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UVNITŘ LISTU:
n Jak pokračuje rekonstrukce
závodské základní školy?
n Ve městě se již svezete
na elektrokolech n Milovníci
dechovky se sešli u Hvězdy
n Kolo pro život mělo
v Berouně premiéru

Krátce z radnice
n Synchronizace semaforů
Od 1. srpna bude probíhat závěrečná fáze synchronizace semaforů,
a to v lokalitě od obchodní zóny
až ke křižovatce Plzeňská x Koněpruská. Upozorňujeme řidiče, že při
přípravě synchronizace může občas
dojít k vypnutí semaforů.
n Stavba roku
Také letos jsme se přihlásili
do soutěže stavba roku, tentokrát
jsme nominovali přístavbu 2. ZŠ
a MŠ v Preislerově ulici. Odborná
porota si objekt přijede prohlédnout 11. srpna.
n Toalety u medvědária
Řešíme toalety na Městské hoře.
U stánku s občerstvením v blízkosti
medvědária by mělo vyrůst tzv. pevné sociální zařízení.
n Zastřešení zastávky
Dobrá zpráva pro cestující. Na
autobusové zastávce U Černého
koně – směr Praha plánujeme
rozšíření přístřešku. Současné zastřešení je s ohledem na vytíženost
této zastávky nedostačující.
n P+R Na Podole
Na konec července bylo naplánováno výběrové řízení na zhotovitele stavby parkoviště P+R Na
Podole.
n Prostor pro graffiti
Pro vyznavače graffiti město
poskytlo plochu v blízkosti skateparku, kde mohou beztrestně vyjadřovat svůj styl umění. Plocha
se po zaplnění opět vyčistí, aby
mohla být používána opakovaně.
Beroun se tak přidal k dalším městům, kde obdobným způsobem
řeší problematiku graffiti.
n Omezení tranzitní dopravy
Město Beroun se připojilo k návrhu měst a obcí v okolí krajské
silnice II/605, aby se na této komunikaci omezila tranzitní doprava.
Konkrétně v Berouně by se jednalo o úsek od silnice Pražská až
po silnici Plzeňská, kam by nebyl
umožněn vjezd tranzitním vozidlům nad 12 t, která mohou jet po
D5. Podobné omezení již platí v Plzeňském kraji například v okrese
Rokycany, nyní se přidávají i města
a obce na Berounsku a Hořovicku.
n Nová pec v muzeu
Už jste zkusili některé z kurzů
v Muzeu berounské keramiky?
Přijít si vytvořit něco z keramické
hlíny může každý z vás. Muzeum
navíc nyní získalo novou pec. n
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n Tobogán, skluzavka kamikaze, herní prvky, proudový kanál, perličková koupel, lanový most, ale také zcela
nové dětské brouzdaliště. To jsou hlavní lákadla, která pro vás máme v nově zrekonstruované části venkovního koupaliště na Velkém sídlišti. Tak snad k nám bude sluníčko přívětivé a budeme si moci všichni společně
koupaliště pořádně užít. Více na str. 5. n

Výměna oken, oprava tříd, hřišť i sportoviště, rekonstrukce
elektroinstalace, ale také dokončení přístavby:

Školy o prázdninách patří dělníkům
P
ro stavební práce a rekonstrukce ve školách se pravidelně využívají prázdniny, aby
nebyla narušena výuka žáků. Ani
letošní rok není výjimkou, i když
kvůli uzavření škol a mateřinek
v době koronaviru se některé
drobné opravy a údržba realizovaly již v tomto období. Co se
tedy o prázdninách za zavřenými
školními vraty děje a jaké překvapení bude na děti a školáky v září
čekat?
Největší investiční akcí v oblasti školství v Berouně je rekonstrukce a přístavba ZŠ Komenského
na Závodí. Do nových prostor se
žáci podívají už s příchodem nového školního roku. Čeká na ně
například nová jídelna, tělocvična
s kompletním zázemím, šatny, ale
také nové učebny. „Zajistili jsme,

aby tato škola byla navíc díky výtahu kompletně bezbariérová,“
dodala starostka Soňa Chalupová.
O rekonstrukci se dočtete více na
str. 3.
V ZŠ Jungmannova v létě probíhá 2. etapa rekonstrukce elektroinstalace, začala také výměna kotlů a mimo jiné také oprava podlah
a rolet.
Výstavba nové rampy pro zásobování a oprava venkovního sportoviště. To jsou dvě nejdůležitější
investiční akce letošních prázdnin
na 2. ZŠ a MŠ Preislerova. „V ZŠ
Wagnerovo nám. dělníci v rámci
poslední etapy právě vyměňují
zbývající okna. Připravujeme také
opravu fasády na průčelí budovy,“
upozornil na další investiční akci
ve školství místostarosta Michal
Mišina.

A stavebníci nezahálí ani ve
školkách, kde je ale potřeba tyto
práce skloubit s letním provozem
mateřinek. I tady se děti dočkají
několika novinek a vylepšení. V MŠ
Tovární se přes léto zatepluje objekt školky včetně střechy. MŠ Pod
Homolkou nedávno prošla celkovou rekonstrukcí, přes léto se ani
zde nezahálí a opravuje se oplocení a hlavní cesta v areálu školky.
Úpravy interiéru, údržbářské práce
a výměnu písku na zahradě má pro
letošní rok v plánu MŠ Vrchlického.
Děti z MŠ Vančurova se po prázdninách dočkají kompletně zmodernizované třídy včetně elektroinstalace. V MŠ Drašarova probíhá úprava
povrchů zahrady a dokončena je
také nová zahrada za detašovaným
pracovištěm v Komunitním centru
v Bezručově ulici. n
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Už jste vyzkoušeli
jízdu na elektrokole?

B

n Představitelé města Beroun přestřižením pásky oficiálně ukončili rekonstrukci lávky přes D5.

Lávka přes D5 prošla
kompletní rekonstrukcí
R
ekonstrukce lávky přes dálnici D5 a Litavku je u konce.
Stavba, která začala v minulém
roce, si vyžádala 17,4 milionu korun. Díky dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury ale má
město Beroun pokryto 100 % uznatelných nákladů.
Lávka prošla kompletní rekonstrukcí včetně sanace. Díky tomu
se prodloužila její životnost o 25
let. Na chodce tak čeká nový povrch

včetně zábradlí a nového osvětlení.
Lávka byla pro pěší otevřena již koncem minulého roku, ale ještě bylo
potřeba dokončit sanaci lávky a pilířů. Kvůli zimní údržbě na dálnici
nebylo možné provádět tyto stavební práce v průběhu zimních měsíců,
proto zbývající část rekonstrukce
mohla pokračovat až v jarním období. Nyní je již lávka kompletně
opravená a mohou ji využívat chodci a cyklisté. n

eroun je spolu s Prahou jediným českým městem, který
se v současné době zapojil do
projektu sdílených elektrokol. Poprvé se na nich berounští občané
a návštěvníci města mohli svést
ve středu 29. července, kdy se na
Husově náměstí uskutečnilo slavnostní zahájení provozu. „Díky
tomuto projektu se Beroun zařadil
mezi evropská velkoměsta jako
například Düsseldorf, Split nebo
Bilbao, kde již sdílená elektrokola patří k běžnému životu,“ uvedl
místostarosta Dušan Tomčo.
Město na projektu spolupracuje s Nadací Tipsport a společností
Nextbike. Společně s Berounem
sdílená elektrokola najdete také
v sousedním Králově Dvoře, Hýs-

kově a na Tetíně. Na Berounsku tak
dohromady vyrostlo celkem 15 dobíjecích stanic, které můžete využít
například u berounské nemocnice,
u Pražské brány, naproti venkovnímu koupališti na Velkém sídlišti,
u autobusového a vlakového nádraží nebo například na Plzeňské ulici
v blízkosti obchodní zóny. Jak jsme
již informovali v červnovém vydání
Radničního listu, Nadace Tipsport
hradila pořízení elektrostanic, samotných elektrokol a navíc mají
díky ní občané prvních 15 minut jízdy zdarma. Přesný systém výpůjčky
najdete na internetových stránkách
města Beroun, společnosti Nextbike a především na každém stojanu.
Tak pojďme společně šlápnout do
pedálů. n

Cyklověž nabídne bezpečnou
úschovnu kol a nepřetržitý provoz

Z

astřešená, bezpečná úschovna
pro 118 kol, 24 hodinový provoz, rychlá automatizovaná obsluha, finanční úspora pro městský
rozpočet. To jsou jedny z hlavních
výhod cyklověže, která již brzy vyroste v sousedství autobusového
a vlakového nádraží v Berouně.
V současné době je již podepsaná
smlouva s realizační firmou.
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Cyklověž, kterou najdete již
na řadě míst v České republice,
nahradí dosavadní úschovnu kol
na vlakovém nádraží, což přinese
výraznou finanční úsporu. Tyto
peníze může město použít na další
projekty. Navíc dosavadní úschovna
neumožňovala celodenní provoz,
na což si stěžovala řada lidí. Cyklověž tyto námitky vyřeší. Obavy některých obyvatel kvůli světelnému
smogu jsou zbytečné, stavbu sice
lze nasvítit, Beroun toho ale nechce
využívat a bude nasvícen pouze
vstup s ovládacím terminálem, a to
formou úsporného LED osvětlení.
Navíc samotná realizace berounskou pokladnu příliš nezatíží, protože město získalo dotaci
z IROP ve výši 90 % uznatelných
nákladů a dalších 500 tisíc Kč přidá Středočeský kraj. „Doufáme, že
i tímto přispějeme k větší cyklistické mobilitě občanů a zmírní se tak
zátěž emisí a hluku z automobilové dopravy. Pro samotné občany
nebude uskladnění kola velkou
finanční zátěží, za 24 hodin zaplatí
5 Kč,“ dodal místostarosta Michal
Mišina. n

n Stojany pro elektrokola najdete i u obchodní zóny u Plzeňské ulice.

Most V Kozle čeká oprava

M

ěsto podalo žádost o stavební povolení na opravu mostu u osady
V Kozle směrem na Hostim. Most je již řadu let v havarijním stavu.
V současné době je vjezd na tento most zakázán. Jediná příjezdová komunikace pro záchranáře do této lokality je pouze komunikací podél řeky Berounky. V době povodní ale může tento stav přinést problémy. n

2

n Moderní jídelna s výdejním pultem se otevře také s příchodem nového
školního roku.

n Z původní jídelny vzniknou nové učebny, ve kterých se právě dokončuje
rekonstrukce.

Jak pokračují stavební práce na závodské základní škole?

O

d 1. září se zahájením nového
školního roku se žáci dočkají
zrekonstruované ZŠ Komenského
na Závodí včetně nové přístavby. Na
kontrolním dnu, který se konal ve

středu 15. července, splnění tohoto
termínu potvrdili zástupci stavební
firmy. Starostka Soňa Chalupová
s místostarosty Michalem Mišinou
a Dušanem Tomčem se osobně

Nová rampa u ZŠ a MŠ Preislerova
zvýší bezpečnost chodců

V

červenci začala stavba nové zásobovací rampy u 2. ZŠ a MŠ
Preislerova. Dosavadní stavební
řešení rampy bylo nevyhovující,
vozidla zasahovala do chodníku
a docházelo tak k nebezpečným
situacím pro chodce. Nová rampa

tento problém vyřeší, ale jak upozorňuje ředitel školy Pavel Herold,
tento prostor nebude novým parkovacím stáním. Stavbu nové rampy
financuje město Beroun společně
se školou, která využila finance ze
svého rezervního fondu. n

Začala oprava hradební bašty

P

od přísným dohledem památkářů probíhá plánovaná oprava jižní části městských
hradeb, kterou město zahájilo
v polovině června. Tým odborníků se v první etapě zaměřil
na hradební baštu v ulici Na
Parkáně, která je v havarijním
stavu. Navíc zde hradby lemují
městský park, který po celý den
využívá mnoho lidí.
Podle Doroty Havlíkové z Národního památkového ústavu
bylo nejprve potřeba stavbu
důkladně zajistit, aby nedošlo
k ještě většímu poškození pa-

mátky a zároveň nebyla ohrožena bezpečnost lidí, kteří na
opravě pracují. V současné době
jsou dokončeny průzkumné
sondy, na jejichž základě bude
stanoven postup opravy. S ohledem na estetiku a stavebně
historický vývoj se oprava bašty
plánuje na několik měsíců. Po
tuto dobu zůstane část parku
Na Parkáně uzavřena. V dalších
letech se podle možností městského rozpočtu počítá s opravou dalších úseků jižních hradeb vedoucích od Pražské brány
až k hotelu Grand. n

přesvědčili, jak stavba pokračuje.
V současnosti dodavatelská firma
například pokládá lina, dokončuje jednotlivé třídy, kabinety
a skladové místnosti, instalovala
interaktivní tabule a postupně
maluje. Řemeslníci finišují i v nové
tělocvičně, sociálních zařízeních

včetně sprch, prostorech pro šatny
a jídelně, ve které firma nainstalovala výdejový pult. Od loňského
roku je již v provozu nová moderní
kotelna. Fotogalerii z uvedeného
kontrolního dne najdete na webových stránkách města www.mesto-beroun.cz. n

Na vaší straně…

N

a řadě míst v Berouně, ale i v jiných městech a obcích, se v poslední
době objevily informační letáky společnosti ČEZ Distribuce s tím, že
od 1. ledna 2021 přechází ze stávajícího způsobu výlepu plakátů na elektronickou formu oznámení o plánovaných přerušeních dodávek elektrické
energie. S tímto postupem starostka Soňa Chalupová zásadně nesouhlasí,
a to především s ohledem na starší obyvatele města, kteří nemají přístup
k moderním technologiím. Vedení společnosti ČEZ Distribuce proto napsala
dopis, ve kterém mimo jiné uvádí: „Chtěla bych Vás upozornit, že jako státní
firma máte povinnost poskytnout informace všem odběratelům elektrické
energie, tedy i lidem starým a nemocným, jichž se především každé přerušení elektřiny dotýká, neboť tráví většinu dne doma a jsou na ni odkázáni.
Právo na informace je základním právem každého jedince bez rozdílu a měli
bychom to všichni respektovat. Byla bych velmi ráda, abyste si uvědomili, že
i když žijeme v době moderních technologií, rozhodně není samozřejmostí,
že je všichni naši občané ovládají a využívají. Jen malá část seniorů dokáže
ovládat počítač a využívá mailovou schránku.“ n

Oprava kašny skončí v srpnu

V

červenci město zahájilo opravu kašny v Pakostově sadu v sousedství
Duslovy vily. „Provádíme generální rekonstrukci, jejíž součástí bude
mimo jiné vyřešení těsnosti vany a výměna technologie čerpání a úpravy
vody. Stavební práce skončí v polovině srpna,“ uvedl místostarosta Michal Mišina. Následně máme v plánu ještě rekonstrukci tzv. tekoucí řeky na náměstí
Joachima Barranda. S oběma akcemi město počítá v letošním rozpočtu. n
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Pro čistější kontejnerová stání
n Všimli jste si, že je kolem kontejnerových stání čistěji? Není to náhoda.
Na podnět vedení města se totiž tato stání uklízí častěji než dosud, a to
jednou za dva týdny. „Chceme, aby město bylo čisté a esteticky příjemné,
ale nepořádek kolem kontejnerových stání může tuto snahu ničit. Musí to
být ale snaha nás všech,“ podotkl místostarosta Michal Mišina. n

Máte již návštěvnickou kartu?

N

ávštěvnická karta Berounska je již v oběhu, projekt na podporu domácího cestovního ruchu byl spuštěn na začátku prázdnin! Výhody,
které nabízí, mohou využít jak návštěvníci města, tak jeho obyvatelé. Ti si
kartu mohou zakoupit za 49 Kč na několika prodejních místech, například v infocentru. „Poměrně v krátkém časovém horizontu se nám podařilo
oslovit jak veřejné tak soukromé subjekty s nabídkou zapojení do projektu.
Sešlo se nám tak celek 28
slev a výhod, které mohou
držitelé karty čerpat. Mám
velikou radost z tohoto
zájmu o destinační spolupráci na Berounsku,“ uvedl místostarosta Dušan
Tomčo. n

V Berouně se na přání občanů
instalují nové odpadkové koše

V

edení radnice reaguje na žádosti o umístění nových odpadkových košů v katastru města.
K současným 550 košům se proto
první červencový týden instalovalo
dvacet dalších. Najdete je například na Velkém sídlišti, na Závodí,
na cyklostezce podél Litavky nebo
směrem k lomu Alkazar.

V letošním roce by město podle
zájmu mohlo umístit další koše
do míst, kde lidem chybí. Proto
se nyní obracíme na vás, milí Berouňáci. Pošlete nám své tipy, kde
by bylo vhodné podle vašeho mínění a osobních zkušeností nové
koše instalovat. n

n Nové koše přibyly také na Velkém
sídlišti.

n Nový koš najdete i na cyklostezce
podél Berounky.

Berounští hasiči dostali nový technický kontejner

Každoročně přispívá město Beroun profesionálním hasičům na nákup nového moderního vybavení. Letos byl na stanici HZS Středočeského kraje v Berouně zařazen do výjezdu nový technický kontejner KTE, který podle návrhu berounských hasičů přímo „na míru“
vyrobila firma KOBIT – THZ CZ s. r. o. ze Slatiňan na Chrudimsku. Náklady na jeho pořízení přesáhly dva miliony korun, z toho 715 tisíc
pokryl městský rozpočet.

N

a návrhu kontejneru se podíleli zejména příslušníci
chemické služby hasičské stanice Beroun a konstrukčně návrh
zaštítil technik strojní služby ze
směny A nprap. Jaroslav Šantora, který nejen nakreslil samotné
technické výkresy, ale i osobně
konzultoval s pracovníky firmy
KOBIT všechny technické detaily
během výroby. Rovněž grafické
značení uloženého materiálu je
prací týmu berounských hasičů.
Nový technický kontejner,
hmotnostně a rozměrově přizpůsobený nosiči kontejnerů hmotnostní třídy „M“ (Mercedes-Benz
Atego), nahradí v Berouně celkem
tři menší a technicky již dosluhující kontejnery. KTE nově slučuje
chemický, protiplynový a kontejner na ropné havárie. Tímto sloučením si berounští hasiči výrazně
zvýšili taktické možnosti nasazení
kontejneru a zároveň si významně
zjednodušili a urychlili vlastní
manipulaci při výjezdu této pomocné techniky.
Kontejner je v maximálních
možných rozměrech přizpůsoben nosiči kontejnerů s užitečnou hmotností 7 760 kg. Vnitřní
uspořádání kontejneru je do
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sekcí podle uloženého materiálu.
Drobný materiál je uložen v unifikovaných plastových přepravkách
tak, aby manipulace s ním byla
například pro hasiče oblečené
do přetlakových obleků co možná nejkomfortnější. Zadní čelo je
zároveň projektováno jako krycí
střecha pro oblékání hasičů při
zásahu v nepříznivém počasí. Vozíky s nornou stěnou v zadní části
lze operativně zaměnit za vozíky
s náhradními dýchacími přístroji
a tlakovými lahvemi.
Kontejner je vybaven vlastním zdrojem elektrické energie
s dobíječem 230 V. Jde o dva
akumulátory 12 V s rozvaděčem.
Dobíjení akumulátorů je možné
ze sítě v garáži nebo z vozidla za
jízdy. Kontejner je osazen vnitřním i vnějším osvětlením v provedení LED a vzadu oranžovou alejí
označující překážku na pozemní
komunikaci s možností tří režimů
výstrahy.
„Celou akci se podařilo realizovat také díky finančním příspěvkům města Beroun a společností
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o, Vápenka Čertovy schody a. s. a Českomoravský cement, a. s., za což
jim patří velké poděkování. Rád

bych za berounské hasiče poděkoval také všem pracovníkům
slatiňanské firmy KOBIT, kteří
s námi měli trpělivost a dokázali
„vypilovat“ kontejner přesně po-

dle našich potřeb,“ uvedl Milan
Provazník z územního odboru
Beroun.
Zdroj: tisková zpráva
HZS Středočeského kraje

Blokové čištění ulic
n 5. 8. Palouček, U Židovského hřbitova, Kollárova (po ul. Jungmannova)
n 6. 8. Slavašovská, K. Čapka
n 12. 8. U Archivu, Na Dražkách, Pod Homolkou
n 13. 8. Branislavova + parkoviště (křižovatka s ul. Bezručova), Tyršova I
(po nábř. U Sokolovny) + 1/2 parkoviště
n 19. 8. Tyršova II (od ul. Nábř. U Sokolovny do Tovární), 2. 1/2 parkoviště v Tyršově ul.
n 20. 8. Svatojánská, Školní náměstí, Máchova
n 24. 8. Na Veselou, Vojanova, Jiráskova
n 25. 8. Chválova, Na Kaplance, Pod Kaplankou + parkov. Okružní + 2x parkoviště. n
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Užijte si léto na berounském venkovním koupališti
Slavnostní otevření se uskutečnilo v pátek 24. července. Pro návštěvníky jsme připravili poloviční vstupné,
doprovodný program a děti dostaly dárky. Přijďte si vyzkoušet nové atrakce i vy!

Z

modernizovali jsme pro vás
více než čtyřicet let staré venkovní koupaliště na Velkém sídlišti.
Stavební práce jsme zahájili v roce
2019 a během deseti měsíců se
nám podařilo zrealizovat první dvě
etapy. Postupně tak vznikl nový bazén se čtyřmi plaveckými drahami
a relaxační částí, tobogán, skluzavka a dětské brouzdaliště s herními
prvky. Vyměnili jsme dlažbu za protiskluzovou a zajistili pro vaše pohodlí kvalitní trávník. Všechny bazénové
prvky jsou z nerezového materiálu.

Pro maminky s dětmi jsme připravili místnost s přebalovacím pultem
a mikrovlnnou troubou. Provozovatelem tohoto areálu je Berounská
sportovní a. s.
A tím to nekončí! Nyní nás čeká
závěrečná 3. etapa, při které se zaměříme na rekonstrukci technického objektu a nové využití jeho vnitřních prostor. Chceme obslužnou
budovu zrekonstruovat tak, aby ji
lidé mohli využívat v průběhu celého roku, nikoli jen během léta, kdy
je otevřené venkovní koupaliště. n
n Lanové centrum

n Tobogány a kamikaze
n Dětské brouzdaliště

Ceník:
Celý den
Dospělý: 120 Kč
Snížené vstupné: 60 Kč
(děti 1 – 14 let, senioři, ZTP, ISIC)
Odpolední vstup (od 16:00)
Dospělý: 60 Kč
Snížené vstupné: 30 Kč
(děti 1 – 14 let, senioři, ZTP, ISIC)
n Plavecký bazén

Při vstupu do areálu dostanou
návštěvníci na ruku barevný
pásek, jehož barva se bude
průběžně měnit. Pásek je nutné
nosit po celou dobu pobytu na
koupališti.

n Lekníny

Otevírací doba:
Od 10:00 do 19:00. V případě
nepřízně počasí se otevírací
doba bude měnit.

Kontakty:
Adresa: Karla Čapka 679,
266 01 Beroun
Telefon: 311 514 401
n Proudový kanál

www.mesto-beroun.cz

Web: www.tipsportlaguna.cz

n Nová opalovací louka.

5

Rozhovor…

Důležité je, aby byl strom spokojený,
říká evropský arborista Vladimír Kropáč
Více než deset let se stará o berounské stromy a svoji práci bere jako poslání. Původní profesí zámečník a kovář se ke svému milému
„řemeslu“ dostal tak trochu oklikou. Měl blízko k lanu a často trávil čas na skalách a ve vysokých horách. Několik let se také účastnil
mistrovství republiky ve stromolezeckých závodech.

P

rvní nabídky na pokácení stromu přišly z jeho okolí. „Když
mě později oslovil starosta naší
obce a chtěl provést redukční řez
topolů, zpozorněl jsem a uvědomil si, že jako v podstatě laik bych
stromům mohl uškodit. A tak jsem
hledal možnosti, jak se v tomto

n Jedním z vašich berounských
„případů“ byla před několika
lety vrba u obchodní akademie,
kterou bylo nutno pokácet. Veřejnost to nesla velmi špatně.
Co tomuto rozhodnutí předcházelo?
Ten postup je v podstatě vždy

měl být nejpevnější. Ukazatelem
přítomnosti dutiny a tím i menší
vodivosti živin je také prosychání
větví v koruně. Takovýto strom je
bohužel nutno odstranit. V tomto případě tím spíš, že se jednalo
o vrbu s nepříliš pevným dřevem.
Pokud by šlo třeba o dub, navrhl
bych i u suchého stromu vytvořit
torzo, které svým způsobem může
ještě nějaký čas „zdobit“ prostředí
a být tak dál biotopem pro hmyz
a třeba netopýry. Nesmíme při tom
ale zapomínat na bezpečí lidí.
n Kdy má arborista nejvíce práce?
Práce je dost po celý rok.
V zimě, kdy je doba vegetačního
klidu, se jedná především o kácení stromů. Kácím také, ale radši
ošetřuji. Když už kácím, je to vždy
strom suchý či jinak nebezpečný.
Už se mi také stalo, že jsem přijel
k lidem, co mi řekli, že je z „toho“
svinstvo a kdo to má zametat. Otočil jsem se a odjel se slovy: „A kde
vám budou na jaře zpívat ptáci?“
V létě, v období vegetace, se
dělají všechny „ošetřovačky“, a to
v různých částech tohoto období podle toho, jak to který taxon
(pozn.: skupina organismů) kdy
nejlépe snáší. Všechny to nemají
stejně. Nejvšeobecnější pravidlo
je říznout do stromu většinou po
olistění, když nejvíce energie už
vydal a má jí dostatek na hojení
ran námi způsobených, ale jen
těch opravdu nutných.

oboru vzdělat,“ vzpomíná na své
začátky Vladimír Kropáč. Svému koníčku, který se pro něj nakonec stal
zaměstnáním, úplně propadl a své
dlouholeté vzdělávání v komplexní
péči o dřeviny zakončil certifikovanou zkouškou na „evropského arboristu“. Svého rozhodnutí profesně se vydat tímto směrem rozhodně
nelituje. „Nejen ze hřbetu koně, ale
i z koruny stromu je nejkrásnější
pohled na svět,“ říká s oblibou.

www.mesto-beroun.cz

stejný. Prohlédl jsem stanoviště
stromu, zajímalo mě, jaké podmínky má jeho kořenový systém,
jak mnoho je zakrytý asfaltem či
betonem a nebo jak zhutněná je
půda, z čehož vyplývá možnost
„dýchání“ kořenů. Dále jsem se
podíval, jsou-li přítomny dřevokazné houby zejména v bázi kmene, což signalizuje existenci hniloby a tím sníženou pevnost kmene
v místech, kde by po náporu větru

n Jaké stromy je vhodné ve městech a obcích vysazovat?
Můj názor je ten, že záleží na
lokalitě - většinou by to asi nemusely být druhy příliš vzrůstné, aby
později nemusely být nařízeny tzv.
„hlavové řezy“. Také bych často nesázel topoly, které se hlavně u těch
„kanadských“ po zhruba čtyřiceti
letech stávají křehkými. Ale někde na louce u řeky bych se tomu
nebránil. Rovněž se hodně hovoří
o alergenech - pylech atd. Takové
stromy bych asi do hustší zástavby
či ke školkám nesázel.

Problémy způsobené s nekoncepčně vysázenými stromy vidíme
až posléze, když stromy dospějí. Je
nutné myslet na to, že stromy nebudou navždy jen proutky. Je třeba
myslet dopředu a nerozhodovat
o tom jen v rámci jednoho odboru.
Také se stávají případy, že si člověk
vysadí strom v těsné blízkosti sousedova plotu a pak mu je líto, že
musí být odstraněn.
n Je kácení vždy nutné?
Není - naštěstí. Mnohdy se dá
provést citlivá „redukce“ či vazba,
čímž se dá strom ochránit před
případným rozlomením nebo pádem. Na toto myslím vždy. Kácení
je vždy až ta poslední možnost.
n Setkal jste se někdy s případem, že jste si nevěděl rady?
V obzvláště komplikovaných
případech předchází samotnému
ošetření či kácení fundovanější
posouzení stavu dřeviny odborníkem s tzv. kulatým razítkem.
Z něho pak při ošetření vycházíme. Po technické stránce jsme
s kolegou zatím vyřešili vše. Nejdůležitější ale myslím je mít po
skončení práce pocit, že je Strom
spokojený… n

n Před třemi lety musela být pokácena vrba u Obchodní akademie.
V minulosti prodělal strom s obvodem 630 cm řez „na hlavu“, jeho
kmen však napadla dřevokazná
houba – ohnivec obecný a vrba
postupně odumírala. Na snímku
je vidět dutina s trouchnivějícím
dřevem.
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Opilec si kašnu spletl s vanou Vyhláška o pravidlech
n Kuriózní ozná- základě telefonického oznámení

mení přijal dispečer
městské
policie v pátek
26. června odpoledne. Zjevně
opilý muž si kašnu na Husově náměstí spletl s vanou. Šlo o osmatřicetiletého bezdomovce z jiné
obce. Své chování hájil tím, že
se chtěl v parném dni jen trochu
ochladit. Z místa byl vykázán.
n První prázdninový den se na

vydala hlídka městské policie na
Wagnerovo náměstí, kde u podezdívky plotu základní školy našla
malou poštolku. Opuštěné mládě
strážníci odchytli a předali do
péče Záchranné stanice živočichů
v Rokycanech.
n Mezi časté případy městské policie patří pomoc zraněným nebo
nemocným lidem. Strážníci tak
v uplynulých dnech např. ošetřovali 86 letou ženu, která v ulici
Na Příkopě upadla, zranila se na
hlavě a následně musela být převezena do nemocnice.
n Také další seniorka ve věku 85
let ve svém bytě upadla. Hlídka
k ní vyjela za asistence hasičů
v nočních hodinách do ulice Karly
Machové po oznámení sousedů,
že žena volá o pomoc. Naštěstí
nebyla zraněná. Strážníci ji uložili
do postele a vyrozuměli příbuzné,
kteří se o ni postarali. n

Z dopisů občanů
Poděkování Městské policii Beroun

P

ozdě odpoledne 6. července volali náhodní chodci vaše strážníky k nálezu
kocoura ležícího ve velmi špatném zdravotním stavu vedle našeho plotu v Berouně. Jednalo se o kocoura mé švagrové, která v tu chvíli nebyla doma a já jsem
s ohledem na svůj věk neměla žádnou možnost ho okamžitě dopravit k veterináři.
Přivolaní policisté právě končili svou směnu, ale přesto zjistili jediného veterináře,
který měl v tento sváteční den na Berounsku otevřeno. Vyjednali s kolegy, kteří
nastupovali na novou směnu, aby mě k veterináři s kocourem dopravili. Navíc mi
zapůjčili přepravku, do ní kocoura umístili a dopravili nás na ošetření i zpět.
Chtěla bych všem čtyřem strážníkům ještě jednou poděkovat a poznamenat, že
krásný slogan Pomáhej a chraň není jen prázdným heslem. Marie H. n

Okénko zastupitelů
Naše milá Berounka

A

si se shodneme, že Berounka je Naše řeka. Chodíme si k ní sednout, zaplavat,
zaběhat, na ryby, na brusle, za klidem. Berounka je prostě naše, a asi každý
máme své důvody, proč k ní máme citový vztah.
Na konci července jsem se zúčastnil školení spolků ŽiváVoda a Beleco, které zastupitelům a dalším dobrovolníkům vysvětlovaly, jak nakládat s vodou a jak chránit
toky a jejich říční nivu před vysycháním.
Jedním z příkladů dobré praxe byla vyzdvihována řeka Isaar v německém Mnichově. Již před 25 lety začalo systematické zpřírodňování koryta této štěrkonosné řeky tekoucí z bavorských Alp. Tento proces spočívá v rozšiřování původního
koryta a jeho zmeandrování těžkou technikou. Tím se zvýšila kapacita v případě
povodní. Naopak řeka sama se zanáší štěrkem a tvoří se oblázkové ostrůvky a pláže, podobné například té před starým autobusovým nádražím v Berouně. Ano, ta
pláž, na které se nyní v horku často brouzdají děti. V Mnichově se na plážích ještě
navíc běžně griluje. Hlavní výhody jsou ale ekologické, zvedá se dno, což zvyšuje
hladinu podzemních vod a prodloužení toku umožňuje větší vsakování vody. Na
ostrůvcích se chytají rostliny, které z vody vážou zemědělská hnojiva, a tak vodu
efektivně čistí. Voda se přes ostrůvky čeří a prokysličuje, díky tomu i v parném létě
nezapáchá. Díky proudu se nedrží larvy komárů.
Rad bych proto otevřel diskuzi nad studií „Studie odtokových poměrů Dolní
Berounka“. Tu si nechal zpracovat Středočeský kraj a přináší zpřírodnění koryta Berounky mezi berounským jezem a Tetínem. I naše Berounka je štěrkonosná řeka a dá
se předpokládat, že by se chovala velmi podobně jako Isaar.
Neměli bychom zapomínat, že právě štěrkopísky v řečišti na soutoku Berounky
a Litavky byly hlavním zdrojem pro městské studny a dodnes mají prokazatelně větší
vydatnost než je spotřeba pitné vody v celém Berouně včetně průmyslových provozů.
Ochranu říční nivy naší Berounky a Litavky a jejich využitelnost jako alternativního zdroje pitné vody považuji za základní adaptační opatření na změnu klimatu.
Pěkné deštivé léto, Adam Voldán, Beroun Sobě n

www.mesto-beroun.cz

pro volné pobíhání psů

V

jednom z berounských parků došlo v uplynulém měsíci k útoku psa na člověka. Pes
nebyl v danou chvíli na vodítku. Chtěli bychom proto upozornit, že od
roku 2011 je v platnosti Obecně závazná vyhláška č. 9/2011 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství. Úplné znění vyhlášky
včetně mapy s vymezením lokalit pro volné pobíhání psů je k dispozici
na webu města v záložce Město a úřad/Vyhlášky a nařízení.
S vyhláškou je možné se seznámit také osobně u asistentky tajemníka ve 2. patře budovy radnice, Husovo nám. 68, č. dv. A307 po
předchozí domluvě na tel. čísle 311 654 116. Obsáhleji se k tématu
psích mazlíčků vrátíme v některém z příštích čísel Radničního listu. n

Seminář pro rodiče budoucích
gymnazistů a středoškoláků

Č

ekají Vaše dítě příští rok přijímačky? Chcete se dozvědět, jak zvýšit šance na úspěch?
Co Vaše dítě u přijímaček na víceletá gymnázia a střední školy
čeká? Jak se efektivně připravit? Jakou zvolit strategii? Toto
a mnohem více se dozvíte během
semináře, kterým vás provedou
Radek Janušek a Marcela Mlýn-

Letní intenzivní kurz
trénování paměti

V

létě se v Městské knihovně
Beroun uskuteční šestidenní
Intenzivní kurz trénování paměti.
Seznámíme se s fungováním naší
paměti, osvojíme si paměťové
techniky a triky pro lepší uchování
či vybavení informací a procvičíme
si další důležité dovednosti. Kurz
se uskuteční ve dnech 18. - 23. srpna vždy od 17:00 do 19:00. Přihlašování na e-mailu pametberoun@
gmail.com. Iva Stluková n

Usnesení z jednání
Rady města Beroun

V

červenci se uskutečnilo jednání Rady města Beroun ve
středu 1. a 22. července. Usnesení a zápis z jednání najdete na
webových stránkách www.mesto-beroun.cz v sekci Město a úřad/
Rada a zastupitelstvo města. Zde
je také k dispozici archiv videopřenosů ze zastupitelstva a zápisy z jednání komisí RM a výborů
ZM. V tištěné podobě je možné do
usnesení nahlédnout v Kanceláři
tajemníka, ve 2. patře Městského
úřadu Beroun, Husovo nám. 68,
č. dv. A 301 po předchozí domluvě
na tel. č. 311 654 360. V srpnu se
jednání RM uskuteční ve středu
12. srpna. n

ková, lektoři přípravných kurzů
prijimacky-beroun.cz. Seminář
se koná v úterý 18. srpna od
17:00 do 18:30 a je zdarma. Je
však třeba se předem registrovat. Všechny informace a možnost registrace na www.prijimacky-beroun.cz/knihovna.
Městská knihovna Beroun n

Jubileum
n Dne 1. 8. oslaví 80. narozeniny
paní Alena Venkrbcová. Stejný
počet svíček na dortu bude mít
i další srpnová oslavenkyně paní
Marie Sklenářová, která své životní jubileum oslaví 6. 8. Další srpnovou jubilantkou je paní Jarmila
Meruňková, která dne 22. 8. oslaví
85. narozeniny. Hodně zdraví, štěstí
a radosti do dalších let všem přeje
Klub důchodců Beroun.
n Milé babičce a prababičce Aničce Hříbalové přeje celá rodina
k úžasným 91. narozeninám, které
oslaví 4. 8., hodně vitality a humoru. Ať ti síly a zdravíčko dál slouží.
n Ke všem gratulantům se připojuje také vedení města Beroun
a redakce Radničního listu. n

Zubní pohotovost
n 1. a 2. 8. MUDr. Jan Joukl, Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 8. a 9. 8. MUDr. Veronika Kalinová, Beroun, Holandská 123, tel.:
728 961 496
n 15. a 16. 8. MUDr. Zdeněk Karel, Beroun, Tř. Pol. Vězňů 40, tel.:
311 746 414
n 22. a 23. 8. MUDr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, tel.:
311 625 901
n 29. a 30. 8. MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice, Na Blížce 175, tel.:
311 577 559
Pohotovost je od 8:00 do 11:00 n
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Kulturní a společenský kalendář 8/2020
Flerjarmark
SO

1.

9:00

Geopark Barrandien

Závodí Fest
SO

15:00

Park u restaurace U Štiky

Letní oldies disco
SO

17:00

Kemp Na Hrázi

Výtvarný workshop
2.

NE

14:00

Muzeum Českého krasu

Kapela Free Time
NE

17:00

Nám. Joachima Barranda

Výstava Kořeny osobností
3.

PO
PO

5.

ulice V Pražské bráně

Letem světem aneb Od Žebráku k Tatrám
17:00

Holandský dům

67. klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Kemp Na Hrázi

5. Chovatelská přehlídka trofejí
- 7. ST-PÁ
10:00
Kulturní dům Tmaň

Hrátky za muzejními vrátky
ČT

6.

9:00

Muzeum Českého krasu

Dětská módní přehlídka
ČT

16:30

Nám. Joachima Barranda

Divadlo Koňmo: Pohádka
ČT

9.
13.

18.
19.

10:30

Koněpruské jeskyně
Golf Club Beroun

17:00

Kemp Na Hrázi

16:00

Geopark Barrandien

34. cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

on-line přenos

Hrátky za muzejními vrátky
20.

9:00

Muzeum Českého krasu

Cirkusárium
ČT

18:00

Muzeum berounské keramiky

Promítání filmu Bohové z Molenbeeku
ČT

21.

18:00

Českobrat. církev ev., Husovo nám. 43

Odpoledne s netopýry
PÁ

14:00

Geopark Barrandien

Výtvarný workshop
23.

NE

14:00

Muzeum Českého krasu

Koncert v barvách Semaforu
NE

Výstava fotografií Martina Tománka potrvá do 22. srpna. Více na str. 13.
Klubový večer modrýho Berouna se o prázdninách přesouvá do berounského kempu.
Na chovatelské přehlídce uvidíte denně od 10:00 do 17:00 trofeje spárkaté zvěře ulovené v honitbách okresu Beroun.
Tvořivý program pro rodiny s dětmi.
O módní přehlídku se postarají děti a vedoucí příměstského tábora.

V rámci promenádních nedělí, které pořádá MKC, se tentokrát můžete
těšit na středověký folkrock.

Loutkové hrátky za muzejními vrátky

ČT

V sousedství Pražské brány můžete od pondělí 3. srpna do 31. srpna
zhlédnout výstavu Botanické zahrady hl. m. Prahy.

Nám. Joachima Barranda

Letní oldies disco

ÚT

Berounská country kapela vystoupí v rámci Berounského kulturního
léta. Více na str. 13.

18:00

SO
SO

Workshop s Lucií Crocro: Barvy duhy skryté v kamenech.

V muzejní zahradě bude na děti čekat vyprávění starého vlka aneb pravda o Karkulce.

Výstava - Denis Defrancesco
15.

Diskotéka v berounském kempu v rytmu písniček z 80. a 90. let.

Muzeum berounské keramiky

Exkurze Koněprusy
ČT

Tradiční letní multižánrový hudební festival na břehu Berounky.

18:00

Melissa
NE

Tradiční akce v Muzeu Českého krasu, přijďte si udělat radost ručně vyrobeným dárkem.

18:00

www.mesto-beroun.cz

Nám. Joachima Barranda

Sběr zkamenělin s muzejním geologem. Sraz na parkovišti u jeskyní.
Výstava potrvá do 11. září.
Více informací získáte na www.defrancescoart.com.
Další diskotéka na břehu Berounky.
Divadelní představení, loutková střelnice a workshop. Více na str. 14.
Cestovatelský večer si můžete tentokrát vychutnat na facebooku Modrýho Berouna nebo na YouTube.
Přijďte se se svými dětmi pobavit a užít si zábavu i se poučit.
Další pohádku pro berounské děti přiveze Divadlo u Plotny.
Finský dokument o přátelství tří dětí žijících v Bruselské čtvrti, kde žijí
lidé mnoha kultur a vyznání.
Beseda, ukázky živých netopýrů, tvořivá dílna.
Workshop s Lucií Crocro: Barvy duhy skryté v kamenech.
Koncert v rámci BeKuLe tentokrát navodí skvělou atmosféru díky známým písničkám.
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Cesta kolem světa

25.

ÚT

Muzeum berounské keramiky

Grand Prix Beroun
SO

Závody ve skateboardu se uskuteční i letos, i když v trochu jiné podobě.

Skatepark Beroun

Do světa pradávných sopek
SO

29.

14:00

Vzdělávací a tvořivý geologický program pro rodiny s dětmi.

Muzeum Českého krasu

Letní oldies disco
SO

17:00

Poslední prázdninová diskotéka v berounském kempu.

Kemp Na Hrázi

Léčivá místa Plzeňska
SO

Památky v Dobřívi - přihlášky do 7. 8. na: nakladatelstvi-mh@seznam.cz.
Počet míst omezen. Více na str. 14.

Dobřív

Bluegrass rande

30.

NE

18:00

Letošní BeKuLe uzavřou Tři v trávě, Blue time a Anna Hradilová.

Nám. Joachima Barranda

Restaurace U Štiky

Také v srpnu se můžete těšit na pravidelné diskotéky nebo živou hudbu.

20:00
Sr- PÁ+SO
pen Retro bar U Madly
PÁ+SO

1. 8. Dj Harwey, 7. 8. Dj Michal Vinický, 8. 8. Dj Zdeněk Vranovský, 14. 8.
Dj Sunny, 15. 8. Dj Harwey, 21. 8. Dj Michal Vinický, 22. 8. Dj Luděk Hubáček rádio, 28. 8. Dj Olda Burda, 29. 8. Dj Zdeněk Vranovský

20:00

n Výstavy

Soutěžní 3D výstava na téma bude k vidění do 8. září.

n Hudba, plesy

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Výstava prací učitelů a žáků ZUŠ V. Talicha (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 4. 9.), Mozaiky Pavlíny Pecko (Muzeum
berounské keramiky, výstava trvá do 23. 8.), Komenského Orbis Pictus pohledem Václava Sokola (Muzeum Českého krasu, výstava trvá do 30. 8.).

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

začátek

název

čas

popis

1.

SO

21:00

V Síti (18+)

ČR

100

Necenzurovaná verze divákům velmi věrně zprostředkovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu.

2.

NE

21:00

Bourák

ČR

109

Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do
baráku i do života a rodina už ho má plný zuby.

3.

PO

21:00

Havel

ČR

100

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

4.

ÚT

21:00

Démon zatracení

USA

95

Z lesa se mezi lidi vplížilo starobylé zlo, kytky v záhonech vadnou, místo dítěte najde matka v postýlce několik svázaných větví.

5.

ST

21:00

K2 vlastní cestou

ČR

93

Klára Kolouchová jako první rodilá Češka zdolala před lety Mount Everest a v loni jako první Češka
a teprve dvacátá žena světa vystoupala i na nebezpečnou K2.

6.

ČT

21:00

Vzpomínky na Itálii

VB/IT

94

Londýnský umělec Robert a jeho syn Jack před lety ztratili svou ženu a matku. Navzájem se odcizili, teď se ale vracejí do starého rodinného domu v Toskánsku.

7.

PÁ

21:00

3Bobule

ČR

103

Po mnoha sklizních… Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.

8.

SO

21:00

AVA: Bez soucitu

USA

96

Ava je sexy a setkání s ní přežije jen málokdo. Ava je nájemná vražedkyně, která pro tajnou organizaci likviduje zadané cíle.

9.

NE

21:00

Trolové: Světové turné

USA

91

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou,
povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo.

10.

PO

21:00

V Síti (18+)

ČR

100

Viz 1. 8.

NOR/
ŠVÉ

122

Sedmašedesátiletý Trond žije na samotě. S příchodem zimy přišel na to, že má souseda, muže,
kterého znal v dávném roce 1948.

11.

ÚT

21:00

Jít krást koně

12.

ST

21:00

AVA: Bez soucitu

USA

96

Viz 8. 8.

USA/
VB

120

Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné
slovo - TENET.

13.

ČT

21:00

Tenet

14.

PÁ

21:00

Havel

ČR

100

Viz 3. 8.

USA/
VB

120

Viz 13. 8.

ČR

103

Viz 7. 8.

15.

SO

21:00

Tenet

16.

NE

21:00

3Bobule

17.

PO

21:00

Vzpomínky na Itálii

VB/IT

94

Viz 6. 8.

ČR/IR/
POL

100

Strhující životopisné drama inspirované skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se
v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev.

USA

106

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země
před nájezdníky, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce.

20.

ČT

21:00

Šarlatán

21.

PÁ

21:00

Mulan

www.mesto-beroun.cz
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22.

SO

20:45

Šarlatán

23.

NE

20:45

K2 vlastní cestou

24.

PO

20:45

Havel

ČR/IR/
POL

100

Viz 20. 8.

ČR

93

Viz 5. 8.

ČR

100

Viz 3. 8.

ČR/IR/
POL

100

Viz 20. 8.

25.

ÚT

20:45

Šarlatán

26.

ST

20:45

Mulan

USA

106

Viz 21. 8.

27.

ČT

20:45

Noví mutanti

USA

95

Čtyři mladé mutanty drží v odlehlé nemocnici dr. Cecilia Reyesová za účelem jejich psychiatrického pozorování.

28.

PÁ

21:30

Štěstí je krásná věc

ČR

99

Čenda s Janou nemají v životě na růžích ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda má dluhy všude,
kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor…

30.

NE

20:45

Noví mutanti

USA

95

Viz 27. 8.

31.

PO

20:45

Štěstí je krásná věc

ČR

99

Viz 28. 8.

Městské kino Mír Beroun
1.

SO

18:30

Velké dobrodružství
malé pandy

RUS/
USA

90

Velký hnědý medvěd Brum-Brum si žije svůj spokojený život, do té doby, kdy mu jednoho dne
popletený čáp doručí omylem zvláštní zásilku – malou pandu.

2.

NE

18:30

Vzhůru za sny

DÁN

81

Život Míny se obrátí vzhůru nohama. Poprvé, když proti své vůli dostane nevlastní sestru Jenny.
A pak podruhé, když ve spaní během jednoho snu objeví senzační tajemství.

8.

SO

18:30

Trolové: Světové turné

USA

91

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou,
povýšila na královnu, ale naštěstí ji to nijak nepoznamenalo.

9.

NE

18:30

Havel

ČR

100

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

15.

SO

18:30

Scoob!

USA

94

Zjistěte, jak to se Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady s.r.o. při řešení jejich nejděsivějšího případu!

16.

NE

18:30

Trolové: Světové turné

USA

91

Viz 8. 8.

22.

SO

18:30

Hurá do džungle

MAU

84

Když do hluboké džungle zavítá návštěvník z vesmíru, zvířátka jsou nadšena, protože jim předá
schopnost mluvit.

23.

NE

18:30

Mulan

USA

106

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země
před nájezdníky, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce.

24.

PO

18:30

3Bobule

ČR

103

Po mnoha sklizních… Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Toto je příběh
renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy.

25.

ÚT

18:30

V síti (18+)

ČR

100

Necenzurovaná verze divákům velmi věrně zprostředkovává zkušenosti a pocity dětí zneužívaných na internetu.

26.

ST

18:30

Bourák

ČR

109

Komedie Ondřeje Trojana s Ivanem Trojanem v roli Bouráka, věčného frajera, kterému teče do
baráku i do života a rodina už ho má plný zuby.

27.

ČT

18:30

Křupaví mazlíčci

USA/
ŠP

105

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

28.

PÁ

18:30

Tenet

USA/
VB

120

Hlavní zbraní hrdiny akčního sci-fi spektáklu filmového vizionáře Christophera Nolana je jediné
slovo - TENET.

29.

SO

18:30

Šarlatán

ČR/IR/
POL

100

Strhující životopisné drama inspirované skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se
v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev.

30.

NE

15:30

Trolové: Světové turné

USA

91

Viz 8. 8.

Křupaví mazlíčci

USA/
ŠP

105

Viz 27. 8.

31.

PO

15:30

DOTACE NA SPORTOVNÍ ČINNOST V ROCE 2020

TJ Kraso Beroun

84 900 Kč

Dotace

IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN BEROUN, z. s.

84 200 Kč

TJ Lokomotiva Beroun, z. s.

922 300 Kč

ELÁN sport, z. s.

80 000 Kč

HC Berounští medvědi, z. s.

734 600 Kč

TRITON Beroun klub sportovních potápěčů, z. s.

57 900 Kč

SPORT EDEN BEROUN, z. s.

621 900 Kč

Florbal Pro Beroun, z. s.

49 400 Kč

TC R.A.K., z. s.

500 000 Kč

Aikido Ikeda Dojo Beroun, z. s.

45 000 Kč

Český lev - Union Beroun, z. s.

431 100 Kč

Liehne Zdeněk

30 400 Kč

SK Kelti 2008, z. s.

311 600 Kč

Klub biatlonu Beroun, p. s.

27 000 Kč

Piranhas Beroun, z. s.

273 300 Kč

Liehne Irena

15 400 Kč

TJ Sokol Beroun pob. spolek

257 700 Kč

TKD Kelti Beroun

11 500 Kč

LTC Beroun, z.s.

162 100 Kč

Tibor Nevelöš

10 300 Kč

Basketbalový klub Beroun, z. s.

161 400 Kč

Liehne Jan

10 300 Kč

SK Cembrit Beroun - Závodí, z. s.

107 400 Kč

Adam Nevelöš

10 200 Kč

Žadatel

www.mesto-beroun.cz
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Z historie…

Protinacistickou sabotáž mezi Berounem
a Srbskem zaplatili životem

Od protinacistické sabotáže na železnici mezi Berounem a Srbskem letos 8. srpna uplyne 77 let. Tuto významnou historickou událost
připomíná pamětní deska, která je umístěna na hlavním vlakovém nádraží v Berouně.
První „horká“ akce
s výbušninou
Berounsko se již od prvních
dnů německé okupace zařadilo
mezi regiony s velmi silným odbojovým hnutím. Bohužel, během

dal Němcům na srozuměnou, že
protektorát není jen poslušnou
zásobárnou zbraní a proviantu.
Právě 8. srpna 1943 krátce po
třetí hodině v noci otřásly nočním
tichem tři mohutné detonace na

n Pietního aktu se u pamětní desky strůjců protinacistické sabotáže zúčastnila také starostka Soňa Chalupová.

dvou tří let se jej nacistům podařilo téměř zlikvidovat; poslední
ranou v tomto směru se stala heydrichiáda. Po ní odbojové hnutí
stagnovalo a jen velmi pomalu
nabíralo dech. O to více znamenal každý odvážný čin, který by

železniční trati mezi Berounem
a Srbskem. Šlo o vůbec první
„horkou“ akci s použitím výbušnin na železnici v Čechách, která
přišla jen pár dní po úmyslném
vykolejení vlaku u Lochovic. Výbuch poškodil koleje v obou smě-

rech a provoz na dráze se až do
dopoledních hodin zcela zastavil.
Kladenské gestapo
se ocitlo
pod velkým tlakem
Nedošlo tedy k nějakým velkým škodám, ale o to vůbec nešlo,
tento čin měl velký symbolický význam a nacisté si to velmi dobře
uvědomovali – rozrušil nejen státního tajemníka K. H. Franka, ale
ohlas našel i u Hlavního úřadu
říšské bezpečnosti v Berlíně.
Příslušníci kladenského gestapa se ocitli pod velkým tlakem, aby
co nejrychleji odhalili pachatele.
To jim usnadnila skutečnost, že
poslední čtvrtá nálož selhala a podařilo se jim objevit obal od jedné
nálože. Zásadní úlohu však sehrál
velmi nebezpečný konfident v řadách komunistické strany J. Fiala.
Ten se postaral o likvidaci III. ilegálního vedení v Berouně v srpnu
téhož roku. Díky tomu gestapo vědělo, že za touto sabotáží i dalšími
akcemi, jež na Podbrdsku následovaly, stojí partyzánská skupina
komunisty Jaroslava Neliby.
Čekající smrt
Neliba, jenž byl jedním
z prvních organizátorů české-

ho partyzánského hnutí, unikal
až do poloviny listopadu 1943,
kdy byl dopaden. Dlouhé týdny
odolával mučení, než podlehl;
jeho život vyhasl v pankrácké
sekyrárně 13. prosince 1944. Již
o rok dříve, 8. prosince 1943,
gestapo dopadlo pětici odvážlivců ze Stradonic – strůjců železniční sabotáže, kteří ještě tentýž
měsíc stanuli tváří tvář popravčí
četě v terezínské Malé pevnosti.
Duchovního strůjce sabotáže, profesora berounské
obchodní akademie Františka
Urbana, nacisté odvlekli z Terezína do Německa. Smrt na něj
čekala až 28. září 1944 v neblaze proslulé věznici v Mnichově-Stadelheimu.
Jiří Topinka, SOA Beroun n

n Pamětní deska na hlavním vlakovém nádraží v Berouně.

Antonín Leopold: Základní škola na Wagnerově náměstí se stala mým osudem

A

ntonína Leopolda není potřeba Berouňákům dlouze
představovat. Za téměř 28 let,
které prožil jako ředitel ZŠ Wagnerovo náměstí, se mu ve třídách
vystřídaly tisíce dětí. A pojmem
byl i pro ty, kteří navštěvovali
okolní základní školy. Zkrátka
urostlý, vousatý a vlasatý muž
budil dojem už zdálky. A budí ho
dodnes, i když už ne v roli ředitele školy. Ke konci června se
totiž s touto životní rolí rozloučil
a odešel do důchodu. Skutečně
zaslouženého, jak potvrdí ti, kteří
strávili alespoň nějaký čas za katedrou.
S Antonínem Leopoldem se
rozloučili jak jeho kolegové, tak
i žáci, kteří pro něj mimo jiné

www.mesto-beroun.cz

připravili krásné číslo školního
časopisu Guláš. Přidali se také
zástupci města Beroun v čele se
starostkou Soňou Chalupovou
a místostarosty Michalem Mišinou a Dušanem Tomčem.
Antonín Leopold, pro některé
z jeho žáků Album Brumbál či
Santa Claus, se sice rozloučil se
školou, kde strávil více než čtvrt
století, Berounu ale zůstává věrný. I když si čas od času zaskočí
do rodné Sušice na Šumavě, ke
které má stále velmi blízko. Stejně tak zůstává věrný basketbalu,
který aktivně hrál, posléze se stal
trenérem a nyní, jak sám říká, je
už jen vděčným divákem. A věrný
zůstává i svým oblíbeným místům
v Berouně, které rád a pravidelně

navštěvuje. Která to jsou? Ti znalí
vědí, ty ostatní nechme hádat, ale
třeba na jednom z nich Antonína
Leopolda potkají. Přejeme mu,
aby si zasloužený důchod užil

podle svých představ a kdyby se
mu přece jen po škole zastesklo,
bude mít neustále v Berouně kolem sebe hodně těch, se kterými
může zavzpomínat. n
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Představujeme…

Do taneční školy R.A.K. si za dobu její
existence našly cestu stovky Berouňáků
Smích, pohyb, adrenalin, zážitky a přátelství. Přesně takto by vám zřejmě odpověděl každý stávající i bývalý člen tanečního centra R.A.K.
na otázku, co první ho při pomyšlení na působení v této škole napadne. Svědčí o tom mimo jiné i fakt, že se R.A.K. řadí již mnoho let
mezi školu s nejvíce členy v České republice. „V současné době máme 1450 tanečníků a těšíme se, až do naší party přibudou další,“ říká
úspěšný choreograf, tanečník a zakladatel Jan Liška.

První tanečníci se scházeli v tělocvičně
Čím je toto seskupení lidí, jejichž vášní je tanec v různých podobách,
vlastně výjimečný? V první řadě stojí na pevných základech, které mají
dlouhou historii. Taneční centrum R.A.K. vzniklo v roce 1992 v Berouně a jak už to u silných příběhů bývá, i tento začal velmi nevinně – jen
s dvěma členy v malé tělocvičně. Jak se postupem času ukázalo, mělo
to smysl. O moderní tanec pod vedením těchto lidí byl takový zájem, že
se manželé Liškovi rozhodli v roce 2005 otevřít další pobočku na Kladně a v roce 2010 ve Slaném. Chuť předávat lidem radost a rozšiřovat
taneční povědomí ale stále rostla. V roce 2015 se proto opět rozrostli
a vznikla pobočka v Příbrami. Dlouhá tradice ale není rozhodně to jediné, co v naší zemi staví R.A.K. do popředí tanečních škol. Velmi silní
jsou totiž i v zaměření. „Soutěžíme v tanečních stylech Show dance,
Disco dance, Disco show, Street dance, Street show, Break dance. Dále
také vyučujeme balet, contemporary, jazz dance a mimo jiné máme
i gymnastický klub a lekce akorbacie,“ vyjmenovává rozmanitou nabídku tanečních stylů manažer Jan Kravec. „Každý tanečník se může najít
v tom, co je jeho srdci nejbližší. Stává se, že k nám nastoupí s tím, že
chce tančit disco, ale po roce skončí u jiného stylu. To je z mého pohledu velká výhoda,“ dodává.

Cesta za úspěchem není snadná
Jak taková cesta tanečníka v R.A.K. vypadá? Od roku 2000 škola pravidelně reprezentuje Českou republiku na mistrovství světa. Motivace
je proto opravdu vysoká. Ovšem takovou zkušenost si tanečníci museli
vždy tvrdě vybojovat. Od září se všechny skupiny pilně připravují na
soutěžní sezónu, která se každoročně zahajuje na jaře nadcházejícího
roku. Následuje regionální soutěž až po tu, kde se setkají milovníci tance z celé republiky. „Jestli si ze svého dospívání něco pamatuji, je to
jednoznačně ten zrychlený puls při vyhlašování výsledků. Na ten pocit,
kdy jsme vyhráli mistrovství ČR a tím pádem jeli na svět z prvního místa, asi nikdy nezapomenu,“ vzpomíná bývalá členka Sabina Tesařová.

Všichni jsou jedna velká rodina
Protože je tanec nejen dřina, ale také zábava a v neposlední řadě
i sociální aktivita, která sdružuje lidi napříč věkovými kategoriemi,
škola pravidelně pořádá i příměstské tábory a letní soustředění. Na týden plný lekcí, her a společných prožitků přijíždějí vyučovat nejen stálí
trenéři tanečního centra, ale i úspěšní lektoři z celé ČR i zahraničí. „Je
to nejlépe strávený prázdninový týden. Poznáme jiné trenéry, ale vždy
si užijeme i Honzu s Klárkou. Patří jim velký dík, že to pro nás dělají,“
říká členka Martina Kardošová. Podle slov Jana Lišky ale poděkování
patří hlavně celému týmu zkušených lektorů, rodičům, asistentům
a všem, kteří se na fungování taneční školy podílejí. V neposlední řadě
také městům Beroun, Kladno, Příbram, Slaný, Králův Dvůr, MŠMT
a Středočeskému kraji. „Už dvě dekády přinášíme tanečníkům radost,
úspěchy, nové přátele a mnoho dalšího. Jsem za to nesmírně vděčný.
Děkuji!“ vzkazuje Jan Liška. A protože skvělých tanečníků a lidí není pro
tuto „rodinu“ nikdy dost, jako každý rok mají možnost přijít na zápis
i nové tváře. Zápis do jednotlivých složek se koná 1. - 4. září od 13:00
do 18:00. Chcete být součástí? Nenechte si ho ujít!
Jan Kravec

www.mesto-beroun.cz
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Přijďte si poslechnout
kapelu Free Time

V

neděli 2. srpna si od 17:00
můžete vychutnat další
promenádní neděli na náměstí
Joachima Barranda. Tentokrát
se můžete těšit na vystoupení
berounské country skupiny
Free Time. Kapela hraje v tomto složení zhruba čtyři roky a její předností je, že hraje písně od různých interpretů. Free Time vystupuje
ve složení Ivana Veverková - zpěv, Antonín Veverka - akustická kytara, zpěv, Eva Dlouhá - akustická kytara, zpěv, František Dlouhý elektrická kytara, foukací harmonika, zpěv, Josef Krátký - kontrabas,
elektrický bubeník z krabičky. (jk)

Letorosty poprvé pod patronací
Berouna a Králova Dvora

H

udební festival Letorosty se letos uskuteční v sobotu 12. září
na zámku v Králově Dvoře. Letorosty mají již patnáctiletou tradici.
Donedávna byl tento festival pořádán senátorem Jiřím Oberfalzerem
a Nadačním fondem Letorosty. Již
třetím rokem převzal tuto tradici
Vojta Hubinger a Tongue Music.
Na festivalu pravidelně vystupují špičky našeho hudebního
show byznysu. Doufáme, že i letošní ročník, který je poprvé pod
patronací měst Beroun a Králův
Dvůr, bude skvělým zážitkem pro
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všechny fanoušky dobré muziky.
Díky této spolupráci se bude pravidelně střídat i místo konání festivalu, kterým bude Beroun a Králův Dvůr.
A na koho se letos můžete těšit? Na velkém pódiu vystoupí
Ota Balage, skupina Černá, Black
Hills, Anacreon a Noid Bárta. Na
malém pódiu vás o přestávkách
překvapí skupina Maniac a Moped 56. Celým festivalem nás
bude provázet známý moderátor Zdenek Vrba. Začátek akce je
v 15:00. Vojta Hubinger n

Martin Tománek: Letem světem
aneb Od Žebráku k Tatrám

V

galerii Holandský dům začíná 3. srpna výstava Martina
Tománka, který, jak již název napovídá, provede návštěvníky od
Žebráku až k Tatrám.

hezčí, barevnější, s výraznými detaily a strukturou, kde každý stín
hraje svou nezastupitelnou úlohu.“
Výstava, která bude zahájena
v pondělí 3. srpna v 17:00, potrvá
do 22. srpna. (aš) n

Vstupenky v prodeji

Martin Tománek, který žije
v Žebráku a zabývá se online marketingem, o svém koníčku říká:
„Fotografování je pro mne v první
řadě velký koníček, na který je stále
málo času, v té druhé vhodný doplněk pro mou práci. Fotografie je
pro mne cesta, jak se dostat do přírody a hezký důvod k zahraničním
fotoexpedicím, k objevování neuvěřitelných zákoutí, tajemna i akčních
scén, které fotografie umí ’zmrazit’
pro svůj velký okamžik. Fotografování je pro mne poznání detailů neuvěřitelně obyčejných věcí, kterých
si nikdy nevšimneme a přehlížíme
je. Je to zásadní rozšíření pohledu
na svět skrze hledáček fotoaparátu.
Pohledem fotografa je rázem vše

n 29. 9. Halina Pawlowská Manuál zralé ženy, KD Plzeňka;
talkshow; 19:00
n 18. 10. Hurvínkova cesta do
Tramtárie; divadlo pro děti; KD
Plzeňka; 11:00
n 18. 10. Ve dvou se to lépe;
Divadlo Spejbla a Hurvínka PRO
DOSPĚLÉ; KD Plzeňka; 18:00
n 18. 11. Drahá legrace; divadlo; KD Plzeňka; 19:00 (Náhradní termín za 23. 4. , původní
vstupenky zůstávají v platnosti)
n 28. 11. Čarodějnický učeň;
pohádka; KD Plzeňka; 14:00
n 7. 2. Rukojmí bez rizika; divadlo; KD Plzeňka; 19:00; (Náhradní termín za 25. 3. , původní
vstupenky zůstávají v platnosti)
Informace o novinkách vám
můžeme zasílat e-mailem. Stačí zaslat žádost o zasílání na
mic@mkcberoun.cz. n
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DDM Beroun: Co nás čeká
v novém školním roce?

P

Prázdniny začaly…

P

řestože od březnové situace s pandemií se nám mnoho nedařilo,
nikdo do poslední chvíle nevěděl, zda dál pokračovat v přípravách
letních táborů či nikoliv. I pro naší Pionýrskou skupinu Beroun – Závodí
to bylo velmi těžké. Zájem dětí je velký, neboť naše dva běhy táborů se
konají již více než čtyři desítky let.
V roce 2020 si navíc připomínáme 30. výročí vzniku samostatné
organizace Pionýr. Na poslední chvíli se vše uklidnilo a byla stanovena
zpřísněná kritéria k pořádání letních táborů. A tak děti s námi mohou
odjet. Náš cíl je opět údolí u řeky Střely v obci Nebřeziny u Plas. Na toto
místo již jezdili i rodiče dnešních dětí, a v mnoha případech i prarodiče.
Velice dojemné a krásné bylo, když jsme vyrazili na holou zelenou louku
a s námi se zde sešlo kolem 30 lidí, kteří nám pomohli tábor zbudovat.
Jednalo se o prarodiče a rodiče dětí, které s námi letos na tábor jedou,
ale i bývalé účastníky našich táborů. Jejich nadšení a radost z toho, že se
opět dostali na místo, kam i oni sami jezdili, byla nezměrná. Po skončení
výstavby a při odpočinku se vzpomínalo, jak to zde bylo a kdo jezdil a jak
se mu zde líbilo. Proto i jejich děti v této tradici pokračují a my věříme, že
i nadále naše tábory poběží. Květa Hrbáčková n

rázdninový program je v plném proudu, brzy nás ale čeká
zahájení školního roku a s ním i čas
vybírat zájmové činnosti. V DDM Beroun nabízíme téměř stovku různě
zaměřených kroužků pro všechny
věkové kategorie. V novém školním
roce otevřeme osvědčené kroužky
keramické, výtvarné, sportovní,
technické i přírodovědné. Pochlubit
se můžeme také vybavenou laboratoří, kde probíhají kroužky chemického oddělení. Nově otevřeme
například Včelařský kroužek nebo
Grafický design pro začátečníky,
rozšířili jsme také nabídku tanečních kroužků. Dále připravujeme
vzdělávací akce, semináře a besedy
na zajímavá témata. Naší pestrou
nabídku si můžete prohlédnout
na našich webových stránkách,
kde je také možné se na vybraný
kroužek nebo akci rovnou přihlásit.
Přihlašování na kroužky spustíme
24. 8. 2020, do té doby můžete v klidu vybírat. Po prázdninách budete
také moci obdivovat novou výzdobu
naší hlavní budovy nedaleko centra

Loutkové hrátky za muzejními vrátky

P

řijďte se pobavit s loutkami do Berouna. Muzeum
Českého krasu pro vás v rámci
Středočeského kulturního léta
připravilo kombinovaný program
pro rodiny, který vás přenese do
světa loutek. Nejprve zhlédnete
loutkové představení Divadla
Cirkus Žebřík s názvem Loutky,
které nikde nechtěli. Vypráví pří-

běh klauna bez práce putujícího
světem. Potkává nové kamarády
a nakonec s nimi založí cirkus.
Děti si dále budou moci vyzkoušet loutkovou DADA střelnici –
populární doprovodný program
festivalů, městských slavností
a jiných trachtací, u kterého vždy
stojí nekončící řada malých zájemců. Zatímco na běžné střelnici

se střílí puškou a odnesete si papírovou růži, na loutkové střelnici se střílí speciální loutkou. A co
si odnesete, se dozvíte, až když
přijdete domů. Součástí programu bude také Loutkový výtvarný
workshop se scénografkou Danielou Klimešovou, absolventkou
Divadelní fakulty AMU.
Vlastimil Kerl n

Pěvecké kurzy v Litni zvou na závěrečný koncert

Z

pěvné hlasy se po roce vrátí do Litně. Stane se tak
v rámci 7. ročníku Pěveckých kurzů v Litni 2020,
které nabídnou mladým nadějným pěvcům zázemí ke
studiu i oddechu ve zdejším zámeckém areálu. Letoš-
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ní kurzy proběhnou ve dnech 22. – 27. srpna a budou
soustředěny na výuku hlasové a dechové techniky
pod dohledem přední mezzosopranistky Markéty
Cukrové, která si ke spolupráci přizve pěvkyni a uznávanou pedagožku HAMU, Helenu Kaupovou.
Korepetice se ujme klavírista Ahmad Jafar Hedar. Vyvrcholením kurzů bude 27. srpna oblíbený závěrečný koncert, který podle možností
pozve posluchače do sálu historické Čechovny,
nebo do zámeckého parku. Pěvecké kurzy v Litni 2020 pořádá nezisková organizace Zámek
Liteň v rámci 9. ročníku Festivalu Jarmily Novotné.
Vstupenky na Závěrečný koncert Pěveckých
kurzů v Litni 2020 je možné zarezervovat a zakoupit na emailové adrese tickets@zamekliten.
cz nebo na telefonním čísle 724 880 826 za cenu
300 Kč. Koncert začíná v 18:00 Další informace
jsou dostupné na www.zamekliten.cz. (bd) n

města. Rádi bychom vás tímto pozvali na Den otevřených dveří, který
se uskuteční 12. 9. Těšíme se na viděnou! Natálie Hlobilová n

Léčivá místa Plzeňska
– poznávací zájezd

V

sobotu 29. srpna se
uskuteční poznávací výlet
v rámci Setkání s autory, které
máte rádi s Mgr. O. Dvořákem
a PhDr. I. Bukačovou k málo
známým místům Plzeňska: památky staré obce Dobřív – první budhistická stúpa v Těňovicích – rodiště slavného léčitele
Pátera Ferdy ve Spáleném Poříčí - Mariánská Týnice s mimořádnou prohlídkou areálu,
expozic a zejména probíhající
dostavby východních ambitů
areálu kláštera vč. projekcí filmových dokumentů o unikátních řemeslných postupech
na této u nás jedinečné rekonstrukci sakrálního objektu podle plánů slavného stavitele J.
B. Santiniho. Tato akce v cyklu
besed Setkání s autory, které
máte rádi se koná s finanční
podporou města Beroun.
Podrobnosti a přihlášky na:
nakladatelstvi-mh@seznam.cz
do 7. 8. 2020 – počet míst v autobuse omezen. (mh) n

n Mariánská Týnice
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Prostor před Hvězdou
zase patřil dechovkám
B

EKULE na kolech dojela také
v letošním roce na Velké sídliště, kde se postupně představily
nejen dechovky Šumavanka, Domažličanka, Moravští muzikanti
a Jožka Šmukař s cimbálovou muzikou. A protože nebyla ani zima, ani

horko (počasí zkrátka tak akorát),
přišly si odpoledne užít dvě stovky
diváků, kteří tančili, bavili se, ale
hlavně zpívali!!! Odpolednem skvěle
provázel nad jiné povolaný, protože
je světem české dechovky dokonale
obeznámený, Miloslav Frýdl. (aš) n

n Před hlavním startem přišel závodníky podpořit berounský místostarosta Dušan Tomčo.

n Kapela Domažličanka vystoupila v krojích.

n V kempu čekaly závody na ty nejmenší.

n Na pódiu zahrála také Šumavanka.
nZávodníci si mohli vybrat z několika tras, ta nejnáročnější měřila přes
50 kilometrů.

Kolo pro život poprvé v Berouně!

N

n U Hvězdy se sešly dvě stovky milovníků dechovky.
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ejvětší cyklistický seriál v Česku Kolo pro život měl letos premiéru
v Berouně,. Na Bikemaraton Beroun České spořitelny se v sobotu
18. července sjely stovky nadšených sportovců v čele s cyklistickou elitou. Kvůli koronavirové epidemie byla řada soutěží zrušena, proto se Kola
pro život letos účastní i česká cyklistická špička.
Zařadit Beroun do seriálu Kolo pro život se od začátku pořadatelům
akce zalíbil. ‚‚Jsme velmi rádi, že jsme náš projekt mohli rozšířit o novou
lokalitu. S vedením města probíhala velmi vřelá jednání a oboustranný
zájem o spolupráci tak logicky vyústil v nový závod Kola pro život konaný v jednom z nejhezčích měst České republiky,‘‘ uvedl za pořádající
agenturu ředitel komunikace Tomáš Pravenec.
Jak se letošní premiéra vydařila? To můžete posoudit sami na fotografiích. Pro zájemce je připravená fotogalerie také na webových stránkách
města a na stránkách Kolo pro život. n
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Berounští plavci informují
Sečská přehrada hostila Mistrovství ČR na 10 kilometrů

V

sobotu 28. června se na Sečské
přehradě konalo Mistrovství
České republiky na 10 kilometrů,
jednalo se o první závod po dlouhé
koronavirové přestávce. Na startu
této olympijské trati nechyběli ani
reprezentanti Lokomotivy Beroun
David Ludvík, Tomáš Ludvík, Tadeáš
Neliba a Lukáš Uxa vedeni svými tre-

n Zleva T. Neliba, D. Ludvík, T. Ludvík, L. Uxa.
néry Simonou a Anetou Pokornými
a Vladimírem Seemanem.
Velkou radost svým trenérům
udělal starší dorostenec David Ludvík, když v tomto závodě doplaval na
třetím místě. V kategorii mladších
dorostenců si bronzovou medaili
vybojoval i Tadeáš Neliba, Lukáš Uxa

skončil na 7. místě. Tomáš Ludvík se
umístil 8. v kategorii dospělých.
Plavci na závodech v Podolí
První červencový víkend se konal CORONA CUP 2020 dorostu
a dospělých ve venkovním bazénu
v Podolí. Byla zde vidět celá plavecká elita z celé České republiky, aby
se „poprala“ o co nejlepší výsledky.
Pro některé to bylo prověření formy
na nadcházející závody ve Vídni pro
dorosteneckou reprezentaci a v Budapešti pro seniorskou reprezentaci ČR. Vzhledem k nařízení vlády
a hygienickým kritériím se mohli
přihlásit pouze závodníci, kteří se
umístili v roce 2019 do 10. místa
na Mistrovství ČR dorostu a Mistrovství žactva. Na těchto závodech
nechyběla ani výprava Lokomotivy
Beroun. Do hlavního města ČR
vyrazili závodníci Tomáš Ludvík
(Vysokoškolské sportovní centrum
Praha), David Ludvík, Tomáš Míka
a Štěpán Palata. Nejlépe si počínal
poslední jmenovaný Štěpán Palata,
který ačkoli byl nováčkem v dorostenecké kategorii a hodnotil se
s o rok staršími závodníky, tak se
probojoval do první vyhodnocované desítky nejlepších, když skončil
na krásném 10. místě. V kategorii
staršího dorostu se Tomáš Míka
umístil na 11. místě o pouhý bod
a David Ludvík skončil na 15. místě.
Všichni závodníci si zaplavali krásné osobní rekordy. LoBe n

Do Berouna přijede ženský
golfový výkvět Evropy

B

erounská sportovní historie
pamatuje hodně, uskutečnila se zde celá řada výjimečných sportovních událostí. Závěr prázdnin bude ale i v tomto
kontextu výjimečný – na hřiště
Beroun Golf Resortu se sjedou
hráčky z celého světa, které čeká
třídenní turnaj Tipsport Ladies
Open (28. – 30. srpna) z nejvyšší
evropské profesionální série Ladies European Tour.
Kvůli opatřením souvisejícím
s epidemií COVID -19 startují největší golfové události na starém
kontinentu až v srpnu a v posledním prázdninovém týdnu dorazí
opravdová elita do Berouna. Zájem o start je ohromný - přijedou
ty nejlepší hráčky včetně obhájkyně loňského titulu Carly Booth ze
Skotska. Před rokem se hrálo na
Karlštejně, letos už míří i na české
poměry zcela výjimečná sportovní událost do našeho města, kde

sídlí mimo jiné titulární sponzor
akce.
„Těší mě pokračující podpora
a spolupráce jak s titulárním partnerem, tak nové partnerství s Beroun Golf Clubem. Postavení turnaje
nás zavazuje uspořádat špičkovou
akci, která bude nejen českým, ale
i evropským vrcholem roku,“ slibuje
promotér Luboš Koželuh ze společnosti Premier Sports CZ.
Během srpna budou pořadatelé přidávat další informace
o konkrétním složení startovního pole. Už dnes je však jisté,
že mezi 132 golfistkami bude
minimálně i dvanáct českých
hráček, které se těší na širokou
diváckou podporu. Sledujte web
www.czechladiesopen.cz/ i sociální sítě turnaje, na kterém bude
mezi hráčky rozděleno v podobě
prize money 200 tisíc eur. Přenos
z finálového dne připravuje také
Česká televize. (hap) n

Velká cena města Beroun v Targetsprintu

N
D

alším OCR závodem, který se
mohl v červnu konat, byl Šnek
race, který má několikaletou tradici.
Barbora Stejskalová ho běžela poprvé
a jak sama říká, závod byl moc povedený. Krátká, rychlá trať 5,5 km potrestala každou chybu na překážkách v konečném čase. Barbora bohužel jednou
chybovala ve střelbě lukem a musela
na trestné angličáky. Přesto se jí povedlo
mezi ženami doběhnout na 2. místě. n

a 26. září byl přesunut jarní
termín závodu v TARGETSPRINTU, který se kvůli nastalé situaci
v původním jarním termínu nemohl
konat. Závod organizuje Klub Biatlonu Beroun pod patronací města
Beroun pro dvě kategorie. Pro děti
do 15 let a pro ostatní nad 15 let.
Dětem doporučujeme účast přibližně od 10 – 11 let. Musí udržet při
střelbě vleže laserovou pušku, která
se při tomto sportu používá. Děti do
14 let střílejí vleže, dospělí vestoje
na vzdálenost 10 m. Trať závodu
je 1200 m. Tři okruhy po 400 m,
vždy po prvním a druhém okruhu
je střelba na elektronické terče.
Poslední okruh vede do cíle. Závod

proběhne v autocampu na Závodí.
Je připraven i doprovodný program
pro děti i dospělé. Může se přijít
pobavit celá rodina a všichni nebo
část rodiny si může i zazávodit. Při-

pravujeme i koncert na závěr, překvapením pro účastníky závodu budou komentátoři akce. Targetsprint
má svoji webovou i facebookovou
stránku. Pavel Herold n
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