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Rekonstrukce chodníků je rozdělena
do pěti etap a potrvá do listopadu

Na chodníky a cyklostezku na Plzeňské ulici město získalo dotaci přes 6 milionů korun

P

lzeňská ulice se v letošním
roce dočká nových chodníků
i pokračování cyklostezky směrem k obchodní zóně. Na konci
července město předalo staveniště firmě PSS Bohemia, která bude
rekonstrukci chodníků a výstavbu cyklostezky realizovat.
Stavební práce budou trvat
zhruba do listopadu a budou rozděleny do několika etap. Dělníci
se nejdříve zaměří na chodníky
po levé straně ulice Plzeňská
směrem na Králův Dvůr. Tato rekonstrukce bude rozdělena do tří
fází s tím, že stavební práce nej-

prve začnou od křižovatky s ulicí
Koněpruská a budou postupně
pokračovat až ke křižovatce s ulicí
Košťálkova. Následně se začnou
budovat chodníky na druhé straně ulice včetně nové cyklostezky,
která naváže na tu stávající. Představitelé města se snaží pro cyklisty vytvářet příznivé podmínky,

protože si jsou vědomi, že právě
tento moderní trend kromě jiného napomáhá plynulosti dopravy
v Berouně.
Rekonstrukce chodníků včetně nového osvětlení a vybudování nové cyklostezky si vyžádá
celkem 17,5 milionu korun.
Město ale nebude hradit celou

tuto částku, protože se podařilo
získat na vybudování chodníků
i cyklostezky dvě dotace, které
Berounu poskytne Státní fond
dopravní infrastruktury. Tyto dotace činí celkem 6,4 milionu korun. Nové chodníky a cyklostezka
by měly být dokončeny v listopadu letošního roku. n

Poplatky za svoz
popelnic a psy
ještě bez navýšení

P

oplatky za svoz popelnic je
možné uhradit bez navýšení
ještě 90 dní po splatnosti poplatku, který je splatný 31. 5. běžného roku, jak stanovuje vyhláška.
To znamená, že na účtu města
musí být částka připsána nejpozději k 29. srpnu.
Částku lze zaplatit v hotovosti
na pokladně městského úřadu,
nebo je možné peníze zaslat
na účet, je ale nutné znát variabilní symbol. Každý občan má
jiný, proto je potřeba za více členů v domácnosti platit poplatky
zvlášť. Variabilní symbol se nemění, zůstává stejný jako loni.
Zjistit jej můžete na telefonních
číslech 311 654 163, 311 654 169
a 311 654 170. Nebo můžete požádat o informaci prostřednictvím
e-mailu: poplatky@muberoun.cz,
poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@muberoun.cz.
Číslo účtu, na které následně zašlete částku za svoz komunálního odpadu, je: 51-4855720247/0100.
Číslo učtu pro poplatky za psy:
19-326131/0100 n
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n Samir Trlifaj, žák berounské základní školy, začal prázdniny skutečně netradičním způsobem. Zachoval se totiž

jako skutečný hrdina, když pomohl zachránit tonoucího nad berounským jezem. Jako první doplaval k muži, kterému už docházely síly. Samir by se v budoucnu chtěl stát vojákem, jeho jednání ukazuje, že pro toto povolání má
skutečně vlohy. Za jeho příkladný čin mu následně poděkovali starostka Soňa Chalupová spolu s místostarostou
Dušanem Tomčem. Starostka mladému zachránci předala věcné ceny, dárkový poukaz i pamětní minci. Celý
příběh o záchraně tonoucího, kterému nakonec pomohli na břeh berounští strážníci, najdete na str. 5. n

Elektrokola se po Berouně rozjedou v září

S

ystém tzv. sdílených elektrokol se od září stane realitou.
Obyvatelé Berouna, sousedního
Králova Dvora, Hýskova a Tetína tak
budou moci využívat tento moderní
trend dopravy, který nabízí řadu
pozitiv. „Podle průzkumů se jedná o nejrychlejší způsob dopravy
do vzdálenosti 5 km, je levný, přátelský k životnímu prostředí, pro-

paguje životní styl a je jednoduše
ovladatelný přes mobilní aplikaci,“
uvedl místostarosta Dušan Tomčo.
Na Berounsku bude k dispozici
15 dobíjecích stanic, z nichž deset
bude rozmístěno v Berouně (viz
mapa na str. 4). Zájemce si kolo
zapůjčí ve vybrané tzv. dokovací
stanici a může se vydat na cestu.
Kdo ještě na elektrokole neseděl,

nemusí mít strach. Systém je stejný jako na tradičním kole, jen s tím
rozdílem, že v tomto případě vám
pomáhá elektrický pohon.
Projekt podpořila Nadace
Tipsport, díky níž bude prvních
patnáct minut výpůjčky e-kola
zdarma. Následně bude účtována
každá půlhodina částkou 30 Kč.
Více na str. 4. n
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Školku pod Homolkou
si prohlédli porotci
O
smičlenná porota, která hodnotí stavby přihlášené do soutěže Stavba roku Středočeského

n Porotci si prohlédli zrekonstruovanou školku Pod Homolkou. Líbil se
jim i zastřešený prostor, který nabízí
pro děti multifunkční využití.

kraje, v červenci navštívila Mateřskou školu Pod Homolkou. Tento
kompletně zrekonstruovaný objekt nyní bojuje s dalšími devatenácti stavbami o ocenění. Porotci
si prohlédli budovu, ale i interiéry
a kladně hodnotili například využití teras, které díky zasklení a žaluziím lze využívat celoročně. Mateřská školka se po rekonstrukci
stala oázou pro děti uprostřed
zástavby se vším, co v tomto předškolním věku potřebují. Tak snad
toto úsilí kladně ohodnotí i porota. Počkat si musíme do listopadu,
kdy se uskuteční slavnostní vyhlášení vítězů. n

n Vizualizace revitalizovaného prostoru před bývalou Hvězdou.

Prostranství před bývalou
Hvězdou by se mohlo
rekonstruovat již příští rok

M
Část Košťálkovy ulice má nový povrch

K

oncem června byla dokončena výměna asfaltového povrchu v horní
části ulice Košťálkova od křižovatky s ulicí Pod Homolkou až po ulici
Karla Čapka. Ta by se měla rekonstrukce dočkat v příštím roce. V současné
době se připravuje na tuto stavební akci projektová dokumentace. n

Automatické parkovací zařízení pro kola

M

ěsto Beroun připravuje podklady pro žádost o poskytnutí dotace
na automatické parkovací zařízení pro kola neboli cyklověž. Parkovací
zařízení bude mít kapacitu 118 míst a bude umístěno před vlakovým a autobusovým nádražím v Berouně. Pokud bude na podzim vypsaná dotační
výzva, město Beroun se pokusí získat potřebné finanční prostředky
na její realizaci. Výzva by měla být
v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)
obdobně jako byla výzva na parkoviště P+R. V případě získání dotace
bude městu proplaceno celkem
90 % způsobilých výdajů projektu.
Cyklověž zajišťuje příjem, skladování a výdej jízdních kol různých
druhů a velikostí, monitoruje skladovaná jízdní kola i dobu jejich
uložení. Uzavřený systém umožňuje pojištění uskladněných kol.
Je odolnější proti krádežím a nabízí možnost ponechat na ukládaném místě veškeré příslušenství. Kolo je
uschováno do 25 sekund a po celou dobu procesu úschovy jej může majitel
sledovat na monitoru. Cyklověž je součástí integrované dopravy a například
majitelé In karty od Českých drah mají ve všední dny parkování zdarma. Cyklověže se velmi dobře osvědčily již v 17 městech po celé České republice. n
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ěsto Beroun zadalo architektonické kanceláři přípravu
územního rozhodnutí a stavebního
povolení pro realizaci rekonstrukce areálu před bývalou Hvězdou
na Velkém sídlišti. Je to další krok
pro samotnou obměnu tohoto prostoru, na kterou obyvatelé této berounské části čekají.
„Pokud půjde vše podle plánu,
mohli bychom získat stavební povolení a vybrat dodavatele stavby
na jaře příštího roku. To znamená,
že stavební práce by mohly začít
příští rok, s čímž bude počítat i rozpočet,“ uvedl místostarosta Michal
Mišina.

Připomeňme, že prostor před
bývalou Hvězdou by měl sloužit
jako místo setkávání i odpočinková zóna určená pro obyvatele
Velkého sídliště. Kromě míst pro
posezení by zde měla vzniknout
variabilní plocha pro pořádání
kulturních akcí, setkání, vánočních či velikonočních trhů apod.
Nezapomíná se ani na plochy zeleně, stromy a květiny, objevit by se
měl i vodní prvek. Územní studie,
kterou jsme představili v Radničním listu na začátku roku, počítá i s úpravou přilehlých lokalit,
zejména s rekonstrukcí Švermovy
ulice. n

27. červen – Den památky
obětí komunistického režimu

S

tarostka Soňa Chalupová
s místostarostou Michalem
Mišinou umístili ve čtvrtek 27. června věnec na budovu radnice pod
pamětní desku věnovanou obětem
komunismu.
Právě toto datum je totiž spojeno s Dnem památky obětí komunistického režimu, který byl
vyhlášen na památku Milady Horákové, Jana Buchala, Oldřicha
Pecla a Záviše Kalandry. Ti byli
popraveni po politickém procesu
komunistického režimu Československa 31. května – 8. června 1950.
Oběšeni byli všichni na Pankráci
dne 27. června 1950. Další čtyři
obžalovaní dostali doživotí, ostatní čtyři tresty žaláře mezi 15 - 28
lety. n
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Programové prohlášení Rady města
Beroun pro volební období 2018 - 2022
Dokument projednala a schválila rada města na svém zasedání konaném dne 26. 6. 2019.

Členové rady města Beroun RNDr. Soňa Chalupová, Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Olga Chocová, Mgr. Ivan Kůs, Ing. Irena Mastná, Ing. Michal Mišina, Mgr. Dušan Tomčo, v komunálních volbách v roce 2018 zvolení za volební strany Nezávislí Berouňáci, ANO, ODS a ČSSD
prohlašují, že budou pracovat v zájmu naplnění priorit uvedených v tomto programovém prohlášení a usilovat tak o zkvalitňování
života v našem městě, a jsou připraveni spolupracovat i s dalšími členy zastupitelstva města, kteří budou akceptovat zásady a cíle tohoto
prohlášení, a to bez ohledu na jejich volební příslušnost.
MĚSTO A JEHO OBČANÉ
n Při správě věcí veřejných ještě více
zapojovat občany do správy města, např.
formou konzultací s odbornou veřejností, anketami, dotazníkovými šetřeními
atp.
n Pokračovat v trendu otevřené radnice,
klást důraz na včasnou a věcnou informovanost občanů o probíhajících akcích
ve městě, a to formou jak tištěných, tak
elektronických médií (Radniční list, webové stránky a sociální sítě).
n Pokračovat ve zlepšování vybavenosti městské policie, přitom klást důraz
na další posílení důvěry veřejnosti v její
činnost.
n Udržovat personální i technickou akceschopnost protipovodňové ochrany
města včetně připravenosti na další krizové situace (sucho, blackout atp.).
n Pokračovat ve vytváření odpovídajících technických podmínek pro činnost
IZS, zejména hasičů (přístupy k domům,
nová čerpací místa požární vody na Berounce a Litavce, požární hydranty, atp.).
n Podporovat činnost stávajících a vznik
nových osadních výborů v okrajových
částech města.
n Nové investiční akce koncipovat tak,
aby je bylo možno propojit do uceleného
systému Chytrého města „Smart City“.
OBLAST FINANCÍ A HOSPODAŘENÍ
n Pokračovat v osvědčeném způsobu
tvorby kvalitního rozpočtu města s dostatečnou finanční rezervou.
n Udržet zodpovědné financování města
i v budoucnu.
n Každoročně vyčlenit v rozpočtu města
do 1 mil Kč k rozhodnutí obyvatel pro
jejich použití (participativní rozpočet,
od roku 2020).
n Revidovat a upravovat pro město významné smlouvy.
n Z vybrané městské společnosti vytvořit organizaci, která bude efektivně
a hospodárně zajišťovat údržbu a správu
nemovitostí v majetku města.
n Udržovat aktuální zásobník hotových
PD prioritních investičních projektů.
n V maximální míře využívat pro realizaci financování z dotačních titulů.
n Zapojit spádové obce ORP do investičních akcí spojených s jejich využitím.
n Pravidelně pořizovat rating města.
n Zefektivnit spolupráci s developery
ve prospěch zlepšení infrastruktury
města.
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ MĚSTA
n Průběžné aktualizovat a realizovat rozvojovou strategii města do r. 2030.
n Bránit v souladu se zákonem překotným stavebním aktivitám, vedoucím
k prudkému nárůstu počtu obyvatel
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města, do doby vybudování odpovídající
infrastruktury.
n Zpracovat studii udržitelného využití
rekreační oblasti Brdatka.
DOPRAVA
n Aplikovat závěry rozpracované studie
dopravy, která zahrnuje provázanost
dopravy automobilové osobní, veřejné,
pěší, cyklo a v klidu (parkování) jako výchozí bod pro koncepční řešení dopravy
ve městě.
n Dokončit rozšíření parkovacích ploch
na sídlištích dle stávající studie a vybudování připravovaného parkoviště P+R +
okrajových lokalitách.
n V součinnosti s krajským úřadem
dokončit realizaci úseku tzv. „Jižního
obchvatu“ z Králova Dvora do Berouna
a realizaci dalších etap na Prahu včetně
nového přemostění Berounky.
n V součinností s Krajským úřadem
Středočeského kraje dokončit propojení
Berouna a Králova Dvora včetně kruhové
křižovatky Plzeňská - Košťálkova.
n V návaznosti na integrovanou dopravu
Středočeského kraje optimalizovat trasy
MHD tak, aby obsloužila co nejvíce občanů města a motivovat k jejímu využití
a snížení individuální dopravy.
n V návaznosti na integrovanou dopravu
Středočeského kraje optimalizovat trasy
MHD tak, aby obsloužila co nejvíce občanů města a motivovat k jejímu využití
a snížení individuální dopravy.
n Podpořit dopravu dětí MHD do škol.
n Řešit nová dopravní opatření města
s důrazem na zvýšenou bezpečnost.
n Pokračovat v opravě silnic a chodníků
i v okrajových částech Berouna.
n Dokončit navržené cyklostezky a cyklopruhy a připravovat další.
n Budovat okružní křižovatky a navazující dopravní řešení v návaznosti na dopravu + plynulost dopravy - nové křižovatky.
n Pokračovat v zavádění inteligentních
dopravních systémů (informační panely
u hlavních příjezdů do města, které budou informovat o průjezdnosti, zdržení,
doporučených objízdných trasách nebo
počtu volných míst na parkovištích).
n Podporovat zřízení stanic pro elektromobily.
ŠKOLSTVÍ
n Pokračovat v projektech rozšíření
škol a školek na potřebný počet dle demografické studie a zároveň připravit
projekt alternativní využití pro případné přebytečné kapacity, dojde-li ke snížení počtu žáků.
n Hledat další finanční zdroje na rozvoj
základních a mateřských škol.
n Podporovat užší spolupráci základních a mateřských škol pro co nejhladší

přechod dětí z předškolního vzdělávání
na 1. stupeň ZŠ a pro zvýšení tzv. školní
zralosti.
n Ve výchově předškolních i školních
dětí podporovat uplatňování netradičních metod (např. enviromentální
zahrady).
n Podporovat ve spolupráci s řediteli
škol možnost zvýšení výuky tělesné výchovy a sportu ve školách.
n Podporovat činnost středních škol
a učilišť a zapojení do veřejného života
města.
n Podporovat mimoškolní aktivity a jejich dostupnost nejen pro žáky základních škol, ale i pro studenty středních
škol a učilišť.
KULTURA
n Grantovým systémem podporovat činnost všech kulturních organizací a spolků, které ve městě působí a zachovat
činnost MKC a městské knihovny včetně
kompletní rekonstrukce objektu.
n Udržet současné významné kulturní
akce města (Trilobit, ozvěny Febio Festu).
Restartovat historicky úspěšné kulturní
projekty (Letorosty.... ), zvýšit podporu
živé kultury (včetně podmínek pro umělce).
n Zajistit větší svébytnost a vícezdrojové
financování Talichova Berouna - přitom
spolupracovat s ostatními městy v regionu.
SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
n Grantovým systémem podporovat
činnost všech sportovních organizací
a spolků s důrazem na sportující mládež.
n Restartovat historicky úspěšné sportovní akce (Berounská desítka, závod pro
děti na kolech, závody horských kol atd.).
n Rozšířit aktivitu společnosti Berounská sportovní o správu dalších sportovišť
a pořádání a aktivní podporu sportovních akcí.
n Provést rekonstrukci berounského
venkovního koupaliště (bazénu a zázemí) na Plzeňském předměstí.
n Usilovat o budování víceúčelových
sportovních zařízení ve městě, budování
„plácků“ pro tělesné aktivity, zejména
mládeže. Stávající a nové parky vybavit
prvky pro aktivní odpočinek dětí i dospělých.
n Zřídit nové hřiště pro netradiční sporty, pálkovací sporty, petanque, ruské
kuželky.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
n Průběžně aktualizovat existující dokumenty, týkající se životního prostředí
(Ekologická studie Berouna, Ekologické
limity území).
n Zefektivnit monitorování kvality životního prostředí ve městě.

n Podporovat opatření na snížení hlukové a emisní zátěže z dopravy.
n Podporovat systematický rozvoj
a revitalizaci zelených ploch a liniové
zeleně.
n Vytvořit v několika etapách průběžnou rekreační zónu v zeleni podél obou
břehů řeky Berounky.
n Revitalizovat veřejná prostranství
(např. okolí Hvězdy, park u Zábranského kostela...).
n Obnovit stávající vodní prvky (kašny,
studny, pítka) a vybudovat nové.
n Řešit místní zdroje pitné vody na území Berouna.
n Důkladnou kontrolou dodavatele
prací zvýšit kvalitu úklidu, péče o zeleň ve městě a včasný vývoz kontejnerů
na recyklovaný odpad.
n Aktivně se zapojit do řešení svozu
a likvidace komunálního odpadu v souvislosti s novou evropskou legislativou
v této oblasti.
n Aktivně podporovat využívání dešťové
vody v městských objektech a pro zalévání zeleně.
n Rozšiřovat odkanalizování dalších
částí Berouna.
TURISTIKA A CESTOVNÍ RUCH
n Aktivně se podílet na ustavení Destinačního managementu Berounsko
– ve spolupráci s okolními obcemi
a podnikatelským sektorem včetně
Hospodářské komory vytvořit společný
projekt pro využití potenciálu území pro
rozvoj cestovního ruchu.
n Podporovat aktivní zapojení města
ve Sdružení historických sídel ČR, Svazu měst a obcí.
n Propagovat značku „Berounská keramika“ jako významnou součást identity
města - zejména podporou činnosti Muzea Berounské keramiky a fenoménu
berounských hrnčířských trhů.
n Postupně zkvalitňovat prostředí kempu a pomoci s jeho prezentací doma
i v zahraničí.
n Zkvalitňovat a rozšiřovat činnost
Městského informačního centra, včetně
průvodcovské služby.
n Aktivně podporovat významné projekty nebo akce ve vztahu k cestovnímu
ruchu (Medvědárium, Talichův Beroun,
Hrnčířské trhy... ).
SOCIÁLNÍ
n Pokračovat v úspěšném projektu Komunitního plánování sociálních služeb
ve městě.
n Podporovat výstavbu bytů pro potřebné včetně bytů startovacích.
n Podporovat neziskový sektor a svazy
v sociální oblasti včetně dobrovolnictví.
n Podporovat činnost Klubu důchodců.

3

Elektrokola se po Berouně rozjedou v září
Elektrokola mají za cíl usnadnit lidem pohyb po Berouně, který je vzhledem k hustotě dopravy často obtížně průjezdný. Na elektrokole
můžete pohodlně dojet třeba na nákup nebo do nemocnice, kde je také umístěna jedna z dokovacích stanic, takže zde kolo bez problémů můžete vrátit a na zpáteční cestu si ho zase vypůjčit. Kdo se bojí kopcovitého terénu a netroufá si vyjet na klasickém kole, pak je
elektrokolo ta správná volba. Více se dozvíte v následujícím rozhovoru s Tomášem Karpovem z firmy nextbike Czech Republic.
Praktické informace aneb
co by vás mohlo zajímat
Jak funguje zapůjčení elektrokola?
Musím mít staženou speciální aplikaci?
Pro půjčení e-kola je potřeba se
registrovat na webu www.nextbikeczech.com nebo v mobilní aplikaci
nextbike. Po registraci je nutné aktivovat váš účet verifikací platební
karty částkou 50 Kč, která je okamžitě převedena na váš jízdní kredit
nextbike. Pokud je váš účet aktivní,
nejjednodušší cesta k půjčení kola
je prostřednictvím mobilní aplikace, kdy jen stačí aplikací oskenovat
QR kód na kole a zvolit „půjčit kolo“.
Kolo se automaticky odemkne
a uvolní z doku terminálu.
Co dělat, pokud nemám chytrý telefon?
Pokud nemáte chytrý telefon, stačí registrace a aktivace účtu na uvedeném webu a ve chvíli, kdy budete
u kola, stačí jen zavolat na zákaznickou linku, která si spojí vaše telefonní číslo s vaším nextbike účtem
a kolo Vám odemkne na dálku.
Musí se e-kolo vracet do nabíjecích
terminálů?
Ano, e-kola se musí vracet
do 15 předem připravených nabíjecích terminálů. E-kolo se do něj
vrátí a poté se uzamkne zámek
jednoduchým zamáčknutím páčky
nad zadním kolem. V případě, že je
dobíjecí terminál plný, je možnost
uzamknout jednoduchým zamáčk-

nutím páčky nad zadním kolem vedle nabíjecího terminálu, ale ne více
než 10 metrů. V případě uzamknutí
a vrácení kola mimo stanici nebo
více 10 metrů od stojanu podléhá
servisnímu poplatku 250 Kč.
Je zapůjčení elektrokola limitováno
věkem?
Kolo se může půjčovat od 16 let.

V případě, že máte nějaký
mechanický problém, je potřeba zavolat na zákaznickou linku
581 652 047, která dá povel kolo
od servisního týmu vyzvednout.
V případě, že je kolo půjčeno mimo
pracovní dobu (Po - Pá 9:00 - 18:00),
je potřeba kolo uzamknout na přehledném a provoz neohrožujícím

Co se stane, když se baterie kola během jízdy vybije?
Kolo můžete využívat dál bez
podpory elektrického pohonu.
Jak zjistím aktuální stav baterie
kola?
E-kolo má na svém rámu světelný indikátor, který zobrazuje stav
nabití baterie.

Umístění
dobíjecích
stanic

Je samotný provoz elektrokola složitý?
Elektrokolo se chová úplně stejně jako standardní mechanické
kolo s třístupňovou přehazovačkou
s tím rozdílem, že do 25 km/h uživateli pomáhá. To znamená, že provoz
e-kol není vůbec složitý, stačí si jen
jízdu užít.
Co dělat v případě, kdy se kolo rozbije a nejsem v blízkosti dobíjecího
terminálu?

místě, napsat na náš email servis@
nextbikeczech nebo na FB účet @
nextbikeczech a náš servisní tým se
bude snažit tento problém vyřešit
co nejdříve a bude vás zpětně kontaktovat.
Jaká je výdrž baterie? Kolik kilometrů mohu ujet na jedno nabití?
Elektrokolo dokáže ujet v průměru 50 km v závislosti na náročnosti terénu a podle toho frekvenci
využití baterie daného kola.

Kolik kol si můžu půjčit na 1 účet?
Na jeden účet si můžete půjčit až
4 kola, ale prvních 15 minut zdarma
platí jen na první půjčené kolo.
Po jak dlouhé době si mohu půjčit
opět kolo, aby se znovu aktivovala
dotovaná 15 minutová jízda zdarma?
Pro znovupůjčení kola v režimu
dotovaných prvních 15 minut zdarma je potřeba mít minimálně 15 minutovou přestávku mezi půjčkami
a jde využít několikrát za den. n

Bike maraton si může užít každý, chybět nebude závod pro děti

B

ajkery čeká v Berouně cyklistický svátek, v neděli 22. září
zaplní berounské náměstí horská
kola. Beroun Bike
Maraton je závod pro
každého, kdo má rád
horské kolo bez rozdílu věku, pohlaví nebo fyzické
kondice. Start a cíl bude umístěn
na Husově náměstí. Trasa povede směrem ke křivoklátským
lesům. Závodníci pojedou údolím
Brdatek, přes Lísek do Stradonic a zpět. Závod bude nabízet 3
stupně obtížnosti: 50+ km, 25+
km a dětský okruh na Husově náměstí.
Primárním cílem závodu je zábava ve spojení se sportem a poznáním. Závod by měl povzbudit

www.mesto-beroun.cz

ke zdravému pohybu a zároveň
šířit osvětu o zdejším krásném
okolí jak mezi místními obyvateli,
tak mezi návštěvníky
města v rámci podpory cestovního ruchu
a destinačního managementu. Z toho důvodu bude závod koncipovaný tak, aby ho zvládl a mohl si ho užít opravdu každý.
Po celou dobu závodu i po něm
bude probíhat na náměstí moderovaný bohatý program pro diváky
i závodníky. K dispozici bude myčka a úschovna kol, soutěže pro
děti i dospělé, občerstvení a mnoho dalšího. Nebude chybět ani
tombola plná skvělých cen. Více
informací a registrace na www.berounbike.cz. n

n Milovníci horských kol si v září užijí svůj sportovní svátek. Ilustrační foto
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Jedinečná skulptura LOVE HATE
doputuje i do Berouna

V

Berouně bude v září vystavena na tři týdny jedinečná skulptura
německé umělkyně Mia Florentine Weiss. Staví proti sobě obě lidské emoce, z jedné strany uměleckého díla lze číst slovo Love - láska
a z druhé Hate - nenávist. Je to živý symbol unie pro sjednocenou,
svobodnou a mírumilovnou Evropu. Před volbami do Evropského
parlamentu bylo toto dílo k vidění například v Berlíně, Mnichově,
Bruselu a dalších městech včetně
Goslaru. A právě Goslar se připojil k myšlence přenést poselství
za hranice Německa, formou
štafetové předávky dalším partnerským městům. Vedení města
Beroun se s myšlenkou ztotožňuje
a skulptura tak na Husově náměstí bude odhalena 27. září v 18:00
za přítomnosti zástupců Senátu
a Poslanecké sněmovny, představitelů partnerských měst a dalších významných hostů. Všichni
Berouňáci jsou na tuto událost
srdečně zváni. n

Záchranné složky vyjely
zbytečně, žena si vše vymyslela
n Městská policie
vyjížděla
do jednoho z berounských
hotelů, kde podle
telefonátu volající ženy měl v pokoji dostat muž
mrtvici. Strážníci, kteří mají
ve výbavě služebního vozu i defibrilátor, okamžitě vyjeli na uvedené místo a spolu s nimi i rychlá záchranná služba a hasiči.
Na místě se ale ukázalo, že žena
si celou situaci vymyslela. Případ
byl předán státní policii.
n Kuriozní případ museli v polovině července řešit městští strážníci v jedné z místních výkupen
druhotných surovin. Muž sem
totiž přivezl 2,5 tuny ještě nerozbalených balíků s reklamními
letáky. Na místo byla přivolaná
státní policie.
n Na jednu z berounských čerpacích stanic přijel ve čtvrtek
11. července v nočních hodinách
muž, který byl na první pohled
pod vlivem alkoholu. Obsluha
čerpací stanice se proto obrátila
na městskou policii, která na místo okamžitě vyslala hlídku. Strážníci zjistili, že muž, s trvalým pobytem v Německu, skutečně před
jízdou holdoval alkoholu a nikoli
v malé míře. Orientační dechovou
zkouškou mu totiž bylo naměřeno
2,66 promile.

www.mesto-beroun.cz

n Jarov se v letních měsících stává
vyhledávaným místem kvůli zdejšímu zatopenému lomu. Upozornění majitele lomu, že je zde koupání
zakázáno, se ale často míjí účinkem. Problém nastává i s parkováním na jarovské návsi, a proto
strážníci apelují na řidiče. Lidé
nechávají auta v místech, kde se
otáčí autobusy a nákladní vozidla,
a komplikují tak dopravu v této lokalitě. V případě potřeby by tudy
neprojely ani záchranářské vozy.
n Strážníci si často musí poradit
i ve složitých situacích. Jako například v případě, kdy se na ně
s prosbou o pomoc obrátil personál berounské nemocnice. Jeden
z pacientů se totiž náhle začal
chovat velmi agresivně a začal demolovat celé zařízení pokoje. Zdravotníci pacienta uzamkli v pokoji
a zavolali městskou policii. Strážníkům se pak podařilo pacienta
dostat na lůžko tak, aby mu mohla
být poskytnuta zdravotní pomoc.
n Také v měsíci červenci proběhla
dvě měření rychlosti, kdy strážníci rozdali několik pokut a bodů.
Stále se ukazuje, že někteří řidiči
nedokáží v ulicích města krotit
svůj temperament. Přitom pokud
během jednoho kalendářního
roku překročí povolenou rychlost
o více než 20 km/hod dvakrát, přicházejí nejen o peníze, ale i o řidičské oprávnění. n

Strážníci zachránili tonoucího

H

rdinský čin, který si zaslouží
velké uznání: strážníci berounské městské policie v pondělí
zachránili mladého muže, který se
začal topit uprostřed Berounky.
Plavec se rozhodl přeplavat
řeku nad jezem ze Štulovny na protější břeh do kempu, v polovině cesty mu ale došly síly a začal se topit.
Vše ze břehu shodou šťastných náhod uviděl jeden ze strážníků. Sám
v tu chvíli nebyl ve službě a bohužel
nemohl sám do Berounky pro muže
skočit, protože je po náročné operaci. Okamžitě proto volal na služebnu a situaci vylíčil službu konajícím
kolegům. Mezitím na pomoc přispěchal patnáctiletý mladík, který
se s nasazením vlastního života rozhodl tonoucího zachránit. Udržet
nad hladinou topícího se člověka je
ale velmi náročné i pro dospělého
člověka a nakonec se i záchranář
může ocitnout v nebezpečí života,

kdy ho tonoucí začne stahovat pod
vodu. Mladík se chvíli snažil muže
zachránit, ale fyzicky se sám vyčerpal a musel se vrátit na břeh. Přesto
poskytl muži tolik drahocenný čas.
Na místo v tu chvíli dorazila
hlídka s třemi strážníky, kdy dva
z nich doplavali pro tonoucího
a další pomáhal kolegům ze břehu. Připravil lezecké lano, které se
používá pro tyto účely, a přivolal záchrannou službu. Když tonoucího
dostali strážníci na břeh, byl stále
při vědomí, ale zcela vyčerpaný.
Muže převzali záchranáři a převezli
ho do nemocnice.
Nasazení strážníků, jejich rozhodnost a především fakt, že zachránili lidský život, ocenilo vedení
města Beroun v čele se starostkou
Soňou Chalupovou. Ta strážníkům
i mladíkovi, který se také pokusil
o záchranu tonoucího, osobně poděkovala. n

Okénko partnerských měst

V

červnu se zástupci města Beroun v čele s místostarosty
Michalem Mišinou a Dušanem
Tomčem vydali do polského partnerského města Brzeg. Zde se
zúčastnili oslav Svatojánské noci,
současně si prohlédli nově zrekonstruovanou místní knihovnu
a načerpali řadu nápadů, které

by bylo možné realizovat i v Berouně. A došlo i na sportovní zápolení. V rámci oslav Svatojánské
noci se totiž na řece Odře konaly
závody dračích lodí. Berounská
posádka dokázala, že pádlování
má v krvi a v nabité konkurenci
kategorii smíšených družstev vyhrála. n

n Berounská posádka si dopádlovala pro zlato.
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Okénko zastupitelů
Brdatka

V

Chcete zdarma nádobu na plasty
a papír? Vyplňte anketu!

V

✂

červnu letošního roku zaznamenal Beroun historický úspěch, když se stal v rámci
celostátní soutěže v třídění odpadu za rok 2018, kterou vyhlašuje společnost EKO-KOM, absolutním vítězem. Je to společný
úspěch všech občanů města, kteří
vytřídili celkem 715,8 tun papíru, 327,3 tuny plastu, 402,7 tuny
skla, 2 tuny nápojových kartonů
a 1360 tun kovu.
Podle zpracovaného Plánu odpadového hospodářství by však
město v příštích letech chtělo
podíl odpadu, který je možné recyklovat a opětovně využít, dále
zvyšovat.
Jednou z možností, jak toho
dosáhnout, je „třídění dům
od domu“. V praxi to znamená,
že každá domácnost v rodinném
domě, která o to projeví zájem, dostane zdarma žlutou a modrou nádobu na kolečkách o objemu 120 l
nebo 240 l. Podmínkou však je, že
se do projektu zapojí minimálně
50 % domácností, které žijí v rodinné zástavbě.
Ke zjištění zájmu bude sloužit jednoduchá anketa umístěná

na webu města v záložce Aktuality/Anketa k třídění odpadu, kde
občané v jedné kolonce potvrdí
svůj zájem a ve druhé uvedou
ulici, v níž bydlí, a číslo popisné. Zájemci mohou rovněž vyplnit anketní lístek, který najdou
dole pod článkem, a odevzdat ho
do hlasovací schránky umístěné
ve vestibulu radnice při vchodu
z ulice Na Příkopě. Anketa bude
probíhat do konce října a bude
anonymní. Pokud se k možnosti
získat zdarma nádobu na tříděný
odpad připojí více jak polovina
občanů, bude tento projekt realizován.
Město si od rozšíření počtu
nádob na třídění odpadu slibuje
zejména další snížení podílu recyklovatelného odpadu v nádobách na směsných komunální odpad, čímž se zároveň sníží objem
odpadu odvezeného na skládku
a tedy i náklady za jeho uložení.
Nezanedbatelným je také příjem
do rozpočtu města za vytříděné
komodity. Občanům by tato novinka přinesla zvýšení komfortu
při nakládání s odpady a snížení
docházkové vzdálenosti. n

ANKETNÍ LÍSTEK

Pro zájemce o nádoby na třídění plastu a papíru
V případě zájmu vyplňte název ulice a číslo popisné domu, u něhož chcete nádoby umístit:

Vyplněný lístek odevzdejte do 30. září 2019 do hlasovací schránky
umístěné ve vestibulu radnice při vchodu z ulice Na Příkopě.
www.mesto-beroun.cz

květnu letošního roku jsme se skupinou lidí z Berouna prošli Brdatkami k rybníčku. A vymysleli, jak daný prostor upravit a vytvořit z něj
přírodní park, tak aby zůstal klidnou rekreační zónou a zároveň přispěli
k jeho biodiverzitě. Hrozilo tehdy, na podnět členů rady, že by zde mohl
vzniknout lanový park s parkovištěm pro návštěvníky a klidný kout v údolí
Brdatek by vzal za své. V čerstvém programovém prohlášení, vydaném
koalicí, už se zmiňuje zachování této lokality a o lanovém parku se již
neuvažuje. To je dobrá zpráva! Po květnové procházce jsme tehdy obdrželi spousty vzkazů a podnětů od lidí, co se vycházky nemohli zúčastnit.
A tak se bude konat vycházka další, na které probereme aktuální stav vize,
jak s údolím do budoucna pracovat. A budeme se těšit na další podněty
a připomínky. Vycházka se bude konat v pondělí 19. 8. Sejdeme se opět
v 17:00 na Černém Vršku a společně vyrazíme směr Brdatka. Všichni jste
srdečně zváni.
Martin Veselý, Beroun Sobě n

Programové prohlášení vládnoucí koalice

P

rogramové prohlášení prošlo relativně v tichosti radou města a bylo
nám zastupitelům předloženo k přečtení na jednání zastupitelstva
26. 6. Je ke stažení i na webu města v aktualitách z 1. 7. 2019.
Jde o zásadní dokument, co očekávat od současného vedení města
v nadcházejícím volebním období.
Velmi mě těší bod: „Každoročně vyčlenit v rozpočtu města do 1 mil Kč
k rozhodnutí obyvatel pro jejich použití (participativní rozpočet, od roku
2020)“.
Pro mě osobně je velkým příslibem. Dává totiž občanům možnost podávat své projekty a zároveň o nich samostatně hlasovat. Předejde se tak
diskuzím podobným té o Bikemaratonu ze zastupitelstva z 26. 6. – hlasování občanů by spravedlivěji rozhodlo, zda v rozpočtu upřednostnit závod
horských kol, nebo dokončení dokumentací k již dlouho slibovaným parkům Homolka a na Špici. Každopádně nyní vládnoucí koalice Nezávislých
Berouňáků, ANO a ODS upřednostnila horská kola před parky.
Jsem zklamán, že park na Špici ani park pod Homolkou již v programovém prohlášení zmíněny nejsou. A to byly jejich vizualizace na titulní
straně Radničního listu před volbami. Městská rada i vedení města zůstalo
z velké části beze změny, přesto se s parky již nepočítá. Jak tomu máme
jako občané rozumět?
Útěchou tak může být bod „Udržovat aktuální zásobník hotových projektových dokumentací prioritních investičních projektů.“ Mám pocit, že se
priority až překotně mění. Proto bych byl rád, aby byl seznam těchto projektů
stále transparentně vystaven, třeba zde v Radničním listu. A hlavně, by se měl
pečlivě propisovat i do pětiletého rozpočtového výhledu, což se zatím nedělo.
Adam Voldán, Beroun Sobě n

Brdatka

V

poslední době se objevilo několik námětů na zlepšení prostředí v Talichově údolí, zvláště v okolí rybníčku v Brdatkách. Zájem o revitalizaci tohoto území vítám. Oblast a její neutěšený stav znám dobře, už 30
let chodím přemísťovat do rybníčku chráněné obojživelníky v době jejich
migrace a jsem autorem školní naučné stezky Brdatka a Talichovy stezky.
Oblast Brdatek sloužila obyvatelům Berouna od středověku. Vinice nahradily po 30leté válce sady a koncem 19. století vznikl lesopark sloužící
k příměstské rekreaci. K vycházkám a sportu slouží dodnes. Je škoda, že
v posledních letech byla údržba cest a laviček zanedbávána. Neutěšený je
také stav zdejších ekosystémů. Podstatně se na tom podílel fakt, že lesy
v současné době bohužel vlastní soukromý majitel. Jeho nevhodné lesní
hospodaření způsobilo špatný stav porostů, erozi a odnos půdy i změny vodohospodářských poměrů. Navíc město přišlo o možnost provádět
činnosti na vlastně cizím pozemku. Je dobře, že někteří zastupitelé mají
zájem o revitalizaci částí Talichova údolí. Sám jsem inicioval zařazení obnovy celé oblasti do volebního programu Hnutí ANO a jsem rád, že bylo
zpracování studie využití této rekreační oblasti zařazeno do Programového prohlášení rady města. Řešení prostředí Talichova údolí, ale musí být
součástí koncepce revitalizace celého území rozprostírajícího se od Zdejciny a svahů Dědu, včetně celého toku Brdateckého potoka. K tomu je
nutné, aby se město spojilo se současnými majiteli lesů, případně dalšími
vlastníky pozemků a snažilo se zdejší přírodní prostředí zlepšit tak, aby
mohlo sloužit občanům k příměstské rekreaci i turistům.
Emil Šnaidauf, ANO 2011 n
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Dny Evropského dědictví opět druhý týden v září
O
slavy Dnů evropského dědictví jsou v Berouně již tradičně spojené s Hrnčířskými trhy.
Ale druhý zářijový víkend, který
tentokrát připadá na 7. a 8. září,
nabízí řadu dalších zajímavých
akcí pro širokou veřejnost.

Kromě bohatého kulturního
programu mají milovníci historie a patrioti možnost zdarma
navštívit řadu historických objektů jako je například Duslova
vila, radnice, Pražská i Plzeňská
brána, kostely i kaplička Bolest-

né Panny Marie. A koho opravdu
láká historie našeho města, bude
mít opět příležitost nahlédnout
do berounské kroniky, která bude
vystavena na radnici. Zároveň si
budete moci popovídat i s kronikářkou Marií Kopřivovou. Celý
program Dnů evropského dědictví přineseme v zářijovém Radničním listu a bude zveřejněn na webových stránkách města. n

Berounský drak 2019
F

itness Tyran s Českou asociací dračích lodí, pod záštitou
města Beroun vás zve na 14. ročník
akce Berounský drak 2019, která
se koná od 30. srpna do 1. září
v krásném a příjemném prostředí
kempu Na Hrázi. Festival dračích
lodí nabídne v pátek trénink posádek a především večerní ohňovou
show – probouzení Berounského
draka. V sobotu pak po celý den
budou na řece Berounce probíhat
závody dračích lodí včetně závodu
partnerských měst. Zde se tentokrát poprvé představí posádka
Berounsko a svatá Ludmila. Současně si budete moci vyzkoušet
například paddleboarding. Chybět
nebudou ani atrakce jako například autodrom, kolotoče, lochneska či střelnice. Nouze nebude ani

www.mesto-beroun.cz

o občerstvení. Letos opět můžete
ochutnat pivní speciály z několika
malých českých pivovarů, bohaté
občerstvení a domácí speciality,
alko i nealko drinky. Součástí sobotního programu bude i hudební
program. Vstup je zdarma. Více
informací získáte na www.berounskydrak.cz. n
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Jubilea

Knihovna informuje

n Dne 3. srpna oslaví své 85. narozeniny paní Drahoslava Fryčková. Hodně zdraví, štěstí a radosti
do dalších let přede Klub důchodců
Beroun.
n „Naší úžasné a milované babičce Aničce Hříbalové přejeme k jejímu 90. jubileu, které oslaví 4. srpna, velkou dávku zdraví, spoustu
hezkých chvil s rodinou, vnoučaty
a pravnoučaty a děkujeme jí za její
lásku, starostlivost, obětavost
a optimismus. Máme tě babi moc
rádi, celá tvoje rodina.“
n Ke všem gratulantům se připojuje také vedení města Beroun
a redakce Radničního listu. n

Výměna věcí v Berouně

Vítání občánků
n V obřadní síni berounské radnice se 25. června uskutečnilo poslední vítání občánků před prázdninami.
Slavnostního aktu se zúčastnili Tomáš Škabrada, Miloslav
Bradáč, Jan Šalanda, Natálie Rybáčková, Markéta Lucová, Sofie
Mózešová, Jolana Lukešová, Jan
Zhoř a Jonáš Fajt. n

S
n Swap se tentokrát konal v areálu městské knihovny.

Zapojte se o ankety
věnované cestovního ruchu

V

rámci přípravy Koncepce rozvoje cestovního ruchu města
2020 – 2030 se ve městě během
prázdninových měsíců konají dvě
ankety, jedna věnovaná turistům,
druhá občanům města. Šetření
zaměřené na turisty probíhá v terénu a v součinnosti s berounskými
kulturními a sportovními organizacemi. Pro obyvatele města je

připraven dotazník formou elektronického formuláře, na nějž naleznete odkaz na webových stránkách
a na Facebooku. Dále bude možné
anketní lístek vyplnit a odevzdat
v tištěné podobě na těchto místech:
Městská knihovna Beroun, Městské informační centrum a aquapark Beroun. Dotazníkové šetření
končí 25. srpna. n

Přihlaste se na kurz sebeobrany

M

ěsto Beroun připravilo pro berounské občany kurz sebeobrany.
Podzimní kurz, hrazený z prostředků na prevenci kriminality
MěÚ Beroun, je připraven pro veřejnost a oběti domácího násilí. Pokud
máte zájem o kurz, informace získáte u Jany Plavcové, tel.: 311 654 353,
mobil: 728 151 938, osvz29@muberoun.cz do 1. 9. n

Nabídky MAP pro nový školní rok

P

Blokové čištění ulic
n 1. 8. Tyršova II (od ul. Nábř.
U Sokolovny - do Tovární)
n 7. 8. Svatojánská, Školní náměstí, Máchova
n 8. 8. Na Veselou, Vojanova, Jiráskova
n 14. 8. Chválova, Na Kaplance, Pod Kaplankou + parkoviště,
Okružní + 2x parkoviště
n 15. 8. U Stadionu, Nábřeží u Sokolovny + parkoviště, Profesora
Urbana
n 21. 8. Havlíčkova (západní
část), Tovární
n 22. 8. Na Náhonu + parkoviště,
K. Machové, Na Parkáně + parkoviště (příčné stání podél silnice)
n 28. 8. Mládeže, J. Fučíka, Sokolovská
n 29. 8. S. K. Neumanna, Švermova, Jaselská n
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rázdniny jsou sice v plném proudu, už nyní jsou pro nový školní
rok připraveny zajímavé semináře
a dílny pro žáky a pedagogy
základních a mateřských
škol z Berounska, které se
přihlásily do projektu MAP
ORP Beroun II.
První akcí po prázdninách bude seminář na téma Změna
financování v regionálním školství,
který se uskuteční v rámci setkání
ředitelů škol v úterý 17. 9. Konat se
bude v zasedací místnosti Městského úřadu Beroun, a to od 9:00
pro ředitele mateřských škol
a od 14:00 pro ředitele základních
škol.
Pro nejmenší děti je na listopad
připravena nesoutěžní recitační
přehlídka. Uskuteční se v berounské knihovně v rámci 21. ročníku
festivalu Den poezie a její letošní
motto zní: Otevři oči! Děti z mateřinek budou ve společných pásmech
recitovat básničky tematicky zaměřené na přírodu. Po celý rok bude
probíhat projekt storytellingu, který
pomocí přirozeného vyprávění podporuje ve školácích zájem o čtení
a pomáhá k hlubšímu pochopení
textu. V zahraničí je takzvaný story-

telling běžnou součástí vzdělávání.
V novém školním roce mohou tuto
metodu vyzkoušet žáci ze všech
přihlášených škol z Berounska. Školy si mohou
vybrat ze dvou osvědčených
způsobů: dílnu, kde si žáci
vyzkouší základní techniky
práce s příběhem nebo vypravěčskou inscenaci, tedy jakési divadelní představení. Všechny dílny
jsou praktické a stojí na samotném
zážitkovém procesu žáků, proto
jsou určeny vždy jen pro jednu třídu.
Představení nejsou nijak omezena
počtem žáků, kteří jsou rozděleni
podle věkových kategorií. S představením a dílnami přijedou vyškolení
lektoři ze společnosti Storytelling
přímo do jednotlivých škol.
Další celoroční projekt je zaměřen na přírodu a její ochranu. Koná
se v režii Muzea Českého krasu pod
názvem Země a příroda vypráví, pomáhá ale i překvapuje. Žáky by měl
motivovat k hlubšímu poznávání
přírodních věd, podnítit zájem o neživou přírodu, ekologii, a to nejen
globálně, ale především na území
České republiky, zejména míst, kde
žijí. Týkat se proto bude především
Českého krasu a Křivoklátska. n

WAP je ekologická iniciativa,
která si klade za cíl šetřit životní prostředí tím, že nepotřebné věci pošleme dál. Cokoliv tak
může najít druhý domov a ještě
dále sloužit. Taková výměna věcí
se uskutečnila v Městské knihovně Beroun ve spolupráci s Textilmanií. Akce se konala pod širým
nebem před budovou knihovny
ve středu 19. června, část věcí
z pestré nabídky byla umístěna
z prostorových důvodů i ve vestibulu.
Na své nové majitele tu čekala nejen spousta oblečení, ale
i domácí potřeby, obuv, kabelky,
doplňky, šperky, kosmetika či
rostliny. Kdokoliv mohl věci darovat, ale i si odnést, čehož využilo
velké množství návštěvníků. Před
knihovnou to totiž celý den žilo,
a ačkoliv panovalo horké počasí,
pohodovou atmosféru nám to
nezkazilo. Věci, které si nikdo
neodnesl, byly věnovány na dobročinné účely nebo použity
k upcyklaci. Zbylé rostliny a věci
na zahradu putovaly do vznikající komunitní zahrady MetroFarm.
Menší forma SWAPu probíhá nepřetržitě na pobočce knihovny
na sídlišti.

Wagnerovo náměstí
očima architektů

V

Městské knihovně bude
ve středu 7. srpna v 15:00
slavnostně zahájena výstava devíti soutěžních návrhů na revitalizaci Wagnerova náměstí. Jak by
se tento prostor měl podle architektů změnit? Odpověď najdete
na výstavních panelech, které
budou k vidění ve vstupním vestibulu knihovny a v prostorách
oddělení pro dospělé do konce
srpna. n

Zubní pohotovost
n 3. a 4. 8. MUDr. Marie Zímová,
Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.:
311 583 140
n 10. a 11. 8. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Švermova 1591, tel.:
601 371 200
n 17. a 18. 8. MUDr. Magdalena
Třesohlavá, Beroun, Železniční stanice, tel.: 311 621 497
n 24. a 25. 8. MUDr. Iva Závorová, Žebrák, Pacovského 277, tel.:
311 533 447
n 31. 8 a 1. 9. MUDr. Richard
Valta ml., Žebrák, Hradní 68, tel.:
311 533 384
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00. n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 19. 6. 2019

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k pojistné smlouvě ze dne 29. 1. 2019, mezi
městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto
usnesení.

RM bere na vědomí námitky proti postupu zadavatele a poroty ideové urbanisticko-architektonické soutěže „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“, podané
účastníky soutěže Ing. arch. Pavlem Hanzalem a Ing. arch. Helenou Sváčkovou
Urbánkovou, kteří jsou autory soutěžního návrhu č. 7, a Igorem Sivicekem, který
je autorem soutěžního návrhu č. 9, a svěřuje podle § 102 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o těchto námitkách starostce města.

RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dohodu o postoupení práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 15. 8. 2001, ve znění dohody o přechodu práv a povinností z nájemní smlouvy ze dne 24. 9. 2004, ve znění dodatků ze dne 5. 9. 2012
a dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2017 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 26. 6. 2019

RM bere na vědomí stížnost na starostku města, doručenou dne 14. 6. 2019, a odpověď na tuto stížnost ze dne 20. 6. 2019.

RM schvaluje Programové prohlášení Rady města Berouna pro volební období 2018
- 2022.
RM souhlasí, aby se Mateřská škola Pod Homolkou zapojila do projektu z Operačního
programu Výzkum, vývoj, vzdělávání výzvy č. 02_18_063 Šablony II. a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitelku této mateřské školy
o uděleném souhlasu.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10 000 na akci Mistrovství Evropy Working
Equitation, která se koná ve dnech 26. 6. - 8. 7. 2019, a s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem o dotaci a převod schválené výše
dotace na účet žadatele.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 26. 6. 2019
ZM bere na vědomí stížnost na starostku města, doručenou dne 14. 6. 2019,
a odpověď na tuto stížnost ze dne 20. 6. 2019.
ZM bere na vědomí zprávu o použití dotací na kulturní činnost v roce 2018
poskytnutých z rozpočtu města Beroun.
ZM bere na vědomí zprávu o použití dotací na sportovní činnost v roce 2018
poskytnutých z rozpočtu města Beroun.
ZM souhlasí s vystoupením města Beroun ze sdružení Bohemia Centralis, s.p.o.
a zasláním písemné výpovědi radě sdružení nejpozději do 30. 6. 2019.

RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 15 000 Kč Basketbalovému klubu Beroun
z. s. na akci „Summer camp 2019“, která se uskuteční ve dnech 25. 8. - 31. 8. 2019,
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí a ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
o dotaci a převod schválené výše dotace na účet žadatele.

ZM souhlasí se založením spolku Berounsko, z. s., se zněním stanov spolku Berounsko, z. s., v předloženém znění, s členstvím města Beroun ve spolku Berounsko, z. s. v pozici zakládajícího člena a s tím, aby se město Beroun stalo svolavatelem ustavující schůze spolku Berounsko, z.s. ZM pověřuje Mgr. Dušana Tomča,
místostarostu města Beroun, ke svolání ustavující schůze spolku Berounsko, z. s.

RM souhlasí s přerušením činnosti školních družin berounských základních škol zřizovaných městem Beroun v době letních prázdnin tj. v období od 1. 7. - 31. 8. 2019
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele berounských základních škol zřizovaných městem Beroun o souhlasu RM s přerušením činnosti školní družiny na období letních prázdnin.

ZM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun ve výši 300 000 Kč
na akci „Beroun Bike Maraton 2019“, jejímž pořadatelem je Bc. Michal Szabó.

RM bere na vědomí zápis č. 2/2019 ze zasedání Komise pro sport a sportovní dotace
Rady města Beroun ze dne 17. 6. 2019.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti“ účastníka zadávacího řízení spol. INVESSALES
spol s.r.o. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka a ZM schválí navýšení částky
v rozpočtu města, ze které bude financována tato veřejná zakázka. Cena první etapy
je 33 147 192 Kč bez DPH. RM doporučuje ZM souhlasit s navýšením položky č. 34/4
Venkovní koupaliště Velké sídliště o 1 250 000 Kč na celkovou částku 34 850 000 Kč
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení
podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.

ZM schvaluje Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Městské knihovny Beroun s účinností od 1. 7. 2019 v předloženém znění.
ZM bere na vědomí zprávu o použití dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti v roce 2018 poskytnutých z rozpočtu města Beroun.
ZM bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu „Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023“.
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění a realizaci tábora
mezi městem Beroun a městem Hořovice v předloženém znění.
ZM schvaluje poskytnutí dotace včetně uzavření veřejnoprávních smluv s uvedenými vlastníky nemovitostí v městské památkové zóně na opravy těchto objektů: V Plzeňské bráně čp. 168 - oprava štítové zdi, dotace 67 000 Kč, Na Příkopě, čp. 2 – výměna střešní krytiny, dotace 100 000 Kč, Kostelní, čp. 7 - výměna
oken, dotace 40 000 Kč.

RM rozhoduje o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky „Rekultivace zeleně v ulici Koněpruská - kruhový objezd“ z důvodu početních chyb v nabídkách, které nelze
dodatečně zhojit, schvaluje zadávací podmínky pro opětovné vyhlášení výběrového
řízení na tuto veřejnou zakázku a jmenuje 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.

ZM schvaluje pro období 2019 - 2022 Ing. Irenu Mastnou jako „určeného zastupitele“ pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu Beroun při pořizování
jeho změn a dalších územně plánovacích dokumentací.

RM rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na část veřejné zakázky „Dodávka vnitřního
vybavení pro 2. ZŠ Beroun – Část č. 1: Vybavení hardwarem“ podle § 127 odst. 2
písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, schvaluje předložené zadávací podmínky pro opětovné vypsání zadávacího
řízení na část této veřejné zakázky a jmenuje 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.

ZM souhlasí s celoročním hospodařením města Beroun za rok 2018, a to bez
výhrad.

RM vybírá k uzavření smlouvy pro část veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení
pro 2. ZŠ Beroun - Část č. 3: Vybavení specializovaných učeben“ účastníka zadávacího
řízení společnost MY DVA group a.s., 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 2 868 960,00 Kč bez DPH. RM
ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy pro část veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení
pro 2. ZŠ Beroun - Část č. 4: Vybavení šaten, chodby a kabinetů“ účastníka zadávacího
řízení společnost Potrusil 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 965 829,00 Kč bez DPH. RM ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p. č. 2801/1
a 2231/2 v k.ú. Beroun, které jsou ve vlastnictví České republiky a s nimiž má příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR, mezi městem Beroun a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.

www.mesto-beroun.cz

ZM schvaluje Závěrečný účet města Beroun za rok 2018, Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Beroun za účetní období roku 2018 a účetní
závěrku města Beroun za rok 2018 v předloženém znění.

ZM schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 3 na rok 2019 spočívající
v navýšení položek:
1) v kapitálových výdajích, skupině 6 - Všeobecná veřejná správa, oddílu 6
- e Government II - Výzva č. 28, o částku 980 000 Kč, na celkovou částku
18 980 000 Kč. Navýšení položky bude financováno z Fondu rezerv a rozvoje.
2) v kapitálových výdajích, skupině 3 – Služby, oddílu 34 „Venkovní koupaliště
Velké sídliště – PD + realizace 1. etapa“ o částku 1 250 000 Kč, na celkovou částku 34 850 000 Kč. Navýšení položky bude financováno z Fondu rezerv a rozvoje.
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. st. 55/6 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če, techn. vybavení a technologie TS z vlastnictví města
Beroun do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za celkovou kupní cenu
535 759 Kč + platná sazba DPH a za náklady spojené s prodejem.
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1999/60 v k.ú. Beroun (odděleného z p.č.
1999/26) z vlastnictví města Beroun do vlastnictví uvedeného žadatele za celkovou kupní cenu 110 250 Kč a náklady spojené s prodejem.
ZM souhlasí s uzavřením dohody o narovnání mezi městem Beroun a společností AVISUM SE v předloženém znění.
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o vybudování veřejné infrastruktury a jejím
připojení na infrastrukturu ve vlastnictví města mezi městem Beroun a uvedenými stavebníky stavby „Prodloužení ulice Palouček“ v předloženém znění.
ZM souhlasí pokračovat v jednáních vedoucích k nabytí pozemků č. 614/1, p.č.
614/4, p.č. 614/6, p.č. 786/2, p.č. 786/3 a p.č. 787/2 vše k.ú. Beroun do vlastnictví města Beroun od společnosti AgroZZN, a.s.
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ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15. 5. 2019 v pořizovacích
cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
933 763,22 Kč, zůstatková účetní hodnota je 47 280,70 Kč.
ZM souhlasí s prodejem automobilu tovární značky Volkswagen Transporter rok
výroby 2007 příspěvkové organizaci města 2. ZŠ a MŠ Preislerova a následné
odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15. 5.
2019 za obvyklou cenu.
ZM nesouhlasí s prodejem 12 bytových jednotek s k nim příslušejícími spoluvlastnickými podíly na společných částech domu čp. 10 a pozemku p.č. st.
105/1 ve vlastnictví města Beroun v domě Na Klášteře č.p. 10, Beroun, za podmínek dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostí uzavřené
dne 12. 1. 2010 se společností RINT Beroun spol. s r.o. a dle návrhu znění kupní
smlouvy předloženého společností RINT správa nemovitostí s.r.o.
RM bere na vědomí zápisy z jednání Osadního výboru Zdejcina konaného dne
28. 4. 2019 a 22. 5. 2019.
ZM bere na vědomí zápisy č. 4/2019 a 5/2019 ze zasedání finančního výboru
konaných dne 3. 6. 2019 a 24. 6.2019.
ZM bere na vědomí zápis č. 5/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného
dne 12. 6. 2019.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 17. 7. 2019
RM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecká komise, konaného
dne 3. 6. 2019.
RM souhlasí s předloženým návrhem zápisu do kroniky města Beroun za rok 2018
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit po realizaci zápisu do kroniky zajistit její předložení starostce města k podpisu.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „BEROUN BIKE MARATON 2019“, která se koná dne 22. 9. 2019 a jejímž pořadatelem je Bc. Michal Szabó,
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit předání záštity nad
uvedenou akcí
RM bere na vědomí zápis č. 4 ze zasedání Komise pro cestovní ruch Rady města
Beroun ze dne 13. 6. 2019 a ukládá vedoucí odb. školství a volnočasových aktivit informovat členy této komise o výsledku zasedání Rady města Beroun ze dne 17. 7. 2019.
RM souhlasí s tím, aby se Městské kulturní centrum zapojilo do Programu na podporu
turistických informačních center Středočeského kraje pro rok 2019 a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele Městského kulturního centra o udělení souhlasu.
RM bere na vědomí, že 2. základní škola a mateřská škola Beroun získala dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě Šablony II Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ve výši 2 787 426 Kč a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele této školy.
RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí, konaného dne 18. 6. 2019.
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro prevenci kriminality č. 3/2019 ze dne
3. 6. 2019.
RM odvolává tyto členy Povodňové komise města Beroun: Patrik Brodan, BBA; Ing. Šárka Endrlová; Miroslav Šmíd; Jitka Zálomová a jmenuje tyto nové členy Povodňové komise města Beroun: Ing. Pavla Dvořáková; Ing. Ivana Riegerová; Mgr. Květuše Slavíková;
Jitka Šmídová, DiS.; Mgr. Dušan Tomčo.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2019 ze zasedání Komise životního prostředí, konaného
dne 19. června 2019 a souhlasí s tím, aby v rámci aktualizace Ekologické studie Beroun byla v roce 2019 aktualizována kapitola: Voda.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zajištění sběru obnošeného šatstva
se společností KOUTECKÝ s.r.o. a ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit
plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2019 na veřejnou zakázku „Přestavba komunitního centra na mateřskou školu Bezručova 928“
uzavřené se zhotovitelem ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o., kterým se mění
část smlouvy upravující termín dokončení stavby, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
RM rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Město Beroun - stavební a dispoziční úpravy budovy č.p. 813 - městská knihovna“ podle §127 odst.
(2), písm. d), zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy
pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidl)“ účastníka zadávacího řízení společnost PSS Bohemia, s.r.o. a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění plnění těchto usnesení.
RM souhlasí s ukončením smlouvy o výpůjčce ze dne 28. 5. 2019 uzavřené mezi
městem Beroun jako půjčitelem a ZO ČSOP Ekologickou servisní organizací jako vypůjčitelem dohodou ke dni 31. 8. 2019 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.

www.mesto-beroun.cz

RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Rekultivace zeleně v ulici Koněpruská - kruhový objezd“ - opětovné vypsání účastníka výběrového řízení společnost STROMMY COMPANY s.r.o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na tuto zakázku s vybraným
dodavatelem dle návrhu předloženého ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku. Cena
díla je 732.093 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s výpůjčkou části pozemku p.č. 1242/2 v k.ú. Beroun, podle předloženého
zákresu společnosti SC Eden Beroun s.r.o. za účelem vybudování zpevněné plochy
pro umístění 1 dobíjecí stanice pro elektrokola v rámci realizace projektu E-BIKE 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 doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 547/9 v k.ú. Beroun
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení
podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s pronájmem částí pozemků p.č. 2705/1 a p.č. 2705/3 v k.ú. Beroun
a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun a uvedeným nájemcem za cenu
300 Kč/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s pronájmem částí pozemků p.č. 2452/1 a p.č. 1192/38 v k.ú. Beroun
a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun uvedeným nájemcem za cenu
7 600 Kč/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části pozemku p.č.
92/3 v k.ú. Jarov podle předloženého zákresu a se zveřejněním záměru města projednávat prodej částí pozemků p.č. 92/3 a p.č. 92/8, oba v k.ú. Jarov podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace těchto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat prodej pozemku p.č. 1261/57
v k.ú. Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto
usnesení.
RM souhlasí s pronájmem částí pozemků p.č. 2306/1, p.č. 2306/17, p.č. 1879/1, p.č.
9/1 vše v k.ú. Beroun za účelem natáčení ve dnech 6. 8. - 7. 8. 2019 a p.č. 2450, p.č.
2451, p.č. 1192/33, p.č. 1192/32, vše v k.ú. Beroun za účelem natáčení dne 10. 8.
2019 a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem
a společností SILVERSHOT s.r.o. jako nájemcem za cenu 20 000 Kč/lokalita/den
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města vypůjčit pozemek p.č. 1999/26 v k.ú. Beroun spolku Berounská zeleň, z.s. za účelem provádění opatření na ochranu přírody,
tj. obnovení ovocného sadu na Veselé s účinností od 1. 9. 2019 a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2019, z jednání Komise bytové konaného dne 11. 6.
2019 a předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun včetně
stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky „Komunitní centrum 2“ napřímo oslovenému zadavateli.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun“ se zhotovitelem ACG-Real s.r.o.
v předloženém znění, kterým se navyšuje cena díla z částky 52 861 260,31 Kč bez
DPH na 53 256 259,65 Kč bez DPH, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy pro část veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení
pro 2. ZŠ Beroun - Část č. 2: Vybavení učeben jazyků“ účastníka zadávacího řízení
společnost MY DVA group a.s., 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 885 057,00 Kč bez DPH. RM ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje ceník za pronájem prodejního místa a za rezervaci prodejního místa
na tržišti Husovo náměstí v radou města upraveném znění s účinností od 1. 8. 2019
a ukládá místostarostovi Ing. Michalu Mišinovi zajištění realizace tohoto usnesení.
RM schvaluje Rámcový harmonogram projednávání návrhů v zastupitelstvu a v radě
města ve 2. pololetí roku 2019 podle radou města upraveného návrhu.
RM bere na vědomí informaci o připravované výstavě skulptury Love Hate, souhlasí
s uskutečněním výstavy a pozváním navržených osob a pověřuje zajištěním realizace
akce Kancelář tajemníka ve spolupráci s odborem školství a volnočasových aktivit
a Městským kulturním centrem Beroun.
RM v působnosti valné hromady Berounská sportovní a.s. schvaluje Výroční zprávu
za rok 2018 společnosti Berounská sportovní 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.
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Kulturní a společenský kalendář 8/2019
Závodí Fest
3.

SO

6.
7.

Na festivalu se představí kapely Khoiba, Už jsem doma, Prune, Kolektivní
halucinace a další. Více na str. 7.

břeh Berounky

Výstava Acháty a křemeny
SO

5.

13:00
10:00

Muzeum Českého krasu

Komentovaná prohlídka aktuální výstavy, která odkrývá krásy skrytou
v kamenech.

Holandský dům

Přijďte na vernisáž výstavy Janky Řehákové, obrazy budou vystaveny
do 24. srpna. Více na str. 14.

Muzeum Českého krasu

Celodenní program s muzejním geologem včetně návštěvy Koněpruských jeskyní. Více na str. 15.

Doteky světla - obrazy
PO

17:00

Den s geologem
ÚT

9:00

PE & PE, ALBUM, TOMTONES
ST

19:00

V pořadí již 55. večer Modrýho Berouna.

Kemp Na Hrázi

Hrátky za muzejními vrátky
8.

ČT

17.
19.

Muzeum Českého krasu

O rybáři a zlaté rybce
ČT

11.

9:00
18:00

Muzeum berounské keramiky

Hana Lounová a Ideeefix band
NE

18:00

Nám. Joachima Barranda

Hrátky za muzejními vrátky
SO

9:00

Muzeum Českého krasu

Fantastický svět Karla Zemana
PO

Muzeum berounské keramiky

20. Intenzivní kurz trénování paměti
- 25. ÚT - NE
17:00
Městská knihovna
20.

9:00

Muzeum Českého krasu

Aladinova kouzelná lampa
22.

ČT

Muzeum berounské keramiky

Výtvarný workshop s Lucií Crocro
ČT

24.

18:00
14:00
9:00

25.

18:00

Oblíbené dětské představení Michala Nesvadby, které se v Berouně stalo
součástí konce prázdnin. Více na str. 7.

Muzeum Českého krasu

30. Berounský drak
- 31. PÁ a SO
31.

Kemp Na Hrázi

Hradozámecká noc na Karlštejně
SO

19:00

Hrad Karlštejn

Restaurace U Štiky
Srpen

PÁ + SO

20:00

Retro bar U Madly
PÁ + SO

20:00

n Výstavy

Letošní prázdninové pohádkové čtvrtky uzavře Aladin v podání Dřevěného divadla.

Letní kino
Nám. Joachima Barranda

15:00

Prázdninový program v muzeu nabízí tentokrát setkání s paleontologem.

Do tajů geologie všechny malé i velké zájemce zasvětí odborník na toto
téma.

Odpoledne s netopýry
PÁ

Až do 4. září si můžete prohlédnout soutěžní 3D výstavu inspirovanou
Karlem Zemanem.

Muzeum Českého krasu

Lada Šimíčková s kapelou
NE

30.

15:00

Přijďte prožít jeden prázdninový den do muzea. Prožijete hravý program
pro děti i dospělé.

Rádi malujete, chcete se naučit novým věcem? Pak je setkání s akademickou malířkou určen právě vám.

Michalovi mazlíčci
NE

Koncert přední country zpěvačky, který se koná v rámci Berounského
kulturního léta.

Muzeum Českého krasu

Den s geologem
SO

Nenechte si s dětmi ujít pohádku v podání Divadla Buřt.

Přednášející Ivana Stluková vás zasvětí do tajů trénování paměti.

Den s paleontologem
ÚT

Hravý program pro děti i dospělé.

n Hudba

Berounské kulturní léto, které pořádá Městské kulturní centrum, ukončí
hudebníci z Brna.
Poznejte život zajímavých nočních tvorů.
Páteční probuzení Berounského draka, sobotní soutěže dračích lodí
a doprovodný program. Více na str. 7.
Speciální akce, kdy se hrad otevře po setmění. Návštěvníky čeká bohatý
program a chybět nebudou ani šermíři.
2. 8. Sortiment – živá hudba, 3. 8. DJ Pupík, 9. a 10. 8. DJ Jarda Petarda, 16. 8. Sortiment – živá hudba, 17. 8. DJ Pupík, 23. a 24. 8. DJ Jarda
Petarda, 30. 8. Sortiment – živá hudba, 31. 8. DJ Pupík
2. 8. DJ Martin Hájek, 3. 8. DJ Zdeněk Vranovský, 9. 8. DJ Michal Vinický,
10. 8. DJ Harwey, 16. 8. DJ Kráťa, 17. 8. DJ Sunny, 23. 8. DJ Michal
Vinický, 24. 8. DJ Harwey, 30. 8. DJ Olda Burda, 31. 8. DJ Zdeněk Vranovský

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Acháty a křemeny (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 29. 9.), Veronika Klikarová (Městská galerie Beroun, výstava
potrvá do 30. 8.), Ateliér VaV (Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 18. 8.), Studenti FAMU: Fotogram (Výstavní síň Jiřího Jeníčka - Pražská
brána, výstava potrvá do podzimu 2019).

www.mesto-beroun.cz
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Městské kino Beroun

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

začátek

název

čas

2.

PÁ

18:30

Tajný život mazlíčků

USA

86

3.

SO

18:30

Aladin

USA

120

9.

PÁ

18:30

Muži v černém: Globální hrozba

USA

115

10.

SO

18:30

Lví král

USA

118

16.

PÁ

18:30

Spider-Man: Daleko od domova

USA

120

17.

SO

18:30

Tajný život mazlíčků

USA

86

24.

SO

18:30

Spolujízda

USA

105

25.

NE

18:30

Late Night

USA

102

15:30

Tlapková patrola

USA

70

18:30

Rychle a zběsile: Honns a Shaw

USA

134

18:30

Apollo 11

USA

93

15:30

Hodinářův učeň

ČR

102

18:30

Becassine

FR

102

18:30

Pavarotti

VB/
USA

114

15:30

Toy Story 4: Příběh hraček

USA

100

18:30

Přes prsty

ČR

120

15:30

Angry Birds ve filmu 2

USA

97

18:30

Tenkrát v Hollywoodu

USA

159

26.

PO

27.

ÚT

28.

ST

29.

30.

31.

ČT

PÁ

SO

popis

Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky Katie a už jsou na obzoru další nečekané změny.
Vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé
princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.
Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému
dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak
ne všichni se z malého Simby radují.
Peter Parker se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy.
Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si vezme brzy za své.
Viz 2. 8.
Nesmělému řidiči Uberu Stuovi do auta nastoupí nevrlý chlap jménem Vic a vyklube se
z něho tajný policajt, který má zrovna po oční operaci, a tak nemůže řídit auto.
Katherine Newbury je jedinou ženou, které se kdy povedlo po několik let moderovat
úspěšnou večerní talkshow.
Neohrožená Tlapková patrola zažije svoje nejnovější a speciální dobrodružství v kinech na velkém plátně.
Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs a zběhlý agent britské tajné služby Deckard
Shaw dostali zakázku na nalezení a zneškodnění jedné tajné agentky, která údajně přešla
do nepřátelského tábora.
20. července 1969 vyvrcholilo nejsledovanější vesmírné dobrodružství své doby.
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví
o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech.
Bécassine je naivní, bezelstná, zasněná, vynalézavá, vždy upřímná, velmi praktická, instinktivní a vždy připravená říct své malé Loulotte, že ji má ráda všem navzdory.
Rozmáchlý i intimní filmový pohled na život a práci operní legendy Luciana Pavarottiho.
Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se
Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.
Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno. Tedy skoro všechno.
Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při
Televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou
prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu.

Letní kino Beroun
1.

ČT

21:00

Bez věcí nad věcí

NĚM

111

2.

PÁ

21:00

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

USA

134

3.

SO

21:00

Ženy v běhu

ČR

93

4.

NE

21:00

Lví král

USA

118

5.

PO

21:00

Slunovrat

USA

146

6.

ÚT

21:00

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

USA

134

7.

ST

21:00

LOVEní

ČR

100

8.

ČT

21:00

Noční můra z temnot

USA

108

9.

PÁ

21:00

Toy Story 4: Příběh hraček

USA

100

10.

SO

21:00

Ženy v běhu

ČR

93

11.

NE

21:00

Spider-Man: Daleko od domova

USA

120

12.

PO

21:00

Dětská hra

USA

90

13.
14.

ÚT
ST

21:00
21:00

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Toy Story 4: Příběh hraček

USA
USA

134
100

www.mesto-beroun.cz

Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý den
dostanou jednu ze svých věcí zpět.
Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs a zběhlý agent britské tajné služby Deckard
Shaw dostali zakázku na nalezení a zneškodnění jedné tajné agentky, která údajně přešla
do nepřátelského tábora.
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání
– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak
ne všichni se z malého Simby radují.
V odlehlé vesničce se tu jednou za 90 let, na letní slunovrat, koná speciální slavnost.
Mladí Američané si užívají bezstarostné prázdninové veselí.... Vše se ale zvrtne.
Viz 2. 8.
Eliška má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne
„ne“ a od oltáře uteče.
V opuštěném domě najde parta teenagerů knihu, která je plná děsivých příběhů a ještě
děsivějších monster, ale není tak úplně ke čtení.
Když však Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se
Woodymu a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.
Viz 3. 8.
Peter Parker se vydá se svými kamarády Nedem, MJ a ostatními na prázdniny do Evropy.
Petrův plán nechat na pár týdnů superhrdinství a užívat si vezme brzy za své.
Na plátna kin se vrací maniakální vraždící panenka Chucky, ikonická postava, filmová
legenda a člen popkulturní Ligy mistrů.
Viz 2. 8.
viz 9. 8.
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15.

ČT

21:00

Tenkrát v Hollywoodu

USA

159

16.

PÁ

21:00

Lví král

USA

118

17.

SO

21:00

Becassine

FR

102

18.

NE

21:00

Tenkrát v Hollywoodu

USA

159

19.

PO

21:00

Hodinářův učeň

ČR

102

20.

ÚT

21:00

Noční můra z temnot

USA

108

22.

ČT

20:45

Anna

FR

118

23.
24.
25.

PÁ
SO
NE

20:45
20:45
20:45

Hodinářův učeň
Toy Story 4: Příběh hraček
Tenkrát v Hollywoodu

ČR
USA
USA

102
108
159

26.

PO

20:45

Krvavá nevěsta

USA

96

27.

ÚT

20:45

Ženy v běhu

ČR

93

28.

ST

20:45

Podfukářky

USA

94

29.

ČT

20:45

Přes prsty

ČR

120

30.

PÁ

20:00

31.

SO

20:45

Janek Ledecký
- akustický koncert
Přes prsty

ČR

120

Televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou
prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu.
Viz 4. 8.
Bécassine je naivní, bezelstná, zasněná, vynalézavá, vždy upřímná, velmi praktická,
instinktivní a vždy připravená říct své malé Loulotte, že ji má ráda všem navzdory.
Viz 15. 8.
Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví
o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech.
Viz 8. 8.
Za okouzlujícím půvabem Anny Poliatovy, pařížské top modelky, se skrývá tajemství, díky
kterému se ocitne v centru nebezpečné operace.
Viz 19. 8.
Viz 9. 8.
Viz 15. 8.
Grace si bere za muže Alexe Le Domase, pohledného mladíka z bohaté rodiny. Po svatebním
obřadu se Grace dozvídá, že si Se svatebčany ještě po půlnoci zahrát hru na schovávanou.
Viz 3. 8.
Okouzlující Angličance Josephine (A.Hathaway) a trošku neohrabané Američance Penny
(R.Wilson) nejde o lásku, ale jen a jen o peníze...
Linda (P. Hřebíčková) a Pavla (D. Nesvačilová) jsou parťačky, které obětují beach volejbalu všechno...
Stálice československé hudební scény, společně se svou kapelou přiváží do letního kina
v Berouně, v rámci svého akustického turné, jedinečný hudební zážitek pod širým nebem.
Viz 29. 8.

V kempu u Berounky si užijí
milovníci vody

K
n Městské kulturní centrum připravilo na začátek prázdnin dvě hudební
lahůdky. V letním kině koncertovala slovenská legenda Richard Müller,
následně se v prostoru před Hvězdou konala přehlídka dechovek. Zlatým
hřebem bylo vystoupení další hudební legendy, tentokrát české. Publikum
totiž uchvátil a rozezpíval Josef Zíma. 2x foto: Alena Šustrová. n

emp Na Hrázi neslouží jen
pro turisty, na své si přijdou
i Berouňáci. Na břehu Berounky
totiž můžete v parném létu využít
pískovou opalovací plochu, vstup
do Berounky vám usnadní zdejší
molo. Zároveň si zde můžete vypůjčit nafukovací rafty nebo paddleboardy. Vstupné činí 50 Kč na osobu na celý den, děti do deseti let

mají vstup zdarma. Občerstvení je
na místě zajištěno. n

Vzpomínka na Mistra Jana Husa

U

sochy Mistra Jana Husa před
budovou radnice se v úterý
25. června uskutečnila další vzpomínková akce na tohoto českého
reformátora, kazatele a středověkého náboženského myslitele.
Úvodního slova se ujala starostka
Soňa Chalupová a modlitbu pronesla farářka Markéta Macháč-

ková za asistence faráře Mikuláše
Vymětala. Společně s místostarostou Dušanem Tomčem pak všichni
položili kytice k soše Jana Husa.
Celý ceremoniál sledovaly děti
a přítomná veřejnost. Všichni se
pak před pálícím sluncem schovali v evangelické modlitebně, kde
program pokračoval. n

Setkání s českými reprezentanty v softballu

V

úterý 25. června se na Husově náměstí uskutečnilo
setkání s českými softballovými
reprezentanty Patrikem Kolkusem a Mikulášem Klasem a reprezentačním trenérem Tomášem
Kusým. Akce se zúčastnil také
místostarosta Dušan Tomčo, který
zmínil připravovanou plánovanou výstavbu hřiště na pálkovací

www.mesto-beroun.cz

sporty v Berouně. Reprezentanti
se více jak hodinu podepisovali
berounským fanouškům a reprezentační trenér slíbil, že se můžeme v Berouně těšit na zápas
softballové reprezentace při příležitosti otevření nového hřiště. Pro
děti byly připraveny také soutěže
o upomínkové předměty z mistrovství světa. (pi) n
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Kulturní tipy

P

Vladimír Brunton: Slavné tváře

V

ýstavu Vladimíra Bruntona s názvem Slavné tváře, která bude
zahájena v pondělí 2. září v 17:00
v Holandském domě, pořádá MKC
Beroun ve spolupráci s CZECH PHOTO, o. p. s. u příležitosti 30. výročí
pádu totalitního režimu. Fotografie
budete moci zhlédnout do 27. září.

Fotograf, papírník a umělecký tiskař Vladimír Brunton žije
a pracuje v Kostelci na Hané, kde
má kromě ateliéru také papírnu

na výrobu japonského ručního papíru. Zkušenosti získával v zemích
jako Japonsko, Izrael, USA a Čína.
Věnoval se historickým metodám
zpracování fotografie, výrobě japonského ručního papíru a tisku
na něj. Znalosti dále rozvíjí a aplikuje je ve svých dílech. Jeho velký
vzor a inspirace je František Drtikol
a dědeček, který byl také fotograf
a zanechal po sobě mnoho starého
fotografického materiálu. Ten Vladimír Brunton postupně využívá
ke svým experimentům.
Cyklus fotoportrétů známých
osobností Slavné tváře vytvořil technikou vycházející z klasické fotografické emulze, zpracované ručně
chemickým procesem. Obraz je pak
na malířském plátně, které autor
upravuje několika nanesenými vrstvami včetně barev. Vyvolaný a ustálený obraz pere ve vodě, bělí, znovu
pere, tónuje a pak znovu pere. Poslední fáze výroby fotoportrétu je
napnutí plátna na rám. Část tohoto
cyklu můžete vidět v galerii Holand-

ského domu, kam byly pořadatelem
vybrány zejména portréty osobností
české kultury (režiséři Forman či
Menzel, hudební publicista Zdeněk
Mahler, mecenáška Meda Mládková a další), ale také například významného podnikatele Tomáše Bati
či prvních dvou „polistopadových“
prezidentů… n

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
MIC, zašlete svůj e-mail na mic@
mkcberoun.cz.
n 3. 8. Hradišťan – koncert; hrad
Křivoklát; 20:00
n 10. 8. Asonance & Bludný kořen
– koncert; Hudlice; 13:00
n 17. 8. TŘI SESTRY - koncert,
Točník; 18:30
n 25. 8. Michalovi mazlíčci - divadlo pro děti; letní kino; 15:00
n 30. 8. Janek Ledecký – koncert; Letní kino; 20:00
n 3. 10. Tata bojs – koncert; KD
Plzeňka; 20:00
n 23. 10. EMMA LARSSON QUARTET (USA) – koncert; klubová scéna KD Plzeňka; 20:00
n 24. 10. Vím, že víš, že vím –
divadlo; KD Plzeňka; 19:00
n 27. 11. Příbuzné si nevybíráme - divadlo; KD Plzeňka; 19:00
n 11. 12. 4TET Jiřího Korna – koncertní vystoupení; KD Plzeňka; 20:00
n 15. 12. Velké lásky v malém hotelu – divadlo; KD Plzeňka; 19:00
n Taneční pro dospělé září – říjen, začátečníci/pokročilí. Cena:
1500 Kč/pár. n

Janka Řeháková: Doteky světla

P

rvní autorská výstava Janky
Řehákové bude zahájena
v Holandském domě v pondělí
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5. srpna v 17:00 za hudebního
doprovodu klavíristy Tomáše Živora a potrvá do soboty 24. srpna. Janka Řeháková žije a tvoří
v Berouně. Své obrazy, ve kterých
touží zachytit světlo, jež ji fascinuje svou nadějí a hloubkou,
tvoří technikou vrstvené lavírované olejomalby, která je složitá
a náročná na čas i trpělivost,
odměnou je však dosažení téměř
realistického podání. n
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Táborníky navštívily
dvě soutěžící z Masterchefa

B

erounské děti, které trávily část prázdnin na táboře
v Nebřezinech, si odvezly řadu jedinečných zážitků. Bylo mezi nimi
i setkání s účastnicemi kuchařské
televizní soutěže Masterchef Česko Ester a Bárou, které si pro táborníky připravily soutěžní klání

mezi oddíly ve vaření v polních
podmínkách. Úkolem bylo dopoledne uvařit sladké jídlo a odpoledne slané z předem přidělených
surovin. Všichni si užili skvělou
zábavu a na závěr si i společně
na kulinářských specialitách pochutnali. (kh) n

LTC Beroun slaví postup do vyšší soutěže

D

ružstvo mladšího žactva A vybojovalo postup do tenisové 1. třídy Středočeského kraje. Hráči vyhráli všech sedm mistrovských
utkání. Výhra nad Sport Edenem Beroun minulý týden byla rozhodující.
Tento víkend hráči jen potvrdili postup výhrou 6:3 nad 1. Vesteckou
sportovní. Team byl složen z hráčů: Tomáš Slaboch, Matyáš Kraus,
Radek a Ondřej Lojkovi, Naty Nováková, Markéta Burešová a Rozálie
Bělohlávková. (mn) n

Orientační běžci přivezli
mistrovské tituly z MČR v rogainingu

N

n Pozdrav z tábora v Nebřezinech.

Příměstský tábor
pro tanečníky

V

týdnu od 8. do 12. 7. probíhal
na všech pobočkách tanečního
centra R.A.K. druhý příměstský tábor
pro děti. Během týdne byl pro děti
připraven bohatý program plný tanečních lekcí, různých soutěží a her,
výletů či malování návrhů kostýmu
a líčení. Celý týdenní tábor byl zakončen krátkým představením pro rodiče, aby tak děti mohly předvést, co
vše se zvládly naučit. (rak) n

S geologem v muzeu, geoparku,
jeskyni a na nalezišti zkamenělin

V

úterý 6. srpna se uskuteční exkluzivní akce pro všechny malé
i velké zájemce o geologii. Celodenní program s muzejním geologem
zahrnuje nejprve komentovanou
prohlídku Geologicko-paleontologické expozice MČK a Geoparku
Barrandien v Berouně. Sáhnete si

Nová provozovna
n Vojenská zdravotní pojišťovna
otevřela nové jednatelství v Berouně. Pobočku najdete na adrese
Plzeňská 122/20. Otevírací doba:
Po a St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00,
Čt: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00. Více
informací získáte na www.vozp.cz,
e-mailem: info@vozp.cz nebo telefonicky: 311 280 126. n
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na pozůstatky vulkánů a dno pradávného moře, zhlédnete krátká
videa a dozvíte se vše o vzniku, hledání a zpracování krásných achátů.
Poté bude následovat přesun do Koněpruských jeskyní, kde zájemce
čeká netradiční prohlídka. Posledním bodem programu bude hledání
zkamenělin na nedalekém, velmi
vydatném nalezišti. Každý si bude
moci najít svoji vlastní zkamenělinu a odnést si ji na památku domů.
Muzejní geolog pomůže s hledáním
a popisem nalezených vzorků.
Celý program je koncipován hravě
a je vhodný i pro děti. Předchozí
rezervace na tel. 311 624 101 nutná. Doprava do Koněprus linkovým
busem či vlastní. Doba trvání je
od 9:00 do 17:00. (mčk) n

a MČR v rogainingu, které se
letos konalo v Českém středohoří, získal tým Loko boys ve složení Vladimír Mezník a Jan Marek
první místo v závodě na 24 hodin
v kategorii superveteránů (55 a
více let).
Podle sdělení týmu byl letošní
závod jedním z nejnáročnějších,
který od roku 2001, kdy s rogainingem začali, absolvovali. Bylo
to dáno náročným terénem a také
velkým teplem. Za 24 hodin absolvoval tým 92 km s převýšením
4300 m, našel 36 kontrol a získal
2100 bodů. Každý z týmu vypil
skoro 10 litrů tekutin. Protože
tým Loko boys pojal MČR jako
přípravu na MS, které se bude konat koncem července v Pyrenejích
ve Španělsku, přizpůsobil tomu
i výběr kontrol a zvolil si na začátek závodu nejhornatější severní
oblast mapy.
Rogaining je extrémní vytrvalostní sport založený na navigaci
v neznámém terénu a týmové spolupráci. Úkolem týmu, který tvoří
2 až 5 členů, je za pomoci mapy

n Vladimír Mezník (vpravo) a Jan
Marek se radují z vítězství.
a buzoly hledat kontroly (označené oranžovobílým „lampionem“),
které mají různé bodové ohodnocení a jsou rozmístěny v terénu
na ploše přibližně 450 km2.
Vítězí tým, který v určeném
časovém limitu (6, 12 nebo 24 hodin) získá nejvíce bodů. (jm) n

Bronzová příčka na Gladiátor race

P

řed Mistrovstvím Evropy si Barbora
Stejskalová zaběhla ještě jeden závod
Gladiátor race v Holicích, tentokrát však ne
individuálně, ale v kategorii mix. Na 7 kilometrové trati se Barboře s jejím závodním
partnerem dařilo a doběhli si pro 3. místo.
Dalším závodem je již avizované Mistrovství
Evropy v polské Gdyni, které má mnoho
závodníků OCR jako jeden z vrcholů sezóny
a Barbora tam míří taktéž. (bs). (lkd) n
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Obdivuhodný výkon Báry Stýblové

N

a Mistrovství ČR do 22 let,
které v červnu hostila pražská
Slavia, vyslala Lokomotiva Beroun
pět zástupců.
Obdivuhodný výkon podala Bára
Stýblová: na trati 5 000 m doběhla
pro bronzovou medaili. Následně se
postavila na trať 3 000 m překážek,
kde získala stříbrnou medaili.
Dva starty si připsala i Johanka Šafránková. V sobotním úmorném vedru, kdy se teplota na sta-

dionu blížila čtyřicítce, skončila
v běhu na 800 m až na 22. místě.
V neděli už v mnohem příznivějších podmínkách doběhla ve
steeplu – tedy 3000 m překážek
na 6. místě.
Tyčkařka Adéla Rozehnalová
brala za kvalitní výkon 341 cm
11. místo. Na trati 200 m doběhla
Adéla Kupková na 19. místě a Kateřina Dondová na nejkratší trati
100 m skončila 21. v pořadí. (jš) n

Dva výrazné úspěchy berounských Keltů

D

orostenci, kteří po celou sezonu bojovali v nejvyšší soutěži dorostu
o postup do finálové turnaje, v dlouhodobé sezoně obsadili celkové
druhé místo v západní části extraligy a kvalifikovali se do finálového turnaje, který se hrál na začátku června ve Veselí nad Lužnicí. A v turnajovém
souboji pěti nejlepších celků České republiky se rozhodně neztratili a vybojovali bronzové medaile!

n Bára Stýblová (vpravo) si doběhla pro medaile.

Plavci opět na vítězné vlně

V

e dnech 20. – 23. 6. proběhlo
v Českých Budějovicích Mistrovství ČR dorostu a dospělých
v bazénovém plavání. Na tento
vrchol letní sezóny, kde byla elita
českého plavání, se podařilo kvalifikovat hned šesti plavcům Lokomotivy Beroun, kteří sesbírali
šest cenných kovů. Tomáš Míka
vybojoval jednou stříbrnou a dvakrát bronzovou medaili.
V seniorské kategorii pak přišel
historický moment nejen pro
berounské plavání, ale i v celorepublikovém měřítku, o který se
postarali Tomáš a David Ludvíkovi, když si v závodě na 200 m znak
doplaval Tomáš pro mistrovský
titul a David obsadil bronzovou
příčku. Na jednom podiu, v kategorii dospělých, bylo možné prvně v historii MČR spatřit bratrskou dvojici! Tomáš na závěr ještě
přidal stříbrnou medaili.
Na konci června se někteří
z berounských plavců kvalifikovali na nejprestižnější soutěž
v roce, a to Letní olympiádu dětí
a mládeže v Liberci. Berounské
plavání reprezentovali Jan Valečka, Štěpán Palata, Martin Hončík,
Barbora Míková a v neposlední

řadě velmi úspěšná Zuzana Křížová.
I  přes velkou konkurenci se
plavci Středočeského kraje nenechali zaskočit a zodpovědně reprezentovali kraj. V celkovém hodnocení plavání chlapci skončili třetí a
děvčata druhá. V konečném hodnocení za všechny sporty se Středočeský kraj součtem bodů umístil na
skvělém druhém místě.
A  plavci dovezli i několik medailí: V ročníku 2005 se na skvělém stříbrném místě s osobním rekordem umístil a na stupně vítězů
vystoupal pro olympijskou medaili
Jan Valečka (stříbro), Štěpán Palata (stříbro a bronz), Zuzana Křížová (4x zlato, 1x stříbro), Barbora
Míková (2x stříbro). Ve štafetových
závodech se chlapecká štafeta
4x50 metrů volný způsob umístila
na bronzové příčce ve složení: Jan
Valečka, Štěpán Palata, Kristián
Kameš (Kladno), Denis Borovka
(Kladno). Dívčí štafety, ve kterých
se ukázala plavkyně berounského
oddílu Zuzana Křížová, vybojovaly na 4x50 metrů polohový závod
stříbro a na 4x50 metrů volný způsob ve velmi napínavém závodě
zlatou medaili. LoBe n

N

a celostátním turnaji krajských výběrů v kategorii hráčů do 13 let
měli Kelti rovněž svá želízka v ohni. Vždyť téměř polovinu týmu tvořili
hráči z Berouna. Druhá polovina byla především z Kladna. A spojený celek
se turnajem prokousával vysokými výhrami, kdy porážel jednoho soupeře
za druhým. Jediným protivníkem byl regionálnímu výběru Středočeského
kraje soupeř z Pardubicka. S ním Středočeši sice v základní části těsně padli,
ale vše si vynahradili ve finále, kdy po remíze 1:1 zvládli lépe nájezdovou
loterii a celé klání ovládli. (rn) n

n Tomáš Ludvík (uprostřed) a David Ludvík (vpravo) na jednom stupni vítězů.
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