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Kapacita škol se zvýší o 300 míst

Beroun získal dotaci i na přístavbu základní školy v Preislerově ulici

M

ěsto Beroun získalo v letošním roce dvě významné
dotace na přístavby základních škol.
V dubnu uspělo u ministerstva financí s dotací v celkové výši 90 milionů
na přístavbu a rekonstrukci základní
školy na Závodí. V červnu další dotaci
ve výši 72,1 milionu korun poskytlo
ministerstvo pro místní rozvoj na rekonstrukci základní školy v Preislerově ulici. Ministryně tak dodržela
slovo, které dala starostovi Ivanu
Kůsovu při výjezdním zasedání vlády
28. března v Mělníce. Kapacita v základních školách je jednou z priorit
současných představitelů města.
„Když jsme před 2,5 lety převzali
vedení města Beroun, shodli jsme
se, že jednou z našich zásadních pri-

orit je navýšení kapacity mateřských
a především základních škol. Chyběly však projekty, které jsou pro další
kroky zásadní. Díky intenzivní práci
se ale v letošním roce začne s přístavbou dvou základních škol, a to
v Preislerově ulici a na Závodí,“ konstatoval starosta Berouna Ivan Kůs.
Nezapomíná se ani na mateřské
školy, zásadní rekonstrukce začala
v MŠ Pod Homolkou, kapacitně si polepší také MŠ Tovární. Podívejme se
nyní na jednotlivé zásadní investice
do základních škol podrobněji.

2. Základní a mateřská škola,
Preislerova
Položením základního kamene
v úterý 12. června slavnostně odstartovala realizace přístavby 2. Základní a mateřské školy v Preislerově ulici v Berouně. Stavba včetně vybavení
učeben si vyžádá zhruba 90 milionů
korun, z nichž 72,1 milionů korun
pokryje zmíněná dotace. „Díky dobré práci odboru městských investic
se v rekordních termínech podařilo
zpracovat projekty a zažádat o dotace,“ upozornil místostarosta Michal

Mišina. Přístupu vedení berounské
radnice si váží i ředitel školy Pavel
Herold: „Oceňujeme, kolik finančních prostředků v posledních letech
náš zřizovatel, tedy město Beroun,
investuje do základních škol. V současné době se tyto částky pohybují
v milionech, což je pro berounské
školy velmi příznivá zpráva. Konkrétně my po dokončení přístavby
získáme místa pro cca 200 nových
žáků, budeme tak kapacitně největší
školou ve městě.“
pokračování na straně 2

MHD zdarma - počet
cestujících vzrostl
o 30 procent

P

o prvním měsíci, kdy byla v Berouně a v Králově Dvoře zavedena MHD zdarma, zaznamenal
dopravce, společnost Arriva výrazný nárůst cestujících. V porovnání
s květnem minulého roku se počet
zvýšil o 12 230 (24,8 %), oproti dubnu letošního roku o 14 212 cestujících (30 %). V celoročním průměru
je navýšení dokonce více než 36 %.
Lidé mohli využívat MHD zdarma
ještě celý červen a následně od září
do 20. listopadu. O prázdninách,
tedy v červenci a v srpnu, bude jízdné opět obnoveno. O MHD zdarma
rozhodli zastupitelé obou měst
s ohledem na rekonstrukci ulice
Plzeňská. pokračování na str. 3 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 Příjemná atmosféra, pestrá hudební nabídka, přehlídka 13 pivovarů a k tomu jako bonus nádherné
červnové počasí. Kdo si zkrátka nenechal ujít letošní Berounské hradby, ten si užil příjemný den v centru Berouna. Fotogalerii z městských slavností najdete na str. 6. n

Další jednání o skládce Lištice

V

pondělí 4. června se v Kulturním domě Plzeňka v Berouně
uskutečnilo z rozhodnutí Středočeského kraje veřejné projednání
studie EIA, která řeší vliv vyklizení
části skládky Lištice na životní prostředí. Uskutečněné jednání ke studii EIA a její vypracování je jedním
z nedůležitějších bodů, které jsou
potřebné k povolení prací.
Od října 2016, kdy byl městu do-

ručen rozsudek odvolacího krajského
soudu, začal proces vedoucí k vyklizení části skládky Lištice. Proběhla již
řada konzultací s veřejnoprávními orgány a odborníky na životní prostředí a ochranu krajiny z příslušných
ministerstev. „Zároveň jsme zadali
zpracování analýzy rizik a následně
i povinnou studii EIA (vliv na životní
prostředí), která je společně s projektovou dokumentací nezbytnou

součástí žádosti o povolení vyklizení
pozemku podle veřejnoprávních
předpisů. O ní rozhodne příslušný
stavební úřad. Teprve poté bude
možné vyčíslit přesné náklady prací. O všech těchto krocích průběžně
informujeme veřejnost v Radničním
listu, na webových stránkách města
a na veřejných zasedáních zastupitelstva,“ uvedl starosta Ivan Kůs.
pokračování na 3. straně n
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Kapacita škol se zvýší o 300 míst

Beroun získal dotaci i na přístavbu základní školy v Preislerově ulici
dokončení ze strany 1
„Pokud vše půjde podle plánu, měly by se nové učebny
na 2. ZŠ a MŠ Preislerova otevírat při zahájení školního roku
2019/2020,“ upozornil místostarosta Michal Mišina. Přístavba 2.
ZŠ a MŠ bude zahrnovat centrální
šatnu s místností recepční, sedm
nových učeben, kabinety a sociální zařízení.
ZŠ Beroun – Závodí
O přístavbě Základní školy
na Závodí se mluví již řadu let,
ale až nyní se podařilo na tuto
nákladnou investici za 145 milionů korun získat dotaci. Dotace
v celkové výši 90 milionů korun
je rozdělena do tří let a poskytlo
ji ministerstvo financí. Projekt
zahrnuje pět nových tříd, jednu
dílnu, nové šatny, jídelnu i novou
tělocvičnu. Škola se navíc díky
vybudovanému výtahu stane bezbariérovou. Přístavba bude umís-

těna ve vnitřním traktu školy. Se
zahájením prací se počítá na podzim letošního roku.
ZŠ Jungmannova
V letošním roce se zpracovává
projekt na sanaci a vybudování
šaten v suterénu Jungmannovy
ZŠ. Stavební práce by měly být
zahájeny ještě v letošním roce.
V rozpočtu je vyčleněno také 500
tisíc korun na pořízení nábytku
a rekonstrukci podlah.
ZŠ Wagnerovo náměstí
V letošním roce bude na ZŠ
Wagnerovo nám. pokračovat již 5.
etapa výměny oken v celkové částce
1,5 milionu korun, tentokrát přijde
na řadu západní část budovy a tělocvična. Letos rovněž bude zahájena
úprava kotelny a regulace topení.
Dalších 800 tisíc korun je z rozpočtu města vyčleněno na projektovou
dokumentaci a 1. etapu zateplení
půdních prostor. n

Rekonstrukci lávky přes dálnici uhradí dotace
n Město Beroun si může připsat další úspěch v žádosti o dotaci, tentokrát dokonce ve výši 100 % uznatelných nákladů. Na rekonstrukci lávky
přes dálnici D5 získalo ze Státního fondu dopravní infrastruktury zhruba
15,8 milionu korun. Tuto dotaci musí místo vyčerpat v průběhu dvou let.
V rámci této investiční akce město investuje z rozpočtu zhruba 700 tisíc
korun na veřejné osvětlení. V současné době se připravuje výběrové řízení
na zhotovitele, stavba by měla být zahájena ještě v letošním roce. n

Branislavova ulice kvůli rekonstrukci uzavřena

N

a konci června začala plánovaná rekonstrukce Branislavovy ulice,
z důvodu stavebních prací je silnice neprůjezdná. Investice za 16
milionů korun zahrnuje kompletní opravu vozovky, chodníků, veřejného
osvětlení a parkovacích stání. Ve svahu u budovy úřadu práce přibydou
schody. „Rekonstrukce by sice podle smlouvy měla skončit 30. září, ale
budeme se snažit, aby hotové dílo bylo předáno nejpozději do poloviny
září,“ uvedl vedoucí odboru městských investic Miloslav Ureš. n

Poplatky za svoz popelnic zaplatíte
bez navýšení do 29. srpna

P

oplatky za svoz popelnic je
možné uhradit bez navýšení
do úterý 29. srpna, jak stanovuje
vyhláška.
Poplatek stejně jako v minulých
letech činí 700 Kč na osobu a rok.
Platbu můžete provést osobně
v pokladně v budově radnice, kde
lze nově částku uhradit i platební kartou. Je možné také zaslat
částku na účet, je ale nutné znát
variabilní symbol. Každý občan
má jiný, proto je potřeba za více
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členů v domácnosti platit poplatky zvlášť. Variabilní symbol se
nemění, zůstává stejný jako loni.
Zjistit jej můžete na telefonních
číslech 311 654 163, 311 654 169
a 311 654 170. Nebo můžete požádat o informaci prostřednictvím
e-mailu: poplatky@muberoun.cz ,
poplatky1@muberoun.cz poplatky2@muberoun.cz. Číslo účtu,
na které následně zašlete částku
za svoz komunálního odpadu, je:
51-4855720247/0100. n

n Slavnostního poklepání základního kamene nové přístavby školy se
ujal i jeden ze školáků.

Investice do mateřských škol
Kompletní rekonstrukce
MŠ Pod Homolkou
Nejvíce finančních prostředků
určených pro mateřské školy je
letos vyčleněno na stavební úpravy, výměnu technologií, zateplení
objektu a terénní úpravy MŠ Pod
Homolkou, a to konkrétně 31,5
milionu korun. Město na tuto investici navíc získalo dotaci 4,071
milionu korun z Operačního programu životního prostředí.
Kvůli stavebním pracím byl
provoz mateřské školy ukončen
již 15. června, částečně obnoven
bude na začátku nového školního
roku.
Nová kuchyně v MŠ Vrchlického
Kuchařkám v mateřské škole
na Závodí se splní jejich tajné
přání. Zhruba po padesáti letech
se totiž v létě začne rekonstruovat stávající kuchyně. Plánuje se
výměna vodovodních rozvodů,
kanalizace i obkladů, finance
zbydou i na vybavení tak, aby vše
odpovídalo současným normám.
Tato rekonstrukce si vyžádá přibližně 1,4 milionu korun.
Kuchařky v této mateřince
připravují jídlo nejen pro děti, ale

nabízejí také obědy pro veřejnost.
Tuto službu vítají především místní senioři.
MŠ Tovární získá novou třídu
pro malé děti
Mateřská škola v Tovární
ulici bude moci přijímat více
dětí než dosud. V současné
době se zde totiž dokončuje
nové oddělení pro nejmenší
děti. O prázdninách se navíc
počítá s rekonstrukcí sociálního zařízení a šaten v hlavní
budově školy. Z městského
rozpočtu je na tyto investice
vyčleněna částka 5 milionů
korun. Současně se letos bude
zpracovávat projektová dokumentace na zateplení budovy
školy včetně nové střechy.
Investice do tepelných rozvodů
v MŠ Vančurova
V této mateřské škole je letos
naplánována 2. etapa rekonstrukce tepelných rozvodů, výměna radiátorů a úprava kotelny v celkové částce 1,95 milionu
korun. Zároveň se zpracovává
projektová dokumentace na novou MŠ Pod Máchovnou. n
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Aktuální informace
o rekonstrukci Plzeňské
O
d středy 13. června probíhá
1. etapa rekonstrukce Plzeňské ulice, konkrétně od křižovatky s ulicí Koněpruská ke křižovatce s ulicí Košťálkova.
Zmíněná 1. etapa je rozdělena na 2 části:
Jak informovali zástupci dodavatelské firmy, část potrvá od 13.
června do 8. července a zahrnuje
práce na pravé polovině komunikace ve směru z Králova Dvora
do centra Berouna. Vozidla jezdí
v jednom směru po levé části.
Část B potrvá od 9. července
do 20. srpna, kdy vozidla budou
jezdit po pravé straně a práce budou
probíhat na opačné, levé straně komunikace. Podle vyjádření správce
komunikace by neměly být uvedené
termíny ohroženy.

Objízdné trasy
Objížďka v době od 13. června
do 20. srpna po dobu prací bude
ve směru do Králova Dvora stále
stejná a povede ulicemi Bratří Ne-

jedlých, Jungmannova, Třída Míru
a Košťálkova. Pro nákladní dopravu je zřízena objízdná trasa přes
dálnici D5, aby nekomplikovala
provoz na místních komunikacích.

Změna zastávek MHD
po dobu uzavírky
Kvůli částečnému uzavření
Plzeňské ulice došlo podle informací dopravce, společnosti Arriva
ke změnám autobusových zastávek.
Autobusy nyní jezdí ulicemi Košťálkova – Třída Míru – Jungmannova
– Bratří Nejedlých. Zastávky Beroun - sídliště a Beroun - Delvita
jsou přemístěny do stanice Beroun
- Velké sídliště. Linka MHD Beroun
– Králův Dvůr “B” obsluhuje i zastávku Třída Míru a Jungmannova.
Toto omezení je závislé na stavebních pracích na Plzeňské ulici
a mělo by trvat pravděpodobně
do 20. srpna. O aktuálních změnách informuje dopravce na svých
internetových stránkách a následně i na stránkách města. n

n Po vynesení rozsudku v kauze Lištice vedení města nesložilo ruce do klína. Dokazuje to i podrobný harmonogram prací a kroků, který mají starosta Ivan Kůs a místostarosta Michal Mišina zpracovaný a podle kterého
se postupuje k naplnění rozsudku - tedy k odstranění skládky.

Další jednání o skládce Lištice
dokončení z 1. strany
„Ve všech krocích město v rámci
projektové dokumentace a přípravy na splnění rozsudku postupuje
s péčí řádného hospodáře, tudíž se
snaží minimalizovat dopad na životní prostředí i finanční zátěž pro
městský rozpočet,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina.
Město současně splnilo i druhou
část rozsudku a vyplatilo finanční
kompenzaci za neoprávněné užívání
pozemku jeho majiteli, a to ve výši
83 tisíc korun spolu s úrokem, jak
stanovil odvolací Krajský soud v Praze, průměrná roční náhrada tedy
činí 11 912,38 Kč.
Jak vyplynulo z veřejného projednání studie EIA, většina odborníků
například z České inspekce životního
prostředí, Agentury ochrany přírody
a správy CHKO, Krajské hygienické
stanice, i soudní znalec z oboru toxikologie a zástupci občanů ze Závodí,
Lištice, Jarova, Tetína či Králova Dvora
považují za nejpřijatelnější zachování
stávajícího tělesa skládky bez zásahu
do její vnitřní struktury. Předpokládá
to odpovídající terénní úpravy, dovoz rekultivační zeminy, následnou
biologickou rekultivaci a vybudování

monitorovacího systému k průběžné
kontrole podzemní vody. Stejné stanovisko zaujala i Rada Středočeského kraje a Krajský úřad.
Veřejnému projednání EIA byl
přítomen i nezávislý odborník, který byl vybrán Krajem na základě
zákonného výběrového řízení. Jím
zpracovaný posudek je poslední
částí zjišťovacího řízení k záměru
„Konečné řešení skládky Lištice“.
Následně Středočeský kraj vydá Závěr zjišťovacího řízení, který bude
určující pro další postup města. n

n V kostele sv. Jana Nepomuckého
v Tetíně mohou zájemci až do října
zhlédnout panelovou výstavu věnovanou Václavu Hájkovi z Libočan. Autorem výstavy je Jan Linka. Výstava
je veřejnosti přístupná o víkendech
a svátcích vždy od 10:00 do 18:00
nebo po domluvě s farností Beroun.
Výstavu pořádá Sdružení sv. Ludmily
na Tetíně, Římskokatolická farnost
Beroun a obec Tetín za podpory spolku Svatá Ludmila 1100 let. (eš) n

Zastupitelé zvolili dva nové členy rady města

Město Beroun boduje
v žebříčku kvality života

V

aktuálně zveřejněné analýze kvality života skončil
Beroun v porovnání všech 206
měst s rozšířenou působností
na skvělém 6. místě, v rámci Středočeského kraje mu patří 2. příčka.. Vyplývá to z Indexu kvality
života, který je součástí projektu
Obce v datech. Analýza porovnává dostupná data v oblasti zdraví,
materiálních podmínek a vztahů
mezi lidmi. Zahrnuje celkem 29
ukazatelů vyjadřujících úroveň
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zdraví, prostředí, dostupnosti
zdravotní péče, práce, bydlení,
vzdělání či dostatečnost služeb.
Nejvyšší kvalita života je
ve středočeských Říčanech, nejnižší ve slezské Orlové. V čele
žebříčku jsou zejména Praha,
Brno a jejich okolí. Dobře bodovala i města v jižních Čechách.
Na opačném konci žebříčku jsou
pak města v Moravskoslezském
a Ústeckém kraji. n

Z

astupitelé Berouna na veřejném zasedání ve středu
20. června zvolili dva nové členy
rady města, a to Olgu Chocovou
(TOP 09) a Emila Šnaidaufa (ANO
2011). Ti se poprvé zúčastní jednání rady města dne 27. června.
Nové členy rady bylo potřeba
zvolit poté, kdy v dubnu letošní-

ho roku na tuto pozici rezignovali
Šárka Endrlová (Nezávislí Berouňáci) a Vratislav Randa (ODS).
Členy rady nadále zůstávají Ivan
Kůs (ČSSD), Michal Mišina (ANO
2011), Dagmar Pěničková (ČSSD),
Eva Chlumská (Nezávislí Berouňáci) a Josef Štěpánek (Nezávislí
Berouňáci). n

Tipsport Laguna o prázdninách
n O prázdninách budou atrakce V Městském plaveckém areálu Tipsport Laguna otevřeny od úterý do neděle od 10:00, plavecký bazén budou moci
zájemci ve stejné dny využívat vždy od 8:00. V pondělí se celý areál otevře
ve 14:00. Při pěkném počasí bude pro zájemce zpřístupněna opalovací terasa.
Na letní měsíce budou moci zájemci opět využít prázdninové členství
v Laguna klubu za atraktivní cenu. Více informací na recepci aquaparku.
Pro cyklisty je k dispozici úschovna kol a na recepci rádi zapůjčí zámek
na kolo. (am) n
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Slovinský velvyslanec uctil
památku Václava Talicha

U

příležitosti 135. výročí
narození Václava Talicha
byla v dubnu v Lublani odhalena jeho pamětní deska a následně přijal slovinský velvyslanec Leon Marc pozvání starosty
Ivana Kůse do Berouna. Společně se poklonili tomuto významnému umělci u jeho busty
umístěné na budově základní
umělecké školy, která nese
jeho jméno. O hudební doprovod se postaral smyčcový kvar-

tet a flétnové trio této umělecké
školy. Akce se zúčastnili také
místostarosta Michal Mišina,
tajemnice festivalu Talichův
Beroun Tereza Králová, ředitelka ZUŠ Martina Rajtmajerová
a vnuk Václava Talicha Michal
Dejmal. Milými hosty byla Lenka Kuhar Daňhelová spolu se
svým manželem Peterem, který
se významně zasadil o odhalení pamětní desky Václavu Talichovi v Lublani. n

Galerie Pěší zóna odkrývá
proměny Berouna

V

Palackého ulici byla v pátek
15. června slavnostně představena nová street galerie Pěší
zóna. Její vznik inicioval starosta
Ivan Kůs, který také při vernisáži
přiblížil první výstavu, která zaujme jak pamětníky, tak i ostatní
obyvatele a návštěvníky města.
Výstava Proměny Berouna totiž
přináší pohled na různá zákoutí
města a na srovnávacích fotografiích může každý porovnat, kolika
změnami město prošlo.
Proměny Berouna můžete
v Galerii Pěší zóna zhlédnout

Obyvatelé recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevili životnímu prostředí

S

naha obyvatel recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí.
Město Beroun obdrželo certifikát
vypovídající o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení.
Z něho vyplývá, že občané v loňském roce vyřadili 65 801,56 kilogramů elektra. Tím, že byl předán
k recyklaci, jsme uspořili 840,00
MWh elektřiny, 44 425,53 litrů
ropy, 3 828,64 m3 vody a 34,52
tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových
plynů a produkci nebezpečných
odpadů.

Osvědčení za třídění odpadu
n Obyvatelé v roce 2017 vytřídili celkem 2 547,4 tun odpadu.
Město tak do rozpočtu získalo
2 704 830 Kč. Díky rozvoji a provozu tříděného sběru a recyklace
tak Beroun ve spolupráci se společností EKO-KOM přispěl k zlepšení životního prostředí. Za úsporu
2726,5 tun emisí CO2 ekv. a energie ve výši 47 724 413 MJ získalo
město Beroun osvědčení. n
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Výsledek studie jednoznačně
prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších,
má nezanedbatelný pozitivní
dopad na životní prostředí.
Když si uvědomíme, že recyklace
běžných 100 televizorů uspoří
spotřebu elektrické energie pro
domácnost až na 4 roky, nebo
ušetří přibližně 400 litrů ropy
potřebných až k sedmi cestám

do Chorvatska, jsou to impozantní čísla.
V současné chvíli mají Češi
prostřednictvím sběrné sítě společnosti ASEKOL k dispozici více
než 16 000 sběrných míst. Každý
kdo má zájem třídit vysloužilé
elektro si může najít nejbližší
sběrné místo na www.sbernedvory.cz nebo na www.cervenekontejnery.cz. n

až do září. Poté je vystřídá nová
výstava, tentokrát věnovaná
partnerskému německému městu Goslar, které se může pochlubit i památkami zapsanými
v UNESCO. n

Berounská akademie má
za sebou úspěšný školní rok

V

e školním roce 2017/2018 pokračoval 2. cyklus Berounské
akademie zaměřené nejen na regionální tématiku. Frekventanti
se osobně setkali s významnými
odborníky v humanitních, přírodních a dalších oborech.
Uskutečnily se přednášky z oblasti jazykovědy a lingvistiky, studenti se zabývali vesmírem a novými
objevy a na závěr se věnovali symbolům české státnosti a významným
památkám české gotiky. Některé
lekce byly i výjezdní. Absolventi Berounské akademie na závěr odcestovali do Letohrádku Belveder, kde
z rukou starosty Ivana Kůse převzali
diplom.
Berounská akademie zahájila
svou činnost v roce 2013, pořádá ji
Městská knihovna a o programovou
náplň se stará Marie Holečková. n

Vítězové soutěže Krajinou Českého krasu odjeli na výlet

V

rámci akce Den Země
se v dubnu uskutečnila
soutěž pro školáky, kterou již
posedmé připravil odbor životního prostředí MěÚ Beroun
ve spolupráci s pedagogem
Emilem Šnaidaufem. Právě
s ním se děti vydaly krajinou
Českého krasu, dozvěděly se
řadu zajímavostí a v neposlední
řadě řešily soutěžní úkoly.
Vyhodnocení soutěže se následně uskutečnilo v obřadní
síni berounské radnice, kde
členy pěti soutěžních týmů při-

vítali starosta Ivan Kůs spolu s místostarostou Michalem Mišinou.
Všichni žáci dostali upomínkové předměty a diplom. Vítězné družstvo z Jungmannovy základní školy navíc získalo od partnera akce,
společnosti Arriva, autobus pro vlastní využití na jeden den. n
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Den bezpečí měl opět úspěch především u dětí

V

kempu Na Hrázi se v pátek 8. června uskutečnil další ročník Dne bezpečí, který pro školáky i širokou veřejnost připravilo město Beroun ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému. Všechny přítomné v úvodu
za město Beroun přivítali starosta Ivan Kůs a místostarosta Michal Mišina. Následovaly ukázky činnosti městské policie,
Policie ČR, hasičského záchranného sboru a dalších.

Strážníci zajistili řidiče pod vlivem drog
n Strážníci při
pravidelné kontrole parku Přátelství
na berounském
Závodí
uslyšeli
v ranních hodinách
kovovou ránu. Zjistili, že v zatáčce
na Václavském náměstí havarovalo
vozidlo. Ve vozidle byl řidič, který
se choval podezřele. Podle jeho slov
ho vylekal mobilní telefon, který mu
náhle zazvonil, takže strhl volant.
Po provedené dechové zkoušce se
ukázalo, že řidič byl pod vlivem
drog. Případ převzala Policie ČR.
n Hlídka při běžné kontrole zahlédla vozidlo, jehož posádka se
chovala podezřele. Strážníci auto
začali pronásledovat a nakonec se
jim ho podařilo zastavit a začali
s šetřením případu. Jen o několik
hodin později hlídka opět zpozorovala stejné vozidlo, nyní už jen
s jedním členem původní posádky.
Opět tedy vozidlo zastavili a na řidiče, který byl podle provedené de-

chové zkoušce pod vlivem drog, zavolali Policii ČR. Muži to ale zřejmě
stále nestačilo, protože v ten samý
den ho strážníci opět zahlédli za volantem vozu. Tentokrát ale muž
už nehodlal spolupracovat, takže
musely být použity donucovací prostředky. Řidič opět skončil v rukách
státní policie a za své konání ho
nyní čeká trest.

n V červnu se také konalo pravidelné měření rychlosti. Strážníci
pokaždé vytipovávají jiné lokality, především jde ale o místa
kolem základních a mateřských
škol a ulice, kde si veřejnost stěžuje na nedodržování rychlosti.
Při červnovém měření strážníci
zaznamenali celkem 18 přestupků. n

Den bezpečí si nenechaly ujít
stovky dětí především z místních
mateřských a základních škol. Kromě
zmíněných ukázek na přítomné čekaly v jednotlivých stáncích různé testy a úkoly, za které si odnesly dárky.
Velkou atrakcí byl simulátor nárazu,
který zajistil BESIP. n

Do Berouna zavítal vévoda Štěpán s doprovodem
n V sobotu 2. června dorazilo
poselstvo vévody Štěpána v doprovodu rytířů, jezdců, tanečnic
a kejklířů do Berouna. Na radnici je uvítal starosta Ivan Kůs
v roli purkmistra. Všechny přítomné, kteří přišli vévodu a jeho
doprovod pozdravit, čekal
zajímavý program, jehož součástí bylo například bubenické
vystoupení, svůj um předvedly tanečnice a diváky nadchla
i ukázka šermu. n

Strážníci dohlížejí na bezpečnost a pořádek ze sedla kol

S

trážníci vyjíždějí do terénu
nově i na kolech. Městská
policie má k dispozici dvě nová,
plně vybavená kola, která využívá především při kontrolách
na cyklostezkách, ale i v dalších
městských lokalitách. Se služebnou městské policie jsou strážníci v kontaktu prostřednictvím
vysílaček.
Pořízení kol pro potřeby
městské policie inicioval starosta Ivan Kůs, který je sám
velký příznivec cyklistiky.
„Strážníci na kolech budou
moci zejména v turistické sezóně dohlížet na pořádek, bezpečnost a dodržování pravidel
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na frekventovaných místech,
především na cyklostezce po-

dél Berounky a Litavky, ale
například i na nádraží. Navíc

v době, kdy řešíme dopravní
přetíženost ve městě, mohou
být strážníci na kolech pro
mnohé příkladem,“ konstatoval starosta.
Podle slov velitele strážníků
Alexandra Scherbera budou
kola využívat čtyři strážníci,
do terénu vždy vyjedou dva
současně. Jejich úkolem bude
mimo jiné dohled na bezpečný
pohyb chodců i cyklistů ve zmíněných lokalitách, průjezd aut
na cyklostezkách, pobíhání
psů, ale také rozdělávání ohně
například v lomu Alkazar nebo
stanování na nepovolených
místech. n
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Ohlédnutí za městskými slavnostmi Berounské hradby

n V pátek 15. června se v šapitó v Havlíčkově ulici uskutečnil kabaretní
podvečer. Diváky bavili eskamotéři, žongléři, provazochodci a nechyběli
ani muzikanti.

n Kabaretní večer si nenechal ujít ani „prezident T. G. Masaryk“, který celý program sledoval z čestného místa.

n Berounské hradby odstartovaly v sobotu 16. června na Husově náměstí. Městské slavnosti připravilo Městské kulturní centrum a na pódium se v průběhu dne vystřídalo deset hudebních kapel a zpěváků.

n Diváci se mohli zároveň osvěžit pěnivým mokem některého ze 13 vystavujících pivovarů, které se již staly nedílnou součástí městských slavností.

n Na Náměstí Joachima Barranda se ve stejný den konala Promenáda
Bohéma, která je zaměřena na prezentaci výtvarníků a hudebníků z Berouna a okolí. Nechyběl ani karikaturista.

n V příjemném prostředí si mohli lidé zakoupit nejen obrázky, ale například také náušnice, kabelky a další dárky, vše ručně vyráběné.

n Kdo v sobotu zavítal do zahrady Muzea berounské keramiky, mohl nabarvit jeden z keramických lipových listů a spolu s přáním ke 100. výročí
vzniku samostatného Československa ho pak umístit na speciální „strom“.

n Náměstí se proměnilo v oázu pohody. Akce v rámci letošních městských slavností navštívilo přes 5 500 lidí.

www.mesto-beroun.cz
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Zubní pohotovost

Jubilea v červenci

n 30. 6. a 1. 7. MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice 176, tel.
311 577 559
n 5. a 6. 7. MUDr. Anna Kovaříková, Beroun, Medicentrum, tel.:
311 746 418
n 7. a 8. 7. MUDr. Josef Holman,
Hořovice, Komentského 49, tel.:
311 516 660
n 14. a 15. 7. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.
724 275 395
n 21. a 22. 7. MUDr. Zdeněk Karel, Beroun, Medicentrum, tel.:
311 746 414
n 28. a 29. 7. MUDr. Karolina Kováříková, Beroun, Hradební 152,
tel.: 607 065 760
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin

n Dne 9. července oslaví 85. narozeniny paní Květoslava Růžičková. Nádherného věku 95. let se 23.
července dožívá paní Irena Koldovská. Dalším jubilantem je pan
Zdeněk Kubín, který 25. července
oslaví své 80. narozeniny. Zároveň
ještě jednou přejeme k nádherným
92 letům paní Boženě Krásové,
která své narozeniny oslavila již
v červnu, ale v Radničním listu si
s jejím jménem pohrál tiskařský
šotek. Hodně zdraví a štěstí přeje
Klub důchodců Beroun.
n Dne 7. 7. oslaví paní Marie Hasalová své 80. narozeniny. Hodně
zdraví, štěstí a pohody do dalších
let přeje dcera Milena s rodinou.
n K přáním se připojuje i vedení
města a redakce Radničního listu. n

Pro zdravé zuby

Z

ubní ordinace Dentiko Beroun s.r.o. vám dokážeme,
že moderní zubní ordinace je
místo, kde se můžete cítit příjemně a bezpečně. Poskytujeme

Nový pomocník na blokovém čištění

O

d června lze v ulicích Berouna spatřit multifunkční
vozidlo Mercedes Benz Atego

komplexní stomatologické služby
se zaměřením na prevenci pro
všechny věkové kategorie. Preferujeme individuální přístup. A to
vše bez čekání a bolesti. Telefonický kontakt: 607 065 760, e-mail:
dentiko@email.cz. (db) n

Volná pracovní místa:
referent pro pozemní komunikace

n Výběrové řízení na obsazení pracovního místa – referent pro

pozemní – odbor dopravy a správních agend na Městském úřadě
Beroun. V případě zájmu zašlete přihlášku s potřebnými doklady nejpozději do 4. července na adresu: MěÚ Beroun, Kancelář tajemníka.
Více informací na www.mesto-beroun.cz n

Červenec v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Salon Beroun 2018
Beroun přivítal v červnu výtvarníky ze všech koutů republiky. Koná se zde
8. Salon Sdružení výtvarníků ČR. Práce z nejrůznějších výtvarných oborů
jsou k vidění v prostorách Městské galerie Beroun, Galerie Holandský dům,
Muzea berounské keramiky a Městské knihovny Beroun. Salonu se účastní
62 členů sdružení v oborech: malba, keramika, fotografie, textilní tvorba,
sochy a sklo, grafika. Výstava v knihovně bude k vidění do 20. července.
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 také se seznámí 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.

Informace k prázdninovým měsícům
Od 1. do 15. července bude knihovna uzavřena z důvodu revize knihovního
fondu. V červenci a srpnu bude následně platit prázdninová otevírací doba:
n oddělení pro dospělé, studovna: po 8:30 – 18:30, st 8:30 – 17:00
n oddělení pro děti: pondělí 8:30 – 11:00, 12:00 – 17:00
n pobočka Sídliště: čtvrtek 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00
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s nástavbou CITYFANT 6000
společnosti AVE. Tento stroj je
bezesporu velkou posilou zejména v oblasti údržby komunikací
a blokového čištění.
Nosnou činností tohoto stroje je nasazení v oblasti úklidu
komunikací, ale lze ho díky multifunkční výbavě, např. velkokapacitní sací hubici, použít i při
podzimním úklidu listí. Nyní ho
bude možné vidět pravidelně
ve středu a čtvrtek na blokovém
čištění, v ostatních dnech pak
na průjezdních ulicích města Berouna a v oblastech které nejsou
zahrnuty do blokového čištění.
Jedná se o špičkový stroj, který je nejen výkonný ale i šetrný
k životnímu prostředí, kdy emisní limity spalin splňují normu
EURO IV. Stroj splňuje podmínky
certifikace EUnited v oblasti redukce prachových částic MP10.
Pokud k tomu přidáme nižší
hlučnost než u jeho předchůdců
a rekuperaci vody, nemůže být
pochyb o celkovém přínosu pro
zmíněnou oblast životního prostředí. Pavel Novák n

Blokové čištění ulic
n 3. července: Bezručova, Nerudova, Ve Vilách
n 4. července: Družstevní, Dukelská, V Hlinkách, V Zahradách
n 11. července: Na Tržišti, Štěpánkova, Zvonařova – sever
n 12. července: Ve Svahu, Košťálkova, Bratří Nejedlých
n 18. července: K Dubu, Nad
Paloučkem, Vinařská
n 19. července: Palouček, U Židovského hřbitova, Kollárova
– sever
n 25. července: Slavašovská,
K. Čapka
n 26. července: U Archivu, Pod
Homolkou n

Vzpomínky
n Dne 1. srpna 2018 uplynou
dva roky, kdy nás navždy opustila drahá maminka, milá manželka, přítelkyně a kamarádka, paní
Dagmar Krejčí. Na společné chvíle
stále vzpomínáme. Děkujeme za tichou vzpomínku.
n Ve věku 87 let opustil tento svět
Karel Abrahám. Bývalý sekretář
a pokladník fotbalového klubu
Lokomotiva Beroun a Český lev
Beroun zemřel 2. června. Čest jeho
památce. n

Vítání občánků
n V obřadní síni berounské radnice se v červnu uskutečnilo další
vítání občánků. Radní Eva Chlumská přivítala tato miminka: Anna
Masariková, Rozálie Měrková, Albert Orság, Sophia Arabadzisová,
Lenka Obšilová, Patricie Manová,
Nikolas Jungman, Vojtěch Zelenka, Veronika Kosejková, David
Předota, Anna Horáčková, Laura
Zykánová, Diana Šlapáková, Anna
Taclíková, Michal Honzák a Viktorie Kletečková.

Již nyní je možné se hlásit na další termíny, konkrétně na 11. a 25.
září. V případě zájmu se mohou rodiče objednat na tel. čísle 311 654 151
– 152 nebo e-mailem: evidence@muberoun.cz, evidence2@muberoun.
cz. Nezapomeňte uvést telefonní
kontakt. n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 23. 5. 2018
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí Rady
města Beroun konaného dne 26. 4. 2018.
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se založením spolku STŘEDNÍ ČECHY,
z.s., se zněním jeho stanov v předloženém znění a s členstvím města Beroun v tomto spolku v pozici přidruženého člena.
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a kulturní dotace ze dne
16. 4. 2018.
RM schvaluje Koncepci podpory kultury ve městě Beroun 2018 - 2030 v předloženém znění a doporučuje ZM tento dokument schválit. Dále doporučuje ZM uložit
RM zajištění průběžného naplňování koncepce a předkládání návrhů na případnou
aktualizaci této koncepce zastupitelstvu města.
RM bere na vědomí „Zprávu o použití dotací na kulturní činnost v roce 2017“
poskytnutých z rozpočtu města Beroun a doporučuje ZM přijmout toto usnesení.
RM bere na vědomí „Zprávu o použití dotací na sportovní činnost v roce 2017“
poskytnutých z rozpočtu města Beroun a doporučuje ZM přijmout toto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2018 z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání
(školské komise) Rady města Beroun konaného dne 9. 4. 2018.
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s. r. o.,
V Zahradách požádala o navýšení kapacity základní školy na 40 žáků od školního
roku 2018/2019 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitelku o vydaném stanovisku k navýšení kapacity základní školy.
RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce Domova penzionu pro důchodce Beroun,
příspěvkové organizace města za l. pololetí 2018 v navrhované výši.
RM bere na vědomi zápis č. 3 z jednání Komise pro prevenci kriminality Rady města
Beroun konaného dne 3. 5. 2018.
RM schvaluje Pravidla pro poskytování dotací vlastníkům nemovitostí v městské památkové zóně Beroun v předloženém znění, ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajistit uveřejnění Pravidel a formuláře žádosti o dotace
na webových stránkách města Beroun a předkládaní jednotlivých návrhů Pracovní
skupiny pro Program regenerace městské památkové zóny Beroun na poskytnutí dotací podle schválených Pravidel radě města včetně stručných zdůvodnění.
RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 2/2014, v radou města upraveném znění a ukládá vedoucí finančního odboru
zajistit realizaci tohoto usnesení a předložení návrhu obecně závazné vyhlášky ZM.
RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Závěrečný účet města Beroun za rok
2017, Účetní závěrku města Beroun za rok 2017 a Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Beroun za účetní období roku 2017 a souhlasit s celoročním
hospodařením města Beroun, a to bez výhrad. Dále RM ukládá vedoucí finančního
odboru zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM doporučuje ZM, aby pro volební období 2018 - 2022 stanovilo počet členů
Zastupitelstva města Beroun na 21 členů.
RM doporučuje ZM zvolit do funkce přísedících Okresního soudu v Berouně
na funkční období 2018 - 2022 současné přísedící.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajišťování ostrahy objektu prostřednictvím
pultu centrální ochrany mezi městem Beroun a příspěvkovou organizací Jungmannova základní škola Beroun a ukládá veliteli Městské policie Beroun zajištění plnění
tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dohody o vypořádání technického zhodnocení objektu
ubytovny v areálu Autokempu Na Hrázi mezi městem Beroun jako propachtovatelem a Petrem Nejepsou jako pachtýřem, v předloženém zněni.
RM souhlasí s provedením úprav v areálu Autokempu Na Hrázi - položením betonových dlaždic na vyšlapané cestičce mezi sociálním zařízením a terasou pro
občerstvení; úpravou přístupu do řeky Berounky; úpravou zatravněné plochy pro
opalování (výsev nové trávy); vybudováním otvorů pro umístění slunečníků; zřízení
demontovatelného oddělovacího plůtku, kterým bude oddělena plocha pro opalování od plochy vymezené pro karavany a stany, a to na náklady pachtýře Petra Nejepsy
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic seznámit pachtýře s rozhodnutím
rady města ohledně souhlasu s provedením stavebních úprav.
RM souhlasí s přenecháním části pozemku p.č. 1974/1 v k. ú. Beroun v areálu Autokempu Na Hrázi do užívání spolku Neumětel za účelem umístění mobilních atrakcí
pro děti po dobu letní sezóny 2018 a s přenecháním části pozemku p.č. 1974/1 v k.
ú. Beroun v areálu Autokempu Na Hrázi do užívání společnosti Dronte s. r. o. za účelem umístění půjčovny lodí a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic seznámit
pachtýře s rozhodnutím rady města ohledně souhlasu s užíváním pozemku v areálu
Autokempu Na Hrázi.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na plochu pro in-line hokej, za cenu
190 000 Kč se společností Att investments s. r. o. a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p.č. 232/9 v k. ú. Zdejcina
a část pozemku p.č. 2367 v k. ú. Beroun podle předložených zákresů a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
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RM souhlasí se zveřejněním záměru vypůjčit pozemek p.č. 64/2 a část pozemku
p.č. 2313/3, oba v k. ú. Beroun, podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku p.č.
581/1 v k. ú. Beroun mezi městem Beroun a soukromým nájemcem za cenu
20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 2306/1 v k. ú. Beroun, za účelem natáčení dne 26. 5. 2018 a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a Českou televizí jako nájemcem za cenu 20 000 Kč/lokalita/den
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s podáním písemné žádosti města Beroun na ČR - Státní pozemkový
úřad o bezúplatný převod části pozemku p.č. 498/4 v k. ú. Beroun z vlastnictví
ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM souhlasí s výpůjčkou části pozemku p.č. 1448/6 v k. ú. Beroun o výměře
16 m2 a s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun a soukromým
vypůjčitelem na dobu určitou 5 let, s výpovědní dobou 3 měsíce za účelem vybudování přístřešku pro turisty - jako stavby trvalé, který bude po ukončení výpůjčky
bezúplatně převeden do majetku města Beroun. RM zároveň pověřuje vedoucího
odboru majetku a investic po uzavření smlouvy o výpůjčce vyznačit souhlas města
Beroun jako vlastníka dotčeného pozemku se stavbou přístřešku pro turisty na situačním výkresu Přílohy č. 2.
RM bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky „KD Plzeňka - akustický
obklad zadní stěny“ na základě výjimky, v souladu s čl. 9.2. písm. b) Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016 ve znění dodatku ze dne 29. 3.
2017.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Plynová kotelna - Kulturní dům Plzeňka, Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost Tempoterm,
spol. s r. o, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s tímto uchazečem dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku - cena díla je 1 777 952 Kč
bez DPH – a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Elektromobily pro zdravější
Beroun“ (opakované řízení) účastníka zadávacího řízení společnost AUTA s. r. o,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s tímto uchazečem dle návrhu předloženého v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku s kupní cenou 2 265 495 Kč bez DPH za podmínky,
že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka a bude schváleno rozpočtové
opatření, kterým bude v rozpočtu města na rok 2018 navýšena příslušná výdajová
položka na pořízení elektromobilů na částku pokrývající tuto kupní cenu a ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy zajistit plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení veřejné zakázky „ZŠ Wagnerovo nám. úprava kotelny a regulace topení“ z důvodu obdržení jediné nabídky, s cenou
převyšující předpokládanou hodnotu zakázky, schvaluje Zadávací podmínky pro
opětovné vyhlášení výběrového řízení této veřejné zakázky, 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 souhlasí s účastí navržených osob na akci „Mezinárodní goslarský hudební
festival“ v rámci víkendu partnerských měst v Goslaru v uvedeném složení.
RM bere na vědomí informaci k plánovanému projektu Erasmus+, který administruje partnerské město Goslar.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2018 ze zasedání kontrolního výboru, konaného
dne 25. 4. 2018 včetně zprávy o kontrole MKC.
RM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Hostim konané dne 25. 10.
2017.
RM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Hostim konané dne 28. 3.
2018.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 6. 6. 2018
RM jmenuje na návrh konkurzní komise paní Ivanu Čampulovou na vedoucí
pracovní místo ředitelky Mateřské školy Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury
1154, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2018 a odvolává paní Dagmar
Fuksovou z vedoucího pracovního místa ředitelky této mateřské školy s účinností k 31. 7. 2018, kdy jí končí šestileté období výkonu práce na vedoucím
pracovním místě ředitelky. RM zároveň ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit jmenování paní Ivany Čampulové a odvolání paní
Dagmar Fuksové.
RM stanoví odměny ředitelům právních subjektů - příspěvkových organizací
města MŠ a ZŠ za l. pololetí 2018 v navrhované výši a ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit prokazatelně zajistit informovanost ředitelů základních a mateřských škol o výši jejich odměn za l. pololetí‘ 2018.
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RM stanoví odměnu pro ředitele Městského kulturního centra Beroun za l. pololetí 2018 v navrhované výši, souhlasí s jejím vyplacením a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit plnění usnesení Rady města Beroun.
RM stanoví odměnu pro ředitelku Městské knihovny Beroun za l. pololetí 2018
v navrhované výši, souhlasí s jejím vyplacením a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit plnění usnesení Rady města Beroun.
RM souhlasí s tím, aby se Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30
zapojila do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání výzvy
č. 02_18_063 pro Šablony II a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat ředitele Jungmannovy základní školy Beroun o uděleném
souhlasu.
RM souhlasí s poskytnutím dotace Pavlu Vránovi – CROW na akci „Berounský
drak 2018“ konanou ve dnech 31. 8. - 1. 9. 2018 ve výši 72 000 Kč, s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí a doporučuje ZM souhlasit s tímto
usnesením. RM dále souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Beroun nad
akcí „Berounský drak 2018“ a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem o dotaci a převod
schválené výše dotace na účet žadatele o dotaci.
RM a starosta města souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Beroun nad
golfovým turnajem „WGM Czech Open 2018“.
RM souhlasí s Návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. 3 na rok 2018,
doporučuje ZM tento Návrh schválit a ukládá vedoucí finančního odboru zajistit
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s účastí navržené posádky závodu Dračích lodí při akci „Svatojánská noc“ v rámci spolupráce s partnerským městem Brzeg v uvedeném složení.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2018 ze zasedání komise pro územní plán konaného dne 17. 4. 2018
RM doporučuje ZM souhlasit s pořízením a obsahem změny č. 2 Územního
plánu Beroun zkráceným postupem a podmínit její zpracování (včetně úplného znění) úhradou nákladů navrhovatelem a ukládá vedoucí odboru územního
plánování a regionálního rozvoje zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM bere na vědomí Informaci o průběhu výtvarné soutěže na ztvárnění podstavce pro bustu Joachima Barranda na stejnojmenném náměstí v Berouně, souhlasí s dalším postupem navrženým v Protokolu o průběhu soutěže,
tzn. zrušením výtvarné soutěže a vypsáním nové a ukládá vedoucí odboru
územního plánování a regionálního rozvoje po vyhodnocení výtvarné soutěže
předložit RM ke schválení Protokol o průběhu soutěže a výběru nejvhodnější
nabídky.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky p.č. st. 4092/5
a p.č. st. 4092/6 v k. ú. Beroun - na pozemcích stojí stavby garáží ve vlastnictví
jiného vlastníka – a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s výpůjčkou pozemku p.č. 64/2 o výměře 124 m2 a části pozemku
p.č. 2313/3 o výměře 120 m2, oba v k. ú. Beroun a s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun jako půjčitelem a společností Plovárna Na Čertovce
s. r.o. jako vypůjčitelem za účelem realizace projektu „Plovárna Na Čertovce“,
a to na dobu určitou 5 let, v předloženém znění, za předpokladu, že nebudou
v době zveřejnění záměru výpůjčky podány žádné připomínky či nabídky. RM
zároveň pověřuje vedoucího odboru majetku a investic po uzavření smlouvy
o výpůjčce vyznačit souhlas města Beroun jako vlastníka dotčených pozemků
na Situaci C. 02 projektu „Plovárna na Čertovce - BEROUN“ z 2/2018 a ukládá
mu zajištění realizace těchto usnesení.
RM nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1457/16 v k. ú. Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se založením společenství vlastníků pro dům Na Klášteře 10, Beroun podle ustanovení § 1200 občanského zákoníku schválením stanov, schvaluje návrh stanov Společenství vlastníků jednotek Na Klášteře, čp. 10, Beroun
v předloženém znění a souhlasí se zastoupením města Beroun při přijetí rozhodnutí o založení společenství vlastníků schválením stanov společenství vlastníků
pro dům Na Klášteře 10 v notářské kanceláři Mgr. Šárky Jihlavcové, Česká Lípa,
JUDr. Milanem Štětinou.
RM vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „Rekultivace zeleně v ulici Koněpruská, Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost AVE CZ odpadové
hospodářství s. r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o. - cena díla je 919 227,80 Kč bez DPH a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM ruší svá usnesení č. 238/2012 ze dne 28. 5. 2012; č. 262/2015 ze dne 29. 4.
2015 a bod 2. usnesení č. 488/2016 ze dne 5. 10. 2016, doporučuje ZM zrušit
své usnesení č. 41/2012 ze dne 25. 6. 2012 a bod 2. usnesení č. 128/2016 ze
dne 19. 12. 2016 a souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 2305/47
a p.č. 2305/62 v k. ú. Beroun podle uvedených pravidel a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto
usnesení na jednání zastupitelstva.
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RM doporučuje ZM zrušit své usnesení č. 45/2015 ze dne 24. 6. 2015 a souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1326/11, p.č. 1337/37, p.č. 2264/52,
p.č. 2264/25 a p.č. 2264/13, vše v k. ú. Beroun. Bezúplatný převod bude uskutečněn formou darovací smlouvy z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví
města Beroun podle uvedených pravidel. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení
na jednání zastupitelstva.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2295/28 v k. ú. Beroun,
odděleného geometrickým plánem č. 6228-33/2018 ze dne 16. 5. 2018 z pozemku p.č. 2265/12 v k. ú Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví
soukromých žadatelů za celkovou kupní cenu 2 870 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 pozemku p.č. 1278 v k. ú. Beroun
a s uzavřením kupní smlouvy s výhradou zpětné koupě a zákazem zcizení
a zatížení mezi městem Beroun a uvedenými zájemci za celkovou kupní cenu
289 350 Kč a náklady spojenými s prodejem v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Smlouvy o vybudování veřejné infrastruktury a jejím připojení na infrastrukturu ve vlastnictví
města mezi městem Beroun a Společností ATALANTIS PRO s. r. o. jako stavebníkem stavby: „Stavba nového bytového domu a garáži na p.č. 1375/26 a p.č.
1375/18 a prodloužení ulice Vinařská na p.č. 1375/10 a p.č. 1375/11 včetně
inženýrských sítí“ v předloženém znění a pověřuje vedoucího odboru majetku
a investic po schválení Smlouvy zastupitelstvem města, vyznačit souhlas města
Beroun jako vlastníka dotčeného pozemku s navrhovaným stavebním záměrem
stavby dopravní infrastruktury - stavebního objektu komunikace na situačním
výkresu dokumentace C3 z 06/2016.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek p.č. 1552/5 a část pozemku p.č. 1552/4 oba v k. ú. Beroun podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2018 z jednání komise bytové, konaného dne
23. 5. 2018.
RM bere na vědomí předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města
Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM schvaluje přijetí dalšího člena domácnosti do bytu č. 767/50 uvedeného
nájemce bytu.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Stavební úpravy
ulice Na Cibulce“ 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 vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy úl.
Branislavova, Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost STRABAG
a. s., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, 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
9 263 583 Kč bez DPH – a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění těchto usnesení.
RM schvaluje zrušení opětovně vypsaného výběrového řízení veřejné zakázky
„ZS Wagnerovo nám. - úprava kotelny a regulace topení“ z důvodu obdržení
opět pouze jediné nabídky s cenou převyšující předpokládanou hodnotu zakázky a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto
usnesení.
RM souhlasí s předloženým návrhem postupné rekonstrukce koupaliště na Velkém sídlišti a se zadáním zpracování projektové dokumentace pro provedení
stavby včetně zajištění stavebního povolení pro první a druhou etapu a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM schvaluje Rámcový harmonogram projednávání návrhů v zastupitelstvu
a v radě města v 2. pololetí roku 2018, podle předloženého návrhu.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat ve středu 20. 6. 2018 od 15:00 hodin v Kulturním domě Plzeňka.
RM bere na vědomí zápis ze schůze OV Zavadilka konaného dne 31. 5.2018.
RM bere na vědomí informaci o záměru převodu části závodu společnosti RINT
Beroun spol. s r. o. na společnost RINT správa nemovitostí s. r. o. spočívajícím
v převodu práv a povinností týkajících se domu Na Klášteře 10, Beroun, dále
informaci o návrhu společnosti RINT Beroun spol. s r. o. na uzavření dodatku
k Dohodě spoluvlastníků o správě a užívání nemovitostí ze dne 17. 6. 2010
a pověřuje starostu města k jednání se společností RINT Beroun spol. s r. o.,
resp. nástupnickou společností RINT správa nemovitostí s. r. o., o podmínkách
pro uzavření dodatku k Dohodě spoluvlastníků o správě a užívání nemovitostí
ze dne 17. 6. 2010.
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Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 20. 6. 2018
ZM volí volební komisi ve složení: předsedkyně Mgr. Eva Chlumská, členové:
Ing. Zdeňka Slivková a Bc. Kamil Choc.
Zastupitelstvo města Beroun volí dalšími členy Rady města Beroun: Mgr. Olgu
Chocovou a Mgr. Emila Šnaidaufa.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 4/2012, o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2014,
v předloženém znění.
ZM schvaluje Závěrečný účet města Beroun za rok 2017 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Beroun za účetní období roku 2017 a účetní
závěrku města Beroun za rok 2017 v předloženém znění a souhlasí s celoročním
hospodařením města Beroun za rok 2017, a to bez výhrad.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 3 na rok 2018 spočívající v:
1) navýšení položky v kapitálových výdajích – MŠ Pod Homolkou - zateplení
– realizace – pokračování z roku 2017 – dotace OPŽP o částku 2 000 000 Kč
na celkovou částku 18 420 000 Kč
2) navýšení položky v kapitálových výdajích - náklady na veřejné osvětlení spojené s úpravou sítí jejich správců o částku 1 120 000 Kč na celkovou částku
1 870 000 Kč
3) navýšení položky v běžných výdajích -náklady na veřejné osvětlení spojené
s úpravou sítí jejich správců o částku 200 000 Kč na celkovou částku 300 000 Kč
4) zařazení nové položky v běžných výdajích– Zásobování Hostima pitnou vodou – ve výši 90 000 Kč
5) navýšení položky v kapitálových výdajích - MŠ Vrchlického – rekonstrukce
kuchyně a skladů včetně odizolování venkovní zdi – PD a realizace o částku
500 000 Kč na celkovou částku 1 450 000 Kč
6) ponížení položky v kapitálových výdajích - ZŠ Jungmannova – sanace části
suterénu pro vybudování šatny – PD a zahájení realizace o částku 500 000 Kč
na celkovou částku 100 000 Kč a přejmenování této položky na: ZŠ Jungmannova – sanace části suterénu pro vybudování šatny – PD a přípravné práce
7) zařazení nové položky v běžných výdajích - Jungmannova ZŠ – pořízení nábytku a rekonstrukce podlah – účelový příspěvek ve výši 500 000 Kč
8) navýšení položky v kapitálových výdajích - Pořízení elektromobilů – částečně
z dotace o částku 92 000 Kč na celkovou částku 2 742 000 Kč
9) navýšení položky v běžných výdajích - Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Beroun o částku 87 000 Kč na celkovou částku 814 000 Kč
10) navýšení položky v kapitálových výdajích - Synchronizace semaforů ve městě – o částku 1 800 000 Kč na celkovou částku 2 800 000 Kč.
ZM bere na vědomí „Zprávu o použití dotací na sportovní činnost v roce 2017“
poskytnutých z rozpočtu města Beroun.
ZM bere na vědomí „Zprávu o použití dotací na kulturní činnost v roce 2017“
poskytnutých z rozpočtu města Beroun.
ZM schvaluje Koncepci podpory kultury města Beroun 2018-2030 včetně změnového listu v předloženém znění a ukládá Radě města Beroun zajistit průběžné
naplňování koncepce a předkládat Zastupitelstvu města Beroun návrhy na její
případnou aktualizaci.
ZM souhlasí s poskytnutím dotace Pavlu Vránovi - CROW na akci „Berounský
drak 2018“ konanou ve dnech 31. 8. - 1. 9. 2018, ve výši 72 000 Kč a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
ZM souhlasí: se založením spolku STŘEDNÍ ČECHY, z.s., se zněním stanov spolku
STŘEDNÍ ČECHY, z.s. v předloženém znění a s členstvím města Beroun ve spolku
STŘEDNÍ ČECHY, z.s. v pozici přidruženého člena.
ZM souhlasí s pořízením a obsahem změny č. 2 Územního plánu Beroun zkráceným postupem a podmiňuje její zpracování (včetně úplného znění) úhradou
nákladů navrhovatelem za stanovených podmínek.
ZM schvaluje pro volební období 2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva města
Beroun na 21 členů.
ZM volí do funkce přísedících Okresního soudu v Berouně na funkční období
2018 - 2022 současné přísedící.
ZM souhlasí s podáním písemné žádosti města Beroun na ČR - Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod části pozemku p.č. 498/4 v k.ú. Beroun z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Beroun.
ZM ruší svá usnesení č. 41/2012 ze dne 25. 6. 2012, č. 45/2015 ze dne 24. 6.
2015 a bod 2. usnesení č. 128/2016 ze dne 19. 12. 2016 a souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 2305/47, p.č. 2305/62 v k.ú. Beroun. Bezúplatný
převod bude uskutečněn formou darovací smlouvy z vlastnictví Středočeského
kraje do vlastnictví města Beroun za uvedených podmínek.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č.1326/11, p.č. 1337/37, p.č.
2264/52, p.č. 2264/25, p.č. 2264/13, vše v k.ú. Beroun. Bezúplatný převod
bude uskutečněn formou darovací smlouvy z vlastnictví Středočeského kraje
do vlastnictví města Beroun za uvedených podmínek.
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2295/28 v k.ú. Beroun odděleného
geometrickým plánem č. 6228-33/2018 ze dne 16. 5. 2018 z pozemku p.č.
2295/12 v k.ú Beroun z vlastnictví města Beroun do soukromého vlastnictví
za celkovou kupní cenu 2 870 Kč a náklady s prodejem spojenými.

www.mesto-beroun.cz

ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1278 v k.ú. Beroun a s uzavřením kupní
smlouvy s výhradou zpětné koupě a zákazem zcizení a zatížení mezi městem
Beroun se soukromými žadateli za celkovou kupní cenu 289 350 Kč a náklady
spojenými s prodejem v předloženém znění.
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o vybudování veřejné infrastruktury a jejím připojení na infrastrukturu ve vlastnictví města mezi městem Beroun
a Společností ATALANTIS PRO s.r.o. jako stavebníkem stavby: „Stavba nového
bytového domu a garáží na p.č. 1375/26 a p.č. 1375/18 a prodloužení ulice
Vinařská na p.č. 1375/10 a p.č. 1375/11 (včetně inženýrských sítí)“ v předloženém znění.
ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 18. 4. 2018 v pořizovacích
cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
714 608,34 Kč, zůstatková účetní hodnota je 0 Kč.
ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku příspěvkové organizace 3. ZŠ Wagnerovo nám. a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci
majetku ze dne 18. 4. 2018 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Celková
pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 34 560 Kč a zůstatková
účetní cena je 0 Kč.
ZM souhlasí s částečnou fyzickou likvidací čtyř nefunkčních plynových kotelen
v areálu bývalých kasáren a navrhuje odstranit stávající zastaralou a neupotřebitelnou technologii kotelen. Plášť mobilních buněk navrhuje ponechat pro
další případné potřeby města. V případě, že by při odstraňování technologií
došlo k výraznému poškození těchto buněk doporučuje provést rovněž jejich
celkovou fyzickou likvidaci.
ZM bere na vědomí zápis č. 2/2018 ze zasedání kontrolního výboru dne
25. 4. 2018.
ZM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Hostim konaného dne
25. 10. 2017 a dne 28. 3. 2018.
ZM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka konaného dne
31. 5. 2018.
ZM bere na vědomí zápis č. 3/2018 ze zasedání finančního výboru dne 11. 6.
2018.
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.
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Kulturní a společenský kalendář
Máš vysvědčení?
1.

NE

3.

Muzeum Českého hrasu

Pochlubte se v muzeu svým klidně 30 let starým vysvědčením a máte
tento vstup za 1 Kč.

Nám. J. Barranda

Koncert v rámci Berouského kulturního léta (BEKULE).
Více na str. 15 a 17.

Muzeum Českého hrasu

Máte doma zkameněliny nebo kameny a nevíte jaké? Přijďte do muzea
a paleontolog se pokusí o jejich určení.

Herky
NE

18:00

Den s paleontologem
ÚT

od 9:00

Svět kolem nás
ST

4.

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ a MŠ Tetín potrvá od 4. do 27. července.

Galerie v Podloubí

42. klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Bubnování v Geoparku Barrandien
ST

5.+6.
7.+8.
11.
12.

16:00

Muzeum Českého hrasu

Ve znamení kalicha
ČT + PÁ

První víkend v měsíci
Muzeum Českého hrasu

Večerní putování hradem Karlštejnem
ST

20:00

Hrad Karlštejn

18:00

15.

Oblíbený letní kulturní a hudební festival.

Louka pod Točníkem

Šmrnc
NE

18:00

Koncert v rámci Berouského kulturního léta (BEKULE).
Více na str. 15 a 17.

Nám. J. Barranda

Bubnování v Geoparku Barrandien
17.

ÚT

16:00

Muzeum Českého hrasu

Prázdninový workshop Hubart
ÚT

18.
21.
25.
26.
28.
29.

Muzeum berounské keramiky

Hrátky za muzejními vrátky
ST

od 9:00

Muzeum Českého hrasu

Ať žije král!
SO

od 19:00
18:00

Galerie Holandský dům

Divadlo Studna
ČT

18:00
od 9:00

Muzeum Českého hrasu

George and Beatovens - Karel Kahovec
NE

18:00

Nám. J. Barranda

Restaurace U Štiky
Červenec PÁ + SO

od 20:00

PÁ + SO

od 20:00

Retro Bar U Madly

n Výstavy

n Hudba

Pod vedením Ivy Hubáčkové se budou v dílně MBK vyrábět oblíbené pokojové fontány.
Na děti budou čekat hry v podobě střelby na kance, medvěda a rytíře, či
další úkoly zaměřené na zručnost dětí.

Vernisáž výstavy obrazů a grafik Zdenky Polívkové. Výstavu je možné navštívit do 31. srpna.
Divadlo pro děti v rámci BEKULE. Více na str. 15 a 17.

Zahrada MBK

Hrátky za muzejními vrátky
SO

Základy techniky hry a jednoduché rytmy představí jazzový hudebník Jan
Bísek.

Ať žije král! Ať žije císař! aneb životem Karla IV.

Hrad Karlštejn

Zdenka Polívková - EXPRESE
ST

Návštěvníci muzea za prohlídku o víkendu zaplatí jen 5 Kč.

Divadlo pro děti v rámci BEKULE. Více na str. 15 a 17.

Zahrada MBK

13. České hrady.CZ
+ 14. PÁ+SO.

Základy techniky hry a jednoduché rytmy představí jazzový hudebník Jan
Bísek.

Netradiční prohlídka, která se koná o prádninách na hradě Karlštejn. Další
termíny na webových stránkách hradu.

Divadlo Na Cestě
ČT

Další klubový večer, který pořádá Modrej Beroun.

Akce v rámci oživlé památky.

Hrad Točník

SO+NE

7/2018

Na děti budou čekat hry v podobě střelby na kance, medvěda a rytíře, či
další úkoly zaměřené na zručnost dětí.
Koncert v rámci Berouského kulturního léta (BEKULE).
Více na str. 15 a 17.
6. 7. Sortiment – živá hudba, 7. 7. DJ Pupík – disco, 13. 7. DJ Jarda
Petarda – disco, 14. 7. DJ Jarda Petarda – disco, 20. 7. Sortiment – živá
hudba, 21. 7. DJ Pupík – disco, 27. 7. DJ Jarda Petarda - disco, 28. 7. DJ
Jarda Petarda - disco
Pátek a sobota od 6. 7. do 21. 7. zavřeno, 27. 7. Retro Dj Harwey, 28. 7.
Retro Dj Zdeněk Vranovský

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.), Salon Sdružení výtvarníků ČR (Městská galerie Beroun, Holandský
dům, výstava trvá do 20. 7.), Klobouky našich prababiček a Fotorici 2018 – Hudba (Domov seniorů TGM Beroun, výstavy potrvají do 30. 9.)

www.mesto-beroun.cz
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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

popis

20.

PÁ

19:00

Žalman aneb naslouchám tichu
země

ČR

77

Inscenovaný dokument přináší uhrančivý příběh muže, který ve stovkách svých písniček dokázal vybudovat svět, v němž je spoustě lidí dobře.

21.

SO

19:00

Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená

USA

87

S naší oblíbenou rodinkou strašidel se nyní vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.

22.

NE

19:00

Ant-Man a Wasp

USA

109

Scott Lang musí čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec.
Navíc opět musí obléci svůj zmenšovací oblek a jít do boje…

28.

SO

19:00

Jurský svět: Zánik říše

USA/ŠP

130

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.

29.

NE

19:00

Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená

USA

87

Viz 21. 7.

Letní kino Beroun
datum

začátek

název

čas

popis

1.

NE

21:30

Tátova volha

ČR

90

Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery
Terezy má ještě stejně starého nemanželského syna. Společně s matkou se vydávají
Ludvíkovým veteránem volha po stopách jeho bývalých milenek...

2.

PO

21:30

Jsem božská

USA

120

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 najednou
vypadá jako božská supermodelka.

3.

ÚT

21:30

Jurský svět: Zánik říše

USA/ŠP

130

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.

4.

ST

21:30

Sicario: Soldado

USA/IT

120

V drogové válce neplatí žádná pravidla – federální agent Matt Graver vyzve tajemného Alejandra (Benicio Del Toro) aby všemi prostředky, včetně těch nezákonných,
věc vyřešil.

5.

ČT

21:30

První očista

USA

103

Úspěšná hororová série od mistrů hrůzy ze studia Blumhouse přichází po třech dílech se svou první kapitolou.

6.

PÁ

21:30

Ant-Man a Wasp

USA

109

Scott Lang musí čelit následkům svých rozhodnutí nejen jako superhrdina, ale i otec.
Navíc opět musí obléci svůj zmenšovací oblek a jít do boje…

7.

SO

21:30

Čertoviny

ČR

101

Jeden čert zakopl, padl na druhého a oba povalili kotel s hříšnou duší. Toho využila
hříšná duše a než se kdo nadál, byla pryč.

8.

NE

21:30

Ant-Man a Wasp

USA

109

Viz 6. 7.

9.

PO

21:30

Než přišla bouře

USA

96

Ve filmu o přežití vyústí náhodné setkání dvou mladých lidí nejdříve v lásku a posléze v největší dobrodružství jejich života, když musí čelit jednomu z nejkatastrofálnějších hurikánů.

10.

ÚT

21:30

Muž, který zabil Dona Quijota

ŠP/POR/
BEL

132

Tobyho ztvárnění příběhu Dona Quijota, které natočil v malebné španělské vesnici,
mělo obrovský úspěch. Teď zjišťuje, jaký strašlivý vliv jeho počin měl…

11.

ST

21:30

Ant-Man a Wasp

USA

109

Viz 6. 7.

12.

ČT

21:30

Mrakodrap

USA

103

Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova na světě. Přesto její majitelé
najmou zkušeného bezpečnostního experta Willa Sawyera (D. Johnson), aby to oficiálně potvrdil.

13.

PÁ

21:30

Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená

USA

87

S naší oblíbenou rodinkou strašidel se nyní vydáme na výletní parník, kde si má
Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.

14.

SO

21:30

Tísňové volání

DÁN

85

Asger Holmov, kterému byla přidělena služba na tísňové lince, odpoví na volání
od unesené ženy. Když je hovor přerušen, začíná po ženě pátrat.

15.

NE

21:30

Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená

USA

87

Viz 13. 7.

16.

PO

21:30

Úsměvy smutných mužů

ČR

92

Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života.
Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.

17.

ÚT

21:30

Ant-Man a Wasp

USA

109

Viz 6. 7.

18.

ST

21:30

Tísňové volání

DÁN

85

Viz 14. 7.

19.

ČT

21:30

Děsivé dědictví

USA

126

Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina její dcery rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější tajemství svých předků.

20.

PÁ

21:30

Mamma Mia! Here We Go

USA

114

Sice to trvalo relativně dlouho, zato v pokračování dostanete hned dva příběhy v jednom!

www.mesto-beroun.cz
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21.

SO

21:30

Mamma Mia! Here We Go

USA

114

Viz 20. 7.

22.

NE

21:30

Tátova volha

ČR

90

Viz 1. 7.

23.

PO

21:30

Děsivé dědictví

USA

126

Viz 19. 7.

24.

ÚT

21:30

Mamma Mia! Here We Go

USA

114

Viz 20. 7.

25.

ST

21:30

Utøya, 22. července

NOR

90

Scénář filmu je založen na hloubkových rozhovorech s přeživšími a snaží se co nejvěrněji zachytit pocity mladých, kteří byli v moment útoku na ostrově.

26.

ČT

21:30

Hotel Artemis

VB/USA

93

Krása hotelu Artemis již dávno pominula. Ale jeho zdi ukrývají to nejmodernější zdravotnické zařízení, které je určené výhradně pro klientelu podsvětí.

27.

PÁ

21:30

Chata na prodej

ČR

77

Rodiče prodávají starou chatu. Před předáním chaty novému majiteli se však matka
(I. Chýlková) rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu.

28.

SO

21:30

Mamma Mia! Here We Go

USA

114

Viz 20. 7.

29.

NE

21:30

Hotel Artemis

VB/USA

93

Viz 26. 7.

30.

PO

21:30

Chata na prodej

ČR

77

Viz 27. 7.

31.

ÚT

21:30

Mamma Mia! Here We Go

USA

114

Viz 20. 7.

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. Obsah a materiály
vždy přizpůsobeny věku dětí. Klademe důraz na aktivní používání jazyka
a hravou formu výuky. Ukázková hodina zdarma, zápis do kurzů začínajících
v září/říjnu v plném proudu. Přijďte se
podívat a zajistěte si místo v kurzu již
nyní.
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

www.mesto-beroun.cz

Pořádá kurzy keramiky pro rodiče
s dětmi, kurzy kreslení, malování, grafiky a keramiky. Mimo kurzů nabízím
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 informací
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.
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.
Zápisy již probíhají, volná místa ještě
i o prázdninách.
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
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. V Berouně, Hořovicích
a Litni. Naše tipy pro děti, juniory
a dospělé: konverzační kurzy angličtiny s rodilým mluvčím, přípravné kurzy ke cambridgským 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. Novinky a hodnocení na našem Facebooku: Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové, anebo
na www.jazykovaskolaberoun.cz.
JŠ Martiny Januškové
www.anglictina-beroun.cz
Telefon: 776 291 027
E-mail:
januskova@anglictina-beroun.cz
Zahajujeme zápis pro příští školní
rok do lekcí AJ. Dospělí i děti, malé
skupinky i individuální lekce. Od září
také opět připravujeme oblíbený
šachový kroužek a přípravné kurzy
MAT + ČJ k přijímacím zkouškám
na střední školy.
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. Hřiště 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. V zimě je v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace
telefonicky.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
Registrace do podzimních kurzů otevřena, zbývají poslední místa, neváhejte s přihlášením. Letní i podzimní rozvrhy jsou ke stažení na webu studia.
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Zbývá pár míst na dětském příměstském táboře (jóga, angličtina, 27. - 31.
8 230 Kč, kontakt barbora@samaya.
cz). Nabízíme také soukromé lekce
jógy a koučink na základě jógové filozofie. Krásné léto všem!

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

Spiritcentrum

Studio Kytka s.r.o.

www.spirityoga.cz
Telefon: 727 880 590
E-mail: spirit.centrum.yoga@gmail.com

www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
E-mail: kytkama@seznam.cz

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.

Zapisujeme děti od 6 měsíců do 6 let
do kurzů plavání od září. Zápisy dětí
do 6 měsíců na plavání ve vanách průběžně. Probíhají lekce aqua-aerobiku
v pondělí s Hankou, ve středu s Markétou, ve čtvrtek s Pavlou a v pátek s Monikou a Markétou. Cvičení v bazénu pro
těhotné je každý čtvrtek v 17:15 s Pavlou. Letní plavecké soustředění bude
v týdnu od 30. 7.

Sport Eden Beroun

Super Kruháč

www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz

www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.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.

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!

Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen
od 15:00 do 21:00 hod. Na sobotu či
neděli je nutno si kurt objednat dopředu. Objednávka dopředu je možná
i v týdnu. Kurt bude potom určitě váš.
Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch, šaten. Půjčujeme rakety,
míče apod. Objednávky telefonicky
po 15:00 nebo e-mailem.
Studio Kala
www.studio-kala.cz
E-mail: Jana-V@seznam.cz

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 úterý 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 - 22:00, SO a NE 8:00 - 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
na OÚ Hudlice a Městské informační
centrum Beroun.

Červenec v Domově seniorů TGM Beroun
Středa 11. 7. od 14:30 Pokušení na poušti - beseda s Petrem Krynským, kazatelem adventistů a s evangelickým farářem p. Vymětalem
Čtvrtek 12. 7. od 9:00 Beseda Peru, Bolívie s p. Emingerem
Úterý 17. 7. od 14:30 Topinkování
Středa 18. 7. od 14:30 Hudební vystoupení s Janem Kubíkem
Pondělí 23. 7. od 14:30 Společenská hra Kufr
Čtvrtek 27. 7. od 14.:30 Společenská hra Bingo
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 Zpívání pro radost

Úplný týdenní program naleznete na: www.seniori-beroun.cz

www.mesto-beroun.cz

n Za berounský Rotary klub se o studenty Cassie a Nicolase starala
Petra Illnerová, která doprovodila dvojici na návštěvu berounské radnice. Překvapila nás jejich dobrá znalost češtiny. Na svou uniformu si
k místům, které navštívili, přidali i suvenýr z Berouna – placku s motivy
medvědů a radnice.

Cassie a Nicolas udělali
krok k dospělosti
Č
eská republika se pro šestnáctiletou Cassie O´Flaherty z Kanady a osmnáctiletého Nicolase Bowles
Rodu z Bolívie stala na deset měsíců
jejich novým domovem. Výměnný
studentský pobyt na druhé polokouli pro ně zorganizovala berounská pobočka celosvětové organizace
Rotary club.
Oba studenti bydleli v rakovnických rodinách a studovali na místním gymnáziu, samozřejmě v českém jazyce. A proč si vybrali z mnoha
možností právě Českou republiku?
Je to podle jejich slov země velmi
bohatá na historii, s velkým množstvím rozmanitých kulturních památek, ale i tradičních zvyků. „Velmi
mě překvapilo, že u vás jsou mladí
lidé otevřenější, ale i samostatnější.
Řada z nich opouští domov již v 18
letech, to v Bolívii není obvyklé.
Doma se rodiče starají o všechno
a děti s nimi žijí mnohem déle,“
uvedl Nicolas. Na pobytu ocenil zejména nezávislost a samostatnost,
naučil se hospodařit s penězi a lépe
využívat svůj volný čas.
Pro Cassie bylo největším zážitkem období Vánoc a adventu. Množství zvyků, které v České republice
dodržujeme, ji ohromilo. „Asi nejvíce na mě zapůsobilo setkání s Mikulášem, andělem a čerty,“ dodala
Cassie.
Chcete mít podobné zážitky jako
Cassie a Nicolas? Pokud máte chuť
cestovat a poznávat nové lidi a kulturu, stačí se přihlásit do 30. října, kdy
se uzavírají přihlášky na školní rok
2019/2020. Podmínkou je věk 15 až
18 let. O vše ostatní se už postará
Rotary club. Jediný princip rotary vý-

měny je reciprocita, rodina se tedy
na oplátku postará o jiného zahraničního studenta. Je potřeba počítat
s cestovními výlohami a kapesným.
Hlavním rozdílem proti obdobným
výměnným programům pořádaných komerčními agenturami je významná finanční úspora účastníků
a příkladná péče o studenty během
jejich pobytu. Pokud je pro vás deset
měsíců příliš dlouhá doba, můžete
využít i nabídky na krátkodobé či
prázdninové pobyty. n
Více informací:
www.rotary2240youthexchange.org/
Kontakt pro zájemce:
petra@montessori-beroun.cz
klub@rotary-beroun.cz
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n Četnická stanice dříve sídlila u Dolní brány, dnes je v těchto místech Komerční centrum.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (8. díl)

Kriminálníci, nevěstky, šmelináři a spol.
kolem některých z 48 zdejších hospod, náleven a hotelů, z čehož přímo tři sloužily jako nevěstince. Ten
největší se nacházel na rohu Pivovarské a Havlíčkovy v čp. 105, další
pak v hospodě čp. 56 v České ulici
a konečně v čp. 197 nedaleko hostince U Litavy. Podle evidence číšnic, jak se děvčatům někdy úředně
říkalo, v těchto třech veřejných domech pracovalo kolem padesáti (!)
nevěstek. Ty samozřejmě neobsluhovaly jen pány z města, místní vojenské gážisty, ale i zájemce z velmi
širokého okolí. Jelikož během války
došlo k abnormálnímu nárůstu
pohlavních nemocí, přistoupilo
koncem roku 1917 město k regulaci prostituce formou zdravotních
knížek, tj. děvčata musela jednou
týdně na prohlídku k lékaři. Přestože radnice regulovala i výši poplatku, který smějí hostinští od „číšnic“
vybírat za stravu a byt (denně 8 K),
jednalo se o mimořádně ziskové
podnikání.
Některé lepší hotely, především
U Českého dvora, sloužily jako
hnízdo hazardních her pro míst-

ní válečné zbohatlíky, důstojníky
a zdejší jednoroční dobrovolníky
c. k. armády (většinou pocházející
ze středních a vyšších společenských vrstev). Za večer se tu utratily
tisíce korun, zatímco většina města
hladověla. Odpor přecházející v nenávist se v posledním válečném
roce začal obracet především proti
šmelinářům z řad obchodníků,
mlynářů, majitelů realit apod., zneužívajících nedostatkové válečné
ekonomiky. Kšeftovalo se dokonce
i s ovocem. Ba co hůř – i s nájemníky. Každoročně v Berouně, který trpěl akutním nedostatkem bytů (mj.
kvůli vojenské posádce), probíhala
asociální stěhovací akce. Mnozí majitelé realit doslova vyhodily chudé
rodiny na ulici a novým zájemcům
o byt vyměřili o polovinu vyšší
nájemné. V říjnu 1918 se pak podařilo odhalit rozsáhlé tunelování
v berounské okresní nemocenské
pokladně, do něhož byla zapletena
řada vážených měšťanů.
„Dnes umět vydělat znamená
namnoze nemít svědomí a nelekat
se ničeho, co zavání pokutou nebo
kriminálem“, trefně poznamenaly místní noviny. To platilo vždy,
ve válce však dvojnásob. Inu, na odvrácenou tvář berounské high society zkrátka nebyl pěkný pohled.
Jiří Topinka, Státní okresní archiv
Beroun n

Dr. Emanuel Fait procestoval
střední Evropu. V roce 1885 svůj
zájem zaměřil na Rusko a Balkán. Pak následovala cesta
do Asie, na Krym
a do jižního
Ruska. V roce
1891 poznal libyjské
pouště
a po Nilu se dostal až do Asuánu a Wádí Halfy
v Důlní Núbii.
V pouštní kraji-

ně Alžíru se zabýval měřením
písečných přesypů a dalších
pouštních útvarů. V roce 1902
se
přeplavil
přes
Černé
moře na Kavkaz a poté se
dostal do Tbilisi. Jeho cesta
do Jugoslávie,
kterou
uskutečnil v letech
1922 - 1924
byla jeho poslední. n

Každá městská společnost bývala pravidelně rozvrstvená. Od horních vrstev až po ty nejnižší, žijící často
za hranou zákona. Válka způsobila výrazné zhrubnutí mravů a následné zmnožení počtu sociálních vyděděnců. Znakem doby bylo, že mezi tyto „opovrhované“ osoby náleželi i váleční zbohatlíci a šmelináři.

Z

ačátkem léta 1918 místní
četníci při razii ve zdejším nevěstinci dopadli vojenského zběha
a nebezpečného podvodníka Jedličku. Leč dotyčnému se do kriminálu
evidentně nechtělo, tak se postavil
na odpor. Jeden z četníků jej v sebeobraně probodl bodákem nasazeným na karabině. Případ nevzbudil
velký rozruch, protože Beroun se
už několik let potýkal se vzrůstající
kriminalitou. Vrchní četnický strážmistr Jan Bláha a jemu podřízení
strážci zákona naštěstí nemuseli
řešit žádnou vraždu, ale museli pátrat po vojenských zbězích a zejména pachatelích krádeží, které vzrůstaly geometrickou řadou. Od jara
1918 muselo dokonce vojenské
četnictvo hlídat berounské nádraží
kvůli nájezdům zlodějů zboží ve vagonech. Město terorizovalo několik
band výrostků; jednu z nich zadrželi četníci při vloupání do místní vilky a pachatelé pak putovali
do vězení okresního soudu na dvoře U Černého koně (o vině a trestu
však rozhodoval vždy C. k. krajský
trestní soud v Praze). Kradly se ale

především nedostatkové potraviny
a hospodářská zvířata. Husa domácí se málem stala ohroženým
druhem. Mizely i jiné věci. Ve zdejší
kruhové cihelně v Hlinkách zloději
vytrhali kompletně celou prkennou
podlahu. Těžko říci, zda pro černý
trh, nebo si dělali zásoby na zimu –
stejně jako v případě potravin, i topiva byl katastrofální nedostatek.
Šest státních četníků z četnické stanice u Dolní brány (dnes
Komerční centrum) takové zhoršení situace nezvládalo. Město
muselo krom jednoho ponocného pro Závodí najmout další tři
a posílit městský policejní sbor
až na 11 mužů v čele s policejním
komisařem. Pro zlepšení situace se
rada města rozhodla provádět razantní „vystěhovaleckou“ politiku.
Pokud pachatel neměl v Berouně
domovské právo, strážníci ho i s celou rodinou na základě rozhodnutí
rady města tzv. úředním postrkem
(lidově šupem) doprovodili do jeho
domovské obce.
Asi nepřekvapí, že místní podsvětí se soustřeďovalo především

Slavní Berouňané: Emanuel Fait

E

manuel Fait (1854 - 1929)
se narodil v Berouně a zemřel ve věku 75 let v Praze.
Během svého života se mu podařilo uskutečnit velké množství výprav do celého světa,
z nichž čerpal náměty pro své
cestopisné publikace a časopisecké články. Původně profesor
zeměpisu, který vyučoval mimo
jiné na reálné škole v Rakovníku, procestoval celý svět. Aby
více přiblížil jak veřejnosti, tak
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zejména studentům, atmosféru
cestování, sepsal brožuru Mámeli cestovati, která se stala oslavou
cestování: „Jak působí cestování
na povahu člověka? V přední řadě
obohacuje jeho vědomosti. Nejen
že mnohem více vidí, ale také
může slyšeti o tom, co v úzkém
kruhu neznámo. Chcete to nahraditi prostou četbou? I nejlepší popisy, když spojeny jsou s přiměřenými obrazy nedovedou nahraditi
pravý požitek názoru.
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Divadla pro děti a promenádní neděle v režii BEKULE

B

erounské kulturní léto, známé jako BEKULE,
v červnu zahájilo další sezónu. Také letos se
můžete těšit na zajímavé divadelní pohádky v zahradě Muzea berounské keramiky a na promenádní
neděle na Náměstí Joachima Barranda. Podrobný
program najdete na str. 15. Všechny akce začínají
v 18:00, není-li uvedeno jinak a jsou zdarma.
V červnu již mohli diváci zhlédnout dvě pohádky,
a to od Divadla 100 opic a Buchty a loutky. V rámci
promenádních nedělí zahrála v červnu kapela Žamboži a v neděli 1. července jsou na řadě Herky. Přijďte nasát jedinečnou letní atmosféru k berounským
hradbám a vychutnejte si kulturní léto. n

Zdeněk Zůna „90“
n V galerii Holandského domu se
od 6. do 25. srpna uskuteční výstava fotografií Zdeňka Zůny nazvaná
„90“. Výstava je věnovaná životnímu jubileu, který tento držitel Ceny
města Beroun za rok 2016 oslaví
v červenci. 8. července. K tomuto
významnému výročí mu přejeme
hodně zdraví do dalších let. (aš) n

Podaří se na Berounce
překonat rekord?

Zdenka Polívková:
EXPRESE

V

Městské galerii Beroun
bude 25. července v 18:00
zahájena výstava nazvaná EXPRESE. Bude to retrospektivní
výstava Zdenky Polívkové, malířky, grafičky a historičky, která
je svým životem i dílem spjata
s Berounskem.
Zdenka Polívková se narodila v Nasavrkách a vystudovala
Filozofickou fakultu Univerzity
Palackého v Olomouci - obor
historie a výtvarné umění.
Po celý svůj aktivní život působila na středních školách v Berouně. Od roku 1975 vyučovala

na Střední pedagogické škole
a od roku 1990 až do roku 2008
na místním gymnáziu.
Věnuje se kresbě, malbě
a grafice. Má ráda českou krajinu, její šťavnaté i temné barvy,
její světla i stíny. V kresbě a krajinomalbě zůstává více realistická. Svoji lásku k životu a optimismus přenáší do své tvorby.
Její tahy štětcem jsou energické,

klade důraz i na barevnost. Barvy a kontrast jsou pro ni život
a výraz. Abstrakce je naopak
zřetelná v grafice, která je pro
výtvarnici dominantní. Používá
tisk z hloubky, z výšky, kombinované techniky, někdy i monotyp.
Její grafické práce jsou oceňovány a zastoupeny na prestižních
akcích.
Zdenka Polívková žije v Podkozí na Berounsku. Má ráda přírodu a krajinu i svoji zahradu,
ráda rovněž cestuje. Zajímá se
také o regionální dějiny a dějiny umění. Má zájem o vše nové,
účastní se přednášek, workshopů, navštěvuje výstavy... Stále
aktivně tvoří a několikrát ročně
vystavuje. (jf) n

P

řiplujte v sobotu 18. srpna
přepsat historii. V rámci
Veselice na Berounce se totiž
uskuteční první pokus o překonání českého rekordu v počtu naráz soulodících plavidel
z roku 2015. Odměnou pro vylosované plavidlo bude sud piva
od místního pivovaru Berounský medvěd.
Registrace
bude
probíhat od 12:00 do 13:00 u lávky
Na Ptáku, odkud se také bude
ve 13:30 startovat. Cíl je v kempu Na Hrázi, kde také bude probíhat program pro děti a dospělé. Těšit se můžete na hudbu,
módní přehlídku, soutěže, skákací hrad, vodní atrakce a další.
Na závěr nebude chybět ohňostroj. (mb) n

Nenechte si ujít výstavu
Sdružení výtvarníků ČR
S
družení výtvarníků ČR společně
s městem Beroun a Městským
kulturním centrem pořádají v rámci oslav 100. výročí vzniku Československa 8. Salon Beroun. Ten se
koná pod záštitou ministra kultury
ČR a starosty města. Salon zájemci
mohou zhlédnout až do 20. července v Městské galerii Beroun, v Holandském domě, V Muzeu berounské keramiky a městské knihovně.
Vystavená tvorba zahrnuje obory
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malba, grafika, ilustrace, plastika
keramika, fotografie, textil a sklo.
Sdružení výtvarníků ČR je
spolkem s dlouholetou tradicí.
Vzniklo v souvislosti se společenskými proměnami v roce 1989.
S nynějším počtem 200 členů je
Sdružení vedle Unie nejpočetnějším výtvarným spolkem. Jeho
členové se často podílejí na charitativních akcích a podporují neziskové organizace. (ds) n
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Cesta za pohádkou trochu jinak

L

etošní ročník Týdne čtení
dětem byl ve znamení knih
z Albatrosu Média z Knihozemě.
V e školní družině se zaměřujeme
zpočátku na naše rodáky z blízkého okolí. Vzpomínáme na Františ-

ka Nepila z Hýskova, ale i na Jiřího Kahouna, který v tomto čase
navštěvoval naši družinu a četl
nám ze svých knih. A jeho tvorbu
jsem si připomněli i čtením z jeho
knih. Květa Hrbáčková n

Žáci sbírali sportovní úspěchy

Ř

ada sportovců Jungmannovy základní školy se úspěšně zúčastnila mnoha atletických závodů. Jednou ze soutěží byl Pohár rozhlasu - atletický
víceboj pro 10členná družstva, která zápolila v mnoha disciplínách. V okresním kole jsme se pohybovali na 1. až 4. místě a chlapci (ročníky 2005 - 2006
a 2002 - 2004) postoupili i do krajského kola.
Sportovci druhého stupně jsou zapojeni do soutěže OVOV - odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Naši atleti se probojovali
do krajského kola, které se konalo ve Slaném. Získali jsme řadu cenných umístění, dva nejúspěšnější sportovci se zúčastní i republikového finále v Brně. (gm) n

Jungmannka hledala Slavíčka

N

Na ZŠ Jungmannova se konal jubilejní
10. ročník pěvecké soutěže Jungmannka
hledá Slavíčka. Letos jsme se spojili s Charitou
Beroun a díky vzájemné spolupráci mohli diváci zhlédnout během pěveckých vystoupení
i módní přehlídku a přispět potřebným.
Soutěže se zúčastnili zpěváci 1. až 9. tříd.
Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích.
Všichni zpěváci byli odměněni malou sladkostí i obrovským aplausem. Ti nejlepší obdrželi
od pana ředitele vítězný pohár Slavíček 2018.
(gm) n

Den dětí plný sportu pro děti z MŠ a ZŠ

B

erounská sportovní ve spolupráci s Veřejnou sportovní akademií, městem Beroun
a Českou unií sportu připravila
pro děti z mateřských a základ-

ních škol na Mezinárodní den
dětí sportovní program. Akce
se zúčastnily děti z 2. ZŠ a MŠ
Beroun a z MŠ Beroun – Závodí.
(bs) n

Dny pro záchranu života

J

ungmannova základní škola se zúčastnila projektu Dny pro záchranu
života. V rámci prevence absolvovali všichni žáci druhého stupně dvouhodinový odborný kurz, kde se teoreticky i prakticky seznámili se základními
postupy a metodami první pomoci. Měli možnost si prohlédnout vybavení
záchranářské sanitky, vyzkoušeli si záchranu zraněného spolužáka, to vše
pod odborným vedením samotných záchranářů. (gm) n
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n Den dětí si žáci ze Základní školy Wagnerovo náměstí užili na dopravním hřišti v Berouně, kde pro ně připravil program také Besip. Na snímku
jsou žáci ze 4.B. (sb) n
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Ordinace rozšiřuje spektrum poskytované péče

O

rdinace ALGEZ s.r.o. informuje veřejnost o změně ordinace a rozšíření
spektra poskytované péče v oborech léčby bolesti a paliativní medicíny
(včetně onkologicky nemocných pacientů) a rehabilitace odbornými fyzioterapeutkami na adrese bývalé ordinace MUDr. Jitky Mulačové v Havlíčkově
ulici 1732, v Berouně (nad prodejnou Billa).
Přijímáme nové pacienty i bez doporučení lékaře s jakýmkoliv druhem
bolesti zejména chronického charakteru s minimální čekací dobou po telefonickém objednání na telefonu: 734 421 333. MUDr. Dana Růžičková
a fyzioterapeutky Petra Nováková a Soňa Vlčková n

GDPR a ochrana osobních údajů
pacientů v Medicentrum Beroun

Na Všesokolském sletu
zacvičí i ženy z Berouna O
V

rámci oslav 100. výročí vzniku
samostatného Československa se uskuteční ve dnech 5. a 6.
července XVI. Všesokolský slet
v pražské Aréně Eden, na který zveme širokou veřejnost. Ve společné
česko – slovenské skladbě „SPOLU“ budou Beroun reprezentovat

ženy TJ Sokol Beroun a vojáci AČR
z 13. dělostřeleckého pluku Jince.
Skladbu nacvičili pod vedením Jitky Polívkové - vedoucí skladby župy
Jungmannovy. Úspěšně již skladbu předvedli na oblastním sletu
v Brandýse nad Labem a župním
sletu v Komárově. (hh) n

V

červnu se ve školní družině na Závodí konal týden míčových her. Jednotlivé skupiny se mezi sebou utkaly ve vybíjené, která patří u školáků
mezi nejoblíbenější hry. (kh) n

Klub důchodců na cestách

V

Klubu důchodců jsme
v květnu oslavili Den matek. Svým programem a malými
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dárky nás potěšily děti z Mateřské školy Tovární a za město
Beroun přáli a předali dárky

d konce května platí nařízení Evropského parlamentu
a Rady EU o ochraně osobních
údajů, tzv. GDPR, které se dotýká také pacientů zdravotnických
zařízení.
I nadále jsou pracovníci
zdravotnických zařízení oprávněni, ale také povinni i bez
souhlasu pacientů zpracovávat
jejich osobní údaje především
v rámci zdravotnické dokumentace.
Přesto však nelze vyloučit,
že v zájmu pacienta bude nutné
zpracovávat i jiné údaje, například telefonní číslo, e-mailovou
adresu, apod., k čemuž však je
již zapotřebí jeho souhlas.
Co se změnilo
n Není možné předávat jakékoli
doklady třetí osobě, ledaže přímo pacient k tomu udělí svůj písemný souhlas nebo plnou moc
pověřené osobě. Jedná se především o výdej zdravotní zprávy, re-

Zuzana Zelenková a Ondřej Šimon. Klub důchodců zorganizoval týdenní rekondiční pobyt
v hotelu Medlov. V krásné krajině Českomoravské vrchoviny
jsme navštívili obec Bobrovou,
Žďár nad Sázavou, Zelenou
horu, Nové Město na Moravě
a Litomyšl. Pobyt byl hodnocen
velmi kladně.
Poslední akcí v měsíci byla
vycházka do Svatého Jana pod
Skalou. Za doprovodu pana
Ševčíka jsme si prohlédli gotickou kapli na hřbitově, kostel
Narození sv. Jana Křtitele i muzeum. Podél Loděnického potoka jsme došli do Hostima. Vycházky do okolí organizujeme
společně s místní organizací
Svazu tělesně postižených. Výbor Klubu důchodců Beroun n

ceptu, výsledků biochemického
vyšetření, výpis z karty apod.
n Rovněž není možné poskytovat informace po telefonu, pokud
nemá pacient zavedeno ve své zdravotní kartě osobní heslo, kterým se
bude identifikovat.
n Lékaři tedy budou nuceni někdy požádat své pacienty o podpis
souhlasu se zpracováním osobních
údajů nad rámec zákona a jiných
právních základů podle Nařízení.
n Lékaři budou také možná někdy
nuceni požadovat minimálně podpis na potvrzení o tom, že pacient
obdržel informaci o zpracování
osobních údajů.
Kde získáte informace
n Internetové stránky www.medicentrum.cz
n Informační tabule v objektu Medicentra s kontaktem na pověřence
pro ochranu osobních údajů, u kterého si pacienti rovněž mohou informace vyžádat.
Medicentrum Beroun n

Festival Jarmily Novotné
n V rámci Festivalu Jarmily Novotné se také v letošním roce
uskuteční v Litni interpretační
kurzy, které vyvrcholí závěrečným koncertem. Ten v novém
prostředí pod otevřeným nebem
a v inovativním provedení zve
posluchače na árie Wolfganga
Amadea Mozarta. Kromě výuky
zpěvu pod vedením sopranistky
Martiny Jankové a mezzosopranistky Markéty Cukrové totiž
absolvují účastníci kurzů také
hereckou průpravu od režiséra
koncertu Marka Mokoše.
Vstupenky na závěrečný
koncert je možné rezervovat
a zakoupit na emailu tickets@
zamekliten.cz nebo na čísle
724 880 826. Cena vstupenky je
300 Kč, koncert začíná 24. srpna
v 18:00. (bd) n
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Nejčipernější veteránka je z Berouna

N

a konci května se v Klatovech odehrál tradiční veteránský turnaj v basketbalu,
a to za účasti dvou týmů z Berouna - ženský tým Sochy Beroun a mužský
tým Lokální artisté Beroun. Zejména ženský tým se blýskl úspěšným 2. místem
v kategorii 40+. Individuální cenu si odnesla Olinka Stejskalová jako nejčipernější
veteránka celého turnaje - letos v červnu oslavila nádherných 70 let. (sb) n

Kelti slavili deset let klubu

B

Plavci bodovali na kladenském bazénu

B

erounský výběr plavců TJ Lokomotivy Beroun vyjel začátkem
června bojovat na Letní přebor
Středočeského kraje žactva, který je
kvalifikačním závodem na Mistrovství ČR. V ročníku 2005 byl nejlepší
Štěpán Palata, vyplaval si osm zlatých
a k tomu přidal jednu stříbrnou medaili. Další úspěch přidal Jan Valečka,
který přivezl tři zlaté, dvě stříbrné
a jednu bronzovou medaili.
V ročníku 2004 bodoval Jakub
Prošek, který skončil třikrát na prvním místě a pětkrát na druhém. Jakubův oddílový kolega Petr Pavlis byl
jednou zlatý, jednou stříbrný a třikrát
bronzový. I v kategorii žaček se našly
bojovné plavkyně z ročníku 2006.
Nikol Dvorská si dohmátla pro zlatou
medaili, Andrea Burešová získala dvě

stříbrné medaile. V neposlední řadě
zabojovala i Kristina Čekanová, která
si domů odvezla bronzovou medaili.
Dařilo se i štafetám, které získaly dvakrát zlato a dvakrát stříbro. (ap) n

ezmála tři stovky návštěvníků
dorazily v sobotu 16. června
do berounského kempu Na Hrázi
oslavit 10. výročí založení hokejbalistů SK Kelti 2008. Popřát k narozeninám přišli největšímu hokejbalovému klubu na Berounsku nejen
jeho současní a dřívější členové, ale
také mnoho jejich rodinných příslušníků a fanoušků, kteří si mohli
poslechnout skupiny Ties a Moped,
vyzkoušet hokejbalovou i klasickou
střelnici či se zapojit do dalšího

sportovního programu. Do dalších
let přejeme mnoho úspěchů! (jč) n

Úspěchy veslařů
na Vltavě

B

erounský veslařský klub přivezl
na Mistrovství oblasti povodí Vltava 24 veslařských lodí a 63
závodníků, což je nejvíce za celou
dobu své existence. Zlato si ze závodů odvezli Markéta Forejtová
a Zuzana Vabroušková, stříbro vybojovaly Zuzana Matějková s Lubou
Forejtovou a Marie Hyttnerová s Kateřinou Švestkovou. Bronzové umístění obsadili Matěj Smejkal, Zuzana
Matějková, Jaroslav Čech, Michael
Štorek s Janem Bouškou, dále Žofie
Radechovská, Amálie Moravčíková,
Aneta Lukášová a Lea Win s kormidelnicí Bárou Novákovou. Do finále
A si vybojovalo účast ještě dalších 20
berounských závodníků. Vítězstvím
ve finále B se můžou pochlubit Adéla Bartáková, Simon Hejda a Amálie
Moravčíková. (rs) n

Mladší žáci Českého lva zlatí,
tým dospělých vybojoval divizi

V

ýbornou sezónu mají za sebou fotbalisté mladších žáků
ČL-U Beroun, kteří získali zlaté
medaile jak v okresním tak v krajském přeboru. Sešla se výborná
parta, která táhne za jeden provaz. Pod vedením trenéra Michala
Davida a asistentů Martina Krtka
a Petra Dochtora se klukům daří
vyhrávat nad týmy i o rok staršími.

Zúčastnili se také dvou turnajů.
V Sedlčanech vybojovali 1. místo
a skvěle se prosadili i na mezinárodním turnaji v Příbrami, kde ze
42 týmů obsadili 6. místo. Michal
David
Pozn. red.: Po naší uzávěrce přišla
ještě jedna dobrá zpráva, dospělé
„áčko“ si svými výsledky v krajském
přeboru zajistilo postup do divize. n

n Hned dvě posádky našich mladších žaček na dvojskifech si vybojovaly možnost
účasti ve finále A
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