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UVNITŘ LISTU:
n Denní centrum pro bezdomovce je
otevřeno na nové adrese n Program
věnovaný sv. Ludmile si nenechal ujít
Karel Schwarzenberg n Co přinese
rekonstrukce vlakového nádraží
n Úprava parkoviště na Wagnerově
náměstí zajistila plynulejší dopravu

Město vyplatilo odměnu za dopadení sprejerů
Díky stále lepší spolupráci s berounskými občany se městské policii daří úspěšně řešit případy protiprávní činnosti.

M

ěstská policie v poslední
době zaznamenala více
případů podvodného jednání
ve smyslu nabízení služeb důvěřivým občanům, zejména na berounském Závodí. Podvodníci jsou čím
dál více vynalézaví, často používají
falešné legitimace různých společností a pod záminkou nabídky lepších podmínek se snaží proniknout
do domu.
„Pokud mají občané jakékoli
podezření a nemají přitom předem
domluvenou schůzku přes oficiální
telefonní linky daných společností,
doporučujeme, aby okamžitě informovali městskou či státní policii,
která následně podezřelé osoby
prověří,“ apeluje velitel Městské
policie Beroun Alexandr Scherber.
Město Beroun má platnou vyhlášku, která podobnou činnost zakazuje a její porušení je kvalifikováno
jako přestupek s finančním postihem až 10 tisíc korun.
V letošním roce se městské
policii podařilo úspěšně vyřešit
řadu případů protiprávní činnosti
i díky spolupráci s berounskými
občany, která je podle Alexandra
Scherbera stále lepší. Na základě
poskytnutých informací byly například dopadeny tři skupiny sprejerů
a u dvou z nich již bylo zahájeno
trestní stíhání. Všímavému občanovi tak byla vyplacena patnáctitisícová odměna, kterou před třemi lety
odsouhlasila rada města a která je
stále aktuální. Podmínkou získání
finanční odměny je nejen dopadení, ale i obvinění pachatele.
Pomoc veřejnosti je důležitá
při jakémkoli druhu vandalismu.
Zejména o víkendech se po městě

Plavecká soutěž měst
n Ve středu 2. října od 7:00
do 20:00 se v Městském plaveckém
areálu uskuteční Plavecká soutěž
měst. Zúčastnit se mohou plavci
všech věkových kategorií. Plave
se libovolným stylem na čas trať
100 metrů. Každý účastník obdrží
pamětní list a jeden volný vstup
na hodinu do bazénu a atrakcí. n
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pohybují skupiny opilých „teenagerů“, kteří ničí městský i soukromý
majetek. Díky všímavosti a nelhostejnosti náhodného kolemjdoucího se podařilo v nedávné době
chytit tři mladíky, kteří demolovali dopravní značení a mobiliář
na autobusovém nádraží. „V takovém případě jde o to, že pachatelé
dostanou nejen trest, ale je jim
vyslovena i náhrada škody, kterou
způsobili, a tu musí uhradit nebo

vše uvést do předešlého stavu,“ vysvětluje Alexandr Scherber.
Věčně zeleným problémem
jsou v Berouně také černé skládky
za traktorkou a eternitkou, kde se
stále kupí stavební materiál, pneumatiky, ledničky a další nepotřebný odpad a to i přesto, že se město
ve spolupráci s AVE snaží skládky
průběžně likvidovat. Každý berounský občan má přitom možnost
odpad zdarma odvézt do sběrného

dvora v areálu AVE ve Viničné ulici
nebo využít pravidelných jarních
a podzimních svozů velkoobjemového odpadu. Nejbližší sběr bude
již 19. října. Kde budou kontejnery
rozmístěny, se dočtete na straně 10.
Odkládání odpadu mimo vyhrazené
nádoby je pokutováno padesáti tisíci
korunami, ale viníky se daří dopadnout zřídka. I zde by proto městská
policie uvítala spolupráci veřejnosti.
pokračování na straně 4

n Do Berouna se po několikaleté pauze opět vrátil bike maraton, a to s velkým úspěchem. Na start se o sluneč-

né zářijové neděli totiž postavil rekordní počet závodníků. Více než 650 milovníků cyklistiky si mohlo vybrat ze
tří stupňů obtížnosti, a to Masters 50+ km, Hobby 25+ km a pro děti čekal okruh na Husově náměstí. Součástí
programu byl i doprovodný program, tombola i občerstvení. Beroun Bike Maraton tak probudil k životu další
úspěšnou tradici. Fotogalerii ze závodu i výsledkovou listinu najdete na www.mesto-beroun.cz. n

Ceny města Beroun budou uděleny posedmé

V

roce 2013 byly historicky
poprvé uděleny Ceny města
Beroun. Tehdy se jejich prvními
držiteli stali Vladimír Izbický, který
městu vrátil hrnčířskou slávu, a pěvecký sbor Slavoš, který dodnes
reprezentuje město i za hranicemi.
K tomu, aby dotyčný získal
Cenu města Beroun, vede dlouhá
cesta. Nejprve je potřeba zaslat nominaci, kterými se pak zabývá le-

topisecká komise. Výběr laureátů
pak schvaluje rada a konečné slovo
mají zastupitelé. Kdo si speciální
plaketu odnese v letošním roce, to
se dozvíte na slavnostním večeru
věnovaném oslavám vzniku ČSR,
který se koná 17. října od 19:00
v Kulturním domě Plzeňka.
Slavnostní večer zahájí starostka města Soňa Chalupová,
slavnostní projev přednese mís-

topředseda Senátu PČR Jiří Oberfalzer. Chybět nebude ani hudební program, o který se postarají
Adéla Řehořová ze ZUŠ Václava
Talicha a Komorní kvartet Českého
rozhlasu.
Na tento speciální večer, který
je oslavou nejen berounského, ale
především českého patriotismu,
zveme srdečně širokou veřejnost.
Vstupné je zdarma. n
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n Starostka Soňa Chalupová s místostarostou Michalem Mišinou předali
řediteli Farní charity Petru Horákovi klíče od zrekonstruovaného objektu.

n Denní centrum pro lidi bez přístřeší už funguje na nové adrese v sousedství bývalého cukrovaru.

Denní centrum pro osoby bez přístřeší na nové adrese

V

nevyužitých prostorách v sousedství bývalého cukrovaru
bylo na konci srpna otevřeno denní
centrum pro osoby bez přístřeší.
Město ho vybudovalo v lokalitě,
která je z hlediska občanů Berouna
podstatně vhodnější, než bylo komunitní centrum v Bezručově ulici.
Bohužel již po několika dnech provozu se někdo do Denního centra
vloupal a případ teď řeší Policie ČR.
Těžko to však mohli být samotní

lidé bez přístřeší, protože ti vědí, že
zde ke krádeži nic nenajdou.
Zařízení má maximální kapacitu 25 míst a v provozní době 8:00
– 17:00 se zde vystřídá každý den
až 40 lidí, kteří zde mají k dispozici
vedle denní místnosti také sociální
zařízení a sprchy. Maximální doba
pobytu jsou 4 hodiny. Součástí je
i kuchyňka pro přípravu teplých
nápojů, polévky a jednoduchých
jídel a malá prádelna.

Denní centrum provozuje
Charita Beroun. „Nové prostory
jsou prakticky uspořádané, takže
i pro nás jako provozovatele je to
změna k lepšímu. Přínos denního
centra ale není jen v poskytování
služeb lidem bez domova. Součástí naší práce je zejména péče
o hygienu, aby se ve městě nešířili nemoci jako je např. žloutenka
nebo svrab,“ uvedl ředitel Charity
Beroun Petr Horák. Jen v letošním

roce bylo včas odchyceno několik
případů svrabu a právě díky rychlému zásahu nedošlo k rozšíření
nákazy po městě. Funkce Charity
Beroun potažmo denního centra
je v tomto případě nezastupitelná.
Petr Novák poděkoval městu
za výraznou pomoc při řešení této
problematiky. „Je to pro nás vítaná
pomoc. Jen z dotace kraje bychom
to nezvládli,“ dodal. n

V komunitním centru vznikly dvě nové třídy mateřinky

N

a konci prázdnin proběhla
kolaudační prohlídka dvou
nových tříd mateřské školy v přízemí komunitního centra v Bezručově ulici, kde donedávna sídlilo
denní centrum pro osoby bez přístřeší. Během září byly prostory
postupně vybaveny nábytkem.
Zázemí pro předškolní děti, které

bude patřit pod Mateřskou školu
Drašarova, má kapacitu 44 míst.
Náklady na toto předškolní zařízení si vyžádaly přes 7,5 milionu
korun. „Díky skvělé práci našeho
odboru územního plánování a regionálního rozvoje se nám podařilo ve velmi krátké době zpracovat
žádost o dotaci a získat od Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy finance,
které
pokryjí
49 % nákladů.
Zbývajících 51 %
nákladů poskytla městu na základě smlouvy
developerská firma, která v sousedství školky
staví
bytový
komplex,“ uven Sociální zařízení pro děti hýří barvami.

dl místostarosta Michal Mišina.
Kromě nových tříd budou mít děti
k dispozici hřiště. Jedno se právě

dokončilo, hřiště pro druhou třídu se bude realizovat příští rok
na jaře. n

Nový trávník ničí lidská bezohlednost

J

ak si Berouňané jistě všimli, v současné době probíhá rekonstrukce chodníků na Plzeňské ulici. Součástí je i úprava přilehlých ploch
včetně výsevu nového trávníku. Jak se ale můžete přesvědčit na fotografii,
lhostejnost některých lidí je pravděpodobně bezmezná a klidně zaparkují
i na nově vysetých travnatých plochách. Nebuďme lhostejní ke svému okolí, vždyť v pěkném a upraveném městě chceme žít všichni. n

Pozor při zadávání RZ do parkovacího automatu, lidé si pletou písmeno O s nulou

O

d 1. 7. se v parkovacích automatech města Beroun zadává registrační
značka parkujícího vozidla, obdobně jako v dalších městech ČR. Řidiči
se rychle naučili parkovací automaty obsluhovat, pro případnou radu využili
instruktážní video na stránkách města nebo zjednodušený návod umístěný na každém parkovacím automatu. Je také možné v pracovní dny zavolat
o radu na tel: 722 452 875.
Zatím jediným problémem je při zadávání RZ záměna písmene „O„ s číslem „nula„. Obecně platí, že nové RZ vozidel ČR vydávané
od roku 2001 nemají nikdy písmeno: G, O, Q, W, které by se moly plést s jinými znaky. Na klávesnici parkovacího automatu jsou číslice v první řádce
a písmena v následujících dvou řádcích (viz fotografie). n
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Nádražní budova se změní
v moderní stavbu

S

práva železniční dopravní cesty
připravuje kompletní rekonstrukci nádražní budovy v Berouně.
Předpokládané náklady na modernizaci komplexu tří propojených
budov činí 270 milionů korun.
Investiční akce s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ bude představovat kompletní
rekonstrukci nádražního objektu,
který tvoří odjezdová hala, administrativní budova a provozní prostory.
V odjezdové hale dojde k větším
dispozičním změnám, přemístění
pokladen a vzniku dalších komerčních prostor. Cílem modernizace je
oživení prostor a zvýšení cestovního

Deratizace
n Až do 20. listopadu potrvá v Berouně pravidelná podzimní deratizace. Ta spočívá v kladení kapslí
s účinnou látkou do míst největšího
výskytu hlodavců, tedy zejména
do děr na travnatých plochách,
do kanálů a silničních vpustí.
V této době je velmi důležité,
aby majitelé domácích zvířat věnovali zvýšenou pozornost především
psům, kočkám či fretkám a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná
prostranství, protože by mohli návnadu vyhrabat a pozřít. Město ročně vynakládá na hubení hlodavců
120 tisíc korun a díky pravidelnosti
deratizací se mu daří jejich populace stále snižovat. Další deratizace je
plánována na jarní měsíce. n

komfortu. Rekonstrukce bude zahrnovat novou fasádu a její zateplení,
novou střechu, výměnu oken a dveří, úpravu povrchů stěn a stropů,
nášlapné vrstvy podlah i výměnu interiérových dveří. Pro celý komplex
budov se vybudují nové rozvody
(kanalizace, voda, topení, elektroinstalace). Nově bude objekt osobního
nádraží vybaven systémem chlazení
a výměny vzduchu. Stavební práce
se dotknou i podzemních podlaží,
kde se bude realizovat nová hydroizolace stěn pod úrovní terénu, sanace sklepních prostor i odstranění
vlhkosti. Rekonstrukce bude dále
řešit rozšíření informačního a kamerového systému.
Stavební práce budou probíhat
na etapy, odjezdová hala tedy bude
cestujícím k dispozici, ale v omezeném režimu a potrvají dva roky. Kdy
ale samotná rekonstrukce začne,
na to zatím SŽDC nedokáže odpovědět. V současné době proběhlo
výběrové řízení na zhotovitele. Vítězný uchazeč byl vyzván k doplnění
některých nejasností v jeho nabídce. Z tohoto důvodu byla realizace
odložena, její započetí bude záviset
na dalších okolnostech formálního
charakteru.
Dodejme, že půjčovna kol bude
sloužit jen do října. V rámci uvedené
rekonstrukce bude zrušena stávající
úschovna kol, kde město platí nájem a náklady na provoz a nahradí
jej chystaná cyklověž před budovou
nádraží. n

Bílé kontejnery pomáhají dětem

M

ěsto Beroun navázalo spolupráci s projektem KLOK.TEX,
který je zaměřen přímo na podporu
zařízení Fondu ohrožených dětí –
Klokánek. Ta na patnácti místech
poskytují okamžitou pomoc dětem
v nouzi a nahrazují ústavní péči.
Poslední srpnový týden bylo
po Berouně rozmístěno sedm bílých
kontejnerů označených logem Klokánka, do nichž je možné odkládat
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textil, spárovanou obuv a hračky.
Z každého uloženého kilogramu poputuje 1 koruna přímo na transparentní účet Fondu ohrožených dětí.
To nejlepší oblečení, obuv i hračky
pak dostanou děti z Klokánků.
KLOK.TEX přispěl na provoz
Klokánků za minulý rok finanční
částkou celkem 318 500 Kč. V letošním roce dosáhne finanční podpora
pro Fond ohrožených dětí 1 milion
korun.
Stanoviště kontejnerů s logem
Klokánka v Berouně:
n Košťálkova 1538, Velké sídliště
n Třída Míru, parkoviště u prodejny Penny Market
n Kaplířova x Vojanova
n Plzeňská x Sadová
n Profesora Urbana
n Nad Zahradnictvím x Pod Studánkou
n Na Ostrově, zimní stadion n

První supernabíječka pro elektromobily
v Česku je u OMV v Berouně

N

ejvýkonnější rychlonabíjecí stanice pro elektromobily v ČR byla
otevřena u čerpací stanice OMV Beroun-jih na dálnici D5 ve směru
na Prahu. Jde o nabíječku patřící do sítě rychlodobíjecích stanic IONITY
s výkonem až 350 kW.
Tímto tento společný projekt evropských automobilek vstupuje oficiálně do České republiky. Mnichovská společnost IONITY je společný
projekt BMW, Daimler, Ford a VW Group. Do konce roku 2020 chce
v Evropě vybudovat až 400 dobíjecích lokalit IONITY. n

Úpravy parkoviště
na Wagnerově náměstí mají
přispět ke zklidnění dopravy

P

arkoviště před základní
školou na Wagnerově náměstí prošlo drobnou stavební
úpravou, kterou ocení zejména
rodiče školních dětí. Prostor
pro parkování má nyní nově i výjezd, takže zejména v ranních
hodinách odpadnou problémy
s neprůjezdností celé lokality
způsobenou otáčením a couváním vozidel.
Rodiče, kteří povezou své děti
do školy, na parkovišti jen zastaví, školáci si vystoupí, a poté mo-

hou volně pokračovat výjezdem
na hlavní komunikaci, aniž by
couváním či otáčením blokovali
provoz ostatním řidičům. Toto
opatření má přispět ke zklidnění
dopravy v této části města, není
ale součástí plánované rekonstrukce Wagnerova náměstí podle vybrané studie. „Zrealizovali
jsme dobrý nápad ředitele školy
Antonína Leopolda. Věřím, že
někteří řidiči nebudou používat
tento průjezd k parkování,“ dodal
místostarosta Michal Mišina. n
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Z

ačátkem září se v Berouně konal otevřený kongres České geologické
společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Spolupořadatelem této
prestižní akce je Muzeum Českého krasu Beroun. Slavnostního zahájení kongresu, které se konalo ve středu 4. září, se zúčastnila i starostka Soňa Chalupová, která je profesí také geoložka. Město Beroun pro účastníky kongresu
připravilo speciální pamětní minci. n

M

ěsto Beroun ve spolupráci s městskou knihovnou uspořádalo
ve středu 18. září tématický pořad „Od svaté Ludmily k dnešku II“.
Dopolední program se uskutečnil v Kulturním domě Plzeňka a zúčastnili
se ho žáci pátých tříd berounských základních škol. Děti se zábavnou
formou dozvěděly více o historii a době, ve které kněžna Ludmila žila. Odpolední program plný zajímavých přednášek a besed byl zahájen v 16:00
v městské knihovně a jako čestný host dorazil i kníže Karel Schwarzenberg. n

P

rvní školní den přišli prvňáčky do jednotlivých berounských základních
škol pozdravit i zástupci města. Děti kromě pamětních listů dostaly
i praktický dárek od města, který využijí v hodinách tělocviku, švihadlo. n

V

e středu 18. září se v Berouně uskutečnil 3. ročník akce Rozběháme
Česko s podtitulem Běh proti demenci s výtěžkem pro Domov sv.
Anežky České pro seniory s demencí. Na charitativní projekt Charity Beroun ale přispěly i některé místní firmy, například z nadačního fondu GZ
Media bylo uvolněno přes 45 tisíc korun, společnost Auto Masarik přispěla
šekem v hodnotě 10 tisíc korun. n

Město vyplatilo odměnu
za dopadení sprejerů
dokončení ze strany 1
Důležitou součástí práce městských strážníků je pak prevence.
„Pro menší děti pořádáme přednášky s praktickými ukázkami jak
se pohybovat po komunikacích,
jak řešit nebezpečné dopravní
situace, jak se zachovat při setkání s neznámou osobou apod.
U starších dětí se pak zabýváme
kyberšikanou, důraz klademe
na alkohol a drogy, aby si děti
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uvědomily, co to všechno obnáší. Objasňujeme jim, co je ještě
přestupek a co už trestný čin,
kdy vzniká trestní odpovědnost,“
dodává velitel městské policie.
Strážníci pravidelně chodí i za seniory. V rámci seminářů se jim
snaží poradit, na koho si mají
dát pozor nebo jaké často dělají
nevědomé chyby, které pak vedou
k tomu, že mohou být okradeni či
jim může někdo ublížit. n
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Díky Šablonám mohou Okénko partnerských měst
získat školy miliony Zástupci polského Brzegu
navštívili berounskou knihovnu
V
Z
íce než polovina základních,
mateřských a uměleckých
škol z Berounska využila možnosti a požádala o dotaci prostřednictvím takzvaných Šablon. Díky
nim se školám daří dosahovat
na finance z evropských strukturálních fondů.
Například přímo v Berouně
možnost požádat
o tuto dotaci využily všechny čtyři
základní
školy,
čtyři
mateřské
školy včetně těch
soukromých, jedna
lesní školka a dvě
umělecké školy.
Základní škola na Wagnerově náměstí využije přidělenou
finanční podporu ve výši 2,5
milionu korun na uspořádání
projektových dnů či zavedení
informačních a komunikačních
technologií ve vyučování, pro
školní klub i družinu. Základní
umělecká škola Václava Talicha
ze získaných 1,2 milionu korun
bude financovat další vzdělávání
pedagogů, tandemovou výuku,
projektový den i komunitně osvětová setkávání. Lesní mateřská
škola Studánka využije získaných
344 tisíc korun na zajištění školního asistenta, sociálního pedagoga, zavedení nových metod
ve vzdělávání předškolních dětí
či uspořádání projektových dnů.
Uspěly i venkovské mateřské a základní školy: například mateřinka
v Chodouni, Zadní Třebani nebo

soukromá školka v Trubíně. Další
školy na výsledky ještě čekají.
Celkem by mohly díky Šablonám do škol na Berounsku putovat
na dvě desítky milionů korun. Se
zaškolením a s administrací žádosti, jak při jejím podání, tak i během
realizace, pomáhají školám zapojeným do projektu
MAP ORP Beroun
II. zdarma zkušené
administrátorky.
„Pomáháme i s podáváním
zpráv
o realizaci včetně
závěrečné zprávy.
Dále jsme k dispozici na telefonu,
neboť jsou neustále
dotazy k realizaci aktivit,“ potvrzuje
Tereza Houšková, členka realizační
týmu MAP, s tím s tím, že školy tuto
pomoc vítají a oceňují, že se mohou
napřímo někoho zeptat. „Vysvětlíme, o co jde, pomůžeme naplánovat aktivity, upozorníme na možné problémy a hlavně chystáme
kompletní administrativní agendu
od začátku do konce.“
Cílem Šablon je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení
pro zájmové vzdělávání formou
projektů zjednodušeného vykazování. Berounské školy nejčastěji požadovaly finance na práci
školních asistentů, vzdělávání
pedagogických pracovníků nebo
na odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráci s rodiči.
Více informací lze najít i na webu
www.mapberoun.cz. (pn) n

Strážníci pomohli nemocnému muži
n Strážníky telefonicky kontaktovala
jedna z obyvatelek
města, že u kontejnerového stání
v Tovární ulici se
nachází muž, kterému je na první
pohled zle. Hlídka městské policie
na místě našla osmašedesátiletého
muže, který uvedl, že je diabetik
a léčí se se srdcem. K nemocnému
byli přivolaní záchranáři.
n Polonahou ženu, která se pohybovala v blízkosti hostelu U Tiby,
museli zajistit strážníci. Zjistili, že
žena se nachází pod vlivem drog
a za držení drog již byla v minulosti i policií vyšetřována. Ženě strážníci zavolali lékařskou pomoc.
n Se začátkem školního roku se
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na frekventované přechody pro
chodce v blízkosti škol a školek
opět vrátili strážníci. V první školní
den byly počty strážníků v ulicích
města dokonce navýšeny. Na bezpečnost dětí na přechodech bude
městská policie v ranních hodinách dohlížet opět po celý školní
rok.
n Také v září strážníci kontrolovali, zda řidiči dodržují povolenou
rychlost. Jedno z měření se uskutečnilo i v sobotu 14. září v nočních
hodinách. Tentokrát se strážníci
zaměřili především na hlavní tahy
městem a v průběhu noci naměřili
19 řidičů, kteří překročili povolenou rychlost. Vše vyřešili na místě
blokovou pokutou a přidělením
bodů. n

ástupci partnerských měst Goslaru a Brzegu zavítali na přelomu
srpna a září do Berouna hned dvakrát. Nejprve přijeli na závody
Dračích lodí a o týden později se účastnili tradičních oslav Dnů evropského dědictví. V rámci obou návštěv pro ně Beroun připravil opět
zajímavý program, včetně návštěvy hradu Karlštejn. Polská delegace
navíc projevila zájem blíže poznat zázemí a provoz městské knihovny,
kde je přivítala a provedla ředitelka Michaela Škeříková. Ta tak mohla
plynule navázat na její návštěvu v Brzegu, kde si prohlédla již zrekonstruovanou knihovnu našich polských partnerů. n

Město Beroun ve spolupráci
s Městským kulturním centrem zve k oslavám

101. výročí
vzniku čSr
28. 10. 2019
od 15.00 hodin
na Husově náměstí
Pietní akt
za účasti starostky města Beroun RnDr. Soni Chalupové
Slavnostní projev přednese Mgr. Miloš Garkisch
Účinkují

Berouňačka
Smíšený pěvecký sbor Slavoš
Pořádáno za spolupráce Českého svazu bojovníků za svobodu, TJ Sokol Beroun,
Československé obce legionářské, Skautského střediska „Radost a naděje“
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Okénko zastupitelů
Participativní rozpočet – proč je důležitý?

Úřad práce ČR a město Beroun

R

ád bych reagoval na články pánů Kůse a Pokorného z minulého vydání
RL. My se nechceme čertit proti sportu, ani být škarohlídy, kteří nevidí
práci města. Vnímáme ale jako problém, že zatímco některé akce dosáhnou
na velké mimořádné dotace, jiné akce nejsou podpořeny ani symbolicky.
A nemusí jít pouze o zeleň. Příkladem nepodpořené akce může být PlanetFest – festival pro ženy na podporu zdravého životního stylu, aktivního
trávení času s dětmi a cvičení jógy. Podpora města selhala prý díky špatné
komunikaci mezi městem a organizátorkami.
Ale jak správně komunikovat, když chceme pořádat akci? Bohužel nejsou
nastavena žádná pravidla. Podobně neexistují ani pravidla, jakým způsobem
se budou navrhované akce vybírat. Proto je pro nás tak důležitá nynější
diskuze o budoucí podobě participativního rozpočtu.
Na nadcházející jednání zastupitelstva jsme proto předložili vlastní návrh. Naším cílem je doplnit návrh rady města o možnost, aby občané mohli sami předkládat své projekty. Rozumíme, že to nemusí být jednoduché,
proto zatím požadujeme pouze ustanovení pracovní skupiny, která posoudí
do jaké míry je možné tento model zavést již v roce 2020. Důležité je ale
začít hledat řešení, i kdyby se mělo realizovat později. Věříme, že zastupitelé
vládní koalice návrh na transparentní diskuzi se zapojením nezávislých odborníků podpoří, protože: „podle ovoce poznáte je“.
Záznamy z jednání zastupitelstva naleznete na: https://www.mesto-beroun.cz/mesto-a-urad/rada-a-zastupitelstvo-mesta/videoprenosy/archiv/
Adam Voldán, Beroun Sobě n

Vás zvou na akci

BURZA ŠKOL
Vstup zdarma

Nevíte kam po základní škole?

„Na akci budou pořízeny obrazové záznamy či videa, která budou sloužit k propagaci činnosti
ÚP ČR. Budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách ÚP ČR a oficiálním FB profilu.“

Prezentace středních škol, učilišť a gymnázií (nejen z okresu Beroun).
Seznam vystavujících škol a program jednotlivých prezentací bude včas
upřesněn prostřednictvím oficiálního FB profilu ÚP ČR.

VSTUP ZDARMA

16. 10. 2019 od 10:00 do 16:00 hodin
Kulturní dům Plzeňka
Plzeňská 83/48, 266 01 Beroun
„Na akci budou pořízeny obrazové záznamy či videa, která budou sloužit k propagaci činnosti
ÚP ČR. Budou zveřejněny na oficiálních webových stránkách ÚP ČR a oficiálním FB profilu.“

Participativní rozpočet – návrh Beroun Sobě

N

aše vize je, že pracovní skupina posoudí možnosti jak umožnit občanům
předkládat své projekty, jak zorganizovat transparentní veřejné hlasování
o výběru těchto projektů, jaké dát podmínky spoluúčasti pro podání projektu
do soutěže apod. Do skupiny navrhujeme pana Vojtěcha Černého, z neziskovky
Agora; a paní Petru Peckovou, která jako starostka Mnichovic PaR úspěšně zavedla již v roce 2014. Oba s účastí souhlasí.
Proti našemu návrhu stojí návrh městské rady, že PaR v Berouně bude občanům umožnovat pouze hlasování o projektech předložených městem. Důvodem
pro tuto okleštěnou verzi je nedostatek času na sběr nápadů od lidí. Tím by se
význam a zapojení občanů ovšem radikálně zmenšil. Odpadla by možnost přinést vlastní nápad, odpadla by možnost zapojit se do přípravy projektů, odpadl
by pocit, že se místní o projekt zasloužili, odpadla by možnost ušetřit náklady
města.
Dalším argumentem proti předkládání vlastních návrhů je fakt, že v Berouně
není dost lidí, kteří by si chtěli přinést vlastní projekty. Ale i toto není pravda,
spíše se setkáváme s nepochopením městské rady a lidí, kteří projekty předkládají. Jako povedený příklad spolupráce tu máme třešňovku na Závodí, zde si
lidé svépomocí požádali o grant na obnovu městského sadu a město tak získá
výsadbu 20 vysokokmenů třešní zdarma. Jako příklad chybné komunikace je tu
třeba PlanetFest.
Doufáme, že společně s vedením města nalezneme řešení, jak podpořit aktivní občany v realizaci jejich projektů. Kde je vůle, tam je cesta!
Martin Veselý, Beroun Sobě n

Participativní rozpočet (PaR) a nejen ten..

B

erounská koalice, z níž vzešla nynější rada města, se ve svém programovém prohlášení přihlásila k myšlence PaR. Proto chce vyčlenit
v rozpočtu města na rok 2020 částku do 1 milionu korun, která bude určena na realizaci projektu/projektů vybraného občany. V tomto smyslu přijala
rada města jasné usnesení. Veřejnosti nabídneme k výběru 3 – 5 projektů
na akce, které jsou prospěšné širšímu okruhu občanů, jsou z různých oblastí
života ( doprava, životní prostředí, kultura, sport..). Všechny tyto projekty
jsou v takové fázi přípravy, že je lze dokončit v roce 2020. Občané tedy uvidí
výsledky své volby ještě do konce roku. Chceme se vyvarovat chyb, které by
mohly nastat z překotného startu nepřipravených akcí.
Pokud jde o další „nepravosti“, za něž jsme aktuálně tepáni, pak bych
upozornila, že poskytnutí záštit starostky, nebo dokonce města, má velmi
striktně stanovená pravidla. Tato citovaný projekt Planet Food nesplňoval.
Nelze tedy objektivně tvrdit, že město projekt nepodpořilo, ale že město mu
neposkytlo záštitu. I když v konečném efektu – záštita zaručuje pořádajícímu
subjektu řadu finančních úlev…
A závěrem – existují elementární pravidla , která např. říkají, že majitel
pozemku má být dopředu spraven o tom, co se na jeho pozemku chystá.
Ať už jde o pořádání festivalu, nebo umístění lavičky pro odpočinek kolemjdoucích.
Soňa Chalupová, starostka, ODS n
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Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu
Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.
Č. projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_011/0000056

www.uradprace.cz

Vyřešte si přechod na DVB-T2
včas, v Berouně se vysílání
přepne již v listopadu

B

ěhem minulého roku bylo
dokončeno pokrývání většiny
území ČR novým formátem televizního vysílání DVB-T2, starší
standard DVB-T ale zatím vypnut
nebyl. To znamená, že pokud máte
vyhovující zařízení, naladíte nyní
oba standardy. Takový stav je ale
jen dočasný, protože DVB-T bude
postupně vypínáno. První vlna
přepínání se uskuteční už v listopadu. Protože jedním z prvních
bude na řadě také televizní vysílač
Cukrák, zasáhne i Beroun.
Jak nový signál naladit?
Abyste
naladili
vysílání
v DVB-T2 HEVC, musí televizor
nebo set-top box tento standard
podporovat. Informaci o tom, jestli vaše televize, respektive set-top
box nový standard podporuje,
najdete přímo v detailu produktu
a také v manuálu daného zařízení.
Přelaďování televizních přijímačů
DVB-T2 není nijak složité. Na televizoru nebo set-top boxu spustíte
buď automatické vyhledávání sítí
(do paměti přijímače se mu načtou
veškeré sítě DVB-T2, jejichž signál

je v dané lokalitě dostupný), nebo
zvolíte manuální ladění, při němž
můžete sami zadat vysílací kanály,
které chce přidat. Běžné antény
na rodinných domech nebude
třeba měnit, v případě společných
TV antén (STA) bude třeba povolat
servisní firmu, která zajistí technické úpravy zařízení STA.
Výhody DVB-T2: Kvalitnější
obraz a více programů
Přechod na vysílání DVB-T2
bude pro diváky znamenat zejména kvalitativní změnu. Nové sítě
nabídnou vyšší přenosovou kapacitu, televizní stanice dostanou
větší prostor a budou tak moci
vysílat ve vyšší kvalitě. Dnešní
pozemní digitální televizní vysílání DVB-T umožňuje šířit v jedné
vysílací síti až osm televizních
programů ve standardním rozlišení obrazu (SD). V sítích DVB-T2
je možné v tomto rozlišení šířit až
18 programů, alternativně ale také
šest až sedm ve vysokém rozlišení
(HD). Možné bude dokonce šíření
programů v Ultra HD rozlišení,
označovaném rovněž 4K. n
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Tradiční Bleší trh

Jubilea

K

atolická mateřská škola Beroun
srdečně zve na již tradiční Bleší trh, který se koná 15. až 17. října
od 8:00, a to na adrese Seydlovo nám
24/5 Beroun.
Přijďte si nakoupit za symbolické ceny oblečení, knihy, hračky, věci
do domácnosti a podpořit tak dobrou věc. Výtěžek je věnován na provoz a potřeby Katolické mateřské
školy Beroun. Těšíme se na každého
z vás! Věci, které byste rádi darovali
k prodeji, prosím noste ve všední
dny od 8:00 do 15:30 přímo do budovy KMŠ Beroun. (kmš) n

Íčko hledá
posilu do týmu

M

ěstské kulturní centrum
Beroun přijme pracovníka/ci do městského informačního centra na hlavní pracovní
poměr, předpokládaný termín
nástupu 2. 12. 2019.
Požadujeme: min. středoškolské vzdělání s maturitou (zaměření na cestovní ruch nebo praxe
v oboru vítána), znalost dvou
světových jazyků (jeden aktivně,
druhý může být na pasivní úrovni), výborná znalost Berounska,
uživatelská znalost práce na PC
(Office, e-mail, sociální sítě...),
schopnost a ochota učit se novým
věcem, aktivní přístup, příjemné vystupování, zodpovědnost
a spolehlivost. Strukturovaný
životopis s fotografií a výpisem
z rejstříku trestů (ne starší než 3
měsíce) zasílejte do 15. 10. 2019
na info@mkcberoun.cz. n

n Krásné 94. narozeniny oslaví
dne 2. října paní Jana Balounová.
Slavnostní den bude 19. října pro
paní Pavlu Chalupnou, která v tento den oslaví 70. narozeniny. Hodně
zdraví, štěstí a radosti do dalších let
přede Klub důchodců Beroun.
n Ke všem gratulantům se připojuje také vedení města Beroun
a redakce Radničního listu. n

Vítání občánků

Na tábor přispělo ministerstvo vnitra

M

ěsto Beroun ve spolupráci
s městem Hořovice v srpnu
již popáté připravilo tábor pro děti
ze socio - kulturně znevýhodněných
rodin v nedalekém Mrtníku u Komárova. Na jeho realizaci město získalo
dotaci z ministerstva vnitra v rámci
Programu prevence kriminality. Zajímavý program a celotáborovou
hru na téma Hvězdná brána pro

Stipendia na volnočasové aktivity
pro děti z nízkopříjmových rodin

Z

ájemci o stipendia na zájmové
volnočasové aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin mohou
podávat žádosti na období leden
až prosinec 2020.
Žádosti přijímá odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Be-

Den otevřených dveří v penzionu pro seniory

D

ne 8. října proběhne v penzionu pro seniory Den otevřených dveří v rámci týdne sociálních
služeb ČR, vyhlášeného Asociací
poskytovatelů sociálních služeb
a MPSV ČR. Netradičně chceme
tento den využít zejména k zodpovězení otázek a poskytnutí informa-

Cvičení pro seniory

M

ěstské kulturní centrum nabízí berounským seniorům opět
cvičení zdarma. Akce s výstižným
názvem „Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme“ bude probíhat
od 7. října pravidelně každé pondělí od 14:00 v sále Kulturního domu
Plzeňka, a to až do března. Kromě
cvičení, které vede Marcela Bergerová, se zájemci dozví i o chystaných
kulturních akcích ve městě. n
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děti nachystalo pět oddílových
vedoucích. Odměnou všem byly
usměvavé tváře spokojených dětí
a u některých i slzičky při odjezdu
domů. Děti si odvezly spoustu zážitků, poznatků a dovedností, které
mohou uplatnit v dalším životě.
Za dětmi na tábor přijela také
berounská starostka Soňa Chalupová. n

n Starostka Soňa Chalupová přivítala v obřadní síni berounské radnice nové občánky. V úterý 17. září
se slavnostního aktu zúčastnili Sarah Uhrová, Štěpán Šimon, Tereza
Nekvapilová, Mikuláš Najbrt, Daniel Adam, Teodor Celina, Magdalena Šimková a Matyáš Hřebíček.
Další termíny pro vítání občánků
jsou stanoveny na 8. října, 5. listopadu a 3. prosince. Rodiče se mohou
přihlásit na tel. čísle 311 654 151
– 152 nebo e-mailem evidence@
muberoun.cz nebo evidence2@muberoun.cz. n

cí o pečovatelské službě, přijímání
a bydlení v penzionu, poskytovaní
služeb svazy sídlícími v penzionu
a možnostmi stravování v jídelně
domu s pečovatelskou službou.
Sociální službou, kterou poskytuje naše organizace na území
města Berouna je pečovatelská
služba. Poskytneme informace o široké nabídce služeb od pomoci při
podávání jídla, přes doprovázení,
dovážku obědů, nákupy až po možnost využití služby i v penzionu
ve středisku osobní hygieny.
Zveme vás od 13:00 do 14:00
do klubovny penzionu na setkání
nejen s pracovníky penzionu - pečovatelské služby, ale i odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ
Beroun a zástupců jednotlivých
svazů. Pro zpříjemnění dne zahraje
kapela Stopaři. (mk) n

roun do 30. listopadu. Stipendia
na volnočasové aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin se poskytují ve výši 90 % poplatku na dítě
za kalendářní rok, nebo jeho
poměrné části za období od září
do prosince, je-li stipendium poskytováno jen na toto období. Žádost
je k dispozici na stránkách města
v odrážce dotace nebo na odboru
sociálních věcí a zdravotnictví.
Podmínky, které musí splňovat
žadatel o stipendium:
n Má ve výchově dítě, které je
žákem 3. - 9. třídy základní školy
nebo odpovídajícího ročníku gymnázia a má trvalé bydliště na území města Beroun.
n Byla mu přiznána dávka státní
sociální podpory – přídavek na dítě
(dávku pobírá v kalendářním roce,
ve kterém žádá o stipendium), popřípadě mu v uplynulém půl roce
byla přiznána jiná dávka státní sociální podpory či pomoci v hmotné
nouzi - rodina je nízkopříjmová.
n Souhlasí se svou finanční spoluúčastí na podpořené zájmové
volnočasové aktivitě svého dítěte ve výši 10% úhrady poplatku
na dítě organizaci. n

Výroční schůze ZO SP
n Základní organizace sluchově
postižených Beroun pořádá ve čtvrtek 24. října výroční schůzi. Ta se
koná od 13:30 v hotelu Na Ostrově
v Berouně. (dr) n

Blokové čištění ulic
n 2. 10. Branislavova + parkoviště
(křižovatka s ul. Bezručovou), Tyršova I (po nábř. U Sokolovny)
n 3. 10. Tyršova II (od ul. Nábř.
U Sokolovny - do Tovární) n

Zubní pohotovost
n 5. a 6. 10. MUDr. Jiří Burka,
Chyňava 49, tel.: 311 691 131
n 12. a 13. 10. MUDr. Helena Brotánková, Hořovice, Komenského
1245, tel.: 311 513 453
n 19. a 20. 10. MUDr. Pavla Blechová, Karlštejn, zdravotní středisko, tel.: 311 681 533
n 26. a 27. 10. MUDr. Blanka Burková, Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel.: 311 610 225
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00. n
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Druhý zářijový víkend patřil hrnčířům, historii i dobrým skutkům

n Stovky keramiků z České republiky i ze zahraniční si opět daly dostaveníčko v Berouně. Vyhlášené Hrnčířské trhy, které se konají v rámci Dnů evropského dědictví vždy druhý zářijový víkend, nabídly už i vánoční tématiku.

n Ve stánku partnerského města nabízeli zástupci Lions Clubs International
Goslar Rammelsberg místní produkty. A byl o ně zájem. Výtěžek navíc stejně
jako v minulých letech putoval na charitativní účely.

n Ačkoli v rámci Hrnčířských trhů hraje prim keramika, nesmí se zapomínat ani
na žaludek. Kromě tradičních klobás, provoněly Husovo náměstí i grilované ryby.

n To jsou oni. Nejlepší z nejlepších. I tentokrát byly v rámci soutěže Zahradní
keramika oceněni ti nejlepší, kteří si kromě věcných darů odnesli také keramického medvěda.

www.mesto-beroun.cz

n Výtěžek z prodeje ve stánku Goslar tentokrát činil rekordních 30 300 korun. Peníze ještě v sobotu večer předali představitelé Goslaru, Lions Clubs
a města Beroun řediteli Charity Beroun Petru Horákovi.

n Kdo si chtěl odpočinout od nákupů, mohl zavítat na náměstí Joachima Barranda, kde byl připraven bohatý kulturní program. Hudebníky na pódiu průběžně střídali šermíři, kteří malým i velkým zájemcům předváděli své umění.

n Na trzích měla zastoupení i polská keramika z dalšího partnerského města
Brzeg. Kdo si potrpí na barevné hrnečky a talířky, byl zde na správné adrese.

n Další vítězové byli dekorováni a odměněni na náměstí Joachima Barranda,
kde probíhalo finále výtvarné 3D soutěže Fantastický svět Karla Zemana.
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 28. 8. 2019
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 8 ke Smlouvě na poskytování služeb
a správy majetku města Beroun ze dne 31. 10. 2014, ve znění Dodatku č. 1
ze dne 18. 6. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2015, Dodatku č. 3 ze dne 22.
2. 2017, Dodatku č. 4 ze dne 1. 6. 2017, Dodatku č. 5 ze dne 30. 6. 2017,
Dodatku č. 6 ze dne 26. 2. 2018 a Dodatku č. 7 ze dne 16. 10. 2018 mezi městem Beroun a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. v předloženém
znění a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Beroun Ing. Jiřímu Chalupeckému
zajistit realizaci tohoto usnesení.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 4. 9. 2019
RM souhlasí se zveřejněním záměru města vypůjčit část pozemku p.č. 2674/1 v k.ú.
Beroun, podle předloženého zákresu společnosti SC Eden Beroun s.r.o. za účelem vybudování zpevněné plochy pro umístění dobíjecí stanice pro elektrokola v rámci realizace projektu E-BIKE SHARING, na území města Beroun a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s výpůjčkou části pozemku p.č. st. 293/4 v k.ú. Beroun, podle předloženého zákresu společnosti Hrnčířská Beroun s.r.o. za účelem vybudování zpevněné
plochy pro umístění 1 dobíjecí stanice pro elektrokola v rámci realizace projektu EBIKE SHARING, na území města Beroun a s uzavřením smlouvy o výpůjčce s touto
společností, na dobu určitou 5 let. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis se zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady
města Beroun ze dne 26. 8. 2019.
RM schvaluje Dotační program pro poskytování dotací na kulturní činnost ve městě
Beroun v roce 2020 v radou města upraveném znění a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit uveřejnění tohoto programu včetně formuláře žádosti
o dotaci na webových stránkách města Beroun.
RM souhlasí se založením ústavu Talichovo Berounsko, z.ú. a se zněním jeho zakládací listiny. Dále souhlasí s tím, aby ústav Talichovo Berounsko, z.ú. umístil své sídlo
na adresu nemovitosti Holandská 118, Beroun-Centrum, která je ve vlastnictví města
Beroun a je součástí pozemku p.č. st. 6460, katastrální území Beroun, zapsané na LV
č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun
a s tím, aby po zápisu Talichova Berounska, z.ú. do veřejného rejstříku přenechalo
Městské kulturní centrum Beroun do užívání Talichovu Berounsku, z.ú. část prostor
nacházejících se na adrese Holandská 118, Beroun-Centrum.
RM schvaluje Statut Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun, v předloženém znění a návrh licenční smlouvy mezi městem Beroun jako poskytovatelem a Talichovým Berounskem, z.ú., jako nabyvatelem, která bude uzavřena po zapsání ochranné známky „Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun“ do rejstříku u Úřadu
průmyslového vlastnictví a po zapsání Talichova Berounska, z.ú. do veřejného rejstříku.
RM doporučuje ZM schválit Zakládací listinu ústavu Talichovo Berounsko, z.ú. v předloženém znění,
RM bere na vědomí Podnikatelský záměr ústavu Talichovo Berounsko, z.ú. v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit seznámit se zněním tohoto usnesení ředitele MKC a sledovat plnění povinností Ústavu stanovených
v části VII. zakládací listiny Ústavu.
RM souhlasí s udělením Ceny města Beroun Marii Kopřivové za dlouholetou vynikající
dokumentační činnost zachycující život města při vedení jeho kroniky a MUDr. Janu
Rybáčkovi za jeho trvalé prosazování hodnot svobody člověka a za jeho angažovanost
po listopadu 1989 ve správě města. RM doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení.
RM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny Letopisecké komise konané dne
26. 8. 2019.
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace na vydání publikace s inspirací na výlety po vlastech českých, jejímž autorem je fotograf Zdeněk Hladík a ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit informovat žadatele o dotaci o výsledku zasedání Rady
města Beroun.
RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 přijala na základě uzavřených darovacích smluv finanční dar odpovídající výši záloh za obědy 1
žáka školy ve školní jídelně za období od 2. 9. 2019 do 31. 12. 2019 ve výši 2 128 Kč
a za období od 2. 1. 2020 do 30. 6. 2020 ve výši 3 248 Kč od společnosti WOMEN
FOR WOMEN, o. p. s. z projektu „Obědy pro děti“. V případě uzavření darovací smlouvy
k pozdějšímu datu, bude výše daru snížena dle data podpisu této darovací smlouvy.
RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových informovat ředitelku této školy
o vydaném souhlasu k uvedenému návrhu.
RM schvaluje Pravidla pro poskytování dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti,
v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit
uveřejnění Pravidel pro poskytování dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti včetně příloh na webových stránkách města Beroun a dále o těchto pravidlech informovat
žadatele o dotace v sociálně-zdravotní oblasti.

www.mesto-beroun.cz

RM bere na vědomí žádost Sociálního podniku Klubák, z.ú. o podporu plánovaného rozšíření činnosti o provozování bistra KlubkoCafé ve Vráži, souhlasí s její
budoucí podporou formou odebírání produktů z tohoto bistra a ukládá vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví informovat Sociální podnik Klubák, z.ú.
o tomto usnesení rady města.
RM vydává Nařízení č. 3/2019, o vymezení oblastí placeného stání motorových
vozidel v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních
agend zajistit zveřejnění tohoto nařízení na úřední desce Městského úřadu Beroun.
RM souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci mezi městem Beroun a společností DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního
rozvoje zajistit plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 100 000 Kč od společnosti EKOKOM, a.s. za 1. místo v celostátní soutěži v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici 2018“ a s uzavřením darovací smlouvy a ukládá vedoucí odboru životního
prostředí zajistit plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu automatizované stanice pro monitorování kvality ovzduší mezi městem Beroun jako příjemcem dotace a městem Králův Dvůr jako poskytovatelem
dotace v předloženém znění.
RM souhlasí s Rozborem hospodaření města Beroun k 30.6.2019 v předloženém znění a doporučuje ZM přijmout obdobní usnesení. RM ukládá vedoucí
finančního odboru zajistit přípravu a včasnost podkladů k tomuto usnesení
na jednání ZM.
RM souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. 4 na rok 2019
v předloženém znění a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení. RM ukládá
vedoucí finančního odboru zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a společností Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o. se
sídlem V Zahradách 1874, Beroun-Město jako nájemcem v předloženém znění
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1053/73 v k.ú.
Beroun o výměře 0,28 m2 dle geometrického plánu ze dne 22. 7. 2019 označeného jako díl „a“ z vlastnictví města Beroun do vlastnictví uvedeného žadatele
za celkovou kupní cenu 150 Kč a za náklady s prodejem spojenými a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM souhlasí s uzavřením „Kupní smlouvy“ na stavbu komunikace, a to na pozemku p.č. 1374/1 mezi městem Beroun jako kupujícím a společností Brand
Invest s. r. o. jako prodávajícím za celkovou kupní cenu 1 000 Kč + DPH. RM
doporučuje ZM souhlasit s uzavřením „Kupní smlouvy o převodu vlastnického
práva k nemovitosti“ k pozemkům p.č. 1374/1 a p.č. 1374/36 oba v k.ú. Beroun
mezi městem Beroun a Brand Invest s. r. o. a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajistit realizaci těchto usnesení a přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s uzavřením „Darovací smlouvy“ na stavbu komunikace, a to
na pozemcích p.č. 1385/9, p.č. 1387/226, p.č. 1387/225, p.č. 1387/224
a p.č. 1375/52 vše v k.ú. Beroun mezi městem Beroun jako obdarovaným
a uvedeným jako dárcem a doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení. RM
ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci těchto usnesení a přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání
ZM.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k pachtovní smlouvě ze dne 30. 6. 2017
ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 1. 2019 mezi městem Beroun a Berounskou
sportovní, a.s. v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě
o pronájmu nebytových prostor ze dne 31. 8. 2006, ve znění Dodatku č. 1 ze
dne 21. 9. 2011 a Dodatku č. 2 ze dne 21. 9. 2011 na pronájem nebytových prostor v budově Komunitního centra v Berouně se společností Rodinné centrum
Slunečnice, z.ú. Předmětem Dodatku bude prodloužení účelu pronájmu o jeden
rok, tj. do 31. 10. 2020. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy pro část veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun - Část č. 1: Vybavení hardwarem“ účastníka zadávacího
řízení společnost Kinet s. r. o. , jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s touto společností dle
návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku za podmínky, že
v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. Cena dodávky je 1 298 000 Kč
bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
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RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „ Oprava povrchu vozovky ul. Kollárova, Beroun „ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání
obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci
hodnotící komise. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění
tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k Dohodě o změně některých ujednání
ve Smlouvě o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem, o zřízení věcných břemen, předkupního práva a o dalších závazcích a podmínkách, za kterých se
převod vlastnictví k nemovitostem sjednává ze dne 6. 9. 2005, ve znění Dodatku č.
1 ze dne 16. 9. 2009 a 11. 9. 2009 a o nových závazcích (právech a povinnostech)
smluvních stran ze dne 2. 10. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18. 1. 2019 mezi
městem Beroun a společností Beroun Hills, s. r. o. v předloženém znění. RM doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.

Zveme vás na oslavy Sametové revoluce

V

Galerii Pěší zóna v Palackého ulici bude až do ledna příštího roku k vidění
výstava s názvem Vzpomínky na Sametovou revoluci. Na šesti panelech
si můžete připomenout nejen atmosféru revolučních dní, ale například i první
svobodné volby či první podnikatelské pokusy. Výstava je součástí oslav 30. výročí Listopadové revoluce. Město k této příležitosti připravuje řadu zajímavých
akcí, které budou probíhat v městské knihovně, kině a Muzeu Českého krasu.
Další tematická výstava bude k vidění i v Galerii ZUŠ V. Talicha. Oslavy vyvrcholí následujícími akcemi: v pátek 14. listopadu se uskuteční slavnostní večer
k výročí Sametové revoluce v Kulturním domě Plzeňka, v neděli 17. listopadu
je plánována pietní vzpomínka k výročí Sametové revoluce na Husově náměstí. Na všechny tyto akce vás srdečně zveme, vstupné je zdarma. n

RM doporučuje ZM souhlasit se zahájením jednání s Českou republikou - Správou železniční dopravní cesty, státní organizací v souvislosti s prodejem části pozemku p.č.
2337/3 v k.ú. Beroun do vlastnictví města Beroun, dle geometrického plánu skutečného
provedení stavby přístupové komunikace do lokality GOLF Beroun II. etapa, do vlastnictví města Beroun za podmínky, že finanční náklady spojené s pronájmem a následným
odkoupením části pozemku p.č. 2337/3 v k.ú. Beroun plně ponese společnost Beroun
Forest, s. r. o. v souladu s uzavřenou smlouvou o vybudování přístupové komunikace
do lokality GOLF - Beroun, uzavřené dne 20. 12. 2013 mezi městem Beroun a společností Beroun Forest, s. r. o. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit včasnou
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2019 z jednání Komise bytové konaného dne 22. 8. 2019.
RM bere na vědomí předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun
včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 28. 8. 2019 v pořizovacích cenách do 20 tisíc
Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 27 426 Kč a zůstatková
účetní cena je 0 Kč.
RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 28. 8. 2019 v pořizovací ceně
nad 20 tisíc Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 143 395 Kč
a zůstatková účetní cena je 52 576 Kč.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2019 z jednání Komise pro likvidaci majetku konaného
dne 28. 8. 2019 a souhlasí, aby na jednání likvidační komise byl přizván zástupce
dodavatele tepelných energií k bližšímu objasnění položky měření a regulace.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „ Stavební úpravy ul.
Mládeže 1. etapa, Beroun“ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání
obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci
hodnotící komise, a to v radou města upraveném složení. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.5.2019 na veřejnou zakázku „ZŠ Wagnerovo nám. - úprava kotelny a regulace topení „ mezi společností Flea s. r. o. jako zhotovitelem a městem Beroun jako objednatelem v předloženém znění, kterým se navyšuje původní cena 3 458 242 Kč vč. DPH na částku
3 505 990,15 Kč vč. DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s účastí navržených osob na akci „Oslava 50letého výročí partnerství měst
Windsor and Maidenhead a Goslar a 35letého výročí partnerství měst Forres a Goslar
/ Vienenburg“ v uvedeném složení.

Skulptura LOVE HATE jako nositelka sjednocené Evropy

A

ž do poloviny října bude
na Husově náměstí k vidění
skulptura LOVE HATE od německé
umělkyně Mii Florentine Weiss.
Toto uměleckého dílo se stalo
symbolem pro sjednocenou, mírumilovnou a svobodnou Evropu. Instalováno bylo například
před Brandenburskou bránou
v Berlíně, v Mnichově, před Císařským palácem v Goslaru, před
sídlem Evropské unie v Bruselu
a ve francouzském Arcachonu.

V České republice se tato skulptura prezentovala poprvé právě
v Berouně! n

Podzimní sběr
velkoobjemového odpadu

Sběr nebezpečných
odpadů

Sobota 19. října

Neděle 20. října
8:00 - 8:30 (Zdejcina – u hasičárny)

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 11. 9. 2019

8:00 – 10:00 (Brdatka – u rybníka,
Zdejcina, Jarov, Košťálkova – parkoviště)

RM doporučuje ZM schválit převzetí ručitelského závazku města Beroun za závazky společnosti Parkování Beroun s.r.o. ze Smlouvy o úvěru, kterou uzavře
Parkování Beroun s. r. o. jako klient s Českou spořitelnou, a. s.

9:00 – 11:00 (Na Hrázi, Brožíkova
u nádraží ČD, Želivského, Jeronýmova ulice)

RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením „Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou“ mezi městem Beroun jako ručitelem a Českou
spořitelnou, a. s. v předloženém znění.
RM v působnosti valné hromady společnosti Parkování Beroun s. r. o. schvaluje
uzavření Smlouvy o úvěru mezi Parkováním Beroun s. r. o. jako klientem a Českou spořitelnou, a. s. v předloženém znění za podmínky, že ZM schválí převzetí
ručitelského závazku města Beroun za závazky Parkování Beroun s. r. o. a bude
souhlasit s uzavřením „Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem
a bankou“ mezi městem Beroun jako ručitelem a Českou spořitelnou, a. s.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
s ohledem na rozsah Radničního listu a 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 starostky
na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

www.mesto-beroun.cz

9:00 – 9:15 (bytový dům u hlavního
nádraží)
11:00 – 13:00 (Jiráskova – Na Veselou, Chmelenského – Křížkovského,
Kubátova)

8:45 - 9:15 (Jarov – u kostela)
9:30 - 10:00 (Zavadilka – Jeronýmova)
10:15 – 10:45 (Závodí – Na Hrázi –
proti zámečku)
11:00 – 11:30 (Závodí – Karlova –
pod dálničním mostem)
11:45 - 12:15 (Hostim – prostor
za mostem)

14:00 – 16:00 (Dukelská, Kollárova
– Chmelenského, Mařákova – pod
dálničním mostem)

Nebezpečnými odpady jsou zejména
ředidla, barvy, oleje, baterie a akumulátory, olejové filtry, kyseliny, obaly
znečištěné nebezpečnými látkami.
Při předání odpadu je nutné předložit občanský průkaz. Pro občany
města Berouna je sběr zdarma.

15:00 – 17:00 (Pod Studánkou –
u hasičů, K. Machové – u parkoviště)

Provoz sběrného dvora: PO – PÁ
7:00 – 17:00, SO 8:00 – 13:00.

12:00 – 14:00 (Karlova – pod dálničním mostem, Sadová – u restaurace U Kropáčů, Hostim, Lištice)
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Kulturní a společenský kalendář 10/2019
1.

Zahájení kurzů pro dospělé
ÚT

ZUŠ V. Talicha

Klubový večer Modrýho Berouna
2.

ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Tuktukem z Thajska až na Moravu
ST

19:00

Kavárna Jiná káva

TATA BOJS
3.

ČT

20:00
17:30

4.

Městská knihovna

...aneb jak začít s rodokmenem? Rady a tipy pro začátečníky v tvorbě
rodokmenu.

Metro Club Beroun

Metro Club zve na další živý koncert, který tentokrát nabízí kapelu z domovské scény.

Klubová scéna KD Plzeňka

Ještě před samotným zahájením MHF Talichův Beroun můžete přijít diskutovat s dramaturgem festivalu Lukášem Petřvalským.

Beseda s dramaturgem
PÁ

5.

21:00
18:30

Po stopách císaře Karla IV.
SO

13:00

Praha

Jiří Černý a hosté
NE

6.

16:00

Kostel sv. Jakuba

Čtyřlístek a talisman moci
NE

14:00

KD Plzeňka

MHF Talichův Beroun - prolog
NE

7.

19:30

Kostel sv. Jakuba

Marie Smetanová - obrazy
PO

17:00

Holandský dům

Pietní akt u hrobu V. Talicha
ÚT

16:00

Městský hřbitov

Lidé kolem nás
ÚT

8.

17:00

Muzeum Českého krasu

MHF Talichův Beroun - Capella Regia
ÚT

19:30

KD Plzeňka

Vítejte u mě
ÚT

19:30

Kavárna Jiná káva

20:00

Sál České pojišťovny

Uklizečka
ÚT

Tvořivé podvečery
9.

ST

17:00

DDM Beroun

Školní akademie ke 100. výročí školy
ST

17:00

KD Plzeňka

Proměny Marty Krásové
ČT

10.

17:00

Muzeum Českého krasu

Tučňákův výlet
ČT

16:30

RC Slunečnice

Setkání Taizé
ČT

11.
12.
14.
15.

20:00

Farní kaple na Seydlově nám.

Beroun (nejen) Talichův
PÁ

Galerie V Podloubí

Den otevřených dveří
SO

OA, SPgŠ a JŠ Beroun

Role současného umění ve veřejném prostoru
PO

17:30

Městská knihovna

MHF Talichův Beroun - Tomáš Víšek
ÚT

19:30

www.mesto-beroun.cz

Cestovatelský stand - up o cestě na thajské tříkolce přes půl světa.
Tato česká alternativní hudební skupina, která je držitelem Zlatých Andělů, zve na svůj koncert do Berouna.

Back Hill a Murders Inc.
PÁ

Zahrají FREE TIME - country kapela z Berouna a HOP A ŠAVANI.

KD Plzeňka

Zpátky ke kořenům
ČT

V Základní umělecké škole V. Talicha začínají výtvarné a hudební kurzy
určené pro dospělé.

KD Plzeňka

Další výjezdní beseda v rámci Setkání s autory, které máte rádi. Více
na str. 17.
Písničkový recitál v Římskokatolické farnosti Beroun.
Srdečně zveme na Plzeňku opět ty nejmenší diváky, kteří se tentokrát
setkají se známou partou z Třeskoprsk.
Začíná další ročník Talichova Berouna, v rámci prologu se představí Musica Bohemica.
Tetínská malířka představí sérií portrétů, ve kterých zachytila sebe i své
nejbližší. Výstava potrvá do 26. října. Více str. 16.
Pocta dirigentovi, vystoupí Smíšený pěvecký sbor Slavoš.
Výstava fotografií Vladimíra Kasla. Více na str. 17.
První z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun,
který začíná svou 37. sezónu. Více na str. 15.
Promítání filmu v rámci světových dnů duševního zdraví.
Autorská one man show o životě, lásce, vztazích a krizi středního věku.
V rámci tvořivých podvečerů se tentokrát budete moci naučit háčkovat
čepici.
Školní akademie k významnému jubileu: 100. výročí zahájení ekonomického školství na Berounsku.
Výstava mapující osud operní zpěvačky z Vráže bude v muzeu k vidění
do 17. listopadu. Více na str. 18.
S pohádkovým příběhem přijede za dětmi divadelní společnost Krab.
Ekumenické setkání se zpěvy a modlitbami v tradici francouské komunity Taizé.
Výstava výtvarných prací žáků ze základní školy na Wagnerově náměstí.
Den otevřených dveří se koná v rámci oslav 100. výročí zahájení ekonomického školství na Berounsku.
Jak se v posledních třiceti letech proměnil náš veřejný prostor a jaká je
aktuální pozice umění v rámci jeho provozu?
Tentokrát se můžete těšit na předního českého klavíristu. Více na str. 15.
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15.

Trávení a mikrobiom
ÚT

18:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Burza škol
ST

10:00

Prezentace škol a vzdělávacích oborů na jednom místě. Více na str. 6.

KD Plzeňka

Viktor Žabinský
16.

ST

17:00

Vernisáž výstavy berounského výtvarníka. Jeho dílo budete moci zhlédnout do 15. listopadu.

Městská galerie

Cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Těšit se můžete na nejdelší závod planety pro horská kola - American
trail race. Více na str. 18.

Kavárna Jiná káva

Koncert skladatelky a multiinstrumentalistky pohybující se mezi jazzem,
folkem, klasickou hudbou a jemnou elektronikou.

Bára Zmeková - koncert
ST

20:00

Toskánsko na kole - 1. díl
ČT

17.

16:30

Vyprávění připomene nová poznání uměleckého dědictví měst Sieny,
Monteriggioni a San Gimignana.

Městská knihovna

Beseda novinářských Es
ČT

18:00

Pivovar Berounský medvěd

Beseda novinářů z různých koutů mediálního světa. Mezi jinými přijal
pozvánku Jaroslav Kmenta, autor mnoha bestsellerů.

KD Plzeňka

Slavnostní večer u příležitosti vzniku samostatného Československa
a předání cen. Více na str. 1.

Metro Club Beroun

Kapela rozváží reggae a ska rytmy po klubech i festivalech již od roku
1998.

Ceny města Beroun
ČT

18.

19:00

Fast Food Orchestra
PÁ

21:00

Hrajeme si s bubáky
19.

SO

Dům dětí a mládeže připravil další akci učenou pro naše nejmenší.

DDM Beroun

Ochutnávka v podzemí
SO

22.

14:00
14:00

Vinotéka Ajeto! A spolek Hagen - Mořina zvou na akci, kde se bude zpívat,
tančit a také koštovat víno. Více na www.ajeto-ir.cz.

Mořina

Talichův Beroun - Hornický pěvecký sbor
ÚT

19:30

V pořadí třetí koncert mezinárodního hudebního festivalu nabízí Hornický pěvecký sbor z Kladna. Více na str. 15.

KD Plzeňka

Emma Larsson Quartet
23.

ST

20:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Beseda s Krkavčí matkou
ST

17:00

24.

19:00

Simona Stašová a Michal Dlouhý v hlavních rolích italské komedie.

KD Plzeňka

Haloween v muzeu
ČT

9:00

Muzeum Českého krasu

Rebelská střední
ČT

28.
29.
30.

18:00
15:00

Město Beroun zve širokou veřejnost na pietní akt, který je věnován výročí
vzniku samostatného Československa. Více na str. 5.

Husovo nám.

MHF Talichův Beroun - Dagmar Pecková
ÚT

19:30

KD Plzeňka

V pořadí čtvrtý koncert Talichova Berouna patří české operní pěvkyni,
mezzosopranistce Dagmar Peckové.

Kavárna Jiná káva

Promítání studentského filmu Kryštofa Zvolánka a následná debata s autorem.

Mezi odpady
ST

20:00

Hudebně-literární čtvrtky Stranou
31.

ČT

17:30

Klubová scéna KD Plzeňka

Toskánsko na kole - 2. díl
ČT

16:30

Městská knihovna

Restaurace U Štiky
Říjen

PÁ+SO

20:00

Retro bar U Madly
PÁ+SO

20:00

n Výstavy

Muzeum Českého krasu zve malé i velké na netradiční podívanou.
Snímek z roku 2017 promítaný v rámci festivalu Jeden Svět nás zavede
do netradiční střední školy.

Modlitebna ČCE

Pietní akt k výročí vzniku ČSR
PO

Klubová scéna tentokrát slibuje zajímavý hudební zážitek.
Známá bloggerka Veronika Hurdová bude vyprávět, jak cestovat sama
se třemi dětmi.

Kavárna Jiná káva

Vím, že víš, že vím
ČT

Na zájemce čeká další zajímavá přednáška MUDr. Krynské.

n Hudba

V rámci pravidelného programu se uskuteční setkání s Marií Puttnerovou
(Jablkoň) a Martinem Novákem (Druhá tráva).
Druhý díl nám připomene pohnutou minulost Etrusků a měst Volterra
a Populonia.
4. a 5. 10. DJ Jarda Petarda, 11. 10. PHZS – živá hudba, 12. 10. DJ
Pupík, 18. a 19. 10. DJ Jarda Petarda, 25. 10. Sortiment – živá hudba,
26. 10. DJ Pupík
4. 10. DJ Michal Vinický, 11. 10. DJ Zdeněk Vranovský, 12. 10. DJ Harwey, 18. 10. DJ Michal Vinický, 19. 10. DJ Zdeněk Vranovský, 25. 10. DJ
Karel Moravec, 26. 10. DJ Harwey.

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Alois Alan Majer (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 11. října), Václav Šerák – sochy a porcelán (Muzeum berounské
keramiky, výstava trvá do 3. listopadu), Studenti FAMU: Fotogram (Výstavní síň Jiřího Jeníčka - Pražská brána, výstava potrvá do podzimu 2019),
Chainmaille – šperky tvořené dávnou technikou (Městská knihovna – pobočka sídliště, výstava trvá celý měsíc říjen).

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

1.

začátek

název

čas

popis

17:30

Panství Downtown

122

Příběh rodiny Crawleyů, bohatých majitelů velkého panství na anglickém venkově na počátku
20. století přichází na plátna kin.

20:00

To Kapitola 2

162

V pokračování hororu se do města Derry vrací zlo a členové Klubu smolařů spojují své síly
na místě, kde to všechno začalo.

ÚT

2.

ST

18:30

Roger Waters: Us + Them

135

Hudební génius a jedna z hlavních tvůrčích sil legendárních Pink Floyd uvádí dlouho očekávaný
film Us + Them.

3.

ČT

18:30

Joker

122

Zkrachovalý komediant Arthur Fleck se dlouho pohybuje na hranici mezi realitou a šílenstvím.

4.

PÁ

17:30

Národní třída

91

Jistý „Vandam“ dal tehdy v Listopadu na Národní třídě dějiny jednou ranou do pohybu. Film
podle knihy Jaroslava Rudiše v hlavní roli s Hynkem Čermákem.

20:00

Joker

122

Viz 3. 10.

15:30

Ovečka Shaun ve filmu:
Farmagedon

86

Podivná světla nad klidným městečkem Mossingham oznamují příchod záhadného návštěvníka
ze vzdálené galaxie...

17:30

Román pro pokročilé

95

Jaký je život rozvedených mužů? Jak zapůsobí rozvod na jejich morálku a sebevědomí?

20:00

Přes prsty

101

Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu
všechno. Tedy skoro všechno.

15:30

Toy Story 4: Příběh hraček

100

Kovboj Woody vždycky dobře věděl, co je smyslem jeho života. A tím bylo starat se a chránit
jeho dítě, ať už to byl chlapeček Andy nebo holčička Bonnie.

18:30

Tenkrát v Hollywoodu

159

V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec a jeho dlouholetý
kaskadér rozhodnou prosadit u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu.

17:30

Joker

122

Viz 3. 10.

20:00

Národní třída

91

Viz 4. 10.

17:30

Jiří Suchý - Lehce s životem
se prát

117

Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik, výtvarník nebo divadelní režisér…

20:00

Parazit

132

Černá komedie sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat
do bohaté domácnosti byznysmena Parka.

17:30

Rambo: Poslední krev

120

Ještě jednou, naposled a osudově přichází do kin John Rambo v podání Sylvestra Stalloneho.

20:00

Nabarvené ptáče

169

Ve snaze uchránit své dítě před masovým vyhlazováním Židů rodiče posílají syna k příbuzné
na venkov kdesi ve východní Evropě…

15:30

Tajný život mazlíků 2

86

Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky
Katie a už jsou na obzoru další nečekané změny.

18:30

Pražské orgie

112

Americký spisovatel Nathan Zuckerman – alter ego Philipa Rotha – přijíždí do Prahy, aby zachránil a odvezl rukopis nevydané knihy.

17:30

Blíženec

117

Henry Brogan je nájemný zabiják, který vždy stoprocentně odvede zadanou práci.

20:00

Román pro pokročilé

95

Viz 5. 10.

15:30

Angry Birds ve filmu 2

97

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při.

17:30

Národní třída

91

Viz 4. 10.

20:00

Joker

122

Viz 3. 10.

15:30

Ovečka Shaun ve filmu:
Farmagedon

86

Viz 5. 10.

18:30

Tenkrát v Hollywoodu

159

Viz 6. 10.

17:30

Blíženec

117

Viz 11. 10.

20:00

Pražské orgie

112

Viz 10. 10.

17:30

Panství Downtown

122

Viz 1. 10.

20:00

Stehlík

149

Theodoru Deckerovi bylo 13 let, když byla jeho matka zabita při bombovém útoku v newyorském Metropolitním muzeu umění.

17:30

Narušitel systému

118

Emotivní drama o devítileté dívce s problémovým chováním a tváří anděla.

20:00

Přes prsty

101

Viz 5. 10.

15:30

Jiří Suchý - Lehce s životem se
prát

117

Viz 8. 10.

18:30

Staříci

85

Na pražskou Ruzyň přilétá emigrant Vlastimil Reiner (J. Schmitzer), válečný veterán a bývalý
politický vězeň.

17:30

Joker

122

Viz 3. 10.

20:00

Národní třída

91

Viz 4. 10.

15:30

Ovečka Shaun ve filmu:
Farmagedon

86

Viz 5. 10.

17:30

Zloba: Královna všeho zlého

124

Přešlo pět let. Královna černé magie Zloba žije spokojeně na čarovných Blatech a její kmotřenka
Růženka dospívá.

20:00

Román pro pokročilé

95

Viz 5. 10.

5.

6.

7.

8.

SO

NE

PO

ÚT

9.

ST

10.

ČT

11.

12.

13.
14.

PÁ

SO

NE
PO

15.

ÚT

16.

ST

17.

18.

19.

ČT

PÁ

SO
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20.
21.

NE
PO

22.

ÚT

23.

ST

24.

ČT

25.

PÁ

26.

27.

SO

NE

28.

PO

29.

ÚT

30.
31.

ST
ČT

15:30

Zloba: Královna všeho zlého

124

Viz 19. 10.

18:30

Rambo: Poslední krev

120

Viz 9. 10.

17:30

Přes prsty

101

Viz 5. 10.

20:00

Zloba: Královna všeho zlého

124

Viz 19. 10.

17:30

Blíženec

117

Viz 11. 10.

20:00

Voda, krev, rakije
a zombie epidemie

90

Svět doznal zásadních změn. Vlivem globálního oteplování se voda stala dražší než ropa.

17:30

Román pro pokročilé

95

Viz 5. 10.

20:00

Joker

122

Viz 3. 10.

15:30

Panství Downtown

122

Viz 1. 10.

18:30

Poslední aristokratka

118

Rodilý Newyorčan Frank získá díky svým šlechtickým předkům dávné rodové sídlo - zámek Kostka a vrací se do Čech.

19:00

André Rieu - Smím prosit

180

André Rieu pro vás připravuje zcela nový koncert v kinech!

15:30

Sněžný kluk

97

Dívka jednoho dne ve svém útočišti objeví obrovskou bílou chlupatou kouli, z níž se vyklube
mladý yetti.

17:30

Zombieland: Rána jistoty

97

V druhém pokračování projde naše čtveřice zabijáků komickým zmatkem přes Bílý dům a srdce
země.

20:00

Poslední aristokratka

118

Viz 24. 10.

15:30

Sněžný kluk

97

Viz 26. 10.

18:30

Staříci

85

Viz 17. 10.

17:30

Poslední aristokratka

118

Viz 24. 10.

20:00

Budiž světlo

93

Poklidnou vánoční atmosféru naruší podezření, že syn Milana je zapleten do šokující události,
jež otřásla místní komunitou.

17:30

Zloba: Královna všeho zlého

124

Viz 19. 10.

20:00

Zombieland: Rána jistoty

97

Viz 26. 10.

17:30

Pražské orgie

112

Viz 10. 10.

20:00

Poslední aristokratka

118

Viz 24. 10.

15:30

Přes prsty

101

Viz 5. 10.

18:30

Terminátor: Temný osud

120

Po dni zúčtování přichází nový den. Linda Hamilton a Arnold Schwarzenegger se vrací ve svých
ikonických rolích.

Konec léta na Berounce ve znamení dračích lodí

n V berounském kempu a samozřejmě na řece Berounce se poslední prázdninový víkend konaly oblíbené závody dračích lodí. I tentokrát nechyběl
závod partnerských měst, kde se poprvé představila posádka zastupující
Berounsko a spolek svatá Ludmila.

n Prvenství v závodu partnerských měst patří opět Berounu. Vítězná posádka se pak na břehu oprávněně radovala ze zlatých medailí.

n V rámci doprovodného programu se v kempu zájemci mohli blíže seznámit s nově vznikající destinační agenturou Berounsko. Jejím cílem je podpora cestovního ruchu v regionu.

n Dnes již tradiční akci, která symbolicky ukončuje prázdniny, si nenechala
ujít ani poslankyně Věra Kovářová, která s představiteli Berouna diskutovala
o aktuálních tématech (na snímku s místostarostou Dušanem Tomčem).

www.mesto-beroun.cz
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TALICHŮV BEROUN

2019

6. 10. – 12. 11.
Více informací na TALICHUVBEROUN.EU
Podrobný program naleznete ve festivalové brožuře

XXXVII.
ROČNÍK

MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO
FESTIVALU

6. 10. 2019 | 19:30

29. 10. 2019 | 19:30

PROLOG FESTIVALU

Dagmar Pecková s programem
Kurta Weilla – Hledá se Mackie Messer
Dagmar Pecková – mezzosoprán,
Epoque Quartet & Orchestra,
Jazz Band Miroslava Hloucala
Jan Kučera – dirigent,
Vít Petrášek – violoncello

Jaroslav Krček
Jarní písně v úpravě Jaroslava Krčka

Kurt Weill

KOSTEL SV. JAKUBA, BEROUN

KD PLZEŇKA, BEROUN

(není součástí abonmá)
Musica Bohemica Praha
koncert věnovaný 80. narozeninám
Jaroslava Krčka
Anna Hlavenková – soprán,
Karel Jakubů – baryton

5. 11. 2019 | 19:30

8. 10. 2019 | 19:30

KD PLZEŇKA, BEROUN

PRAŽÁKOVO KVARTETO

KD PLZEŇKA, BEROUN

Ludwig van Beethoven,
Darius Milhaud, Antonín Dvořák

CAPELLA REGIA PRAHA
ZAHAJOVACÍ KONCERT

Robert Hugo – umělecký vedoucí
Marie Fajtová – soprán, Sylva
Čmugrová – alt, Hasan El-Dunia – tenor,
Ivo Hrachovec – bas
Beroun a evropská hudební kultura
18. století
Georg Friedrich Händel, Anonym,
P. Amand Rofeld, Antonio Vivaldi

15. 10. 2019 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

Tomáš Víšek – klavírní recitál
Robert Schumann, Franz Liszt,
Josef Suk, Josef Páleníček,
Vítězslav Novák

12. 11. 2019 | 19:30

KD PLZEŇKA, BEROUN

22. 10. 2019 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

HORNICKÝ PĚVECKÝ
SBOR KLADNO

Jan Makarius – dirigent, Michaela
Šrůmová – soprán, Josef Moravec –
tenor, Jakub Hliněnský – průvodní slovo,
Jan Dušek – klavír
Johann Strauss ml., Franz Lehár,
Emmerich Kálmán , Oskar Nedbal,
Franz Lehár, Jacques Offenbach

JIHOČESKÁ FILHARMONIE
ČESKÉ BUDĚJOVICE

Jan Talich – dirigent,
Romain Garioud – violoncello

Antonín Dvořák, Petr Iljiič Čajkovskij,
Jan Václav Hugo Voříšek

Změna programu vyhrazena.
KD Plzeňka, Plzeňská 83, Beroun

Dlouholetý partner:
Generální
partner:

www.mesto-beroun.cz
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Talichův Beroun
pohledem dramaturga
O
letošním ročníku mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun se dá zodpovědně
říci: vše je připraveno. Zbývá už jen
obléci slavnostní šat a s povznesenou myslí vyrazit vstříc krásným
zážitkům z hudby. Prolog festivalu
a šest festivalových koncertů tvoří
pestrou paletu, na které rezonuje
téma svobody jako připomínka
skutečnosti, že již 30 let žijeme
ve svobodné zemi. Z této pestré
programové skladby bych rád
upozornil na tři koncerty. V neděli
6. 10. od 19:30 proběhne v kostele
sv. Jakuba v Berouně Prolog festivalu – koncert věhlasného souboru Musica Bohemica. Uměleckým
vedoucím tohoto ansámblu je Jaroslav Krček, který s radostí přijal
pozvání na náš festival a rozhodl
se jej pojmout jako hudební oslavu
svých 80. narozenin.
Zahajovací koncert v úterý 8. 10.
se uskuteční od 19:30 v Kulturním
domě Plzeňka a bude věnován
barokní hudbě, tedy především
Georgu Friedrichu Händelovi. Ba
co víc! Umělecký vedoucí souboru
Capella Regia Musicalis Robert

Kulturní tipy

P

ředprodej vstupenek zajišťuje
Městské informační centrum.
Vzhledem k uzávěrce mohou být
již některé koncerty a představení vyprodané. Pokud chcete být
informováni o nejnovějších akcích MKC, předprodeji vstupenek
a novinkách Městského informačního centra, zašlete svůj e-mail
na mic@mkcberoun.cz.
n 3. 10. TATA BOJS – koncert; KD
Plzeňka; 20:00
n 6. 10. Čtyřlístek a talisman
moci; divadlo pro děti, KD Plzeňka; 14:00
n 6. 10. – 12. 11. MHF Talichův
Beroun: vstupné 250 Kč, prolog
210 Kč (150 Kč k abonentce), děti
(do 15 let) 50 Kč, studenti (do 26
let), vozíčkáři 120 Kč, abonentka
690 Kč
n 11. 10. Monkey Business; koncert; klub Labe Hořovice; 20:30
n 23. 10. EMMA LARSSON
QUARTET (USA) – koncert; klubová scéna KD Plzeňka; 20:00
n 6. 11. Ondřej Havelka; koncert;
KD Plzeňka; 19:00
n 15. 12. Velké lásky v malém
hotelu – divadlo; KD Plzeňka;
19:00 n

www.mesto-beroun.cz

Hugo je nejen vynikající hudebník,
ale též muzikolog. Společně jsme
vytvořili program, který představí
hudbu 18. století z našeho kraje,
která vznikala pod vlivem zmíněného velkého německého mistra. Pro
posluchače je připravena obnovená
premiéra Mše a moll, která pochází
z kláštera Svatá Dobrotivá v Zaječově. Jejím autorem je augustiniánský
mnich Amand Rofeld, vynikající
skladatel a stavitel cembal, bohužel
dnes již zcela zapomenutý. Zazní
též árie z neznámé opery, která byla
nalezena v pozůstalosti berounské
rodačky, slavné pěvkyně Tekly Podleské. Festival tedy začne skutečně
velkolepě.
Pro letošní ročník se podařilo
angažovat světově proslulou operní pěvkyni Dagmar Peckovou. Její
vystoupení 29. 10. 2019 od 19:30
v sále kulturního domu Plzeňka
bude jedinečným zážitkem! Tento
koncert bude skutečnou perlou
festivalu!
Lukáš Petřvalský, dramaturg n

Marie Smetanová: Obrazy

„O

byčejná každodennost, bezprostřední okolí, předměty,
které nás obklopují, krajina, ve které
žijeme, pohled z okna. To vše může být
pro malíře záminkou k tvorbě. Proč
do ní nezahrnout vlastní rodinu nebo
jen pohled do zrcadla?“, říká tetínská
malířka Marie Smetanová, která se
v říjnu představí v Holandském domě
sérií portrétů, ve kterých zachytila
sebe i své nejbližší. Olejomalby doplňují také skici a kresby, které obrazům
předcházely. Pro Marii Smetanovou
je stěžejní zachycení prožitku viděného v duchu impresionismu. Viditelný

svět vnímá především skrze barvu,
která je hlavním aspektem moderní malby. Tento způsob nazírání si
osvojila během studií ve švýcarském
Kunstseminar, v aterlieru malíře a teoretika Radoslava Kutry, který školu
založil krátce po své emigraci v roce
1968. Svou tvorbou i přínosnou pedagogickou činností Kutra již několik desetiletí působí na uměleckou
scénu ve švýcarském Luzernu a prostřednictvím svých žáků také v mnoha evropských zemích. Výstava bude
zahájena v pondělí 7. října v 17:00
a potrvá do soboty 26. 10. (aš) n

Proměny krajiny v obrazech Viktora Žabinského

Z

námý berounský výtvarník,
akademický malíř Viktor Žabinský, žák profesora AVU Františka
Jiroudka se představí svojí novou

kolekcí obrazů míst, která jej zaujala při jeho cestách po Čechách
i Moravě. Žabinského tvorba je
inspirována českou krajinou a přírodou. V současnosti malíř
tvoří v určitých
cyklech vyznačujících se hrou
světla a barvy,
přičemž se vrací
k témuž místu
a zachycuje jej
v jeho proměnlivé
podobě.
Od původní formy plošnosti se
přes detailnější
zobrazení vrací k zachycení
duše krajiny,

vyjádřené i lidským podílem na její
tváři – kostelíky, usedlostmi a drobnými stavbami.
Klenutý vývoj jeho tvorby dokumentuje řada jeho výstav, samostatných i společných se členy okruhu berounských výtvarníků, a to
doma i v zahraničí. K vývoji tvorby
Viktora Žabinského přispěly i četné
plenéry na Berounsku, ale i v zahraničí, mimo jiné v partnerských
městech - polském Brzegu a německém Goslaru. Tato výstava se
koná u příležitosti kulatého výročí
umělce - bude zahájena vernisáží
ve středu 16. října v 17:00 v Městské galerii Beroun. Výstava potrvá
do pátku 15. listopadu. (jf) n

Paměťové techniky pro život

P

ro dospělé zájemce o trénování paměti nabízí Městská
knihovna Beroun nový odpolední
kurz, který představí paměťové techniky a poradí, jak vyzrát
na naši nedokonalou paměť. Kurz
zahrnuje 7 lekcí, které proběhnou jednou měsíčně v těchto termínech: 17. 10., 21. 11., 12. 12.,
16. 1., 20. 2., 19. 3., 16. 4., a to

vždy ve čtvrtek od 17:30 do 19:00.
Cena kurzu je 400 Kč. V případě
volného místa bude možné hlásit
se i na jednotlivé lekce.
Zájemci se mohou přihlašovat
na e-mailu pametberoun@gmail.
com, osobně ve studovně, nebo
na telefonu 311 621 947. Bližší
informace lze najít na webu www.
pametberoun.cz. n
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Berounský lékař představí
své fotografie v muzeu

„L
Studijní pobyt učitelů gymnázia

S

kupina učitelů fyziky (doplněná jazykáři) z berounského
Gymnázia Joachima Barranda začala letošní školní rok studijním
pobytem. V rámci mezinárodního
učitelského programu se ve švýcarském vědeckém centru CERN - Evropské laboratoři pro fyziku částic
- zúčastnili teoretických přednášek
i praktických cvičení z fyziky částic.
Vyučujícími byli přední světoví fyzici,
pracující v CERNu, přednášeli česky,
slovensky i anglicky. Vedle fyziky je

CERN také špičkou v informačních
technologiích, jedna z přednášek
byla věnována jeho výraznému podílu na rozvoji IT.
Studijní pobyt se uskutečnil
díky RNDr. Miriam Šimralové,
vyučující fyziky a zejména díky
prof. RNDr. Karlu Šafaříkovi, CSc.,
pracovníku CERNu a ČVUT.
Učitelé se začali učit už koncem
prázdnin, od 2. září budou předávat nově získané poznatky také studentům. Marie Poledníková n

idé kolem nás“ je název
bilanční výstavy fotografií
MUDr. Vladimíra Kasla, kterou můžete od 8. října do 17. listopadu vidět
v Muzeu Českého krasu.
Výstava představí průřez dlouholetou tvorbou berounského autora, zejména s důrazem na jeho
oblíbená fotografická témata, která
dokumentují především vztah člověka k hudbě, tradicím a zvykům, ale
i širokou paletu emocí na živé ulici

i portréty těch, kdo autorův pestrý
svět zabydlují…
Slavnostní vernisáž výstavy se
uskuteční v úterý 8. října od 17:00
v berounském Muzeu Českého krasu.
Zahájení výstavy doprovodí vystoupením poberounská kapela Třehusk,
úvodní slovo k výstavě a představení autora přednese Kameel Machart.
Pro přítomné hosty bude přichystáno malé občerstvení. Vstup na vernisáž je zdarma. (vk) n

Družina si připomíná Dny Evropského dědictví

D

ny evropského dědictví si připomněly i děti ze školní družiny při základní škole na Závodí. Školáci se vydali poznávat berounské historické památky. V rámci naučné procházky městem se zastavili i ve vestibulu berounské radnice, kde sídlí skřítek Klepáček a dohlíží nad tím,
aby vše bylo v pořádku. V rámci prohlídky radnice si na děti udělala
čas starostka města Soňa Chalupová, která školáky po radnici provedla
a upozornila na řadu zajímavostí. (kh) n

Zbavit se věcí smysluplně,
udělat někomu radost

D

voudenní SWAP, respektive výměna nejen oblečení,
se poslední prázdninový týden
uskutečnil v prostoru Městské
knihovny Beroun. Swap v knihovně byl v pořadí již druhý a i tentokrát se vyměňovalo pod širým
nebem. Také tento SWAP byl nejen o výměně dobrého oblečení,
bot, hraček, knih, doplňků, potřeb do domácnosti, nevhodných
dárků, kosmetiky, bižuterie, ale

také školních a kreativních potřeb a rostlin. Každý má doma
nějaký kus oblečení navíc, není
mu, nenosí ho rád nebo se mu
už nelíbí. Přinést věci na swap je
možnost zbavit se věcí smysluplně. Oblečení a věci nemusí trčet
ve skříni, ale poslouží a udělají
radost někomu jinému. Další akce
v městské knihovně je plánována
na 9. listopadu, jistě bude z čeho
vybírat. Ladislava Heiesová n

Studium učitelů 2. ZŠ a MŠ Beroun o prázdninách

V

průběhu letních prázdnin,
v rámci programu Erasmus+,
čtyři učitelé anglického jazyka
- Pavla Reschová, Jan Leopold,
Marcela Žáčková a Iveta Sokol Vilhelmová absolvovali dvoutýdenní
studijní pobyty v anglicky mluvících zemích - Anglie, Skotsko, Irsko a Malta.
Do jazykových škol v anglic-
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kém Brightonu, irském Corku,
skotském Edinburgu a maltské
Valetě vyjeli s očekáváním získat
nové poznatky v různých oblastech metodiky výuky anglického
jazyka, seznámit se s jinými přístupy a technikami zapojení žáků
do procesu výuky, sdílet vlastní
zkušenosti s lektory a dalšími
účastníky, získat nové kontakty pro možnou další spolupráci
a revitalizovat stav mluvené angličtiny.
Náplň kurzů - Využití ICT
ve výuce AJ, Tvořivost a motivace
ve výuce AJ, Metoda CLIL, Výuka
angličtiny na 1. stupni - splnila
očekávání a vyučující načerpali
inspiraci ve formě mnohých nástrojů, aktivit, her a metodických

přístupů k výuce angličtiny. Školení byla velmi dobře připravena
a vedena zkušenými lektory, kteří
vždy ochotně přizpůsobili výuku
potřebám našich učitelů. Zároveň jim účast poskytla příležitost
ke sdílení zkušeností a praktických dovedností získaných při výuce a k navazování kontaktů s kolegy z různých zemí celého světa.
Pavla Reschová n

Pozvánka na besedu „Po stopách císaře Karla IV.“

Z

veme vás na akci Po stopách císaře Karla IV. s Otomarem Dvořákem, který nás v rámci cyklu besed Setkání s autory seznámí se
zajímavou i dramatickou historií pražského Karlova. Sraz zájemců bude
v sobotu 5. října ve 13:00 v Praze u KFC na I. P. Pavlova. Není třeba
předběžné přihlášky – doprava je individuální. Akce se uskuteční s finanční podporou města Beroun. (mh) n
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Bára Stejskalová se postavila
na start všech závodů

V

rcholem sezóny pro mnohé
české závodníky OCR bylo proběhlé Mistrovství České republiky
na konci srpna v Harrachově. Bě-

American trail race - nejdelší závod
planety pro horská kola

V

zít si na svatební cestu dva
měsíce volno a pořádně projet
Spojené státy, o tom mnozí jen sní.
Ale ne o způsobu, jakým to provedli
Markéta “Peggy” Marvanová (24)
a Adam Záviška (25). Celý kontinent přejeli na horských kolech,
od východu k západu, naloženi veškerou výbavou. Jaké je ujet na kolech 8100 kilometrů za 48 dní a 22

hodin? A jaké bylo vypořádat se se
silnými dešti, povodněmi, bouřkami, ale i závějemi sněhu a nelítostnými vedry? Nejen o tom Vám
poutavě povypráví tato nezdolná
manželská dvojice. Setkat se s nimi
můžete ve středu 16. října v Pivovaru Berounký medvěd v rámci
Cestovatelského večera Modrýho
Berouna. (zb) n

Lidé na koncertu podpořili charitativní sbírku

M

ěstské kulturní centrum Beroun pořádá každoročně akce na venkovním pódiu na Náměstí Joachima Barranda. Letošní srpnový koncert
byl trochu jiný a to tím, že byl věnován malé Věrušce, pro kterou byla
připravena charitativní sbírka. Během večera vystoupily kapely Tři v trávě Bluegrass Band Beroun a Hana Lounová & Idefix Band. Obě kapely
věnovaly své honoráře naší Věrušce a během večera se místní obyvatelé
a návštěvníci koncertu rozhodli darovat finanční příspěvky na nákup léků
a zdravotnického materiálu pro malou holčičku. Celkem se během akce
podařilo vybrat 10 272 korun. (jk) n

hem 3 dnů se rozhodovalo o mistrech republiky na krátké trati 3 km,
19 překážek, standardní 15 km, 51
překážek a štafety tříčlenných týmů.
Každý ze závodů
byl pak zakončený
výstupem do skokanského můstku.
Barbora Stejskalová
se postavila na start
všech závodů v kategorii elite a odvezla
si na krátké trati
nepopulární 4. místo, z 15 km 6. místo
a v ženských štafetách získala bronzovou medaili. (bs) n

R.A.K. pořádá v říjnu Disco ligu

T

anečníci z R.A.K. Beroun měli
nabitý program už od začátku
září. Vidět jste je mohli například
v neděli 8. září na Rambajs Festu,
který proběhl v rámci Hrnčířských
trhů v Berouně. O 14 dní později
vystoupili na Dnu otevřených dveří
a zároveň dětském dnu ve sklárně
v Nižboru, a nechyběli ani jako
účinkující na Planet Fest Beroun.
Navíc Taneční centrum R.A.K.
tento rok znovu vyhrálo konkurz
a bude tedy již podruhé v řadě pořádat velkou taneční soutěž - Disco
ligu, která spadá pod taneční tour
Czech Dance Masters a uskuteční
se 19. října. V rámci podzimní tour
se na této soutěži utkají tanečníci
v sólech, duech a malých formací

v počtu do sedmi závodníků. Soutěže se zúčastní i naši tanečníci
v dětské, juniorské i hlavní věkové
kategorii. Pro zkvalitnění soutěže
pořádáme letos Disco ligu ve sportovní hale na Kladně. (as) n

Pozvánka na zájezd

T

ělocvičná jednota Sokol Beroun pořádá v sobotu 5. října
zájezd. Program: zámek Stekník prohlídka zámku a parku a Chmelařské muzeum Žatec. Odjezd
od sokolovny v 7:45. Přihlášky
přijímáme do 1. října v kanceláři
TJ Sokol Beroun, tel. 311 626 389
nebo 311 610 253. (sb) n

Muzeum Českého krasu odkryje
proměny Marty Krásové

N

ová výstava v Muzeu Českého
krasu přiblíží prostřednictvím
fotografií a dobových dokumentů životní osudy významné české
operní pěvkyně Marty Krásové
(1901 - 1970), která část svého
života prožila ve Vráži u Berouna
a téměř celou svou profesní dráhu
strávila jako sólistka ve stálém angažmá v Národním divadle v Praze. Do ND nastoupila v roce 1928
a odešla až v roce 1966, často také
vyjížděla na evropská a americká
koncertní turné.
Výstava připomíná také spolu-
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práci s Václavem Talichem, s nímž
se pracovně potkala v době jeho
působení na pozici šéfa opery ND
a při koncertování a nahrávání
s Českou filharmonií, kterou řídil.
Vernisáž výstavy se uskuteční
ve čtvrtek 10. října v 17:00 a součástí bude i pěvecké vystoupení
zpěvačky Virginie Walterové s následujícím repertoárem: Antonín
Dvořák - Biblické písně, Franz
Schubert - Ave Maria, Cesar Franck
- Panis angelicus, Antonín Dvořák
- Když mne stará matka. Výstava
bude k vidění do 17. listopadu. n
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Úspěch minitenistů Sport Eden Beroun

D

Škola Taekwon-do vstupuje
do nové sezóny

P

řijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění taekwon-do!
Jsme největší školou v Čechách
i na Moravě s nejširší nabídkou
tréninků. Již několik let po sobě se
nám podařilo obhájit celkové vítězství Mistrovství České republiky
a patříme do nejlepšího Střediska
talentované mládeže v ČR.
Při tréninku klademe důraz
na originální hodnoty bojových
umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání.

Školu vedeme pod dozorem korejského velmistra Hwang Ho Yonga,
jako jediní v republice nově vyučujeme i další korejská bojová umění
taekkyon, gumdo a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok,
jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa,
chrániče) zdarma. Proto neváhejte
a přidejte se k nám každou středu
od 16:30 v TJ Lokomotiva Beroun.
Pro bližší informace navštivte náš
web na tkd.cz. (nk) n

Z Berouna až do Jižní Korei

N

a konci léta se vedoucí dojo
AID Beroun Miroslav Šmíd
5. Dan Aikikai zúčastnil velké
akce v Jižní Korei. Jako jediný zástupce Aikido z České Republiky
cvičil s dalšími aikidisty z celého
světa (Slovensko, Korea, Maroko,
Japonsko, Francie, Holandsko,
Rumunsko, Austrálie, Belgie...)
na semináři Aikido v korejském
městě Chungju. Konaly se zde již
2. Chungju World Martial Arts
Masterships 2019, jejichž součás-

tí byly seminář a embukai Aikido
a soutěže různých bojových umění
jako je Taekwondo, Belt Wrestling,
Judo, Ju-Jitsu, Muaythai, Sambo,
Savate, Wushu, Korean Hapkido
a dalších. Miroslav Šmíd zde reprezentoval domovskou organizaci SAA a Aikido Ikeda Dojo Beroun.
Navázal tím na úspěšnou reprezentaci České Republiky v Aikido
z roku 2010 - Peking 2010 Sports
Accord World Combat Games.
(mš) n

ružstvo nejmenších tenistů Sport Eden Beroun ve složení Elenka
Štěvová, Gabriela Dřížďalová, Adam Kovač a Jan Honek uspělo
v přeboru Středočeského kraje.
Nejprve vyhrálo svoji základní
skupinu, poté v krajském čtvrtfinále porazilo TK Mnichovo
Hradiště a ve finálovém turnaji
v Hořovicích porazilo v semifinále TK Neridé a ve finále
po velkém boji i LTC Slovan
Kladno. Družstvo se tak stalo
přeborníkem kraje a bude kraj
reprezentovat na mistrovsví
republiky družstev minitenisu
v Praze. (jd) n

Plavci zahájili zimní sezónu soustředěním

N

ěkteré děti si ještě užívaly letních prázdnin, když plavci už
museli myslet na nastávající zimní sezónu. Tu zahájili starší plavci
předposlední týden v srpnu kondičním soustředěním na kolech
na Šumavě v Srní. Plavci na kolech se svými trenéry zdolávali
náročné kopce v okolí např. kopec
na rozhlednu Poledník a poznávali při tom krásu okolní přírody.
Denně najezdili cca 80 kilometrů.

Jiří Sabo je stříbrný v Českém
poháru dálkového plavání

B

Český lev Union hledá nové talenty
n Ahoj kluci a holky, jste ve věku 3 – 6 let a máte rádi fotbal?
Pokud ano, tak za námi kdykoliv přijďte! Od září probíhají nábory dětí klubu
ČLU Beroun narozených v letech 2013, 2014, 2015. Rádi na tréninku přivítáme další nadšené fotbalisty a samozřejmě i fotbalistky. V případě zájmu
prosím volejte Patrika Brodana na tel. čísle 608 261 555. (pb) n
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Mladší žáci pod vedením trenérky
Anety Pokorné měli plavecko-kondiční soustředění poslední týden
v srpnu. Vyzkoušeli si plavání
v místním 25m vnitřním bazénu,
turistiku a běh v náročném terénu. K odpočinku po náročném
tréninku měly děti víceúčelové
hřiště, kde pro ně trenéři připravili různé soutěže. Doufejme, že
plavcům soustředění pomůže
v nastávající sezóně. LoBe n

ěhem letních prázdnin probíhaly po celé ČR závody na otevřené vodě, kde plavci sbírali body
do celkového umístění Českého
poháru v dálkovém plavání za rok
2019. Na všech místech měla zastoupení i Lokomotiva Beroun
ve složení: Tadeáš Neliba , Jiří Sabo
a Karolína Emma Nelibová . Všichni
tři se dokázali několikrát prosadit
na stupně vítězů a ukázali, že LoBe
má i vynikající dálkové plavce.
Tadeáš Neliba se stal Vícemistrem ČR na 10km trati a stal se absolutním vítězem memoriálu Miroslava Kroufka na Seči. V dalších
závodech bral několik stříbrných
i bronzových medailí, které ho
posunuly do bojů o stupně vítězů
v celkovém umístění ČP. Výsledek
budeme znát až v listopadu v Krno-

vě, kde proběhne vyhlášení výsledků mladších dorostenců. Jiří Sabo
si na otevřených vodách vyplaval
šest medailí, uplaval 72 km a získal 477 bodů. Vrcholem sezóny
bylo superfinále na 5 km a vyhlášení výsledků Českého poháru,
které proběhlo 8. září v Mělicích.
V kategorii kadetů r. 2004 se Jirka
právem postavil na druhý nejvyšší
stupínek v ČP dálkového plavání
za rok 2019.
Nejmladší plavkyní berounské
výpravy byla Karolína Emma Nelibová, která za letní sezónu uplavala
42 km a získala 263 bodů. Na stupně vítězů se probojovala dvakrát
a získala i několik čtvrtých umístění. V celkovém pořadí ČP v kategorii starších žákyň r. 2007 obsadila
nepopulární čtvrté místo. (LoBe) n
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Veslaři slavili
20. výročí založení klubu
V

sobotu 14. září zažila berounská Štulovna velký svátek.
Veslaři zde totiž slavili 20. výročí
od založení svého klubu. Slavnost
byla ve znamení dobré nálady,
plné sportovních výkonů a setkání
všech, kteří se během posledních
20 let zasloužili o veslování v Berouně. Největší zásluhu však má
Jaroslav Sehnoutka, který se stal
sportovní osobností Berounska
roku 2019.
Sobotní oslavu veslařů si nenechali ujít nejen členové klubu a veřejnost, ale také významní hosté.
Na břeh Berounky přijeli mimo jiné
Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru, Dušan Macháček,
předseda Českého veslařského
svazu, Leoš Heger, bývalý ministr

zdravotnictví, Věra Kovářová, poslankyně Parlamentu ČR a Václav
Chalupa, český veslař a bývalý reprezentant České republiky.
Vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Simona Boldi
spolu s předsedou Komise pro
sport a sportovní dotace Janem
Piskáčkem informovali vzácné
hosty o sportovním dění v Berouně a dotačním sportovním programu zacíleném především na sportování mládeže do 19 let, který je
v letošním roce dotován částkou
4,4 milionu korun.
O nezapomenutelnou sobotní
atmosféru se zasloužil celý veslařský klub plný budoucích sportovních nadějí. Sportovci byli odměněni dvacetipatrovým dortem. (sb) n

Obrovský úspěch berounské atletiky

A

tletky i atleti v kategorii
dospělých při posledních kolech soutěže družstev zazářili.
Děvčatům, která v první lize
závodí již sedm let, se v letošním
roce povedlo dosáhnout historického úspěchu. Po skvělých
výkonech v prvních třech kolech
se tým Lokomotivy Beroun držel
na nečekaném druhém místě
za pražskou Slavií a brousil si tak
zuby na nejlepší umístění za dobu
svého působení v této soutěži.
V posledním kole berounské atletky skončily třetí, čímž potvrdily
konečné druhé místo a zároveň
postup do baráže. Z tohoto zá-

vodu, který se bude konat 8. září
na stadionu Slavie Praha, postupují dva nejlepší týmy do extraligy, což je nejvyšší soutěž družstev
v ČR. Už nyní se ale jedná o obrovský úspěch berounské atletiky.
Družstvo mužů zdárně sekundovalo ženskému týmu, když
po povedeném čtvrtém kole,
které se konalo na domácím
stadionu v Berouně, skončilo celkově na krásném čtvrtém místě.
Muži tímto potvrdili své setrvání
ve druhé lize, kde letos závodili
teprve první sezónu, a tak se můžeme těšit na jejich další účinkování v této soutěži. (jš) n

Letní biatlonisté z KB Beroun
v Krušných horách

M
n Oslavu berounských veslařů si nenechala ujít ani řada osobností.

Tibor Nevelos je mistrem ČR ve windsurfingu

T

ibor navázal na loňskou skvělou sezonu, kdy získal titul Mistr České republiky v několika jachtařských disciplinách jak na lodi, tak
i na windsurfingovém prkně. Na Mezinárodním Mistrovství ČR, které se
konalo v posledním srpnovém
týdnu, získal titul absolutní Mezinárodní Mistr ČR ve windsurfingu.
Na 3. místě pak skončil jeho bratr
Adam Nevelos. Tibora ještě v září
čekala obhajoba loňského titulu
mistra na lodi. Oba bratři jsou letos
součástí šestičlenné winsurfingové
reprezentace ČR a nyní se připravují se státním trenérem na MS
ve španělském Cadizu. (jn) n

ladí biatlonisté z KB Beroun
se o prázdninách připravovali v areálu EDUARD v Krušných
horách nedaleko Jáchymova na závěr sezony 2019. Soustředění se zúčastnilo celkem 15 dětí a 4 trenéři.
Během týdne proběhla i olympiáda
s celkem 17 disciplínami. Pobyt
na soustředění splnil očekávání
trenérů a děti výborně spolupracovaly.
V sobotu 24. srpna se pak
sedmičlenná žákovská a 3 členná

dospělácká výprava zúčastnila posledního regionálního závodu v Plzni Liticích. A bylo to velmi úspěšné
vystoupení. Matyáš Seidl v kategorii
M0 zvítězil, Marek Volmut ve stejné
kategorii skončil těsně pátý. Jeho
bratr Antonín Volmut v kategorii
M12 skončil druhý a Filip Bečvář
v kategorii M14 zvítězil. Dospěláci
ve svých kategoriích také byli úspěšní. Eva Štěpánková zvítězila, Lenka
Bečvářová skončila druhá a Jan Bečvář třetí. Zdeněk Tlach n
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