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Synchronizace semaforů slibuje
plynulejší dopravu v Berouně
J

edním ze zásadních problémů
Berouna je doprava, její přetíženost a plynulost provozu v centru
města. Ačkoli tyto problémy nejde
zcela vymýtit, vedení radnice se
je snaží alespoň co nejvíce eliminovat. Jedním z kroků ke zlepšení
situace v dopravě je plánovaná
synchronizace semaforů, po které
řidiči volají již řadu let.
Plynulejší provoz mohou řidiči
očekávat již od začátku září. „Během prázdnin by totiž měla firma
provést modernizaci řídících jednotek pro semafory, konkrétně
od křižovatky ulic Pražská – Lidická
až po nový semafor na Plzeňské
u Jungmannovy základní školy,“
uvedl místostarosta Michal Mišina.

Modernizace systému, která
si z městského rozpočtu vyžádá
2,8 milionu korun, by měla zajistit tzv. zelenou vlnu, tedy plynulý
průjezd vozidel na hlavním tahu

městem. Časový interval na semaforech se bude v průběhu dne
měnit tak, aby byl pro danou chvíli co nejefektivnější. Jak bude synchronizace v praxi fungovat a zda

bude například propojená se
složkami integrovaného záchranného systému či autobusovou
dopravou, to se dočtete v dalším
vydání Radničního listu. n

Veselice na Berounce
n Nenechte si 18. srpna v berounském kempu ujít letní oslavu
100. výročí založení Československé republiky. Těšit se můžete
na Hromadné berounské soulodění, divadlo, hudbu, vodní hrátky
i soutěže. Program okoření retro
modely Dobromily Matouškové.
Akce vyvrcholí ohňostrojem. Více
se dočtete na str. 12. n

n Areál 2. Základní a mateřské školy v Preislerově ulici se změnil ve staveniště. V polovině června zde

totiž položením základního kamene odstartovala přístavba této základní školy. „Navýšení kapacit
škol je vzhledem k narůstajícímu počtu dětí jedním ze zásadních bodů, které jsme si jako vedení města
určili. Kromě této školy se bude realizovat také přístavba na ZŠ Beroun – Závodí. Na obě tyto akce se
podařilo získat dotace,“ konstatoval starosta Ivan Kůs. Pokračování na str. 2. n

U kostela sv. Jakuba roste Seydlova lípa

P

řed zahájením prázdnin byla
před kostelem sv. Jakuba slavnostně zasazena Seydlova lípa, a to
na počest historické osobnosti města P. Josefa Antonína Seydla. Význam
tohoto vlastence, historika, buditele
a děkana vyzdvihl v úvodním proslovu starosta Ivan Kůs. Mimo jiné připomněl, že právě J. A. Seydl je autorem nejstarší dochované berounské
kroniky. Její kopie byla před kostelem v den sázení lípy k vidění. Život
J. A. Seydla přítomným přiblížil také
Miloš Garkisch, bývalý ředitel Státního okresního archivu v Berouně.
Akci zakončil koncert v kostele sv.
Jakuba. Pokračování na 3. straně n
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Jak to bude dál s Plzeňskou?

T

olik potřebná rekonstrukce
hlavní a v podstatě jediné
tranzitní komunikace ve městě,
kterou Plzeňská ulice nesporně je,
byla zahájena s velkým očekáváním. Bohužel toto očekávání dostává trhliny. Přes všechna předchozí
ujišťování investora, rekonstrukce
ulice Plzeňská nepostupuje tak, jak
by si vedení radnice i občané přáli. Přitom pro její zdárný průběh
udělalo město maximum. „Iniciovali jsme například zastavení oprav
na dálnici D5, vypracování a financování projektu na kruhovou křižovatku v Košťálkově ulici či cestování

městskou dopravou zdarma,“ uvedl starosta Ivan Kůs.
Vzhledem k tomu, že investorem celé stavby je Středočeský kraj,
není město schopné ji i přes veškerou snahu zásadně ovlivnit. Kvůli
neustálému nedodržování termínů stavby a neplnění závazků ze
strany dodavatele, však nyní došla
trpělivost i vedení kraje. Po dohodě
s krajskou Správou a údržbou silnic kraj vyvine maximální úsilí, aby
došlo k ukončení smluvního vztahu se stavební firmou, společností
Silnice Topolany, a.s.
Pokračování na 2. straně
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Na Plzeňce se během léta řeší
kotel, schodiště i akustika

K
n Mateřská škola Pod Homolkou prochází rozsáhlou rekonstrukcí.

Mateřská škola Pod Homolkou
získá dárek k padesátinám

P

ráce na rekonstrukci MŠ Pod
Homolkou pokračují podle
plánu. Školka, která v letošním
roce oslaví 50 let své existence,
bude nově zateplená, dojde k výměně technologií a součástí budou i terénní úpravy. Rekonstrukce si vyžádá 18,4 milionu korun,
na zateplení město získalo dotaci

z Operačního programu životního
prostředí přes 4 miliony korun.
S opravou mateřské školy se začalo již v minulém roce, kdy se
během prázdnin vyměnily rozvody
vody, odpadu i elektřiny. Po kompletní rekonstrukci v letošním
roce může školka směle vykročit
do další padesátky. n

ulturní dům Plzeňka je přes
prázdniny plný řemeslníků.
Během krátké doby se totiž musí
stihnout hned několik stavebních
akcí tak, aby se už na začátku září
mohl objekt opět otevřít pro veřejnost. Všechny níže uvedené stavební práce realizuje město Beroun
prostřednictvím odboru městských
investic a odboru hospodářské
správy.
Jednou ze zásadních investic
v letošním roce, na niž se v městském rozpočtu počítá s částkou
přes 2 miliony korun, je výměna
plynového kotle. Zároveň dostane
novou podobu schodiště, které
bude světlejší a bude ladit s novou
podlahou ve vestibulu, která byla
vyměněna v loňském roce.
Další novinkou, kterou ocení
návštěvníci Plzeňky stejně jako
účinkující, je řešení akustiky v sále.
Tento problém začalo město Beroun, respektive MKC jako provozovatel Plzeňky řešit již v minulém
roce, kdy se na strop jeviště upevnily speciální desky. V letošním
roce přišla na řadu akustika přímo
v sále, konkrétně na protilehlé stěně jeviště. Investice, na kterou zastupitelé schválili 600 tisíc korun,
má pomoci zlepšit kulturní prožitek
v sále. Osobně se o tom můžete přesvědčit na některé z mnoha akcí,
které se zde konají. V září třeba při
koncertu Václava Neckáře a skupiny Bacily nebo při divadelním představení Tchýně na zabití. Vstupenky

na všechna představení zakoupíte
v předprodeji v infocentru.
Třešničkou na dortu pak bude
otevření nového salonku na levé
straně u vstupu do kulturního
domu, kde byla původně cukrárna.
MKC převzalo prostor zpět od nájemce, který ho již delší dobu nevyužíval, a v průběhu září zde začne
pořádat klubové večery. n

Školní areál zaplnily
stavební stroje
n Sedm odborných učeben vznikne
v novém pavilonu v 2. Základní a mateřské škole v Preislerově ulici. Jeho
stavba začala v polovině června a stavební ruch je zde vidět na každém kroku, jak se při kontrolním dnu přesvědčil
i místostarosta Michal Mišina. Po otevření nového pavilonu pravděpodobně
se zahájením školního roku 2019/2020
bude tato škola kapacitně největší
ve městě. Na přístavbu se Berounu
podařilo získat dotaci z ministerstva
pro místní rozvoj ve výši 72,1 milionu
korun. Celkové náklady se pohybují kolem 90 milionů korun. n

Jak to bude dál s Plzeňskou?
Branislavova ulice dostane novou tvář
n Kompletní rekonstrukce vozovky, chodníků, veřejného osvětlení i parkovací stání. To vše zahrnuje rekonstrukce Branislavovy ulice, která
probíhá v těchto týdnech. Součástí bude i úprava zeleně v prostoru
tzv. bazénků. Kvůli stavebním pracím je nyní ulice neprůjezdná. Protože
stavba probíhá bez komplikací, měla by být Branislavova ulice dokončena v polovině září. n

Štěstí přeje připraveným
M
ěsto Beroun realizuje
řadu stavebních akcí, ať
již v oblasti infrastruktury nebo
školství, ale zároveň připravuje
projekty pro další období. Některé z nich jsme vám již v Radničním listu představili, ať již řešení
předhřbitovního prostoru nebo
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parky na Homolce a na břehu
Berounky. V současné době byl
například vybrán projektant
na novou školku Pod Máchovnou. Právě projektová připravenost je jednou z podmínek, aby
město mohlo žádat o případné
dotace. n

dokončení z 1. strany
„Tento záměr kraje je pochopitelný, ale snažíme se s jeho zástupci
jednat o tom, aby současná stavební firma dokončila rekonstrukci
berounské části Plzeňské ulice,
nejlépe včetně kruhového objezdu,“ uvedl dále berounský starosta s tím, že toto stanovisko města
osobně sdělil i krajskému radnímu
pro dopravu Františku Petrtýlovi.
A jaký by tedy mohl být podle
radního Petrtýla další scénář rekonstrukce Plzeňské ulice? První
etapa stavby, tedy část od křižovatky s ulicí Koněpruská po křižovatku s ulicí Košťálkova, by měla být
ukončena na přelomu srpna a září.
Vedení radnice věří, že stavební firma již tento termín dodrží. Do konce listopadu by pak měl vzniknout
i nový kruhový objezd.

Pokračuje také oprava chodníků
a výstavba nové cyklostezky, které
jsou již v majetku města a nikoli
kraje. Zajišťuje ji stejná firma jako
rekonstrukci Plzeňské ulice. „Prioritou města nyní je, aby tuto investiční akci, jejíž celkové náklady včetně
nových vjezdů a veřejného osvětlení
se vyšplhají na 16,6 milionu korun,
dokončil současný dodavatel,“ zdůraznil starosta Ivan Kůs. Na výstavbu cyklostezky získalo město dotaci
4,6 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury.
Vedení radnice celou záležitost
velmi pozorně sleduje, vyhodnocuje a účastní se kontrolních dnů,
kde vznáší své připomínky. Situace kolem rekonstrukce Plzeňské
se neustále vyvíjí, proto sledujte
aktuální informace na www.mesto-beroun.cz. n
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Berounské lípy svobody
P
od
záštitou
středočeské
hejtmanky Jaroslavy Jermanové
Pokorné vyjde v letošním roce publikace Lípy republiky Středočeského kraje, jejímž autorem je Aleš
Rudl. Chybět by v ní neměly ani tři
lípy z Berouna. Jedna z nich byla
vysazená v roce 1968 na Velkém
sídlišti na počest 50. výročí samostatného československého státu.
Sázení stromu se tehdy účastnili
i berounští skauti Milan Kubíček,
Josef Libiš a Milan Petříček, kteří
reagovali na výzvu v Radničním listu a poskytli pro publikaci dobové
fotografie.

n Fotografie ze skautské kroniky
ze sázení lípy svobody před 50 lety
v Berouně.

n Lípa svobody na Jarově.

Další dvě pamětní lípy rostou
na Jarově, jak upozornil zdejší občan Antonín Melichar, který na toto
téma vystoupil v pořadu České televize Příběhy lip. Jedné z nich bude
příští rok 100 let. V dobové kronice
se o jejím sázení píše: „K upomínce
28. října 1918, kdy národ český stal
se samostatným v československé
republice oslavilo občanstvo Jarovské tento historický den 21. dubna
1919 sázením lípy svobody...“ Druhá jarovská lípa pochází z 27. října
1968 a vysadili ji místní hasiči nejen
na počest 50. výročí vzniku republiky, ale také jako památku na 65. výročí Hasičského sboru Jarov.
Zajímavostí je, že v roce 1968
vydalo Ministerstvo kultury a informatiky speciální leták Strom
Svobody, který vedle registračního
formuláře pro organizátory sázení
stromů obsahoval i podrobný návod na přípravu výsadby, následnou
péči o strom a uveden byl i přehled
vhodných básní pro slavnostní akt
sázení stromů.
Také 100. výročí vzniku samostatného Československa bude
v Berouně připomínat nový strom
– lípa republiky - pro nějž město
vybralo důstojné místo na Seydlově
náměstí. Tento strom zástupci města
a místní farnosti slavnostně zasadili
v pátek 29. června.
Dokument Příběhy lip měl premiéru 16. června a podívat se na něj
můžete na: www.ceskatelevize.cz/
porady/1097944695-nas-venkov/218562243400005-pribehy-lip/
Více o projektu Lípy republiky
se dozvíte na www.lipyrepubliky.cz
nebo na fb.com/Lipyrepubliky. n

Mobilní aplikace pro turisty

V

cykloturistické aplikaci Mobilní turista,
kterou k plánování výletů po celé České republice využívá téměř 130 tisíc lidí, přibyl před
začátkem prázdnin také Beroun. Aplikace nabízí
přehled zajímavých turistických cílů a bodů zájmu, kalendář akcí, tipy na výlet i nabídku naučných, turistických a cyklistických tras a stezek
včetně popisu a grafu převýšení. Stačí si zvolit místo, kam se chcete vydat
a v menu vybrat typ informace, která vás zajímá. Mobilní aplikaci pro operační
systém Android si můžete stáhnout na Google Play, verze pro iOS se zatím
připravuje. Více na www.turistavmobilu.cz.

Buďte „V obraze“

Ch

cete být informováni o aktualitách z městského webu? Chcete
mít k dispozici důležité informace z města ve vašem chytrém telefonu? Právě pro
vás je určena naše nová mobilní aplikace
– V OBRAZE. V aplikaci najdete aktuální
zprávy, kulturní a sportovní akce, úřední desku a fotogalerii. Aplikace podporuje
operační systémy Android a iOS. Stáhnout ji můžete zdarma prostřednictvím
Google Play a App Store. Více o aplikaci na www.online-team.cz. n
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Nakloněné lampy na mostě čeká výměna
n V nejbližších dnech dojde k výměně veřejného osvětlení na mostu přes Berounku. Nutnost výměny odhalila mimořádná mostní prohlídka, která se uskutečnila na základě nařízení správce mostu, tedy středočeské SÚS.
Současné lampy se začaly naklánět směrem nad řeku, nehrozí tak bezprostřední ohrožení chodců. Nicméně kvůli tomuto technickému stavu je potřeba
nahradit stávající lampy novými. n

Nákupem elektromobilů město
pomáhá životnímu prostředí

D

o konce letošního roku by
mělo mít město Beroun tři
elektromobily. Na jejich nákup
získalo ze státního fondu životního prostředí dotaci ve výši
660 tisíc korun. Celkové náklady
na pořízení tří vozů činí 2,7 milionu korun.
„Chceme jít v tomto ohledu
občanům příkladem a omezit
produkci skleníkových plynů
ve městě. Využívání elektromobilů na alternativní pohon bude mít
nesporný přínos pro životní prostředí,“ uvedl starosta Berouna
Ivan Kůs.
Při výběru elektromobilů město zohlednilo mimo jiné i četnost

užívání. Jeden elektromobil bude
určen pro Parkování s.r.o., které
zajišťuje správu parkovišť a parkovacích míst, servis bikeboxů
pro parkování kol a provozuje
parkovací dům. Vozidlo s elektrickým pohonem bude sloužit například ke kontrole a výběru peněz
z parkovacích automatů a bude se
používat každý všední den a o sobotách.
Další dva elektromobily budou využívané v sociální oblasti,
zejména pak pro rozvoz jídel pro
seniory trvale žijící ve městě. Tuto
službu město Beroun zajišťuje
prostřednictvím
pečovatelské
služby. n

Představení kandidujících stran
v zářijovém Radničním listu

Z

aregistrované strany pro
volby do obecních zastupitelstev konaných 5. a 6. října
2018 se mají možnost představit
v zářijovém vydání Radničního
listu. V rámci objektivnosti chceme obyvatelům Berouna přinést
ucelený přehled kandidátních
stran a uskupení, které se v říjnu
budou ucházet o jejich voličské
hlasy.

Tato prezentace bude bezplatná a pro každé uskupení bude
vyčleněna polovina strany. Podklady je potřeba dodat nejpozději
do 10. srpna, a to elektronicky
na adresu: kttm@muberoun.cz,
případně osobně přes podatelnu
Městského úřadu v Berouně. Zásady pro zveřejňování v Radničním listu jsou zveřejněny na webu
města v sekci Radniční list. n

Volnočasová příloha
n V zářijovém Radničním listu opět vyjde pravidelná volnočasová příloha
na rok 2018/19, která nabídne přehled berounských organizací, oddílů a klubů. Podklady pro přílohu zasílejte nejpozději do 5. srpna pomocí formuláře
na webu města v sekci Radniční list nebo na kttm@muberoun.cz. n
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n Od svaté Ludmily k dnešku

Laureáti Ceny města Beroun slaví životní jubilea
Marie Holečková své rodné
město miluje

B

erounská fotografka a nakladatelka, loňská laureátka Ceny
města Beroun Marie Holečková
oslavila v červnu významné životní
jubileum. Asi se nenajde berounský
patriot, který by ve své knihovně
neměl alespoň jednu z jejích knih.
Díky nim velkým dílem přispěla
k popularizaci rodného města odkrýváním jeho neznámých, tajemných a zajímavých podob, souvislostí a detailů, které by nám jinak
možná zůstaly navždy skryty.
Marie Holečková miluje své rodné město. Ráda vzpomíná na své
idylické dětství a mládí, na svoji
první fotografii na kopci Pod Šibencem i na to, jak s lítostí fotografovala krásnou malebnou uličku Rybáře, která jí mizela doslova před
očima. Navíc jako absolventka Fakulty sociálních věd a publicistiky
měla celý život k psaní a fotografování velmi blízko.
Vedle fotografování a vydavatelské činnosti iniciovala před lety
vznik Berounské akademie, kterou
od samého začátku podporuje
i město Beroun. Sama považuje
celý svůj život za věčné hledání,
čekání a objevování nových věcí.
Své životní krédo ostatně popsala
v úvodní básni útlé básnické sbírky, která podle jejích slov není tak
upovídaná jako ona sama: „Co je

blízko pravdy, myšlenka, než se slova chytí, slovo než uvázne v síti věty,
věta, která v příběh spěje, příběh,
ten nesněný a neprožitý.“

Životní recept Zdeňka Zůny:
Najděte si ten správný
koníček

Z

deněk Zůna, držitel Ceny města Beroun oslavil 8. července
90. narozeniny. Mezi gratulanty
nechyběl starosta Ivan Kůs ani redakce Radničního listu.
S fotografováním začínal Zdeněk Zůna už jako kluk a snil o tom,
že se jednou stane fotoreportérem.
Jeho kariéra ale nejprve směřovala k církvi, v Berouně získal místo
duchovního Československé církve
husitské. Posléze nějaký čas pracoval v Králodvorských železárnách,
než se splnil jeho sen a nastoupil
do Okresního osvětového domu
jako pracovník pro fotografii a film.
I tato profesní dráha ale skončila.
Přišel rok 1968. Jeho fotografie
ruských tanků jedoucích přes berounský most, šíření protiruských
plakátů a letáků znamenaly další
škraloup v jeho pracovních záznamech. Po nejrůznějších peripetiích
při hledání práce nakonec skončil
jako pomocník taviče v Karlštejně,
kde zůstal až do důchodu.
Zdeněk Zůna se ale nenechal
osudem zlomit. Snad právě naopak.
S milovaným fotoaparátem kolem

Okénko partnerských měst
n Oslavy Svatojánské noci – nejdelšího
dne v roce se na pozvání partnerského
polského města Brzeg zúčastnili zástupci
Berouna pod vedením místostarosty Michala Mišiny. Součástí byl kromě bohatého kulturního programu i závod Dračích
lodí na řece Odře. Posádka Berouna spojila své síly s účastníky z Goslaru. Z lodí
si Berounští vyjeli krásné 10. místo. Oba
partneři si vyměnili zkušenosti z oblasti
veřejného pořádku, životního prostředí
a sociální péče. Řeč přišla i na výměny
mládeže, pořádání akcí pro veřejnost
a možnosti sportovního vyžití v partnerských městech. (ht) n
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krku ho můžete i v jeho devadesáti
letech potkávat na nejrůznějších
kulturních akcích. Typické jsou pro
něj v poslední době také trekové
hole. Takový životní elán je obdivuhodný. A jak si svou životní energii
vlastně udržuje? „Je potřeba mít pro
co žít, najít si ten správný koníček,“
vzkazuje s úsměvem Zdeněk Zůna.
Tvorbu Zdeňka Zůny si můžete přijít
prohlédnout od 6. srpna do Holandského domu, kde začne výstava jeho
fotografií (viz str. 14). n

Ve středu dne 12. září proběhne
v KD Plzeňka tematický program
s názvem Od sv. Ludmily k dnešku,
který pořádá město Beroun ve spolupráci s MKC a spolkem Svatá Ludmila
– 1 100 let. Program bude zahájen
tiskovou konferencí od 9:00, na kterou naváže dopolední program pro
žáky 5. tříd berounských základních
škol za účasti spisovatelky a popularizátorky historie Kláry Smolíkové
a jejího manžela a spisovatele Jiřího
W. Procházky. V odpoledních a večerních hodinách proběhne již program
pro veřejnost. Jeho součástí bude
přednáška Michala Lutovského: Tetín, kněžna Ludmila a počátky křesťanství v Čechách, přednáška Marka
Orko Váchy: Svatí a svět roku 2018
a beseda s Angelikou Pintířovou.
Program zakončí Schola Gregoriana
Pragensis – Čeští světci v nebeském
Jeruzalémě. n

Strážníci řešili bitku mladíků
n Strážníci se
museli postarat
o muže, který
se
pohyboval
u bývalé Hvězdy
a s nikým nekomunikoval. Na místě zjistili, že muž
je hluchoněmý. Pokusili se s ním
nejprve dorozumět písemně, ale
neuměl ani číst a psát. Strážníci se
proto obrátili s prosbou o pomoc
na místní dětský domov, kde mají
tlumočnici do znakového jazyka.
Ukázalo se, že muž řeší nějaké
osobní problémy. Hlídka ho dopravila v pořádku domů.
n Strážníci na konci června zasahovali při rvačce teenagerů na fotbalovém hřišti na Závodí. Nejednalo
se ale o rozvášněné fotbalové fanoušky, důvodem byla dívka. Nako-

nec se do sebe pustili i přihlížející
kamarádi mladíků a strážníci si tak
museli přivolat na pomoc posilu ze
státní policie.
n Ani začátek července nezačal
klidně. Při noční kontrole Husova
náměstí se totiž na hlídku obrátil
muž s tím, že je s přítelkyní někdo
slovně napadal. Viníka strážníci
rychle našli a vše řešili nejprve
domluvou. Muž už odcházel pryč,
když se náhle otočil, rozběhl se
ke strážníkům, jednomu dal pěstí
a utíkal pryč. Strážníci muže dopadli a přivolali Policii ČR. n

Poděkování
n Chtěla bych poděkovat strážníkům Městské policie Beroun, kteří již
čtvrtým rokem navštěvují naši školu
a spolupracují s námi. V letošním
roce se zaměřili na shrnutí tří nejpalčivějších témat v Berouně týkajících
se mládeže: drogy, sprejerství a kyberšikanu. Dále pak i na bezpečnost
dopravy v okolí školy. Doufáme, že
příští rok mezi nás budou moci přijít,
tak jako minulý rok, terénní pracovníci - preventisté kriminality.
Hana Kozohorská, ředitelka Základní
školy Beroun - Závodí
n Chtěl bych tímto veřejně poděkovat strážníkům Městské policie
Beroun se služebními čísly 9 a 15,
kteří mi dovezli ztracené doklady
až do místa bydliště. Tím mi ušetřili
mnoho starostí. Ještě jednou děkuji.
Antonín Melichar n
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n V berounském skateparku se v červnu opět uskutečnil jeden z největších závodů v této sportovní disciplíně, Grand Prix Beroun. Vznik tohoto
závodu inicioval Berouňák Tomáš Vintr, který byl i tentokrát hlavním organizátorem. Zároveň si také zasoutěžil. Diváci mohli po celý den vidět
skvělou show a ty nejlepší závodníky z celého světa. Součástí akce byl i doprovodný hudební program.

n Na Husově náměstí se ve středu 27. června konala vzpomínka na Mistra Jana Husa. Desítky školáků pozdravili starosta Ivan Kůs, místostarosta
Michal Mišina, farář Mikuláš Vymětal a farář Jaroslav Mencl. V evangelické modlitebně pak ve večerních hodinách pokračovalo literární pásmo
spojené se vzpomínkou na statečné faráře Ladislava Krále a Jaromíra Klimeckého.

n Program letošního letního kina odstartoval jedinečný koncert kapely Čechomor. Zájem veřejnosti byl ohromný a letní kino bylo zaplněné do posledního místa. Lví podíl na úspěchu celého večera měla i temperamentní Martina Pártlová a předkapela Všichni svatí, která na závěr večera
pokřtila Čechomoru jejich nové album Nadechnutí... Foto: Alena Šustrová

n V zahradě Muzea berounské keramiky a na Náměstí Joachima Barranda pokračoval v červnu program v rámci BeKuLe. U dětského publika měla
velký úspěch pohádka O Plaváčkovi v podání divadla Na Cestě. V rámci promenádní neděle si pak zájemci mohli užít příjemné odpoledne s písničkami staropražské kapely Šmrnc. Foto: Alena Šustrová
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 27. 6. 2018
RM bere na vědomí zápis č. 1/2018 ze dne 18. 4. 2018 a zápis č. 2/2018 ze dne
23. 5. 2018 ze zasedání komise dopravy.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2018 z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání (školská komise) Rady města Beroun konaného dne 13. 6. 2018 a zápis
č. 4/2018 z mimořádného jednání téže komise konaného dne 18. 6. 2018.
RM ukládá starostovi města ve spolupráci s vedoucími odborů územního plánování a regionálního rozvoje, školství a volnočasových aktivit a sociálních
věcí a zdravotnictví, předsedy komise zdravotnictví a sociálních věcí a komise pro výchovu a vzdělávání (školská komise) projednat rozdílná stanoviska uvedených komisí k záměru rozšíření Mateřské školy Montessori Beroun
a Základní školy s. r. o. s cílem tato stanoviska sjednotit a výsledek předložit
radě města.
RM stanoví dle předloženého návrhu plat nové ředitelce Mateřské školy Sluníčko
Beroun, Vladislava Vančury 1154, příspěvkové organizace s účinností od 1. srpna
2018 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování
a předání platového výměru.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „Slavnostní koncert
k 100. výročí založení ČSR“.
RM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na rok 2018 žádajícím subjektům včetně uzavření veřejnosprávních smluv v předloženém znění,
a to na tyto akce:
1. „MS Ironman Hawai“ dne 13. 10. 2018 – 7 000 Kč
2.“Světový pohár XTERRA CZECH, Prachatice“ dne 15. 7. 2018 – 3 500 Kč
3. „II. ročník Vánoční retro cup 50+ 2018“ dne 29. 12. 2018 – 10 000 Kč
4. „WGM Czech Open“ ve dnech 15. - 18. 8. 2018 – 14 400 Kč
5. „Mistrovství Evropy v jachtingu ve widsurfingové třídě Techno 293“ ve dnech
20. – 27. 10. 2018 – 10 000 Kč
6. „Beroun race“ dne 27. 10. 2018 – 8 000 Kč
7. „Celostátní tenisový turnaj mladších žáků a žákyň Tecnifibre Cup 2018“
ve dnech 4. – 6. 8. 2018 a 25. – 27. 8. 2018 – 8 000 Kč
8. „21. ročník Sportovní olympiády“ dne 12. 10. 2018 – 4 000 Kč
9. „Berounská vzduchovka 2018 II“ dne 9. 12. 2018 - 4 500 Kč
10. „Reprezentace města Beroun na MS a SP v roce 2018“ ve dnech 26. - 30. 9.
2018 a 21. - 24. 11. 2018 - 28 000 Kč.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „II. ročník Vánoční
retro cup 50+ 2018“ konané dne 29. 12. 2018 a nad akcí „Beroun race“
konané dne 27. 10. 2018 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty, kterým byla přidělena dotace Radou města Beroun, a dále poskytnutí dotací a předání záštit
těmto subjektům.
RM bere na vědomí předložený zápis z jednání komise pro kulturu a kulturní
dotace ze dne 28. 5. 2018 a ze dne 18. 6. 2018.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s žadateli o dotace na zájmovou činnost v roce 2018 a poskytnutí dotací těmto subjektům:
1. Českému kynologickému svazu - ZKO Beroun č. 260 na projekt „Výcvik a výchova psů (kynologie)“ – 15 000 Kč
2. Českému svazu bojovníků za svobodu - OV Beroun na „Celoroční činnost OV
ČSBS Beroun“ – 10 000 Kč
3. Farní charitě Beroun na projekt „Výstava u příležitosti 25 let od založení Farní
charity Beroun v kontextu oslav 100 let republiky“ – 14 850 Kč
4. Marii Holečkové na projekt „Besedy v cyklu Setkání s autory, které máte
rádi“ – 9 450 Kč
5. Vojtěchu Hubingerovi na akci „Rockování s MOPEDEM“ - 10 000 Kč.
RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty, jimž byla rozhodnutím rady města přidělena
dotace na zájmovou činnost, a poskytnutí dotací těmto subjektům.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun“, souhlasí s případným zapracováním změn
do zadávacích podmínek vzešlých v rámci procesu jejich kontroly poskytovatelem dotace, jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek
s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci
hodnotící komise, a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního
rozvoje zajistit plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Zpracování
koncepce dopravy pro město Beroun“, souhlasí s případným zapracováním
změn do zadávacích podmínek vzešlých v rámci procesu jejich kontroly poskytovatelem dotace, jmenuje pro uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek
s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci
hodnotící komise, a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního
rozvoje zajistit plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s přijetím státní účelové dotace rámci programu „Prevence kriminality na místní úrovni 2018“ na projekt „Tábor pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí“ ve výši 100 000 Kč.

www.mesto-beroun.cz

RM souhlasí s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu města Beroun na rok
2018 sociální službě raná péče EDA cz, z. ú. ve výši 5 000 Kč na terénní službu poskytovanou klientovi v rodině s bydlištěm v Berouně. Vyplacení dotace bude možné
až po schválení zastupitelstvem města. RM dále souhlasí s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí této dotace mezi městem Beroun a ranou péčí EDA cz,
z. ú., se zapracováním této dotace do rozpočtového opatření č. 4 a ukládá vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví v případě schválení rozpočtového opatření č.
4 zastupitelstvem města zajistit uzavření smlouvy.
RM bere na vědomí zápis č. 3 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí Rady
města Beroun konaného dne 24. 5. 2018.
RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem části pozemků p.č. 6458, 6459
a 2306/2, všechny v k. ú. Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2367/2 v k. ú. Beroun, odděleného geometrickým plánem č. 6036-26/2017 ze dne 15. 2. 2017 z pozemku
p. č. 2367 v k.ú. Beroun do vlastnictví soukromého žadatele za celkovou kupní
cenu 20 440 Kč a náklady s prodejem spojenými a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení
na jednání ZM.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 232/9 v k.ú. Zdejcina
o výměře 58 m2 dle geometrického plánu č. 330-41/2018 ze dne 16. 5. 2018
z vlastnictví města Beroun do soukromého vlastnictví za celkovou kupní cenu
20 110 Kč a náklady s prodejem spojenými a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení
na jednání ZM.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě mezi městem Beroun
a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce dračí lodě mezi městem Beroun jako
půjčitelem a společností Berounská sportovní, a.s. jako výpůjčitelem na dobu 10 let
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat nebo pronajmout část pozemku
p.č. st. 4187 v k.ú. Beroun, na které stojí stavba ve vlastnictví jiného vlastníka, podle předloženého zákresu, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace těchto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu
nebytového prostoru ze dne 26. 7. 2006, ve znění pozdějších Dodatků č. 2 a 3
na pronájem prostoru v budově bez čp/če, která je součástí pozemku st. 4083/1
v k.ú. Beroun. Předmětem dodatku je změna parkovaného vozidla a výše nájemného. Zároveň RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít Dodatek č. 1 k dohodě o dočasném užívání pozemku ze dne 19. 12. 2008 na dočasné bezplatné užívání části
pozemku p.č. 1387/111 v k.ú. Beroun podle předloženého zákresu. Předmětem dodatku je prodloužení doby platnosti dohody o 10 let. Zároveň RM ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 11. 6. 2018 v pořizovacích cenách nad 20 000 Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
1 479 208,28 Kč a zůstatková účetní cena je 201 903,90 Kč. Zároveň RM bere na vědomí zápis č. 3/2018 z jednání Komise pro likvidaci majetku konaného dne 11. 6.
2018 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení
a přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o umístění sedimentu z rybníka Brdatka na zemědělskou půdu mezi městem Beroun a soukromým zemědělcem a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ul. Na Cibulce,
Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost Strabag a.s., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s tímto uchazečem dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka a budou splněny
podmínky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek - cena
díla je 2 389 389 Kč bez DPH. RM dále ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově MŠ a oddělení pro nejmenší MŠ Tovární, Beroun“ se zhotovitelem ROYAL DIAMOND – stavební společnost s.r.o.
v předloženém znění, kterým se navyšuje cena díla na 3 631 993,96 Kč bez DPH,
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „MŠ Máchovna Beroun - zpracování PD“, jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání
obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění
tohoto usnesení.
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RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Stavební úpravy
venkovního koupaliště Velké sídliště, Beroun“ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise,
která bude současně plnit funkci hodnotící komise, a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení
RM bere na vědomí informaci o neuskutečnění projektu „Mládežnické setkání –
Cyklotour 2018“ a vrácení příspěvku Česko-německému fondu budoucnosti, nadačnímu fondu.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 19. 12. 2014 mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových jako půjčitelem a městem Beroun jako výpůjčitelem
v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí informaci o výsledku soudního řízení ve věci určení vlastnictví části pozemků p.č. 1226/1 a p.č. 2255/1 v k.ú. Beroun a souhlasí s tím,
že město Beroun nepodá odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Berouně
ze dne 9. 5. 2018.
RM souhlasí se složením delegace na „Mezinárodní goslarský hudební festival“
v rámci „Víkendu partnerských měst v Goslaru“, který se bude konat ve dnech
17. - 19. 8. 2018, ve složení: Mgr. Olga Chocová - vedoucí delegace, členka Rady
města Beroun, Ing. Simona Boldi - vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
a Hana Tučkova - koordinátorka partnerských vztahů.
RM v působnosti valné hromady Berounská sportovní a.s., schvaluje Výroční zprávu za rok 2017 společnosti Berounská sportovní a.s.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 9. 7. 2018
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
„Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun“ ze dne 31. 5. 2018 se
zhotovitelem ACG-Real s. r.o., který upravuje změnu stavbyvedoucího, v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění
tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku
„Projektová dokumentace - Přístavba - Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249“ - opětovné vypsání ze dne 1. 9. 2017 se zhotovitelem STATIKA
- DYNAMIKA s. r. o., kterým se zužuje předmět díla a snižuje cena díla, v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění
tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Přístavba - Základní škola Beroun - Závodí, Komenského 249“ v radou města upraveném znění, jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami
a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci hodnotící
komise, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto
usnesení.
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 nám. 68.

Blokové čištění ulic

1. srpna: Tyršova I (Nám. M.
Poštové až stadion)
2. srpna: Tyršova II (stadion až
U Archivu)
8. srpna: Svatojánská, Školní
náměstí, Jiráskova
9. srpna: Na Veselou, Vojanova, Máchova
15. srpna: Chválova, Na Kaplance, Pod Kaplankou, Okružní
(spodní část)
16. srpna: U  Stadionu, Nábřeží u Sokolovny, Profesora
Urbana
22. srpna: Havlíčkova – západ,
Tovární
23. srpna: Na Náhonu, K. Machové, Na Parkáně + parkoviště
(příčné stání podél silnice)
29. srpna: Mládeže, J. Fučíka,
Sokolovská
30. srpna: S. K. Neumanna,
Švermova n

Srpen v Domově seniorů
TGM Beroun
Čtvrtek 2. srpna od 14:30
Hudební vystoupení se skupinou
Stopaři
Čtvrtek 9. srpna od 14:30
Společenská hra Bingo
Středa 16.srpna od 14:30
Počátek Ježíšovy činnosti
Středa 22. srpna od 14:30
Hudební vystoupení s Janem
Kubíkem
Každý pátek 14:30 – 15:30
Zpívání pro radost
Úplný týdenní program naleznete
na: www.seniori-beroun.cz
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Jubilea v srpnu

Přihlaste se na kurz sebeobrany

M

ěsto Beroun připravilo pro
berounské seniory kurz sebeobrany. Ti se tak naučili mnoho
praktických dovedností, pracovali
na své fyzické kondici, pohyblivosti a získali větší sebedůvěru.
Podzimní kurz, hrazený z prostředků na prevenci kriminality

MěÚ Beroun, je připraven pro
veřejnost a oběti domácího násilí.
Pokud máte zájem se desetihodinového kurzu sebeobrany zúčastnit, přihlásit se a získat další
informace můžete u Ivy Ludvíkové,
tel. 311 630 363, 722 713 622,
osvz15@muberoun.cz. n

Srpen v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Intenzivní kurz trénování paměti
V létě se v knihovně uskuteční šestidenní Intenzivní kurz trénování paměti.
Zájemci si osvojí paměťové techniky, získají nejen důležité dovednosti, jak
si lépe uchovat a vybavit informace, ale seznámí se i s tím, jak naše paměť
funguje. Součástí kurzu budou praktická cvičení a návody, jak si udržet své
mozkové buňky co nejdéle ve formě. Dozvíte se, jak si lépe pamatovat nejrůznější seznamy, čísla či jména, nebo jak vám paměťové techniky mohou
pomoci při učení jazyků. Kurz proběhne ve dnech 21. – 26. srpna, vždy
od 17:00 do 19:00. Cena kurzu je 600 Kč. Přihlašovat se můžete na e-mailu
pametberoun@gmail.com.

Prázdninová otevírací doba
n oddělení pro dospělé, studovna: PO 8:30 – 18:30, ST 8:30 – 17:00
n oddělení pro děti: PO 8:30 – 11:00, 12:00 – 17:00
n pobočka Sídliště: ČT 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00

n Krásné 70. narozeniny oslaví
9. srpna paní Ludmila Kupková.
Hodně zdraví a štěstí přeje Klub
důchodců Beroun.
n V srpnu slaví i paní Anička, které
přeje její rodina: Milá babičko Aničko, k srpnovým 89. narozeninám Ti
celá rodina ze srdce přejeme hodně
zdravíčka, pohody a přečtených knih.
Ať ti vitalita vydrží - 90 je za dveřmi
a radostí života pořád spousta. Máme
tě moc rádi.
n K přáním se připojuje i vedení města a redakce Radničního
listu. n

Poděkování
n Chtěla bych touto cestou poděkovat ochotné paní, která mi
pomohla při pádu z autobusu.
Při vystupování na zastávce Velké
sídliště jsem 19. dubna nešťastně upadla a tato paní mi nabídla
pomocnou ruku, odvedla mě až
k bytu. Velice si toho cením a ráda
bych jí poděkovala osobně. Kontakt na mě získá přes Radniční list
na čísle 311 654 201. (hd) n

Zubní pohotovost
n 4. a 5. 8. MUDr. Katarína Kurťáková, Beroun, Pod Haldou 64, tel.:
311 621 973
n 11. a 12. 8. MUDr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, tel.:
311 625 901
n 18. a 19. 8. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
724 275 395
n 25. a 26. 8. MUDr. Aliaksandr Muzychka, Beroun, Plzeňská
32/22, tel.: 311 513 313
n Pohotovostní služba je v době
od 8:00 do 11:00 n
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Kulturní a společenský kalendář
43. klubový večer Modrýho Berouna
ST

1.

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Výstava z 3D výtvarné soutěže
ST

4.
4.
- 5.

Přijďte si prohlédnout soutěžní výtvarné práce na téma 100. výročí republiky. Výstava potrvá celý srpen.

Galerie V Podloubí

V Galerii V Podloubí v átriu berounské radnice budou od 1. do 31. srpna
vystavovat děti ze ZŠ a MŠ Počaply.

Louka u Berounky

Multižánrový hudební festival na břehu Berounky.
Více o programu na str. 14.

6.
7.
8.
9.
11.
12.

Závodí Fest
SO

14:00

První víkend v měsíci
SO + NE

Muzeum Českého krasu

Zdeněk Zůna - ‚90‘
PO

17:00
od 9:00

Vernisáž výstavy k významnému životnímu jubileu Zdeňka Zůny. Výstava
potrvá do 25. srpna.

Muzeum Českého krasu

Máte doma zkameněliny nebo kameny a chcete o nich vědět více? Přijďte
do muzea na Den s paleontologem.

Hrátky za muzejními vrátky
ST

od 9:00

Muzeum Českého krasu

Popelka - Studio Dell Arte
ČT

18:00

Muzeum berounské keramiky

Druhá tráva - Robert Křesťan
SO

20:00

Sportovní areál Hudlice

Bluegrass rande u Barranda
NE

17:00

Nám. Joachima Barranda

Veselice na Berounce
SO

18.

od 13:00
od 9:00

19.
23.

10:00
15:00
18:00

Tradiční setkání heligónkářů. Festival je letos obohacen o výstavu historických modelů starých heligónek.

Letní kino

Michal Nesvadba přiváží do Berouna další nezapomenutelné představení
pro děti.

Muzeum berounské keramiky

Odpoledne s netopýry
24.

PÁ

26.
31. 8.
- 1. 9.

Muzeum Českého krasu

Ozvěny Modrýho Berouna
PÁ

25.

15:00
18:00
18:00
18:00

Nám. Joachima Barranda

Berounský drak
PÁ + SO

Kemp Na Hrázi

Restaurace U Štiky
PÁ+SO

od 20:00

PÁ+SO

od 20:00

Srpen Retro Bar U Madly

n Výstavy

n Hudba

Přijďte se seznámit s netopýry, dozvíte se zajímavosti z jejich života a budete si je moci prohlédnout zblízka.

Prožijte Hradozámeckou noc.

Muzeum Hořovicka

JP - blues and rock´n´roll
NE

Divadlo pro děti v rámci BeKuLe.

Petra Černocká, Wytratějs & Andy Seidl, Modrolit, MHS Kráti Kratochvíla,
Free Time.

Zámek Králův Dvůr

Hradozámecká noc
SO

Přehlídka bluegrassových kapel v rámci BeKuLe.

SD Hořovice

Deset černoušků - Divadlo LokVar
ČT

Vstupenky na koncert můžete zakoupit v berounském informačním centru.

Střelba na kance, medvěda a rytíře a další zajímavé úkoly budou čekat
na děti v geoparku Barrandien.

Michal k snídani
NE

Pohádka v zahradě Muzea berounské keramiky v rámci BeKuLe.

Muzeum Českého krasu

Hořovická heligónka
SO

Akce pro děti, na které budou čekat různé hry a úkoly zaměřené na zručnost.

Veselice v duchu oslav 100. výročí republiky, soulodění, akce pro děti,
hudba a ohňostroj. Více na str. 12.

Kemp Na Hrázi

Hrátky za muzejními vrátky
SO

Návštěvníci muzea zaplatí tento víkend pouze 5 Kč za vstup.

Holandský dům

Den s paleontologem
ÚT

Dixieland Band Zdice, Pe & Pe, Jakub Kořínek & Kateřina Misíková.

Muzeum berounské keramiky

Dětská tvorba
ST

8/2018

Poslední letošní akce v rámci letního festivalu BeKuLe.
Tradiční závody dračích lodí na Berounce, opět nebude chybět bohatý
doprovodný program. Více na str. 11.
Pravidelné víkendové diskotéky a živá hudba.
3. 8. Dj Martin Šmíd, 4. 8. Dj Michal Vinický, 10. 8. Dj Harvy + L.Hubáček,
11. 8. Dj Harvy, 17. 8. Dj Martin Šmíd, 18. 8. Dj Zdeněk Vranovský, 24. 8. Dj
Sunny, 25. 8. Dj Michal Vinický, 31. 8. Retro Dj Martin Šmíd

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě úterý. Volné místo
v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Pokračující výstavy: Neolit - neuvěřitelný svět 1. zemědělců mezi Ohří a Berounkou (Muzeum Českého krasu v Berouně, výstava potrvá do 30. 9.),
1968: Satira a tanky (Muzeum Českého krasu v Berouně, výstava potrvá do 11. 11.), Zdeňka Polívková: EXPRESE (Městská galerie Beroun, výstava trvá
do 31. 8.), Klobouky našich prababiček a Fotorici 2018 – Hudba (Domov seniorů TGM Beroun, výstavy potrvají do 30. 9.).

www.mesto-beroun.cz
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Volný čas
Aikido Ikeda Dojo Beroun
www.aikido-beroun.cz
E-mail: mirasan@centrum.cz
Oddíl Aikido zve všechny zájemce
na pravidelná cvičení v budově TJ
Sokol Beroun. Cvičíme bojové umění
Aikido, které je vhodné pro děti, muže
i ženy. Na tréninku sebeobrany se můžete naučit rychle a efektivně ochránit
sebe a své blízké. Vyzkoušíte si své reakce na nebezpečí, základní jednoduché obranné techniky a fyzickou výdrž.
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Tel: 603 118 870
Facebook – Open English Beroun
Online kurz pro děti – www.coolbeans.
cz. Pro dospělé: angličtina po telefonu,
online kurz, VIP individuální couching.
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Angličtina pro děti již od 2 let. Velmi
efektivní a zábavná metoda Helen Doron
English, prověřená dlouholetou praxí
po celém světě, založená na principech
učení mateřského jazyka, certifikovaní
lektoři. Celá lekce pouze v AJ! Klademe
důraz na aktivní používání jazyka a hravou formu výuky. Ukázkové hodiny budou probíhat v září a jsou zdarma.
Asociace tradičních cvičení
pro zdraví a sebeobranu
www.taijiquan-beroun.cz
Telefon: 607 919 927
E-mail: winglamberoun@gmail.com
Tai-či v Berouně. Cvičíme každé úterý
a středu v 17:00 a v 18:00 v Medicentru Beroun.
Ateliér Na Vyhlídce
Ateliernavyhlidce.webnode.cz
Telefon: 775 276 223
E-mail: janaskorepova@gmail.com
Pořádá kurzy keramiky pro rodiče
s dětmi, kurzy kreslení, malování,
grafiky a keramiky. Mimo kurzů nabízí i individuální výuku keramiky,
kresby a malby, narozeninové tvoření a individuální přípravu na talentové zkoušky na výtvarné školy.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
Fitness studio je zaměřené na cvičení
pro ženy a dívky formou nekonečného kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace. Cvičení je vhodné pro
všechny bez rozdílu věku a kondice,
vždy lze přizpůsobit. Více na webu.
Centrum pro děti a jejich rodiče
– Myška Millie
www.myskamillie.com
Telefon: 603 118 870
Facebook – Myška Millie
Zábavné tvoření pro děti s myškou
Millie. Připravujeme pro Vás další tvoření v Berouně a ve Zdicích. Sledujte
FB myšky Millie a www stránky.
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Dětská skupina Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606 917 991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Poskytujeme alternativní pravidelnou péči pro děti již od 12 měsíců. U nás najdete rodinné zázemí,
malou skupinku dětí a hlavně láskyplnou náruč kvalifikovaných pečovatelek.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101, 721 136 878
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Jsme soukromé jesle pro malé děti
do 2 let s individuálním přístupem.
Učí se zapojit do dětského kolektivu,
rozvíjet svou fantazii i kreativitu. Každý den si děti odnášejí své výtvory
domů. Cvičíme, zpíváme, máme rádi
pobyt venku. Soukromý ZOO koutek
si děti krmí sami. Rezervujte si místo
včas.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky, počítačový kroužek, modeláři aj. Každý
měsíc se v „domečku“ koná Sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi. Tvoření
probíhá v Domě dětí a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí).
Flexy - bary + balanční čočky + míče
+ židle
Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Bolí tě hřbet? Přijď hned! Po 19:00
– 20:00. Kondičně - rehabilitační
cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům
a odblokování negativních nálad. Používám FLEXY - BARY, velké a malé
míče, balanční čočky, židle, popruhy.
Jazyková škola Baltimore
Plzeňská 27, Beroun 26601
www.jsbaltimore.cz
Telefon: 775 563 332
E-mail: aneta@jsbaltimore.cz
Jsme nová jazyková škola v Berouně,
která nabízí individuální, firemní výuku angličtiny nebo ve skupinových
kurzech vždy s osobním přístupem.
V případě zájmu o výuku nás neváhejte kontaktovat.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Zápisy pro již 29. školní rok (2018/19)
probíhají - zápisy denně v kanceláři
nebo telefonicky či emailem. Kurzy
pro děti od 4 let až po dospělé. Naše
tipy pro děti, juniory a dospělé: konverzační kurzy angličtiny s rodilým
mluvčím, přípravné kurzy ke Cambridge zkouškám, přípravné kurzy
k maturitě. Slevy 50 % v rámci akce
„Chodí celá rodina!“. Garantujeme
max. 10 osob ve skupině! Pro firmy
či jednotlivce kurzy dle požadavku
(včetně doučování žáků ZŠ a studentů SŠ) – i dojíždíme.

Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz
Zveme vás do jazykové školy, kde
najdete atmosféru plnou pohody
a individuální přístup ke všem studentům. Kromě kurzů v JŠ máme
kurzy a doučování ve všech místních
ZŠ a SŠ. Výuka je přímo ve školách,
po vyučování, s možností složit Cambridge zkoušky všech úrovní přímo
v Berouně.
Mateřská škola Minisvět U Krtečka
www.minisvetukrtecka.cz
Telefon: 736 769 720
E-mail: minisvetukrtecka@seznam.cz
Výuka dle ŠVP, individuální přístup,
ZOO koutek, zahradnický koutek,
pravidelné canisterapie a další. Máte
dítě s SPU, SPCH či zdravotním postižením? Nebojíme se integrace,
zkušenosti máme.
Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Je určeno pro lehkou atletiku, hokejbal, in-line hokej,
florbal, malou kopanou, házenou,
tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení
půjčuje sportovní potřeby, poskytuje
sportovcům zázemí. Díky osvětlení
v areálu je po předchozím objednání
možné sportovat i ve večerních hodinách. Rezervace telefonicky.
Spiritcentrum
www.spirityoga.cz
Telefon: 727 880 590
E-mail: spirit.centrum.yoga@gmail.com
Minikurz jógy nejen pro začátečníky
s Alenou Vejříkovou. Datum konání:
20.-22. 8., Čas: 18:00 -21:00 Minikurz
jógy je určen pro všechny, kteří s jógou začínají, či doposud lekce jógy
navštěvovali občasně, a uvažují o pravidelném kurzu jógy. Cílem třídenního
kurzu je osvojení základního jógového minima a příprava na pravidelné
lekce jógy nebo uzavřené kurzy.
Sport Eden Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena
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. Dětská
tenisová akademie: zaměřena na děti
a mládež od 5 do 16 let. Florbalový
oddíl Sport Eden Beroun: florbalový
oddíl má k dispozici multifunkční halu
sportovního centra a zaměřuje se především na práci s dětmi ve věku od 6
do 16 let, ale i na dospělé.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Pronájem kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná,
běžecká dráha, trampolína, boccia.

Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch, šaten. Půjčujeme rakety,
míče apod. Objednávky telefonicky
po 15:00 nebo e-mailem.
Studio Kala
www.studio-kala.cz
E-mail: Jana-V@seznam.cz
Cvičení pro děti i dospělé i o prázdninách! Pilates, Tae-Bo, cvičení s miminky, batolátky, taneční řádění, Cvičení pro děti 1,5 roku až 3 roky. Více
informací facebook: Tae-bo a Pilates
Beroun Cvičení pro děti Beroun
Studio Kytka s.r.o.
studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
E-mail: kytkama@seznam.cz
Zapisujeme děti od šesti měsíců
do šesti let do kurzů plavání od září.
Zápisy dětí do 6-ti měsíců na plavání
ve vanách průběžně.
Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: 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. První vstup zdarma!
Těhotenská jóga
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
kundalinijogaberoun-cz.webnode/cz
Jóga podporující budoucí maminku
k prožití klidného těhotenství a vědomého spojení se svým děťátkem. Každé
ÚT od 17:30 do 18:30 v Yogaway.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
TJ Lokomotiva Beroun - otevřeno
PO - PÁ 8:00 až 22:00, SO a NE
8:00 až 20:00. Trvale snížené ceny
na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Více na webu.
TJ Sokol Hudlice
Telefon: 732969454
E-mail: ouhudlice.hrkal@email.cz
Koncert Druhá tráva - Robert Křesťan, sportovní areál v Hudlicích, sobota 11. srpna od 20:00. Předprodej:
OÚ Hudlice a Městské informační
centrum Beroun.
Vzdělávací centrum BRILANT
www.brilant.net
Telefon: 702 835 036
E-mail: info@brilant.net
Nabízíme přípravu k maturitě (angličtina, matematika, němčina), firemní i individuální výuku angličtiny
v rozsahu začátečník A1 až pokročilý
C1, přípravu k získání mezinárodně
uznávaného certifikátu pro studium
či práci v zahraničí – Cambridge
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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Městské kino Beroun

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

začátek

název

čas

4.

SO

18:30

Mission: Impossible - Fallout

USA

147

5.

NE

18:30

Úžasňákovi 2

USA

118

11.

SO

18:30

USA

118

12.

NE

18:30

Úžasňákovi 2
Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená

USA

87

18.

SO

18:30

Meg: Monstrum z hlubin

USA

113

19.

NE

18:30

Jurský svět: zánik říše

USA/ŠP

130

25.

SO

15:30

Příběh koček

Čína

90

18:30
15:30

Mamma Mia! Here We Go Again
Úžasňákovi 2

USA
USA

114
118

18:30

Miss Hanoi

ČR/SLO

90

26.

NE

27.

PO

18:30

Špion, který mi dal kopačky

USA

117

28.

ÚT

18:30

Kryštůfek Robin

USA

120

15:30

Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená

USA

87

18:30

Chata na prodej

ČR

77

15:30

Kubík hrdina

ISL/BEL

85

18:30

Upgrade

AUS

90

15:30

Úžasňákovi 2

USA

118

18:30

Jan Palach

ČR

124

29.

30.

31.

ST

ČT

PÁ

Letní kino Beroun
datum

začátek

název

čas

1.

ST

21:00

Ant-Man a Wasp

USA

109

2.

ČT

21:00

Mission: Imposible - Fallout

USA

147

3.

PÁ

21:00

Úžasňákovi 2

USA

118

4.

SO

21:00

Chata na prodej

ČR

77

5.

NE

21:00

Zpívání v dešti

USA

103

6.

PO

21:00

USA

87

7.
8.

ÚT
ST

21:00
21:00

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
dovolená
Mission: Imposible - Fallout
Mamma Mia! Here We Go Again

USA
USA

147
114

9.

ČT

21:00

Miss Hanoi

ČR/SLO

90

10.

PÁ

21:00

Meg: Monstrum z hlubin

USA

113

11.

SO

21:00

Miss Hanoi

ČR/SLO

90

12.

NE

21:00

Temné síly

USA

104

13.
14.

PO
ÚT

21:00
21:00

Chata na prodej
Meg: Monstrum z hlubin

ČR
USA

77
113

15.

ST

21:00

Escobar

ŠP/BUL

123

16.

ČT

21:00

BlacKkKlansman

USA

128

17.
18.

PÁ
SO

21:00
21:00

Mission: Imposible - Fallout
Mamma Mia! Here We Go Again

USA
USA

147
114

www.mesto-beroun.cz

popis

Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory.
V novém filmu se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou
Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti.
Viz 5. 8.
S naší oblíbenou rodinkou strašidel se nyní vydáme na výletní parník, kde si má Drákula
zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.
Jason Statham hraje kapitána Taylora, který před pár lety musel opustit na dně Mariánského příkopu svou posádku, když na podmořskou stanici cosi zaútočilo.
Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali
ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit.
Kocour Marvin se svým synem Samem si žijí na vysoké noze pohodlného domova, na svět
koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí.
Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování dostanete hned dva příběhy v jednom!
Viz 5. 8.
Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (D.Novotný) vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že stopy
směřují do místní vietnamské komunity.
Svět špiónů není úplně připravený na dvě všehoschopné ženské.
Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je přepracovaný, mizerně zaplacený. Již
docela zapomněl na své idylické dětství.
Viz 12. 8.
Rodiče prodávají starou chatu. Před předáním chaty novému majiteli se však matka (I.
Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu.
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých krajin.
Za pár let už nebudeme muset ani hnout prstem, protože moderní technologie za nás vše
obstarají.
Viz 5. 8.
Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej na základě dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou.

popis

Scott Lang musí čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec. Scott
musí znovu obléci zmenšovací oblek a naučit se bojovat po boku Wasp.
Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci.
V novém filmu se vrací oblíbená rodina superhrdinů. Avšak tentokrát je hlavní hvězdou
Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti.
Rodiče prodávají starou chatu. Před předáním chaty novému majiteli se však matka rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu.
Muzikál s hravým komediálním přídechem buduje svůj příběh z reálií filmové historie údobí prvních klopotných pokusů o zvukový film s neopakovatelným Genem Kellym v hlavní roli.
S naší oblíbenou rodinkou strašidel se nyní vydáme na výletní parník, kde si má Drákula
zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.
Viz 2. 8.
Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování dostanete hned dva příběhy v jednom!
Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (D.Novotný) vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že stopy
směřují do místní vietnamské komunity.
Jason Statham hraje kapitána Taylora, který před pár lety musel opustit na dně Mariánského příkopu svou posádku, když na podmořskou stanici cosi zaútočilo.
Viz 9. 8.
Poté, co neznámý virus zabije 98% všech dětí v Americe, se u přeživších 2% objeví superschopnosti, kvůli nimž jsou umístěny do internačních táborů.
Viz 4. 8.
Viz 10. 8.
Escobar, brutální zločinec a narkobaron, ve své době jeden z nejbohatších lidí planety.
Pablo, táta, ochránce chudých, manžel a také pozorný milenec.
Příběh podle skutečné události. Afroameričan Ron Stallworth si vždy přál být agentem v utajení a hned po nástupu k policii rozjíždí přes telefon infiltraci do místního Ku Klux Klanu.
Viz 2. 8.
Viz 8. 8.
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19.
20.
21.
23.
24.

NE
PO
ÚT
ČT
PÁ

21:00
21:00
21:00
20:45
20:45

Miss Hanoi
Špión, který mi dal kopačky
Chata na prodej
Hastrman
Kryštůfek Robin

ČR
USA
ČR
ČR
USA

90
117
77
100
120

25.

SO

20:45

Slender Man

USA

120

26.

NE

20:45

Jsem božská

USA

120

27.

PO

20:45

Jan Palach

ČR

124

28.

ÚT

20:45

Než přišla bouře

USA

96

29.

ST

20:45

Slender Man

USA

120

30.

ČT

20:45

Ten pravý, ta pravá?

USA

90

31.

PÁ

20:45

Úměvy smutných mužů

ČR

92

Berounský drak 2018

B

EROUNSKÝ DRAK 2018 bude
již po 13. letos v termínu
od 31. srpna do 2. září. Můžete
se opět těšit na závody dračích
lodí, koncerty, lunapark Kaiser
pro malé i velké, ohňostroj, sportovní i kulturní vystoupení a další bohatý doprovodný program,
při kterém si můžete vyzkoušet
paddleboarding a jízdu na dračí
lodi. Po celou dobu akce budete
moci ochutnávat piva od malých
pivovarů a dopřávat si bohatého
občerstvení! V pátek se budou

Viz 9. 8.
Svět špiónů není úplně připravený na dvě všehoschopné ženské.
Viz 4. 8.
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus.
Viz Městské kino 28. 8.
V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři středoškolačky rituálem popřít existenci tajemného Slender Mana.
Renee je běžná žena s lehkou nadváhou a s těžce kolísavým sebevědomím. Při jedné z jízd ve
fitku spadne a praští se do hlavy. Když se pak probere, zjistí, že vypadá jako supermodelka.
Viz Městské kino 31. 8.
Ve filmu o přežití, natočeném podle skutečného příběhu, vyústí náhodné setkání dvou mladých lidí nejdříve v lásku a posléze v největší dobrodružství jejich života.
Viz 25. 8.
Keanu Reeves a Winona Ryder do sebe vrazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři
na svatbě, kam prostě museli.
Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života. Na dno,
odkud vede už jen cesta vzhůru.

konat tréninky a bude připraven
program pro veřejnost, který vyvrcholí ohňostrojem. Sobota bude
patřit závodům, ale těšit se můžete i na kulturní program pro celou
rodinu. Kdo do kempu vyrazí v neděli, může se těšit na tzv. Berounskou matějskou pro děti i dospělé.
Akce probíhá pod záštitou
města Beroun v příjemném prostředí berounského kempu. Více
najdete na: www.berounskydrak.
cz, www.dragonboat.cz, www.tyran.cz a na FB Berounský drak,
kde jsou informace doplňovány.
(tyr) n

Baletní škola Terezie Dudové
roztleskala Plzeňku

V

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

Berounské cvičenky na Všesokolském sletu
n Česká obec sokolská v rámci oslav
100. výročí vzniku samostatného
československého státu v červenci
uspořádala XVI. všesokolský slet.
Nechyběly na něm ani cvičenky z Be-

Při návštěvě Hrnčířských trhů nezapomeňte na památky

D

ruhý zářijový víkend bude
v Berouně patřit opět Dnům
evropského dědictví a hrnčířským trhům. V sobotu 8. a v neděli 9. září si zájemci v centru
města mohou prohlédnout a nakoupit výrobky stovek hrnčířů
z České republiky i ze zahraničí.
Současně budou mít možnost se
blíže seznámit s historií. V rámci
Dnů evropského dědictví mohou
zájemci navštívit radnici, kde
bude navíc vystavena i kronika města, zpřístupněny budou
muzea, galerie, kostely i obě berounské brány. Příjemnou atmosféru doplní i kulturní program
v centru města, který bude v režii
MKC Beroun. n

www.mesto-beroun.cz

rouna, které spojily síly s vojáky. Při
průvodu předali zástupci Berouna
také dárek starostce České obce
sokolské Haně Moučkové. Za fotografie děkujeme Heleně Mišinové
a Haně Horákové. n
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n Křivolaká ulička Hrdlořezy patří mezi ty oblasti města, které zmizely při velké asanaci v 70. letech minulého století. Zhruba ve dvaceti domcích,
z jedné strany přilepených k hradbám, žili chudší obyvatelé. Tento sociální ráz si Hrdlořezy udržely zčásti až do 20. století.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (9. díl)

Tvář venkovského maloměsta
hou elektřinou, koncem války se
ale pouštěla do sítě jen na několik
hodin, protože městské elektrárně
chybělo uhlí. To se ostatně nedostávalo i občanům na topení, stejně
jako petrolej na svícení.
Beroun coby královské město si
stále zachovával zčásti středověkou
tvář. Pražské předměstí (Závodí)
sestávalo většinou z rolnických
statků, které se nacházely ostatně
zhusta i na Plzeňském předměstí
a dokonce i v centru se běžně chovalo hospodářské zvířectvo. Starý
zemědělsko-řemeslnický ráz narušovala snad jen textilka, nádraží,
kasárna a několik honosnějších
novostaveb včetně několika škol
a radnice. Intravilán (souvislá zástavba) na západě končil u Městské
hory, na severu u kasáren, na východě u závodské školy, resp. tamní
železniční zastávky, na jihu téměř
hned za hradbami; pak následovaly louky a až poté nádraží se Zavadilkou, kde zástavbu ukončovala
budova tamní školy. V řadě okrajových ulic zcela chyběl bezprašný

(dlážděný) povrch, přesněji řečeno
neměly žádnou úpravu a jejich překonání během dešťů pěšky nebo
nedejbože povozem znamenalo pro
dotyčného takřka heroický výkon.
Hlavní náměstí a ulice v centru byly
naštěstí na přelomu 19. a 20. století
vydlážděny.
Infrastruktura královského města
se omezila prakticky jen na ono
vydláždění části centra, vodovod
byl provizorní, vyveden do několika stojanů a kašny na náměstí.
Kanalizace neexistovala, obyvatelé
se jí dočkali až po druhé světové
válce. Množství hospodářských zvířat v centru i špatný stav mnohých
ulic způsobovaly řadu hygienických
problémů. A rovněž středověký zvyk
vyhazovat odpadky a kal na ulici,
ten byl v Berouně evidentně pevně
zakořeněn. Pro návštěvníka neznalého poměrů znamenal vstup do tohoto městečka kulturní šok.
„Turecké město čarokrásné napohled, ale špinavé a zapáchající
uvnitř“, jak výstižně napsaly místní
noviny. Mnohé domy nedisponova-

ly ani žumpami, a tak mnohé ulice
v centru i mimo něj krášlily hromady hnoje, případně louže po močůvce a delší pobyt za parných
dnů se pro návštěvníka tak stával
nesnesitelným. Tím spíše, že některé ulice lemovala tzv. povrchová
kanalizace, tj. kanálky na splašky
různého původu. Vzhledem k tomu,
že město se nehodlalo ještě více
zadlužit kvůli podpovrchové kanalizaci, provedlo alespoň provizorní
opatření a ony smrduté kanály nechalo zabednit.
Centralizovanou likvidaci splašků
a odpadu měly Hrdlořezy; jejich
obyvatelé veškerý odpad v tuhém
i tekutém stavu snášeli na jednu
obří hromadu, takže oné „romantické“ uličce se všichni raději zdaleka vyhnuli. Silný déšť představoval vskutku hygienické dobrodiní,
protože metaři konali svoji práci
jen občasně. Stejně tak občasné
výlety slepic, hus a jiného zvířectva do ulic nejenomže nepřispívaly
k pořádku, ale jen utvrzovaly příchozího, že se ocitl v nějaké velké
vesnici. Zdravotnický odbor města
musel chtě nechtě konstatovat, že
Beroun je svým vnějším vzhledem
smutně proslulý.
Toto smutné konstatování zůstalo
v platnosti i v prvních letech Československé republiky. Jiří Topinka,
Státní okresní archiv Beroun n

Slavní Berouňané: Karla Machová

století). Pro své socialistické
přesvědčení byla zbavena učitelského místa, následně odjela
do USA, kde několik let působila
v českém krajanském ženském
hnutí. V roce 1893 založila spolu
s Josefou Humpálovou-Zemanovou časopis Ženské listy. Po návratu do vlasti 1895 organizovala ženskou sekci Českoslovanské
sociálně demokratické strany,
vyvíjela rozsáhlou publicistic-

kou a propagandistickou činnost. V letech 1901 - 1914 řídila Ženský list, jehož činnost
byla zastavena po vypuknutí
1. světové války, od 1916 vedla časopis Zájmy žen. V roce
1903 se podílela na založení
Ženského klubu českého, kde
poté často přednášela. Po berounské rodačce byla v roce
1924 pojmenovaná ulice Karly Machové. n

Jak vlastně vypadalo historické jeviště, na němž se v roce 1918 odehrály události, které ukončily jednu
historickou epochu? Současní obyvatelé Berouna by svoje město před sto lety asi nepoznali. Určitě ne
mnohá zákoutí, která sice na dobových fotografiích vypadají velmi romanticky, ale život v té době nebyl
romantický ani trochu. „Královské město“ Beroun mělo do moderního sídla hodně daleko.

N

a počátku srpna 1918 se
ve starém městském chudobinci u zábranského kostela propadl strop. Nikdo naštěstí nebyl
zraněn, ale tato událost příznačně
charakterizovala stav zdejšího bytového fondu v Berouně, a to nejen v majetku města. Mnohé domy
v centru a na Plzeňském předměstí,
zejména činžovní domy (kterých
tu mnoho nestálo), během války
neudržované, připomínaly objekty
po nájezdu barbarů. Beroun měl
tehdy kolem 11 500 obyvatel, kteří
žili v pouhých 1000 domech a usedlostech. Bytová nouze byla patrná
již před válkou a ještě se zhoršila
po návratu demobilizovaných vojáků. Jednopokojový byt s deseti (někdy i 15) obyvateli nepředstavoval
žádnou výjimku. Žádný div, že této
situace zneužívali majitelé realit.
Šlo o tak rozsáhlý problém, že již
v roce 1917 rakouská vláda vydala
vůbec první nařízení o ochraně nájemníků.
V bytech bohatších majitelů se již
od roku 1908 svítilo stále ještě dra-

K

arla Machová - Kostelecká (21. 10. 1853 – 16. 5.
1920) byla učitelka, novinářka
a osvětová pracovnice; průkopnice sociálně demokratického
ženského hnutí. Výrazně se
angažovala v boji za volební
právo žen. V letech 1908 a 1911
kandidovala jako první žena
do českého zemského sněmu.
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Po vzniku ČSR se již pro nemoc
politického života neúčastnila.
Patřila k blízkým přítelkyním
Charlotty Masarykové, s níž spolupracovala v sociálně demokratickém ženském hnutí.
Karla Machová byla žačkou a přítelkyní Karolíny Světlé
z okruhu Ženského výrobního
spolku českého (80. léta 19.
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Taneční pro dospělé
n Od 16. září budou v KD Plzeňka
probíhat taneční kurzy s Michalem
Padevětem a zbývá už jen několik
volných míst. Taneční páry čeká
osm lekcí, které se budou konat
v neděli od 17:30. Kurzy jsou určeny pro všechny dospělé, kteří se
chtějí naučit základní společenské
tance! Cena za všechny lekce činí
1500 Kč/osoba, hlásit se je možné jen v párech. Přihlášky zasílejte
mailem na info@mkcberoun.cz,
do předmětu uveďte Taneční. n

K létu patří
Závodífest
Ch

cete si užít další letní festival plný pohodové hudby v příjemném prostředí na břehu Berounky? Pak si nenechte
4. srpna ujít Závodífest, který se
uskuteční na Závodí. Areál bude
přístupný od 13:00 a v průběhu
dne se na pódiu vystřídají kapely
a interpreti Mucha, Houpací koně,
Vladivojna La Chia, Nevermore
a Kosmonaut, Rozinky, Blanka
Šrůmová – Sahara Hedl – Něžná
noc, Jimmy Bozeman a Lazy Pigs.
K tomu nebude chybět pivnice, čajovna a program pro děti. n

Za fotoJezinkami do Holandského domu

H

olandský dům v září ovládnou jezinky. Tedy konkrétně Berounské
fotoJezinky Irena Bucharová, Jana Daňková Skořepová a Alena
Šustrová, které zvou všechny zájemce na svou novou výstavu nazvanou
Z jiných světů. Vernisáž se uskuteční v pondělí 3. září od 17:00 a fotografie všech tří autorek můžete v galerii zhlédnout až do 22. září. (aš) n

Vychutnejte si BErounské KUlturní LÉto

V

srpnu vrcholí BeKuLe neboli BErounské KUlturní Léto. Na své si přijdou jak rodiny s dětmi, tak i milovníci dobré hudby. Divadla pro děti
se konají pravidelně v zahradě Muzea berounské
keramiky, promenádní neděle probíhají na Náměstí Joachima Barranda. Všechny akce začínají
vždy od 18:00, není-li uvedeno jinak.
n 4. 8. Závodí fest – multižánrový festival na bře-

hu Berounky, začátek od 14:00

n 9. 8. Popelka – tradiční pohádka v podání Stu-

dia Dell Arte

n 12. 8. Bluegrass rande u Barranda – přehlíd-

ka bluegrassových kapel

n 18. 8. Veselice na Berounce – akce k 100. vý-

ročí republiky v berounském kempu – viz str. 12

n 23. 8. Deset černoušků – pohádka divadla Lok-

Var
n 26. 8. JP Blues Band – blues and rock´n´roll
Alena Šustrová n

Beroun měl své zastoupení v Karlových Varech

S

topa Městského kulturního centra Beroun vede až na Mezinárodní
filmový festival Karlovy Vary. Už potřetí totiž na festivalu ve svém
volnu promítal manažer Městského kina Beroun Jan Beznoska. Na fotografii s ředitelem MFF Jiřím Bartoškou. n

Kemp nabízí atrakce pro děti i opalovací louku

B

erounský kemp není zpřístupněn jen turistům, ale stále častěji sem nachází
cestu i samotní Berouňané. Ať už na jednotlivé akce pořádané městem,
jako je například Den bezpečí nebo chystaná Veselice na Berounce či závody
dračích lodí, ale areál mohou využívat i organizace nebo firmy třeba pro oslavy.
V letních měsících navíc mohou místní navštívit novou opalovací louku přímo
v kempu a zároveň se mohou vykoupat v Berounce. Slunečníky jsou na místě,
lehátky je možné zapůjčit v recepci. Děti v kempu navíc mohou od minulého
roku vyzkoušet různá skákadla ve speciálním zábavném parku. n
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Do Berouna se po 46 letech vrací divize
Hráčům A-týmu Český Lev - Union Beroun se podařil nebývalý úspěch a postoupili do vyšší soutěže. Díky nim se v Berouně
bude hrát po dlouhých 46 letech divize. Jaké byly první pocity
a co hráče nyní čeká, o tom již více v rozhovoru se členy A-týmu.
Co říkáte na postup?
Máme z toho opravdu
velkou radost, je to nepopsatelné, hlavně při představě,
že se to podařilo právě nám
po takové době. Jdeme do toho
v podstatě ve stejném složení
jako jsme hráli do teď. Celou
sezonu jsme makali a tohle je
naše odměna. Na novou sezonu se těšíme a půjdeme do ní
s pokorou.
Jak jste úspěch oslavili?
Oslavy začaly hned po posledním hvizdu rozhodčího
na hřišti soupeře a dále jsme
oslavy přesunuli na naše hřiště
v Berouně, kde teklo pivo proudem a na roštu se otáčela kýta.
Největším zážitkem pro nás
ale bez pochyb bylo projíždění po Berouně v autobuse bez

střechy, které jsme si naplno
užili.
Co se teď pro tým bude měnit?
Musíme makat a trénovat víc
než do teď, do každého zápasu
dát všechno a věříme, že výsledky se dostaví.
Na co se těšíte?
Upřímně doufáme, že s vyšší
soutěží bude na zápasech i větší
návštěvnost, to bychom byli rádi.
Dále se těšíme na divizi jako takovou, je to pro nás výzva.
Naopak z čeho máte strach?
Strach nemáme z ničeho,
není se čeho bát. Samozřejmě
máme zdravý respekt, ale to
k tomu patří. Divize je sice vyšší
soutěž, ale i krajský přebor měl
svou kvalitu a my věříme, že
v nadcházející sezoně nebudeme jen do počtu. (no) n

Piranhas vyhráli turnaj Coachballové ligy

V

sobotu 23. června se odehrálo
v Merklíně závěrečné 4. kolo
Coachballové ligy U11 divize Západ. Tým Piranhas A (tým kluků)
podával celý den vynikající výkony
a celý turnaj vyhrál. Většina téhle

partičky kluků a holek začínala
před 2 roky na městském hřišti
Na Vorlu na otevřených trénincích
pro veřejnost. Po dvou sezónách
je to pro celý klub první vítězství
na oficiálním turnaji ČSA. (mm) n

Hokejisté bojovali na hokejbalovém turnaji
n Mladší žáci HC Berounští medvědi se letos zúčastnili hokejbalového turnaje o Pohár Kladenského Rytíře pod patronací Jaromíra Jágra, majitele
kladenského hokejového klubu. Berounští letos nasadili dvě mužstva - Medvědy a Pandy. Lepší z berounských týmů pak ve finálovém zápase podlehl
pražské Spartě. Druhý berounský celek obsadil v silné konkurenci čtvrtou
příčku. (vb) n

RODIČE NAVŽDY

N

acházíte se v situaci, kdy řešíte vyostřený konflikt v rodině,
riziko rozvodu, rozvod nebo složitosti porozvodové péče o dítě? Přemýšlíte o tom, jak nejlépe situaci
vyřešit? Potřebujete se ujistit, že se
vašim dětem dostává nejlepší mož-

né péče v dané situaci, a zorientovat se v tom, co vaše dítě aktuálně
i v budoucnosti potřebuje?
Tak právě pro vás je určen kurz
Rodiče navždy, který otevíráme na
podzim. Více informací naleznete
na www.prozdravi21.cz/vzdelevani/
či na Facebooku Nejlepší zájem dítěte. Tým Pro zdraví 21, z.ú. n

n Katolická mateřská škola v Berouně letos slaví 25 let své existence. Při této
příležitosti připravily děti s učitelkami krátké představení své činnosti i pro vedení
berounské radnice. n
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n Pěvecký sbor při ZŠ Beroun – Závodí pod vedením Jaroslavy Dušilové
připravil pro rodiče a známé koncert k ukončení školního roku.
Foto: Pavel Paluska n
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Veslaři se v konkurenci neztratili

P

ředevším červen měli berounští veslaři nabitý soutěžemi.
Nejprve se na Vltavě konal již 105.
ročník Primátorek. Účast na těchto
závodech je hlavně o prestiži klubů,
o tom zúčastnit se tohoto jedinečného závodu osmiveslic. Berounský
klub dokázal postavit 3 čisté posádky a jeden z týmů dokonce skončil
na druhém místě.
Následovalo Mistrovství ČR
ve veslování mladšího a staršího
žactva v Račicích. Z těchto závodů

si berounští veslaři odvezli třikrát
zlato a dvakrát bronz. Vedlo se
i ostatním členům týmů, což trenéři
náležitě oceňují.
Následující týden se opět v Račicích na veslařském kanálu sešli dorostenci, junioři, senioři B a senioři
na společném Mistrovství ČR. I tady
se Berounští dokázali prosadit. Největším úspěchem je stříbro v nejtěžší
disciplíně, dvojka s kormidelníkem,
o které se zasadili Michal Štorek, Jan
Bouška a Míša Dvořáková. (rs) n

Na Gigantu to opět cinkalo

a Mistrovství ČR v atletice
v kategorii dorostu a juniorů to o víkendu 23. - 24. června
berounským atletům zacinkalo.
Na toto vrcholné klání se z TJ Lokomotiva Beroun kvalifikovalo
celkem dvanáct atletů. Nejúspěšnější členkou výpravy byla opět
juniorka Bára Stýblová, která
si odvezla dvě stříbrné medaile
na 1500 m a 3000 m.
Neuvěřitelný posun předvedla
ve skoku o tyči Adéla Rozehnalo-

N

a mistrovství Evropy v in-line hokeji, které se konalo ve dnech 5. - 8.
července ve francouzském Lyonu, získaly oba české týmy juniorů (do 16
a do 18 let) zlaté medaile. Z týmu (18) se stali mistry Evropy Petr Hašek,
student 5. ročníku berounského gymnázia a Aleš Petrus, student berounské
Střední pedagogické školy. (jz) n

Plavecké medailové žně
Šestinásobný medailový
S
úspěch Barbory Míkové

n Zlatá osma - mix staršího žactva

N

Zlato z mistrovství Evropy míří i do Berouna

ourozenci David a Tomáš Ludvík (na fotografii vlevo) byli
nejúspěšnějšími členy výpravy TJ
Lokomotiva Beroun na Letním mistrovství ČR dorostu a dospělých.
Šestnáctiletý David získal v dis-

vá, když posunula svůj osobní rekord o více než čtvrt metru a obsadila čtvrté místo.
Finále si mohli užít i další berounští atleti: Ondřej Škrland, Eliška Kordová a Kateřina Dondová.
K dalším úspěšným účastníkům
patřili Klára Stýblová, David Mittelbach, Anežka Voříšková a Ondřej
Hofmann. Berounská Lokomotiva
dokázala postavit i tři štafety, v kategorii juniorek získala stříbrnou
medaili. Jitka Šafránková n

ciplínách 100 a 200 metrů znak
a 800 metrů volný způsob v dorostenecké kategorii titul Mistra
republiky, za 50 m znak, 400 metrů polohový závod a 1500 metrů
volný způsob bral stříbro a na 400
metrů volný způsob si vyplaval
bronz. Pozadu za jeho výkonem
nezaostal ani jeho o tři roky starší
bratr, který si na krk pověsil stříbro na 200 m znak a bronz na 100 m
znak. Další člen výpravy Tomáš
Míka získal svou první bronzovou
medaili za 200 metrů prsa na dorosteneckém mistrovství.

Ve dnech 23. a 24. 6. se konala nejvyšší soutěž jedenáctiletého
žactva: Pohár České republiky.
TJ Lokomotivu Beroun reprezentovali plavci pod vedením jejich
trenérky Anety Pokorné: Františka
Dočkalová, Martin Hončík, Barbora Míková a v neposlední řadě
Matěj Palata.

Nejúspěšnější plavkyní TJ Lokomotivy Beroun těchto závodů
byla Barbora Míková, která si ze
šesti startů vyplavala šest medailí.
Matěj Palata si odvezl bronz. Velmi vydařenými byly závody štafet
(na fotografii vpravo), z nichž si TJ
Lokomotivy Beroun obsadila dvakrát stříbrnou příčku. (lobe) n
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