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Krátce z radnice
n Koronavirová opatření
Ve chvíli, kdy jsme připravovali toto vydání Radničního listu,
situace a nařízení kvůli zastavení
šíření koronaviru nebyly rozhodně příznivé. Pořadatelé kulturních
či sportovních akcí netuší, zda
nouzový stav neprodlouží, jak
dlouho budou platit různá opatření a zda se jejich připravovaná
akce vůbec uskuteční. S ohledem
na tuto skutečnost nenajdete
v tomto vydání kulturní kalendář
ani program kina. Pořadatelé ale
nesedí s rukama v klíně a vše připravují tak, aby se v případě rozvolnění mohly akce konat. Pokud
se situace zlepší a v listopadu dojde k postupnému rozvolňování
opatření, bude aktuální nabídka
zveřejněna na webových stránkách města, MKC Beroun a na
výlepových plochách.
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UVNITŘ LISTU:
n Začala rekonstrukce ulice
Švermova na Velkém sídlišti
n Na Závodí se instaluje nové
osvětlení n Základní školy
dostaly od města ionizátory
vzduchu n U nemocnice vzniklo
odběrové místo na COVID - 19

Participativní rozpočet: Lidé dali
nejvíc hlasů workoutovému hřišti

P

oprvé v historii Berouna měli
obyvatelé města možnost
rozhodovat o využití městských
peněz v rámci participativního
rozpočtu, na který se letos vyčlenil rovný milion korun. Do
30. září jste mohli svými hlasy
ovlivnit, který z šesti vybraných
projektů bude město Beroun realizovat.
Celkem se do hlasování zapojilo 2100 občanů. Internetový

dotazník úspěšně vyplnilo 2003
hlasujících, zbytek tvořily papírové kupóny, které lidé mohli vhodit do hlasovacích schránek na
radnici nebo v pobočce městské
knihovny na sídlišti.
A jak tedy samotné hlasování
dopadlo? Výsledek byl velmi těsný, nicméně o 11 hlasů zvítězilo
wourkoutové hřiště před alejí
Plzeňská, které patří stříbrná
příčka. Třetí v pořadí skončil

Zábranský park. Konečné pořadí
viz přehled na straně 2.
„Děkujeme všem, kteří se do
participativního rozpočtu zapojili. Výběrem projektů jsme se snažili obsáhnout co nejširší spektrum, aby si mohl vybrat opravdu
každý. Zároveň je to určitá sonda
mezi naše obyvatele, abychom
zjistili, o co mají skutečně zájem,“
řekla starostka Soňa Chalupová.
Pokračování na str. 2

n Hledáme vánoční strom
Vlastníte vhodný, pěkně rostlý
strom, který ale z určitého důvodu potřebujete pokácet? Budeme
rádi, pokud budete chtít tento
strom věnovat pro vánoční výzdobu města. V případě zájmu nás
kontaktujte na tel. č. 311 654 180
nebo e-mailem na uprr@muberoun.cz. Strom by měl být vysoký
15 až 20 metrů, aby bylo možné
ho převézt. Rádi zveřejníme vaše
jméno společně s poděkováním
v Radničním listu.
n Dotace na kulturní činnost
Na webových stránkách města Beroun je zveřejněn Dotační
program Poskytování dotací na
kulturní činnost ve městě Beroun
v roce 2021. Žádost o dotaci se
předkládá na stanoveném formuláři, který je ke stažení na webových stránkách města Beroun:
www.mesto-beroun.cz v záložce
Dotace. Žádost s požadovanými
náležitostmi musí být podána písemně v listinné podobě či datovou schránkou včetně povinných
příloh a doručena do podatelny
MěÚ Beroun na Husově náměstí nejpozději do 6. 11. 2020 do
13:00. V tomto termínu musí být
doručeny i žádosti zaslané poštou nebo jiným způsobem. n

www.mesto-beroun.cz

n Od letošního září začalo město Beroun vydávat vedle Radničního listu také videozpravodaj. Ten vám
každý měsíc bude přinášet prostřednictvím deseti reportáží obrazové zpravodajství ze života města. Nové
číslo Berounského videozpravodaje najdete vždy koncem měsíce na webových stránkách www.mestoberoun.cz ve fotogalerii v pravém sloupci hned nahoře nebo v záložce Aktuálně/Radniční list/Berounský
videozpravodaj. Zde budou k dispozici i starší vydání. Zpravodaj můžete sledovat také na kanále youtube Město Beroun. n

Beroun řeší výstavbu nové základní školy

M

ěsto Beroun má velkou šanci získat dotaci na stavbu
nové školní budovy s kapacitou 18
nebo 27 tříd včetně jídelny a tělocvičny. Výše dotace by mohla činit
70 % celkový nákladů v případě, že
školu bude stavit město, a až 85 %,
pokud ji budeme ji budeme stavit
jako svazkovou školu, tedy ve spo-

lupráci s okolními obcemi. Celkové
náklady mohou být 750 tisíc korun
na jednoho žáka. Vyplynulo to z jednání na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, kterého se
za město zúčastnili místostarostové
Michal Mišina a Dušan Tomčo.
„Výhodou tohoto dotačního programu je, že náklady na projektovou

přípravu by nám byly zpětně v rámci
dotace proplaceny,“ uvedl Dušan
Tomčo, do jehož gesce oblast školství
patří. „V současné chvíli máme vytipovanou vhodnou lokalitu a s projektovou kanceláří máme projednanou studii proveditelnosti,“ dodal
místostarosta Michal Mišina.
Pokračování na str. 2
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Odběry na COVID -19 i v Berouně

V

Nakažení a lidé v karanténě
měli také možnost volit

S

tejně jako na dalších 76 místech po celé České republice
také v Berouně vyrostl tzv. drive–in,
místo, kde mohli lidé nakažení koronavirem nebo lidé v karanténě volit
v rámci říjnových voleb do krajských
zastupitelstev. V tomto provizorním
volebním prostoru v blízkosti zimního stadionu odvolilo 30. září celkem
52 lidí, kteří sem dojeli ve 38 vozidlech. Místo střežili policisté společně
s městskými strážníky. n

Berouně se ve čtvrtek 15. října otevřelo odběrové místo
pro vyšetření na COVID -19, a to
v horní části parkoviště přímo
pod Rehabilitační nemocnicí Beroun. Odběr je určen pouze pro
pacienty s vystavenou žádankou
od lékaře. Na okrese tak budou
k dispozici dvě odběrová místa,
první vzniklo v září v areálu hořovické nemocnice.
Na odběr v Berouně je nutné se
objednat na tel. lince 14 500 v pracovní dny od 8:00 do 16:30 hod.
Samoplátci se mohou nadále
objednávat k odběru v Nemocnici
Hořovice na tel. lince 311 555 666.
Odběrové místo bude otevřeno
ve všední dny od 8:00 do 16:00.
Parkování je zajištěno po dobu
jedné hodiny zdarma.
„O zřízení odběrového místa
jsme s vedením nemocnice Beroun mluvili již delší dobu. Jsme
velmi rádi, že se nemocnici poda-

Zahájení integrované dopravy se blíží

R

ada Středočeského kraje rozhodla o spuštění integrované dopravy na
Berounsku. Stane se tak od 13. 12. letošního roku, pokud epidemiologická situace dovolí. Podrobnější informace zveřejníme v dalším vydání
Radničního listu a na webu města. n

Beroun řeší výstavbu
nové základní školy
Dokončení ze strany 1
Nový dotační program MŠMT,
z něhož bude možné v následujících dvou letech čerpat prostředky na výstavbu základních škol,
má několik podmínek, které je
nutné splnit. Jedno z nejdůležitějších kritérií je aktuální a hlavně
budoucí situace v daném městě
a okolních obcích. Aktuální analýza, kterou zpracovalo město
Beroun a Krajský úřad Středočeského kraje, jednoznačně ukazují
na kritickou situaci.
„Berounský územní plán počítá s několika rozvojovými oblastmi na okraji města, které jsou určeny pro bytovou výstavbu a dá se

Výdej parkovacích karet

Ú

řední hodiny pro vydávání
parkovacích karet jsou stanoveny v pondělí od 8:00 do 12:00
a od 13:00 do 16:00. V ostatní dny
je zavřeno. Parkovací karty jsou vydávány v budově Policie ČR, v Tyršově ulici v Berouně. Prosíme o dodržování platných hygienických
nařízení, vstup pouze s rouškou! n
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tedy předpokládat, že místa v našich základních školách do budoucna nebudou stačit. Doplatit
by na to mohly nejen berounské
děti, ale také ty z okolních obcí.
Na tuto situaci chceme být dopředu připraveni, a proto plánujeme
kapacity základních škol rozšířit,“
dodal Dušan Tomčo. n

řilo zajistit laboratoř a splnit vše
tak, abychom mohli mít na okrese
dvě odběrová místa,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.
Obě nemocnice na svých
webových stránkách zároveň
uvádějí, že disponují vyčleněnou
lůžkovou kapacitou pro pacienty

s Covid-19. Pro pacienty s nákazou COVID-19 jsou nyní vyčleněna lůžka v Nemocnici Hořovice
i v Rehabilitační nemocnici Beroun. Tato lůžka jsou plně vybavena přístrojovou technikou a lůžka
na ARO v Nemocnici Hořovice
i umělou plicní ventilací. n

Základní školy v Berouně
mají k dispozici ionizátory

P

ro naše základní školy jsme
zakoupili čtyři ionizátory.
V každé ze čtyř berounských
základních škol zřizovaných
městem Beroun tak ještě před
zahájením distanční výuky mohli využívat tyto speciální pomocníky pro čištění vzduchu.
„Ionizátory jsme pořídili
pouze pro základní školy, nikoli pro mateřinky, protože jsou
určené pro velké prostory, jako
jsou například tělocvičny. Zde
dochází ke střídání žáků, proto
je dezinfekce tímto způsobem

pro školy efektivní,“ uvedla starostka Soňa Chalupová. n

Participativní rozpočet: Lidé dali
nejvíc hlasů workoutovému hřišti
Dokončení ze strany 1
„Občané svými hlasy rozhodli, že z participativního rozpočtu
uhradíme stavbu workoutového
hřiště. V rámci hlasování měla veřejnost možnost navíc ovlivnit, ve
které lokalitě bude toto hřiště postaveno. Největší podporu dostala Štulovna, a to víc než padesát
procent, následuje lokalita u in-line dráhy na Závodí,“ upřesnil
místostarosta Michal Mišina.
Jak jsme již dříve slíbili, pokud
na vítězný projekt nebudou z par-

ticipativního rozpočtu vyčerpány
všechny peníze, přesune se zbývající část prostředků na druhý
projekt v pořadí. n
Konečné pořadí:
1. Workoutové hřiště - 701 hlasů
2. Alej Plzeňská - 690
3. Zábranský park - 202
4. Pumptreková dráha - 200
5. Překvapení pro medvědy - 188
6. Dětská hřiště na Měndě - 119

2

n Opravou chodníků začala rekonstrukce ulice Švermova na Velkém sídlišti.

n Součástí této investiční akce je také rekonstrukce ulice Ke Koupališti.

Začíná oprava ulic Švermova a Ke Koupališti na Velkém sídlišti

M

ěsto pokračuje v rekonstrukci ulic na Velkém sídlišti.
Po dokončení opravy části ulice
Mládeže se nyní stavební aktivity
přesouvají nad Třídu Míru. Pracovníci dodavatelské firmy Strabag zahájili v pondělí 12. října
práce na 1. části Švermovy ulice
od křižovatky s Košťálkovou ulicí
až po křižovatku s ulicí Ke Koupališti, jejíž rekonstrukce je součástí
této akce. Práce na obou ulicích by
měly skončit ještě letos.

„V příštím roce bychom pak chtěli zahájit rekonstrukci prostranství
před Hvězdou a budeme pokračovat v projektové přípravě ulice
Karla Čapka v úseku od křižovatky
s Košťálkovou ulicí až po venkovní
koupaliště. Současně projektujeme
i zbývající části Švermovy ulice, kde
ale s ohledem na plánovanou rekonstrukcí Penny Marketu musíme
projekt koordinovat s vedením tohoto obchodního řetězce,“ vysvětlil
místostarosta Michal Mišina.

Rychlost na Jarově hlídá radar

V

Cajthamlově ulici na Jarově, v blízkosti sídla Charity
Beroun byl nově umístěn informační radar. Ten vedle informace o překročené rychlosti zobrazuje také registrační značku
vozidla. Město tak reagovalo na

podněty Charity Beroun a obyvatel Jarova, kteří z důvodu bezpečnosti při přecházení na autobusovou zastávku požadovali
přijmout účinné opatření, které
by řidiče přinutilo sundat nohu
z plynu a přibrzdit. n

Rekonstrukce nádraží na Závodí

N

a vlakovém nádraží na Závodí právě probíhá oprava fasády včetně
výměny oken, oprava sociálního zařízení, výmalba časti vnitřních
prostor, vymění se obklady soklů a dlažba. Dojde i na výměnu elektroinstalace na vnějším plášti, udělají se nátěry dřevěných a kovových konstrukcí, nové označení a osvětlení fasád. Cestující se dočkají i nového
mobiliáře a upraví venkovní prostory. Osvětlení ve stanici je již zřízeno.
Oprava bude dokončena do 15. 12. 2020. n

n Rekonstrukce nádražní budovy na Závodí skončí ještě letos.

www.mesto-beroun.cz

Zdůraznil přitom, že postup
oprav jednotlivých ulic v této lokalitě musí probíhat na etapy, aby
byla zachována dopravní obslužnost této části Velkého sídliště.
„V rámci všech rekonstrukcí ulic
se vedle zlepšení stavu komunika-

cí zaměřujeme rovněž na zvýšení
počtu parkovacích míst při minimalizování zásahu do zeleně,“
dodal berounský místostarosta.
Počítá se rovněž s výsadbou nových stromů, keřů i záhonů s trvalkami. n

Nový přístřešek pro cestující

N

a autobusové zastávce U Černého koně, v sousedství Pakostova sadu
byl rozšířen přístřešek pro cestující. Po dobrých zkušenostech z Brožíkovy ulice, kde jsme již dříve tento typ přístřešku instalovali, jsme se rozhodli
ho umístit i na tuto frekventovanou
zastávku. Dosavadní zastřešení zde
bylo s ohledem na její vytíženost nedostatečné. Další střechu nad hlavou
cestující jistě uvítají zejména v nepřiznivém počasí. Pokud máte tip na
autobusovou zastávku, kde by se
vám tento přístřešek líbil, napište
nám. Své návrhy můžete zasílat na
podnety@muberoun.cz. n

Na Závodí se instalují nové lampy

P

odchod pod železniční tratí
v ulici Svatojánská na Závodí
bude mít ještě letos nové osvětlení včetně přístupových schodišť.
Zároveň projde potřebnými stavebními úpravami.
„Špatným stavem podchodu
jsme se začali zabývat na základě informací od obyvatel této lokality. Podařilo se mně domluvit spolupráci
a součinnost se Správou železniční
a dopravní cesty, která je majitelem
podchodu. Město se bude podílet
na této investici vybudováním nového osvětlení, které bude napojeno
na veřejnou síť. Vlastník pak zajistí
odvodnění, opravy stěn a schodiště,“ vysvětlil místostarosta Michal
Mišina. V současné době již probíhají první stavební přípravy pro
instalaci lamp. Dokončení celého
osvětlení podchodu se předpokládá
do poloviny listopadu.

Dalším místem, kde město instaluje nové veřejné osvětlení, je
ulice Brožíkova. Celkem zde přibyde pět nových lamp. „Součástí
této investice, s jejímž dokončením se počítá do konce listopadu, je i nasvícení přechodu pro
chodce těsně za křižovatkou Brožíkovy a Vrchlického ulice,“ dodal
Michal Mišina. n

3

Aplikace ZmapujTo: Další možnost komunikace s radnicí

P

řipomínky a podněty občanů
jsou důležitým informačním
zdrojem pro představitele berounské samosprávy. Na jejich základě je
možné život v Berouně stále zlepšovat a zpříjemňovat. Pro komunikaci
s veřejností slouží vedle standardní
písemné korespondence mailová adresa podnety@muberoun.cz a kontaktní formulář na webových stránkách města, který najdete v záložce
Pro občany/Dotazy občanů. Nově je
možné využít také aplikaci ZmapujTo, která je součástí Mobilního rozhlasu. Ta umožňuje zaslat fotografii

místa, kde je potřeba zasáhnout,
včetně lokální mapy a přesných
souřadnic. Do Mobilního rozhlasu
se můžete zaregistrovat na webu
města v záložce Aktuálně/Mobilní
rozhlas – registrace uživatelů. Všechny podněty zaslané přes uvedené oficiální informační kanály se dostávají
přímo k představitelům města a ti na
ně mohou rychle reagovat a řešit je.
„Děkujeme všem občanům, kteří nás upozorňují nejen na potřebné změny, ale přicházejí i s vlastními nápady na zlepšení. Všemi
podněty se zabýváme a snažíme

Jaké bude zahájení adventu?
Záleží na aktuální situaci

M

ěsto Beroun s městským kulturním centrem připravují tradiční
zahájení adventu s rozsvěcením vánočního stromu a osvětlení.
Zda a v jakém rozsahu se bude moci akce uskutečnit závidí na aktuální
epidemiologické situaci a my vás budeme včas informovat. Pokud tedy
bude možnost užít si tuto tradiční akci, zveme vás na Husovo náměstí
v neděli 29. listopadu. Program je připraven od 15:45 do 18:30 a jeho
součástí budou pekelní poslové - čertovský průvod a program, yystoupení žáků SZUŠ Dr. Lidinské, rozsvícení vánočního stromu a akustický
koncert Ladislava Křížka - koledy a nejznámější hity. n

se podle možností najít na většinu
z nich řešení. Zatímco rozbitou lavičku, nefunkční veřejné osvětlení,
nepořádek na veřejných prostranstvích či chybějící dopravní značení je možné i díky nově nastavené
spolupráci se společností AVE vyřešit během pár hodin, jiné náměty
si vyžadují delší čas na přípravu,“
říká místostarosta Michal Mišina.
Každý měsíc pošlou obyvatelé
města několik desítek různorodých
podnětů a dotazů. Odpovědi na ně
jsou umístěny na webu města v záložce Pro občany/Dotazy občanů/
Odpovědi. V tomto roce byl z podnětu obyvatel města instalován například měřící radar v Cajthamlově
ulici, nové odpadkové koše a sáčky
na psí exkrementy, staví se toalety
u městského medvědária, začaly
práce na osvětlení podchodu na
Závodí a ulice Brožíkova vedoucí
k závodskému nádraží. Proběhla
také bezpečnostní akce zaměřená
na kontrolu dodržování silničních
pravidel cyklisty a letos poprvé
měla berounská veřejnost možnost
v rámci participativního rozpočtu
vybrat projekt, který se bude v závěru roku realizovat. n

n Na rozbitou lampu upozornili občané.

n Opravena byla během několika hodin.

Z ulic zmizela další vozidla
blokující parkovací stání

P

okračujeme v odstraňování
dlouhodobě zaparkovaných
vozidel, která zabírají parkovací
místa. V říjnu bylo například odtaženo vozidlo v ulici Šafaříkova.

Celkem již z ulic města zmizelo
16 vozidel, ve většině případů si
je odstranili sami majitelé, čtyři
vozidla ale musela být odtažena
a skončila na parkovišti AVE. n

Město Beroun opět vydávalo zájemcům dezinfekci

V

průběhu nouzového stavu začalo město Beroun opět rozlévat dezinfekci svým občanům. Dezinfekci dostali například senioři z bytů
zvláštního určení na třídě Míru 1280. Dezinfekci pracovníci městského
úřadu rozdávali zájemcům i ve výdejním místě u budovy radnice a na
Velkém sídlišti v pobočce Městské knihovny. n

Věžní hodiny na radnici mimo provoz

N

a začátku října demontovala
firma zajišťující automatizaci věžních hodin na budově radnice hodinový stroj. Nejde o opravu,
ale o montáž mechanismu, který
zajistí automatické natahování
hodin. Po dobu úpravy, která by
měla být dokončena nejpozději
18. prosince, nebudou hodiny
v provozu. Stejně budou upraveny
i věžní hodiny na Plzeňské bráně,
které je také nyní nutné pravidelně ručně natahovat. n
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Pravidelná podzimní deratizace v Berouně

O

d 12. října do 30. listopadu probíhá v Berouně pravidelná podzimní
deratizace, jejíž cílem je snížit populace hlodavců ve městě. Deratizace spočívá v kladení kapslí s účinnou látkou do míst největšího výskytu
hlodavců, tedy zejména do děr na travnatých plochách, do kanálů a silničních vpustí. Probíhá ve spolupráci s VaK Beroun, protože potkani se
šíří právě z kanalizační sítě. V této době je velmi důležité, aby majitelé
domácích zvířat věnovali zvýšenou pozornost především psům, kočkám
či fretkám a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná prostranství, protože by mohli návnadu vyhrabat a pozřít. n
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Město řeší suché stromy
ohrožující bezpečnost
P

odzimní měsíce v Berouně
každoročně patří pravidelné
údržbě městské zeleně. Město má
ve svém majetku přes 6000 stromů, z nichž pro letošní rok vytipovali pracovníci berounské radnice
25 stromů, které jsou suché nebo
svým stavem ohrožují bezpečnost
lidí ve svém okolí.
Do 15. listopadu bude probíhat kácení těchto dřevin v 17
lokalitách, a to zejména na Velkém sídlišti, Městské hoře, v ulici
U Nádraží nebo parčíku Na Vinici.
Převážně se jedná o břízy bělokoré, k jejichž špatnému stavu
výrazně přispělo loňské sucho.
Pokácet bude nutné i topol u fot-

balového hřiště v blízkosti in-line
dráhy. Tento strom má nejen zhoršenou vitalitu a poškozený kořenový systém, ale také stabilitu. Je
nakloněn k ploše hřiště a mohl by
tak ohrozit v případě silného větru hráče i bruslaře.
Odbor životního prostředí
stanovil za pokácené stromy náhradní výsadbu. Do konce příštího
roku by se tak mělo postupně vysadit 23 nových listnatých stromů
a 80 ks keřů ve stejných lokalitách,
kde došlo ke kácení. Výjimkou jsou
pouze ta místa, kde prostorové
možnosti novou výsadbu neumožňují. V těchto případech bude vybrána vhodnější lokalita. n

n Strážníci pokračují v kontrolách cyklistů.

Strážníci opět kontrolovali cyklisty

M

ěstská policie připravila další dopravně bezpečnostní akci zaměřenou na cyklisty včetně uživatelů elektrokol. Tentokrát se neuskutečnila v noci, ale přes den, kdy se strážníci zaměřili na drobnější
přestupky. Mezi ty nejčastější patří jízda na chodníku nebo jízda v protisměru v jednosměrné ulici. Velmi často také cyklisté do 18 let nenosí
přilbu, ačkoli jim tuto povinnost ukládá zákon. Na podnět občanů strážníci také kontrolovali lávku přes pěší přes Berounku, přes kterou jsou
cyklisté povinni kolo převádět. Řada z nich ale nerespektuje dopravní
značení, přes lávku projíždějí a kličkují mezi chodci.
„Dopravně bezpečnostní akce se konala v průběhu dvou dnů a všechny
zjištěné přestupky jsme řešili na místě domluvou. Podobnou akci ale
chystáme brzy zopakovat a to již zjištěný přestupek takto mírně řešit
nebudeme,“ uvedl velitel strážníků Alexandr Scherber. n

Radar si posvítil na piráty silnic
n Při prvním říj-

n Za suché, pokácené stromy bude provedena náhradní výsadba.

novém
měření
radarem v ulicích
města zaznamenali berounští strážníci celkem 13
přestupků. Největším hříšníkem byl
řidič, jemuž radar naměřil rychlost
78 km/hod v úseku se stanovenou

Školní poradenské pracoviště je tu pro vás

Š

kolní poradenské pracoviště při 2. základní škole a mateřské škole v Berouně nabízí své služby již od roku 2014. Toto pracoviště
nabízí pomocnou ruku dětem i rodičům při řešení nejrůznějších problémů. Jednotliví pracovníci jsou
speciální pedagogové a psychologové. Mají rozdělené školky a školy
mezi sebou, ale může dojít podle
zájmu rodičů k určitým posunům
a přerozdělením jednotlivých škol
a školek jednotlivým pracovnicím.
Od února 2017 mohou děti
i rodiče využívat služeb školního
psychologa, který je dvakrát v týdnu přímo na naší škole. Schůzky

si můžete domlouvat na mailu
kroy@2zsb.cz. Od září 2017 mohou
učitelé, žáci i rodiče využívat služeb
speciálního pedagoga. Schůzku si
můžete domluvit na mailu soukupova@2zsb.cz.
Současné Školní poradenské
pracoviště je financováno z rozpočtu zřizovatele mateřských škol a základních škol v Berouně městem
Beroun. V letošním roce pro něj
vyčlenilo částku 1,2 milionu korun.
Aktuální tým tvoří čtyři osoby
se vzděláním v oboru psychologie
a speciální pedagogiky, kdy každý z pracovníků má ve své péči
konkrétní mateřskou či základní

školu. Rodiče se mohou informovat u vedení své školy nebo školky,
na koho se mohou obrátit se svým
případným problémem. Pracovnice
Školního poradenského pracoviště
mají vytvořené zázemí jak na základní škole v Preislerově ulici, tak
v mateřské škole v Drašarově ulici.
Stěžejní část práce však probíhá na
půdě jednotlivých základních a mateřských škol, které poskytují prostory pro terénní činnost s dětmi. n

Školní poradenské pracoviště
Mgr. Pavel Kroy (Út a Čt)
Mobil: 702 071 370
PhDr. Jana Soukupová (Po a St)

Ceny města Beroun
n Předání Cen města Beroun, které měly být součástí slavnostního večera
k výročí vzniku samostatného Československa, se kvůli zákazu pořádání
akcí musel v říjnu zrušit. Náhradní termín je stanoven na 25. listopadu
v Kulturním domě Plzeňka. V prosincovém čísle Radničního listu navíc přineseme medailonky letošních oceněných. n
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Mobil: 702 071 370
Mgr. Miroslava Sklenářová
Mobil: 724 895 042
Mgr. Hana Štusáková
Mobil: 724 895 011

„padesátkou“. V místě, kde je stanovena maximální rychlost 30 km/
hod, bylo zaznamenáno nejvyšší
překročení o 27 km/hod. Přestupky řešila městská policie na místě
blokovou pokutou a udělením bodů
do karty řidiče. Jeden přestupek pak
postoupila správnímu orgánu, protože řidič s ním nesouhlasil.
n Obyvatelka Berouna zavolala
na linku 156, že se někdo přes
plot snaží dostat na soukromý pozemek. Strážníci vyjeli k případu
společně s Policií ČR. Na místě se
skutečně vyskytovali dva mladíci,
z nichž jeden vykřikoval, že chce
spáchat sebevraždu. Na výzvy policistů nereagoval, proto musely
být použity donucovací prostředky.
Mladík následně skončil v péči odborníků.
n Ačkoli jsme si všichni dobře
vědomi, že si máme dávat na své
věci pozor, stále dáváme zlodějům
zbytečné šance. Stejně jako přepravce jedné nejmenované firmy,
který při vykládce zboží nechal
otevřenou kabinu, v níž měl peněženku s 13 tisíci korunami. Během
krátké chvilky toho využil zloděj,
sebral peněženku a dal se na útěk.
Přepravce se rozběhl za ním, zloděj naštěstí peněženku zahodil
a utekl. Celý případ sice měl pro
tentokrát šťastný konec, ale není
to pravidlem. Po zloději pátrají
policisté. n
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n Open air koncert v rámci Talichova Berouna se vydařil.

n Představitelé města a Talichova Berounska se poklonili památce V. Talicha.

Letošní Talichův Beroun skončil prologem v kostele

Z

ástupci Talichova Berounska
Ivan Kůs a Tereza Králová
společně s místostarostou Dušanem Tomčem se v úterý 6. října
sešli u hrobu Václava Talicha,
aby vzdali čest tomuto slavnému
dirigentovi, který spojil svůj život
s naším městem.
Pietní akt se koná tradičně
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
Letošní ročník však museli organizátoři vzhledem ke koronavirové pandemii zrušit. Uskutečnil
se tak pouze open air koncert na

Husově náměstí a nedělní prolog
v kostele sv. Jakuba.
„Letošní rok je pro nás zcela mimořádný. Nejen tím, že se
festival poprvé představuje pod
hlavičkou nově založeného ústavu Talichovo Berounsko, ale také,
že se koná v nelehké době. I přes
jarní krizi a nejistotu, která všude
panovala, se nám podařilo získat
podporu sponzorů, kterých si za
to velmi vážím a patří jim obrovské poděkování. Opravdu jsme do
poslední chvíle věřili a doufali,
že samotnou festivalovou řadu

zvládneme uskutečnit. Když přišla nová opatření navazující na
vyhlášení nouzového stavu, bylo

jasné, že festival nemá šanci,“
uvedla za Talichovo Berounsko
Tereza Králová. n

Beroun zvítězil v plavecké soutěži měst!

Regionální ozvěny Febiofestu potřetí v Berouně

J

eště před opětovným uzavřením kulturních zařízení včetně kin se v Berouně uskutečnily Regionální ozvěny Febiofestu, na které přijeli i zástupci festivalu. Prvním promítaným snímkem byl francouzský film Žaluji, jenž
přiblížil pozadí Drayfusovy aféry. Původní jarní termín „Ozvěn Febiofestu“
musel být odložen kvůli koronavirové pandemii. Organizátoři jsou rádi, že
se podařilo tuto akci uskutečnit alespoň nyní, i když stále za zpřísněných
hygienických opatření.
Slavnostního zahájení festivalu v Berouně se ujal místostarosta Dušan
Tomčo, který společně s ředitelem festivalu Kamilem Spáčilem vyzývali veřejnost, aby se obklopovali kulturou. Ta jim může pomoci právě v těchto
náročných časech. n

n Místostarosta Berouna Dušan Tomčo s ředitelem festivalu Febiofest Kamilem Spáčilem.
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D

íky aktivním obyvatelům
města můžeme letos slavit
zlato! Beroun totiž v plavecké
soutěži měst obsadil první místo v kategorii měst do 20 tisíc
obyvatel. Po předchozích bronzových příčkách a loňském stříbru se tak opět po letech můžeme radovat z nejvyšší mety.
Plaveckou soutěž pořádá
Česká asociace Sport pro všechny. Zúčastnit se může každý
a jedinou podmínkou je uplavat
100 metrů libovolným způsobem na čas. „Tato republiková
akce je pravidelně pořádána
od roku 1992. Oslovuje zájemce
všeho věku - od předškoláků až
po důchodce - a za dobu svojí
existence se stala důležitou
součástí propagace kondičního
plavání jako vděčné, celoročně
i celoživotně využitelné pohybové aktivity,“ přiblížili samotnou
akci její organizátoři.
Mezi plavci, kteří přišli
30. září do berounské lagu-

ny podpořit tuto soutěž, byl
i místostarosta Dušan Tomčo.
„Jsem rád, že se tato akce stala součástí sportovních aktivit
v našem městě. Plavání je zdravotně prospěšné a je skvělé vidět, že k tomuto sportu máme
u nás v Berouně blízko. Letošní
vítězství je tou pomyslnou třešničkou na dortu,“ uvedl Dušan
Tomčo, v jehož gesci jsou mimo
jiné i volnočasové aktivity včetně sportu. n
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Učitelé vyrazili na exkurzi
do okolí Berouna

D

vě desítky učitelů základních škol z Berouna a okolí
se v druhé polovině září a na počátku října zúčastnily exkurzí do
okolí Berouna. Ty se konaly v rámci Místního akčního plánu vzdělávání, který je finančně podpořen
z Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání prostřednictvím MŠMT.
Autor publikace Regionální
vlastivěda Emil Šnaidauf vybral
ze své knihy dvě trasy: podél Berounky a na Tetín. V září se učitelé
vydali pěšky z náměstí přes náhon
a lávku po cyklostezce k jezu, dále
ulicí Na Hrázi až na louku k tzv. zámečku. Pozornost věnovali nejen
berounskému opevnění, dozvěděli
se o fragmentech středověké ka-

menné dlažby nejstarší v Berouně,
ale i o vodních ptácích či historii
ničivých povodní.
Říjnová exkurze vedla za sv.
Ludmilou a na Tetínské skály. Součástí byla i návštěva kostela sv.
J. Nepomuckého, rodného domu
plukovníka RAF Zdeňka Kothery
a nově otevřeného muzea.
Říjnový workshop k tématice
inkluze v mateřských školách,
stejně tak i beseda zkušeného psychologa Milana Studničky musely
být vzhledem k epidemiologické
situaci zrušeny. Nekonaly se ani
Kavárny pro asistenty pedagoga.
O tom, kdy se akce uskuteční v náhradních termínech, budeme informovat na webových stránkách
www.mapberoun.cz. (pan) n

Žluté kvítky jste letos mohli
zakoupit v infocentru

Přejeme našim listopadovým jubilantům
n 70 let
Julius Řehořek
Jan Zítek
Miloslav Preisler
Petr Hercík
Alois Jungwirth
Miroslav Hořejší
Josef Smolík
Pavel Prokš
Hana Prouzová
Stanislava Chottová
Marie Bejlková
Květuše Červenková
Magda Malá
Eva Prunerová
Jiřina Sudíková
Jana Prošková
Jiří Svoboda
Slobodan Krstić
Jiřina Vaňková
n 75 let
František Melka
Lubomír Liška
Zdeněk Baloun
Josef Malý
Miloslav Zajíček
Antonín Šafránek
Jiří Belfín
Marta Šmídová
Alice Pražáková
Marie Kudrnová
Jarmila Vavříková
Ludmila Patloková

Eva Strnadová
Dagmar Perglová
Marie Frajerová
n 80 let
Jiří Císař
Rudolf Valášek
Vladimír Lysenko
Jana Pacovská
Anna Goldmannová
Růžena Fialová
Milena Pintová
Helena Pešková
Eva Maňasová
Marie Větrovcová
Ladislav Breila
Edita Kučerová
František Ira
n 85 let
Libuše Charvátová
Albertina Pešlová
Antonie Kuralová
Milada Váňová
Libuše Jelenová
Emilie Malá
Otto Schindler
n 90 a více let
Věra Zábranská - 90 let
Marie Formánková - 91 let
Vlasta Stanová - 91 let
Zdeňka Krestovská - 91 let
Hubert Jarosch - 92 let
Jana Kolafová - 92 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. Do
mailu prosíme uvést předmět JUBILEA. n
n Letošním tématem sbírky jsou nádory ledvin a močového měchýře a možnosti prevence.

N

a přelomu září a října se uskutečnil 24. ročník celonárodní
veřejné sbírky Český den proti rakovině. Tentokrát jste mohli sym-

Zubní pohotovost
n 1. 11. MUDr. Ladislava Švábová,
Hořovice, Pod Nádražím 289, tel.:
311 513 375
n 7.–8. 11. MUDr. Martina Tomková, Beroun, Větrná 984, tel.:
774 117 578
n 14.–15. 11. MUDr. Eva Trtková,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
602 448 894
n 17. 11. MUDr. Richard Valta ml.,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
n 21.–22. 11. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Švermova 1591, tel.:
601 371 200
n 28.–29. 11. MUDr. Dagmar Vrbová, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
Pohotovost je od 8:00 do 11:00 n
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bolické kvítky měsíčku lékařského
zakoupit také v berounském infocentru. Celkem si zde lidé zakoupili 142 kytiček a sbírku podpořili
celkovou částkou 3 879 Kč. Zakoupením kytičky dárci přispívají na
preventivní programy Ligy proti rakovině Praha. Pokud jste si nestihli
zakoupit žlutý kvítek, ale chtěli
byste tuto akci podpořit, můžete
zaslat váš příspěvek na sbírkový
účet Českého dne proti rakovině
6500065/0300 do 30. 11. 2020. n

Berounský kalendář na rok 2021

T

aké v letošním roce jsme pro
vás připravili nástěnný kalendář a pevně věříme, že udělá
radost všem berounským patriotům. Tentokrát se můžete těšit
na dobové snímky našeho města
zachycené objektivem Jiřího Jeníčka, významného fotografa a berounského rodáka. V letošním
roce od jeho narození uplynulo
125 let.
Tímto kalendářem chceme
vzdát čest jeho památce a zároveň
připomenout malebnost Berouna

z dob dávno minulých. Kalendář
bude v prodeji od 10. listopadu
v infocentru a berounských knihkupectvích. n

Usnesení z jednání Rady města Beroun
n V uplynulém měsíci se uskutečnilo jednání Rady města Beroun ve
středu 7. a 21. října. Usnesení a zápis z jednání najdete na www.mesto-beroun.cz v sekci Město a úřad/Rada a zastupitelstvo města. Zde je
také k dispozici archiv videopřenosů ze ZM a zápisy z jednání komisí RM
a výborů ZM. V tištěné podobě je možné do usnesení nahlédnout v Kanceláři tajemníka ve 2. patře Městského úřadu Beroun, Husovo nám. 68,
č. dv. A 301 po předchozí domluvě na tel. č. 311 654 360. n
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Rozhovor…

Tomáš Petříček: Mým snem je vystavovat v Londýně
V Městské galerii Beroun bude od 2. prosince do 3. ledna vystavovat své obrazy berounský malíř Tomáš Petříček. Ještě před tím, než si
budeme moci jeho obrazy prohlédnout, jsme umělce vyzpovídali.
Mohl byste přiblížit svou nejnovější výstavu? Na co se mohou
návštěvníci těšit?
Do Městské galerie se dostá-

vám po dlouhých pěti letech.
Výstava nese název „Mystika malby“, neboť pokaždé, když tvořím,
je v tom cosi mystického a magického. Konstruuji na obraze novou
realitu, která ve skutečnosti vypadá trochu jinak. Návštěvníci se
mohou těšit na fiktivní portréty,
zátiší, mystická plátna, deformované figury alá Picasso. Dokonce
zde vystavím i obraz, na který
jsem použil plátkové zlato 23 karátové. Vystavím zde i pár obrazů
Berouna z předčasně ukončené
výstavy z galerie Holandského
domu (letošní říjen).
Kdy jste měl svou první výstavu?
První výstava, které jsem se
zúčastnil, se konala v roce 1997.
Byly to Kladenské dvorky. Byl
jsem tehdy ještě na VŠ a společně
s naším profesorem keramiky nás

Zemřel Jos de Beer
n Město Beroun obdrželo smutnou
zprávu, že ve věku 72 let zemřel Jos
de Beer (18. 3. 1948 – 24. 9. 2020).
Muž, který stál u zrodu partnerství
Berouna s holandským městem Rijswijk. Jako vedoucí oddělení komunikace na rijswijské radnici se řadu
let spolupodílel na úzké spolupráci
obou měst.
Jak sám říkal,
měl k Berounu
zvlášť
osobní
vztah. Především
vnímal proměnu
města od roku
1989, kdy bylo
podepsáno oficiální partnerství.
Vždy rád do Berouna cestoval.
Pomohl na svět
řadě společných
projektů. Jedním
z nejvýznamnějších byla rekonstrukce spodní části Havlíčkovy
ulice, na počest partnerství zde
následně vznikla Holandská ulice
a Holandský dům, kde dnes sídlí výstavní síň. Rijswijk i díky jeho intervenci podal městu pomocnou ruku
při povodních v roce 2002.
„Jos nebyl jen úředník, ale byl
to bezvadný člověk, který si Beroun a jeho obyvatele velmi oblíbil.
Dokonce si zde pořídil vlastní byt
a Beroun se stal jeho druhým domovem,“ s úctou vzpomíná na Jos de
Beera starostka Soňa Chalupová. n
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vystavovalo deset. První samostatnou výstavu jsem měl v Galerii Holandského domu v roce
2002, byl jsem tehdy třetí vystavující v nově otevřené galerii.
Kolik výstav už máte na svém
kontě?
Mám za sebou více než čtyřicet
výstav, společných i samostatných v České republice. Také jsem
vystavoval v Německu a Francii.
Můžete nám přiblížit, jak jste
se k výtvarnému umění dostal?
V dětství jsem byl dosti tichý
a introvertní. Rodiče mi koupili
v roce 1981 v NDR veliké pastelky
a tak mě to bavilo, že jsem u kreslení a malování zůstal.
Která technika je vám nejbližší?

Nejbližší technikou je mi akryl,
kterým maluji na plátno. Vyzkoušel jsem ale i olejomalbu, pastel,
spreje a další techniky.
Máte svůj malířský vzor?
Mezi mé malířské vzory patří Pablo Picasso, Francis Bacon,
Jiří Načeradský, František Kupka
a trochu i Emil Filla.
Kde se vám nejlépe tvoří?
Nejlépe se mi tvoří doma, cítím zde tvůrčí energii. Zásadně
maluji poté, co děti i manželka
usnou, někdy i dlouho do noci.
Můžete závěrem prozradit, jaké
máte malířské sny a cíle?
Rád bych uspořádal do budoucna výstavu v TATE Modern
v Londýně, ale to je opravdu jen
sen. Spíše maluji pro radost. n

Zajímavost…

Vzácní černí čápi se usadili v Berouně
L

etošní léto řada Berouňáků
přímo ve městě pozorovala
dva vzácné černé čápy. Vidět byli
u mostu TGM, na Litavce a zalétali
také pod Tetín a na Kačák. Mnohdy se nenechali vyrušit ani lidskou
přítomností. Měli totiž velmi napilno. Brouzdali v mělké vodě a lovili
ryby pro svoje potomstvo. Hnízdo,
ve kterém vykrmovali a vychovávali svoje čtyři mláďata, si postavili
na vysokém buku nedaleko Berouna již před několika lety. K jeho vybudování využili hnízdní podložky
připravené ochránci přírody, kteří
také na začátku července mladé
čápy okroužkovali, stejně jako

n Čáp černý na Litavce.

kdysi ornitologové jejich rodiče.
A tak podle kroužků víme, odkud
oba dospělí čápi původně pocházejí a známe i jejich věk. Jeden je
z křivoklátských hvozdů a je mu
11 let. Druhý pochází z Národního parku České Švýcarsko a je
již čtrnáctiletý. Po dvouměsíčním
intenzivním létání rodičů za potravou se ochmýření drobečkové
proměnili na krasavce podobné
svým rodičům. Ještě v okolí hnízda procvičili létání a pak se každý
z nich samostatně vydal do světa.
Koncem srpna zamířili na dlouhou
cestu do teplých krajin. Většina
černých čápů doputuje až do sub-

saharské Afriky a zimuje v pásu od
Senegalu na západě až po Etiopii
na východě afrického kontinentu.
Budeme „našim“ berounským čápům držet palce, aby překonali na
své pouti všechny nástrahy a těšit
se, že dospělí čápi se za rok zase
vrátí a na starém hnízdě vyvedou
další potomky.
Svůj příběh v Berouně na Litavce a Berounce letos nepsali
jenom černí čápi, ale mláďata tu
odchovali také ledňáčkové, skorci,
labutě a dokonce i původně pouze
zimní návštěvníci ze severní Evropy, štíhlé potápivé kachny, morčáci velcí. Emil Šnaidauf n

n Mláďata čápů při kroužkování.
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Holandský dům nabídne v listopadu dvě výstavy

P

o úspěšné výstavě na zámku
v Dobřichovicích, kde se každý
člen prezentoval tím, co rád fotí,
přichází nyní (jako každoročně na
podzim) Fotoklub Beroun s tématickou výstavou. Po době kulturního
’půstu’ jimi zvolené téma Luční kvítí dovolí, aby galerie Holandského
domu ožila květy rozkvetlými nejen
na loukách. Vystavené fotografie
jsou potvrzením slov jednoho ze
členů tohoto fotoklubu Martina
Tománka o tom, že fotografování
je poznání detailů obyčejných věcí,
kdy pohledem fotografa je rázem
vše hezčí, barevnější a výraznější.
Výstava měla být původně zahájena vernisáží v pondělí 2. listopadu,

vzhledem k anticovidovým upatřením vlády platným v době uzávěrky
tohoto čísla RL, bude přístupná od
4. do 21. listopadu (bez vernisáže)
v běžné otevírací době.
Poslední listopadový den bude
v 17:00 v galerii Holandského
domu zahájena výstava dobových
fotografií ze Sbírky Scheufler s názvem Herečky a herci éry monarchie na fotografiích. Výlet v čase
nás vrátí do doby před 130 lety,
kdy byl ještě fotografům vstup do
divadla z technických důvodů zapovězen, a tak naopak sami herci
chodili do fotoateliérů se svými
rekvizitami, převleky a líčidly. Tam
se stylizovali do divadelní role, kte-

rá někdy i volbou pozadí imitovala
konkrétní divadelní scénu. Výstava
potrvá do 23. prosince.
Z důvodu neustále se měnících
’anticovidových’ opatření vlády sledujte webové stránky www.mkcberoun.cz, kde budou informace o konání výstav v souvislosti s těmito
opatřeními aktualizovány.
Alena Šustrová n

Labyrint světa a ráj srdce

V

listopadu si připomínáme výročí 350 let od smrti Jana Amose Komenského (15. 11. 1670).
Připomeňme si jeho statečnost navzdory těžkým životním situacím.
Klub zdraví Beroun ve spolupráci
s místními studenty připravil čtení výňatků z textu, jenž nedávno
vyšel v soudobé češtině. Setkání
s názvem Labyrint světa a ráj srdce
se koná v úterý 17. listopadu od
18:00 v Klubové scéně v KD Plzeňka. Vstup volný. (jk) n

Den otevřených dveří

S

třední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102 pořádá ve
středu 18. listopadu od 12:00 do
16:30 Den otevřených dveří. V případě přetrvávajících vládních opatřeních bude den otevřených dveří
probíhat on-line. Prosíme sledovat
informace na www.szsberoun.cz.
Ve školním roce 2021/2022 otevíráme tyto denní 4leté maturitní obory:
praktická sestra a zdravotnické lyceum. Kombinovaný zkrácený obor
3letý: praktická sestra (pro absolventy SŠ z jiných oborů).
Od února 2021 budou pořádány
přípravné kurzy k přijímacím zkouškám dle situace prezenčně nebo on-line. Více informací na www.szsberoun.cz. (szs) n

Vstupenky v prodeji
n 18. 11. Drahá legrace; divadlo; KD Plzeňka; 19:00
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
n 9. 12. Magické Vánoce – Komorní orchestr Českého rozhlasu; koncert; KD Plzeňka; 19:00
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
Sledujte aktuální informace na
webu MIC. Informace o novinkách
vám můžeme zasílat e-mailem.
Stačí zaslat žádost o zasílání na
mic@mkcberoun.cz. n
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Berounská akademie pokračuje

N

n Na ZUŠ OPEN se prezentovali i šikovní výtvarníci z Berouna.

Talentovaní žáci ZUŠ
vystavovali svá díla

V

sobotu 3. 10. proběhl druhý
ročník akce ZUŠ OPEN v krásném zámeckém parku v Litni. Prezentovali zde své umění talentovaní
žáci základních uměleckých škol.
Rozsáhlou kolekci téměř sta krajinomaleb vystavila v prostorách
zámecké orangerie ZUŠ V. Talicha
z Berouna. Žáci výtvarného oboru
prožili krásný srpnový týden u Ště-

pánovského rybníka v Cheznovicích
a malovali venku v přírodě.
Na výstavu přivezli pedagogové
ZUŠ Andrea Borovská a Ondřej Vacek plátna s olejomalbami, akryly,
ale také akvarely a úhlokresby. Malířský plenér pořádala A. Borovská
již počtvrté a to díky finančnímu
přispění z kulturních grantů města
Beroun. A. Borovská n

Školáci se zapojili do akce Den bez aut

D

ěti z družiny při
ZŠ Komenského
na Závodí se zapojili
do akce Den bez aut.
Děti provedly vlastní
průzkum a našly jednak mnoho přestupků, ale zejména zjistily, jak je v Berouně
silná doprava. Proto
i my musíme hledět
na to, abychom se náhodou nestali účastníkem nějaké dopravní nehody, která by
nemusela dopadnout
dobře. (kh) n

ové časy nás nutí hledat i nové
možnosti práce v kulturní
a vzdělávací oblasti. Vždyť není
jednoduché jen tak zrušit akce připravené a domluvené od března do
května. Ale jak je nahradit? Přesto,
pokud se ohlédneme za lekcemi
Berounské akademie, které proběhly od začátku roku 2020, můžeme být spokojeni. Druhý ročník
třetího cyklu jsme v lednu zahájili
vynikající přednáškou PhDr. Sylvy
Petrové z pražské UMPRUM, která
nás seznámila se světovými úspěchy českých uměleckých sklářů.
Také přednáška PhDr. Konstantiny
Hlaváčkové, vedoucí oddělení textilu na UMPRUM, se věnovala naší
neméně slavné předválečné textilní
tvorbě.
Zaujalo i téma Duchovní architektura s PhDr. Jaroslavem Sojkou,
Ph.D. a zajímavá přednáška zoologa
Ing. Jana Andresky Ochrana vzácných živočichů. Následovaly výjezdní
akce za méně známými památkami
Plzeňska i Třeboňska. Tyto akce proběhly už v létě, ale za dodržení stanovených bezpečnostních podmínek.
Již se zdálo, že zbytek roku bude
bez problémů díky uvolněné karanténě. Nakonec jsme první říjnovou
přednášku vynikajícího restaurátora a zlatníka Andreje Šumbery
o práci se zlatem a drahými kovy
stihli - byť s rouškami. Nové zpřísněné podmínky pro akce ve vnitřních
prostorách hrozily úplným zastavením naší vzdělávací činnosti, ale na-

štěstí jsme nalezli řešení. V daných
termínech a s domluvenými lektory
v současnosti připravujeme besedy
v tradičním rámci - snímané kvalitní
technikou. Záznamy budeme zasílat
na e-mailové adresy přihlášených
posluchačů BAK. Plánujeme tak připravit nejen besedu s PhDr. Marcelou Klemensovou ze sdružení Arnika pod názvem Aleje a česká krajina
(Nejkrásnější aleje ve fotografii).
Počítáme i se zajímavou přednášku
lektorky Národní Galerie, Mgr. Moniky Sybolové na téma Slavní malíři
a Berounska a další pod názvem
Boření mýtů aneb co v učebnicích
dějepisu nenajdete se spisovatelem
Milanem Šimkem. Tyto zajímavé
besedy mohou naši posluchači sledovat v pohodlí a bezpečí svého domova. Věříme, že brzy překonáme
tuto nezbytnou pauzu ve společném
setkávání, které je myslím opravdu
nezastupitelné, jak jen může být
mezilidský kontakt.
Mgr. Marie Holečková n

Pozvánka
na setkání Taizé

D

alší ekumenické setkání se zpěvy modlitbami
v tradici francouzské komunity
Taizé se koná 12. listopadu od
20:00 v prostorách Českobratrské církve evangelické, Husovo
nám. 43. (ll) n

Andersenovo odpoledne

V

družině závodské základní
školy prožily děti Andersenovo odpoledne. Připravovaly se na
něj s předstihem a zcela jistě si jej
užily. O několik dní později totiž
museli všichni školáci nastoupit

na tzv. distanční výuku a uzavřely
se i družiny. Během jedné z posledních akcí před uzavřením škol si
žáci připomněli život a dílo H. CH.
Andersena a užili si řadu her, soutěží a překvapení. (kh) n

Nové komunitní ohniště na Paloučku

N

a Paloučku, poblíž sportovního centra Eden na pozemcích Židovské
obce, si místní s laskavým svolením majitele pozemku postavili svépomocí komunitní ohniště, které bude sloužit veřejnosti. Jedná se o další
realizovaný prvek připravovaného komunitního parku Na Paloučku. Po
úspěšném dokončení ohniště následovalo večer první opékání špekáčků,
hra na kytaru a zpěv, které přilákalo celou řadu sousedů.
Finanční prostředky na materiál a následnou sousedskou slavnost zajistil
spolek Berounská zeleň v rámci nadační výzvy Mikrogranty: „Vraťme život
do ulic“ podpořené Nadací Via a Českou spořitelnou. Jakub Smejkal n
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Skvělé výsledky atletů
na krajských přeborech
O
víkendu 11. - 13. září bylo na
berounském stadionu opravdu nabito. V pátek se na stadion
sjelo celkem 26 družstev atletických
přípravek. A nejmladším berounským atletům se v letošní sezóně
nesmírně daří. I ve třetím kole soutěže porazili všechny své soupeře
a do krajského finále, které 27. září

hostil opět Beroun, postoupili jako
velcí favoriti na přední umístění.
V sobotu pak ty nejmenší vystřídalo starší žactvo, které už si to
rozdávalo o medaile. Do finále se
z Lokomotivy Beroun probojovaly jen
starší žákyně, které obsadily celkové deváté místo. Byl však překonán
jeden skutečně letitý rekord ve vrhu

Plavci využili čas
před uzavřením bazénů
Memoriál Slavoše Sobotky
n Úspěšné družstvo přípravky Loko Beroun na finále krajských přeborů.
koulí, který od roku 1983 držela Alice
Matějková. Nikola Vrbová se zapsala
do tabulek 10,90 m. Výborný výkon
předvedla také Bára Jedličková
v běhu na 1500 m překážek, když
s přehledem zvítězila v čase 5:30,68
a také ona pokořila dosavadní rekord oddílu.
V neděli pak maraton závodů
na berounském stadionu pokračoval finálovým kláním mladšího
žactva. Chlapci obsadili šesté místo a časem 32,29 s stanovili nový
rekord ve štafetě na 4x60 m. Dívky
skončily osmé a i ony se zásluhou
Magdaleny Konopáčové mohou
chlubit rekordem, a to v hodu
oštěpem za výkon 28,14 m.

Ve finále přípravka
vybojovala krásné 6. místo!

Medailová radost
za tvrdou dřinu

B

arbora Stejskalová závodila
na Gladiator race v Josefově na 8 km trati a ovládla svou
kategorii! V září si zase zaběhla
nejdelší 15 km trať Predator race
v bahenních Dobřanech a v kategorii elite ženy v mezinárodní
konkurenci obsadila skvělé druhé
místo. (bs) n
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Na stadionu v Berouně proběhlo 27. září v pěkné atmosféře finále přípravek. Družstvo ve složení
Sára Achberger, Sebastian Kučera,
Jakub Dolejš, Veronika Jandurová,
Kateřina Krátká, Ondřej Pašek,
Anna Klementová, Ondřej Šerhakl,
Barbora Vykysalá a Matěj Illner vybojovalo jedno z nejlepších umístění v historii této soutěže. Krajské
přebory ovládl favorizovaný tým
Staré Boleslavi. Díky patří nejem
dětem z týmu A, ale i ostatním dětem z oddílu, trenérům, rodičům
a všem fanouškům Lokomotivy
Beroun. (jš)

I přes přísná hygienická opatření se v Berouně 26. 9. uskutečnil
již tradiční XI. ročník Memoriálu
Ing. Slavoše Sobotky, na který se
vždy těší obrovské množství plavců
z celé ČR. Ačkoliv byl oproti předchozím ročníkům omezen počet
startujících závodníků, závody se
celkově nesly ve skvělé atmosféře,
s krásnými cenami pro všechny
umístěné mezi nejlepšími třemi.
Berounský domácí oddíl reprezentovalo 16 plavců. Nejvíce si stupně
vítězů užila Zuzana Křížová, která
získala medailové umístění na
všech šesti disciplínách. Dalšími
medailisti byli Veronika Pavlisová, Antonín Volmut, Adam Baštýř
a Matouš Synek.

vynikajícím závěru dohmátl na
nádherném 2. místě! Mezi nejlepších deset se probojoval pak
ještě dvakrát. Do top desítky se
dostala také Kateřina Zítková,
Natálie Procházková a Ondřej
Lášek. Nádhernou třešničkou na
dortu celých závodů byl úplně
poslední závod na 4x50PZ, kde
štafeta „A“ ve složení Zítková,
Šmíd, Koníčková a Dvořáková zajela naprosto skvělý výkon a děti
si dohmátly pro bronzovou medaili! (bk) n

Pohár nejmladšího žactva
se uskutečnil
před uzavřením bazénů
I přes nepřízeň momentální
situace se ještě na poslední chvíli
konalo plavecké 4. kolo Středočeského poháru nejmladšího žactva v Kolíně. Na krásné podzimní
závody vyrazilo v sobotu 10. 10.
celkem devět berounských plavců, a to Sofie Koníčková, Eliška
Dvořáková, Tobiáš Kodad, Jan
Krátký, Ondřej Lášek, Natálie
Procházková, Marek Šmíd, Kateřina Zítková a Tereza Žáčková.
Naprosto úžasná byla opět Sofie
Koníčková, která neskutečnými
osobními rekordy dokázala získat
kompletní sbírku zlatých medailí.
Svojí první medaili v plavecké kariéře získal Marek Šmíd, který ve

n Skvělá Sofie Koníčková vybojovala zlato.
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Memoriál Antonína Divína
a Karla Vlnase v tenisu

T

n Úspěšným mladým biatlonistům popřál hodně dalších úspěchů
také místostarosta Dušan Tomčo.

Beroun má talentované biatlonisty

M

alí biatlonisté z Berouna Matyáš Seidl a Barbora Vykysalá slaví úspěch. Na Mistrovství ČR
žactva si totiž ve sprintu v kategoriích chlapci a dívky 11 let odvezli
stříbrné medaile. Zajímavostí je, že
oba stříbrní sportovci jsou spolužáci. Na 2. ZŠ a MŠ v Preislerově
ulici přišel oběma úspěšným žákům
pogratulovat místostarosta Dušan
Tomčo, v jehož gesci je mimo jiné
také sport.

„Jsem velmi rád, že v Berouně
máme velký výběr sportovních
možností a věřím, že si tak dokáže každý najít ten svůj oblíbený sport. Těší mě, když vidíme
úspěchy našich dětí. Že máme
v Berouně hodně talentů, o tom
se můžeme přesvědčit i na tradiční akci Nejúspěšnější sportovec
Berounska, kde každý rok oceňujeme ty nejlepší,“ uvedl Dušan
Tomčo. n

enisový oddíl TJ Lokomotiva
Beroun uspořádal 12. září
deblový tenisový turnaj jako memoriál Antonína Divína a Karla
Vlnase. Oba dva zasvětili celý svůj
život tenisu jako hráči, trenéři
a pan Divín i jako obětavý tenisový
funkcionář. Jejich pomoc rozvoji
tenisu byla naprosto nezištná. Jedinou odměnou jim byly úspěchy
hráček a hráčů našeho oddílu.
Turnaje se zúčastnilo rekordních 19 dvojic z Kladna, Nového
Strašecí, Zdic, Prahy, Říčan, Králova Dvora, LTC Beroun a Lokomotivy Beroun. Vítězem se stala dvojice
bratří Gengelů z Nového Strašecí,
kteří ve finále porazili domácí odchovance Lucii Kupkovou a Jana
Merhauta.
Tento turnaj se konal již potřinácté a měl velkou sportovní
úroveň, která přispěla k důstojné
oslavě a připomínce našich výborných tenisových hráčů.

Z činnosti berounských veslařů
Berouňáci nechyběli na Primátorkách

Veslaři a veslařky z TJ Lokomotiva Beroun se
v září zúčastnili 107. ročníku Pražských Primátorek.
A i přes různé organizační a zdravotní peripetie v posádkách jsme „Korona Primátorky“ zvládli důstojně.
Měli jsme 5 čistých posádek! Všem zúčastněným
moc děkujeme za předvedené výkony. Je to klubová

čest jet PRIMÁTORKY a tolik čistých posádek - to je
super! Navíc do Berouna putuje bronzová medaile,
kterou zajistila nejmladší posádka.

Mistrovství ČR žactva a seniorů

Hned další víkend po Primátorkách se 29 žáků
a žákyň a 6 seniorů z veslařského klubu vydalo do
Račic na veslařský kanál, kde se uskutečnilo Mezinárodní Mistrovství ČR žactva a seniorů U23 a seniorů.
I přes nepřízeň počasí se zástupci Berouna probojovali do finále A celkem 18x, finále B 8x a třikrát finále
C. Z mistrovství veslaři přivezli celkem čtyři zlaté, pět
stříbrných a pět bronzových medailí.

Mistrovství ČR dorostu a juniorů

n Alexandra Laubová a Anna Pavlásková - zlaté
mistryně ČR starších žaček na dvojskifu.

Výbor našeho oddílu vyslovuje
velké poděkování panu V. Blechovi, který tuto akci zorganizoval
a zabezpečil. (fi) n

Tomáš Slaboch vybojoval
na kurtu stříbro

H

ráč LTC Beroun, Tomáš Slaboch (na spodním snímku
vlevo), na tenisovém turnaji ve
SPORT EDEN Beroun, vybojoval 2.
místo ve dvouhře. V prvním kole
odvracel tři mečboly proti Janu
Pokornému (Zdice). Ve druhém
kole proti druhému nasazenému
Davidovi Sudíkovi (Eden Beroun)
stahoval stav z 1:4 ve druhém
setu, což dokázal psychicky zvládnout a v semifinále porazil Daniela
Prokše (Eden Beroun) 6:2,6:1. Ve
finále nestačil na výborného hráče
z Prahy, Jiřího Pokorného. (mn) n

A v Račicích se závodilo i první říjnový víkend,
kdy se zde konalo Mezinárodní MČR dorostu a juniorů. Náš veslařský klub vyslal nakonec čtyři dorostenky, osm dorostenců, šest juniorů a dvě kormidelnice. I tentokrát to Berounu zacinkalo, když veslaři
skončili bronzoví celkem čtyřikrát.
Tato sezóna skončila. Byla velmi poznamenána
koronavirovými dopady na veškeré dění ve společnosti i sportu. Naši veslaři z TJ LOKOMOTIVA
BEROUN z.s. se s touto situací „poprali“ dobře
i s krásnými výsledky. Popřejme si, aby vše bylo zase
v normálu. A snad bude i zimní závodní trenažérová
sezóna. Růžena Sehnoutková n
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