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Krátce z radnice
n Vánoce netradičně
Stejně jako převážná většina
letošního roku i jeho závěr bude
poznamenaný
koronavirovou
pandemií. Vzhledem k současné situaci musela být zrušena
řada plánovaných akcí, koncertů
a setkání, která jsou pro advent
v Berouně v posledních letech
tak typická. Přesto si můžeme
tento sváteční čas užít alespoň
s omezenými možnostmi, jaké
přijatá vládní opatření nabízejí.
Doporučujeme sledovat webové
stránky města, kde informace
aktualizujeme.
n Posílejte své podněty
Představitelé berounské radnice jsou rádi za vaše nápady
a podněty, jak zlepšit život v našem městě. Proto vedle standardní komunikace s veřejností
nově souží mailová adresa podnety@muberoun.cz, na kterou
můžete své dotazy či postřehy
zasílat. Na webových stránkách
pak následně v záložce Pro občany/Dotazy občanů najdete
odpovědi na dotazy, které k nám
přišly.
n Otevření cyklověže
S ohledem na uzávěrku
Radničního listu jsme nestihli
reportáž o kolaudaci cyklověže
u autobusového a vlakového
nádraží, která byla plánovaná na
poslední listopadový týden. Podrobnější informaci přineseme
v lednovém vydání Radničního
listu. Připomeňme jen, že speciální automatická úschovna pojme až 118 kol a v provozu bude
24 hodin denně 7 dní v týdnu.
Denní poplatek činí 5 Kč.
n Zastupitelstvo města
Zastupitelé se na svém posledním zasedání v tomto roce
sejdou 16. prosince. Na jednání
budou mimo jiné schvalovat rozpočet města na rok 2021 a na
program se dostane i projednání
změny územního plánu č. 4, která obsahuje přes šedesát podnětu od veřejnosti. Zastupitelstvo
budete moci opět sledovat
on-line na webových stánkách
města. n
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n Pohled na zasněžený Beroun se nám v posledních letech tak často nenaskytne a vidět naše město
z výšky, to už je skutečná kuriozita. Vychutnejte si tedy tuto momentku se zasněženými kopci v dáli,
kterou vyfotografoval Vladimír Dvořák. Zároveň nám dovolte, abychom vám popřáli krásný adventní čas
a především zdraví pro vás a vaše blízké. n

Integrovaná doprava na Berounsku
bude spuštěna v prosinci
O
d 13. prosince dojde k velkým
změnám v hromadné dopravě. K tomuto datu se totiž spustí
integrovaná doprava na Berounsku, kterou odsouhlasila Rada
Středočeského kraje. Integrace je
plánována již několik let a přinese s sebou řadu změn v příměstské autobusové dopravě i v městské hromadné dopravě. Co nás
tedy čeká? Zavedeno bude 23
nových linek a 6 stávajících bude
změněno. Jednotlivé linky budou
mezi sebou provázány, dojde tak
k plošnější a efektivnější obsluze
území. Některé linky MHD se překrývaly s dalšími spoji a nyní byly
integrovány do tohoto systému.
Tato změna má přinést mimo jiné
urychlení odbavení cestujících.
Provoz bude hlídán koordinačním
dispečinkem. Na linkách bude
platit pásmový a časový tarif PID
s možností využití přestupních
jízdenek i časových kuponů, a to

v papírové i elektronické podobě,
včetně možnosti nákupu jednorázového jízdného platební kartou
u řidiče nebo pomocí mobilní
aplikace PID Lítačka. Díky Tarifu
PID ušetří cestující zejména při
pravidelném dojíždění.
Tolik ve zkratce k chystaným
změnám, které propuknou v polovině prosince. Pojďme si nyní
některé změny přiblížit.

Co nám integrace dopravy
přinese?
Integrace dopravy na Berounsku má přinést řadu výhod, například zřízení centrálního přestupního uzlu Beroun na autobusovém
nádraží z nově integrovaných linek
na stávající páteřní integrované
železniční linky. Přestupní uzel je
mimo hlavní komunikace a umožňuje bezpečný přestup mezi linkami bez ohrožování cestujících
tranzitní dopravou.

Linky jsou koncipovány jako
průjezdní model, čímž umožňují
lepší spojení obcí s nákupními
možnostmi i centrem Berouna.
Jednotlivé linky budou mezi sebou
provázány, dojde tak k plošnější
a efektivnější obsluze území. Změna má nabídnout pravidelnější
spojení z oblasti Berouna a Králova
Dvora na železnici. Integrace má
přinést posílení a doplnění regionálních spojů zejména v mimošpičkových obdobích. Zlepšit se má
mimo jiné také obsluha Hostimi.
Změny na trasách linek
Od 13. prosince vejdou v platnost
nové jízdní řády a aktualizované
trasy jednotlivých autobusových
linek. Dosavadní návrhy obcí
a veřejnosti, které bylo možné zapracovat, byly provedeny, pokud
mohla být dodržena návaznost
jízdních řádů.
Dokončení na straně 3
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Vánoční slovo starostky města Beroun Soni Chalupové
Milí spoluobčané,
uplynulo pár měsíců a opět
se setkáváme nad vánočním číslem Radničního listu. Na rozdíl
od vás, kteří v tuto chvíli už víte,
jestli advent a Vánoce letos budou
tradiční nebo „distanční“, já si
při psaní tohoto článku normální vánoce mohu jen přát a prosit
v duchu, aby se to povedlo.
Letošní rok byl naprosto jiný,
tohle nikdo z nás, bohudíky, ještě
nepoznal. Velké plány a projekty,
se kterými jsme do nového roku
2020 vstupovali, se jako mávnutím zlého kouzelného proutku
změnily v pouhé dodržování pra-

videl, která mají zajistit, že přežijeme. Od března se prakticky do
dneška zastavila kultura, sport,
společenský život, výkonnost ekonomiky se propadá, protože řada
oborů nuceně nefunguje, děti
si chodí prohlížet budovy svých
škol alespoň z venku. Zaklínadlem doby je slůvko „distanční“.
Všechno ale nelze dělat distančně,
zejména sociální vazby ve společnosti jsou založeny na osobním
lidském kontaktu, ať jde o dospělé nebo děti.
V poslední době plyne ze zveřejněných dat, že se přeci jen
epidemiologická situace zlepšu-

S

tejně jako na jaře i nyní během nouzového stavu město Beroun nabídlo
dezinfekci zdarma svým občanům. Výdej probíhal u radnice a v pobočce městské knihovny na Velkém sídlišti. Veřejnost byla o termínech informována jak na webových stránkách města, tak prostřednictvím plakátů na
výlepových plochách a v místních supermarketech. n

je, tak se, věřím, blýská na lepší
časy. Za to všechno, ale nejen za
to, patří dík všem, kteří jste celý
letošní rok s použitím zdravého
rozumu a dodržováním logických
hygienických opatření pomohli
zvrátit nepříznivý stav, který gradoval v říjnu.
Když jsme byli malí, slibovali
jsme před Vánocemi Ježíškovi, že
už nebudeme zlobit a že si dárky
zasloužíme. Já bych teď naopak
za nás všechny psala Ježíškovi,
že jsme byli celý rok hodní a proto si zasloužíme tradiční Vánoce
s možností navštěvovat se a slavit
je společně. A nejúžasnějším vá-

nočním dárkem je pro nás návrat
„obyčejného“ života bez nepříjemných restrikcí, života svobodného
a obohaceného tím lepším, čemu
nás letošní podivný rok
naučil, tedy obohaceného odpovědností,
sounáležitostí, ohleduplností, láskou
k bližnímu.
Přátelé, přeji vám
všem, ať pod stromečkem najdete hlavně toto
a k tomu ještě
hodně zdraví
a štěstí. n

M

ěsto Beroun s ohledem na zajištění zdraví a hygieny pro své občany
opět objednalo dezinfekci všech autobusových zastávek a nejvytíženějších laviček, například na Husově náměstí nebo na Velkém sídlišti. „Stejnou
dezinfekci jsme objednali u společnosti AVE na jaře při první vlně koronavirové
pandemie,“ upozornil místostarosta Michal Mišina. n

Další lokalita v Berouně
dostane novou podobu
D

alší berounská lokalita dostane důstojnější tvář. Na
začátek prosince je totiž naplánovaná pokládka asfaltu v komunikaci podél pivovaru Berounský
medvěd až směrem k teplárně,

dennímu centru pro bezdomovce
a skateparku. V průběhu listopadu probíhaly přípravné práce
tak, aby se s asfaltováním mohlo
začít v prvním prosincovém týdnu. n

Kašna v novém kabátu
N
n Cesta u berounského pivovaru dostane nový povrch.
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ová kašna v Pakostově sadu
má nový kabát. Pokud se
procházíte tímto místem večer,
určitě jste už zjistili, že je dokonce v noci nově nasvícená. Že

jste o tom nevěděli? Pak to berte
jako dobrý tip na procházku večerním Berounem, od první adventní neděle navíc osvětleným
díky vánoční výzdobě. n
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Integrovaná doprava na Berounsku
bude spuštěna v prosinci
Pokračování ze strany 1
To by totiž mělo být prioritou při
sestavování jízdních řádů. Některé linky doznají výrazných změn,
proto doporučujeme předem se
s novým řádem seznámit. Mapy
jednotlivých linek přinášíme uvnitř

školní výukou,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.
Změny v jízdném
Kdo cestuje například Pražskou
integrovanou dopravou, ví, že cena
jízdného se odvíjí od jednotlivých

n Autobusové a vlakové nádraží v Berouně.

listu na str. 8 a 9, kde můžete zjistit,
která linka vede přes vaši zastávku.
Jedná se o poslední aktuální vedení linek, které mělo město Beroun
k dispozici od Integrované dopravy
Středočeského kraje v době uzavírky Radničního listu. Do spuštění
integrované dopravy může dojít
k drobným změnám, proto doporučujeme vše ověřit na www.pid.cz,
případně následně na samotných
zastávkách, až budou vyvěšeny
nové jízdní řády.
Jak to bude s MHD?
Pojmenování linek městské
hromadné dopravy, známé pod
písmeny A, B, C a H, s novým systémem končí. Změny na linkách MHD
budou spočívat nejen v jejich přejmenování, respektive přečíslování,
ale částečně i ve vedení samotných
tras. Nové linky si opět můžete dohledat v přiložených mapách.
Do blízké budoucnosti se chystá několik změn, které mají vést
k lepší obslužnosti především nově
vznikajících lokalit. „Na základě
studie dopravy projednáváme
nové trasy linek městské hromadné dopravy, které by vedly i novými
zastavěnými lokalitami, například
na Malém sídlišti nebo na Paloučku apod. Díky tomu bychom mohli
přiblížit občany do centra města
či k dalším navazujícím spojům.
Školní autobusy pouze pro děti
naše legislativa nezná, přesto některé z těchto nově zřízených linek
bychom chtěli časově provázat se
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pásem. Podobně tomu bude i v případě Integrované dopravy na Berounsku. Díky dohodě bude udělena výjimka pro Beroun a sousední
Králův Dvůr. Cestující v rámci těchto
dvou měst budou platit jen za jedno
tarifní pásmo.
Uhradit můžete jednorázové jízdné, a to buď v hotovosti nebo je možné platit prostřednictvím platební
karty. Pokud využíváte hromadnou
dopravu pravidelně, pak se určitě
vyplatí zajistit si kupóny, které jsou
vydávány jako měsíční, čtvrtletní
nebo roční.
Kde si zažádám o lítačku?
Dosavadní čipové karty vydávané společností Arriva mají nahrané dvě aplikace. Jednou z nich je
tzv. peněženka, kterou bude moci

cestující využívat i po přechodu na
integrovanou dopravu. Další z aplikací na čipové kartě jsou časové
kupóny. Ty však k 12. prosinci končí
a nahradí je tzv. Lítačka. V Berouně
ji již nyní můžete zakoupit v pokladně na hlavním vlakovém nádraží
nebo si o její vydání můžete zažádat
přes webový formulář na stránkách
www.pidlitacka.cz. Kancelář společnosti Arriva, která sídlí v Plzeňské
ulici, tyto kupóny ani žádosti o vyřízení lítačky NEZAJIŠŤUJE!
Kdo cestuje zdarma?
Děti a studenti do 26 let budou
mít nově v územním obvodu Beroun a Králův Dvůr nárok na zvýhodněné jízdné – tzn. cena je ve výši
¼ jednotlivého jízdného. Studenti
starší 15 let se ale musí při platbě
prokázat studentským průkazem či
potvrzením o studiu. Zvýhodněné
jízdné platí i pro seniory od 65 do
70 let. V hromadné dopravě jízdné
neplatí dítě do 6 let, musí mít s sebou doprovod starší 10 let. S výjimkou vlaků pak dále cestují zdarma
senioři nad 70 let a osoby s ZTP.

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Máte dotazy k jednotlivým linkám či k jízdnímu řádu?
Pište na: podnety@idsk.cz
Kde najdete potřebné informace
včetně jízdních řádů a vedení jednotlivých linek v rámci integrované dopravy Středočeského kraje?
www.pid.cz/primestske-cestovani
Kde si mohu zažádat on-line o lítačku?
www.pidlitacka.cz
Telefonní kontakt?
234 704 560

Zelená pro chodce
se aktivuje automaticky

Ch

odci na berounských semaforech nemusí spínat tlačítko, zelená pro chodce naskakuje automaticky v určitém cyklu. K tomuto
kroku přistoupilo vedení města už na
jaře, aby se zvýšila bezpečnost občanů před nákazou koronavirem. n

Stavební práce
v Berouně

V

současné době se provádí řada
oprav vozovek a chodníků, na
jejichž realizaci se využívají peníze
určené v letošním rozpočtu na havárie. Nové povrchy chodníků tak postupně vznikají například v ulicích
Na Černém vršku, Vítězslava Hálka,
Drašarova, Fügnerova, v sousedství
2. ZŠ a MŠ Preislerova nebo v Družstevní ulici, kde se na opravě podílelo město společně s firmou zajišťující pokládku optických kabelů.
Novou vozovku postupně dostávají
vybrané ulice na Malém sídlišti či
ulice kpt. Jaroše a na Jarově směrem
ke hřbitovu. U židovského hřbitova
se řešil propadlý asfalt vozovky, na
nám. Joachima Barranda bylo potřeba opravit propadlou dlažbu. Mimo
jiné se na závěr roku také opravila
lávka přes Vrážský potok u bývalého autobusového nádraží. Stavební
ruch je tak vidět v řadě lokalit. n

Oprava bašty městských hradeb dokončena

O

d poloviny června probíhala pod přísným dohledem památkářů oprava bašty v jižní části městských hradeb. Ta byla z celého úseku v nejkritičtějším
stavu a z důvodu možného pádu kamenů musela být
na jaře uzavřena i část přilehlého parku. Většina prací probíhala uvnitř bašty. Z estetického hlediska je
proto nejvíce patrné nové spárování, jehož hlavním
úkolem je umožnit vnitřní vlhkosti proniknout až na
povrch. Díky našemu snímku můžete vidět zatravnění
koruny bašty, při němž byla použita speciální skladba
kamenů. Jejich úkolem je zadržovat vodu pro rostliny
a zároveň zabránit zatékání vody. V minulosti běžně
využívané drnování zažívá v posledních letech renesanci a najde své uplatnění na nárožích i při dalších
opravách městských hradeb. Nyní by měly přijít na
řadu hradby u hotelu Grand. n

n Pohled na berounské hradby z ptačí perspektivy.
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Kde najdete zásobníky
na psí exkrementy?
J

Speciální ubytování pro případ
nákazy mezi bezdomovci

B

eroun připravil karanténní zařízení pro lidi bez domova. Stejně jako
na jaře toto speciální místo vyrostlo v blízkosti skateparku. Několik
buněk je tak připraveno pro případ, že se u některého z lidí bez přístřeší
potvrdí nákaza koronavirem COVID -19 a bude potřeba jej izolovat. Do
uzávěrky Radničního listu naštěstí nebylo potřeba tyto buňky využít. n

Na městskou horu zavítali divočáci
n Víkend na pře-

lomu října a listopadu připravil pro
městskou policii
kuriozní zážitek.
Na Městskou horu
se totiž zatoulali divočáci. Kvůli
bezpečnosti musel být proto tento
oblíbený lesopark uzavřen. Na místě
zasahovali strážníci městské policie
společně s myslivci. Celou lokalitu
ještě v dalším dnu důkladně zkontrolovali i pomocí termokamery, aby
se přesvědčili, že se zde již žádná
divoká prasata nenacházejí.
n Nedílnou součástí práce městské
policie se v posledních měsících
stala i kontrola, zda lidé dodržují
všechna platná nařízení vztahující
se ke koronavirové pandemii. Strážníci tak dohlížejí na to, aby lidé nosili roušky tak, jak je nařízeno, hlídky
prověřují, zda občané respektují
zákaz vycházení po 21. hodině a zda

se neshromažďují. Právě s tím mají
strážníci asi nejvíce práce. Toto nařízení obchází hlavně mládež a policii
na to upozorňují i samotní občané.
Jedním z míst, kde často dochází
k porušování tohoto nařízení, je
skatepark, kde se v jednu chvíli
sejde třeba i dvacet lidí. Toto a podobná místa proto strážníci nyní
kontrolují častěji.
n Také v listopadu si strážci zákona posvítili na piráty silnic. V jejich
hledáčku opět uvízlo několik řidičů,
kteří překročili povolenou rychlost.
Největším výtečníkem byl muž, který
ve městě jel rychlostí 91 km/hod.
Strážníkům se během této kontroly
podařilo zajistit také muže, kterému
byl vysloven zákaz řízení, a přesto
usedl za volant. Navíc překročil povolenou rychlost a k dovršení všechno jeho vozidlo nemělo platnou STK
ani zaplacené povinné ručení. Případ si převzala Policie ČR. n

ak jsme vás již informovali, vedení města vyšlo vstříc žádostem
pejskařů a na 30 místech v katastru
města nechalo rozmístit zásobníky
na psí exkrementy. Nyní přinášíme
podrobné mapy, kde jsou tyto zásobníky instalované.
Sáčky doplňuje AVE jednou týdně při vývozu odpadkových košů.
Nové zásobníky by pro majitele
psů neměly být signálem, že od
této chvíle mohou vycházet z domu
bez vlastních sáčků. „Může se samozřejmě stát, že zásobník bude
prázdný dříve, než jej AVE opět
doplní. Pro tyto případy doporuču-

jeme mít u sebe pro jistotu vlastní
sáček. Prosíme proto pejskaře, aby
ze zásobníků brali pouze nutný počet sáčků a mysleli také na ostatní,“
uvedl místostarosta Michal Mišina.
Zmíněných 30 zásobníků nemusí být konečný počet. Představitelé
města počítají s tím, že pokud budou mít Berouňané o tuto službu
zájem, instalují v příštím roce další zásobníky. Při jejich rozmístění
bychom chtěli požádat občany,
aby dali vlastní typy, kde by chtěli
zásobníky umístit. Své postřehy
můžete zasílat na podnety@muberoun.cz. n

Okénko zastupitelů
Adopce stromů pro Beroun – přidejte se prosím

A

ž budete číst tento sloupek, bude už adventní čas. Je to doba, kdy bychom se
měli věnovat své rodině a blízkým. Je to příležitost se zklidnit a zamyslet se sami
nad sebou. Všichni si přejeme, abychom prožili krásné svátky, plné klidu a pohody.
Při přípravě tohoto čísla Radničního listu jsem byl dotázán, který dárek se mi nejvíce
líbil. Musel jsem vzpomínat, přitom ty důležité vzpomínky naskakovaly ihned – a vůbec nebyly o dárcích. Vybavily se mi obrázky z pečení ořechových hříbků politých
čokoládou, na které jsem babičce nesměl chodit, ale stejně chodil. Mámino člověče
nezlob se, povídání o bábině, vánoční koledy u piana, adventní věnec, prskavky,
ale také spoustu času venku s kamarády, na bruslích, na sněhu. Kdykoli se zapálí
františek, vzpomínky se okamžitě vybaví. Ty velké krabice s dárky jsou daleko vzadu
za pohledy z očí do očí.
V zápalu každodenních starostí máme my všichni tendenci dokázat velikostí nebo
cenou dárku, jak nám na druhém záleží. Všichni víme, že společný čas je cennější,
ale tlak doby je neúprosný. Zkusme letos opravdu zpomalit. Pomůže to nejen našim
vztahům, ale i naší planetě, kterou svojí spotřebou více a více vyčerpáváme.
Kdybyste měli chuť, můžete se připojit k projektu adopce stromů – spolek Berounská zeleň má ve své správě plochy Na Třešňovce a Na Paloučku, kde vám rádi pomohou s výběrem dřeviny a vlastní výsadbou. Získáte tak dárek, ke kterému se
budete moci stále vracet. V případě zájmu kontaktujte koordinátora: vaclav.kovar@
berounskazelen.cz.
S přáním klidných a pohodových svátků se spoustou sněhu,
Adam Voldán, Beroun Sobě n
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Kde byste uvítali další stojany s elektrokoly?

O

d července mohou lidé v Berouně, Králově Dvoře, Hýskově a Tetíně využívat projekt
sdílených elektrokol. A zájem
veřejnosti je od začátku nečekaný. I z tohoto důvodu se zvažuje
rozšíření dobíjecích stanic do
dalších lokalit ve městě a zájem
projevily i další obce. Nextbike
v listopadu spustil anketu mezi
uživateli elektrokol, aby se sami

vyjádřili, kde jim stanoviště chybí. „Velice nás těší zájem občanů
a určitě vnímáme zájem veřejnosti, že by uvítala stanice s elektrokoly v dalších lokalitách. Lidé teď
měli možnost sami vyjádřit svůj
názor ve zmíněné anketě a s velkým potěšením mohu konstatovat, že se do ní zapojilo téměř
1000 lidí,“ uvedl místostarosta
Dušan Tomčo. n
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Stavební povolení pro jižní
paralelní komunikaci

B

eroun se po dlouhé době posunul v přípravě realizace paralelní komunikace známé jako jižní obchvat. Ve studii je zakreslena od sjezdu v Králově Dvoře na jižní straně podél D5 se zpětným napojením na
dálnici na sjezdu u OMV u sjezdu Beroun – střed. Celý úsek je rozdělen
na 5 etap, kdy jedna z nich leží na katastru města Beroun, ostatní jsou
v katastru sousedního Králova Dvora, kde je již jedna etapa dokončena.
Tato komunikace odlehčí Plzeňské ulici a odvede především těžkou nákladní dopravu.
„Když jsem tento projekt před 4 lety přebíral, byl ze všech stran zcela
zablokovaný. Podařilo se nám ale najít vhodné řešení celé této situace,
které nyní vyústilo ve stavební povolení,“ uvedl místostarosta Michal Mišina, který se projektem celou dobu intenzivně zabývá. V současné době
je projekt zařazen do zásobního projektů Středočeského kraje pod dotační výzvou s tím, že samotná realizace by měla začít v horizontu jednoho,
maximálně dvou let. Investorem bude Středočeský kraj, Beroun se bude
spolupodílet výstavbou chodníků, cyklostezky a navazujících konstrukcí. n

Beroun na historii nezapomíná

D

vě důležitá data si v listopadu
mohli připomenout obyvatelé
Berouna spolu s vedením našeho
města. Prvním z nich je Den válečných veteránů, který připadl
na 11. listopadu. Starostka Soňa
Chalupová společně s místostarosty Michalem Mišinou a Dušanem Tomčem nejprve položili květiny u pomníku na Husově náměstí.
Následně si při jednání rady města

spolu s radními Olgou Chocovou
a Ivanem Kůsem nezapomněli připnout vlčí mák, který se stal symbolem tohoto významného dne.
O týden později uctili květinou
památný 17. listopad, který se stal
Dnem boje za demokracii. S ohledem na koronavirovou pandemii
se tentokrát akce, která by připomněla důležitost tohoto data, konat nemohla. n

Co nabízí městská knihovna v prosinci?

K

dyž nemůžou čtenáři do
knihovny, musí knihovna ke
čtenářům. A nejen k nim. Co nabízíme široké veřejnosti během
nařízené uzavírky?
Čtenářský klub
Čtete rádi? A rádi si o knížkách
povídáte? Máte s kým sdílet své čte-

Zubní pohotovost
n 5. a 6. 12. MUDr. Iva Závorová,
Žebrák, A. Pacovského 277, tel.:
311 533 447
n 12. a 13. 12. MUDr. Dmitry Zaytsev, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 19. a 20. 12. MUDr. Marie Zímová, Hostomice, Tyršovo nám. 225,
tel.: 311 583 140
n 24. 12. MUDr. Julia Asina, Beroun,
Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
n 25. 12. MUDr. Josef Aušteda,
Broumy 73, tel.: 311 585 165
n 26. 12. MUDr. Jana Sedláčková,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.:
311 559 654
n 27. 12. MUDr. Pavla Blechová,
Karlštejn, zdravotní středisko, tel.:
311 681 533
n 1. 1. 2021 MUDr. Jiří Cajthaml,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
Pohotovost je od 8:00 do 11:00 n

www.mesto-beroun.cz

nářské zážitky? Přečetli jste skvělou
knihu a teď nemáte komu sdělit, že
si ji určitě musí přečíst také? Pak je
čtenářský klub právě pro vás. Setkání se uskuteční online ve středu
9. prosince 2020 od 18:00 hodin.
Nutná předchozí registrace na
mvs@knihovnaberoun.cz.
Literární večery Stranou
Poslední tradiční večery Stranou
jsme pro vás natočili a umístili na
Youtube kanál knihovny.
Návody na vyhledávání v katalogu
Na Youtube kanálu knihovny
také postupně zveřejňujeme krátká
videa, která mají pomoci s vyhledáváním v našem online katalogu, a to
i úplným začátečníkům. Dozvíte se,
jak se náš katalog chová a jak v něm
správně hledat přesně to, co potřebujete.
Ztracený knihovník II
Pro děti i ostatní zájemce, kteří
si rádi hrají, jsme připravili pokračování únikové hry. Po stopách
zmizelého knihovníka se tentokrát
můžete vydat online. Kdo s námi začal v listopadu, má možnost hlasováním ovlivňovat děj. Zahrát si však
můžete, i když začnete později.
Pro aktuální informace sledujte
web www.knihovnaberoun.cz. n

Pořiďte si kalendář města Beroun pro rok 2021

N

ový kalendář „Jeníčkův Beroun“, který pro vás letos město vydalo, je
v prodeji. Za cenu 269 korun si ho můžete zakoupit ve výdejním okénku v knihkupectví Kanzelsberger v Palackého ulici (8:00 - 18:00), v knihkupectví Oty Pavla v Havlíčkově ulici (9:00 - 13:00) a nebo v nakladatelství
Machart v Lidické ulici 669 (9:00 - 16:00). V případě rozvolnění opatření
jej zakoupíte následně i v infocentru. V kalendáři najdete výběr 13 snímků
berounského rodáka Jiřího Jeníčka, které pocházejí z cyklu 84 snímků Moje
Berounsko. Autor je pořídil v roce 1943. n

Přejeme našim prosincovým jubilantům
n 70 let
Vítězslav Beneš
Josef Fikart
Vladimír Hausknecht
Luděk Hybeš
Václav Krása
Dumaa Nováková
Věra Pouchová
Dagmar Říhová
Josef Svatoš
Miroslav Veverka
Helena Žáčková
n 75 let
Jiří Bendl
Irena Dršková
Olga Hendrychová
Anna Honzíková
Božena Horová
Hana Hozmanová
Miloslav Jandečka
Vladimír Jozífek
Antonín Kolář
František Mejstřík
Věra Neumannová
Libuše Papežová
Miloslav Plzák
Jana Pokorná
Božena Šťovíčková
Jana Tanclová
Iva Zajícová

n 80 let
Vlasta Hladká
Josef Hůša
Božena Kallová
Václav Kindl
Miroslav Melichar
Eva Počtová
Marie Zýmová
n 85 let
Bohumil Korejs
Marie Lukavská
Eva Nováková
Otmar Schenk
Bohumil Sudík
n 90 a více let
Vítězslava Bartošová - 90 let
Běluše Nová - 90 let
Zdenka Rotkovská - 90 let
Miroslav Šik - 90 let
Jaromír Halbich - 91 let
Karolina Mazancová - 91 let
Vlasta Mášová - 91 let
Libuše Roskotová - 91 let
Vladislav Svatoš - 91 let
Markéta Bittmannová - 92 let
Josef Fousek - 92 let
Hermína Fryčková - 92 let
Božena Lindová - 92 let
Helena Bělohlávková - 94 let

Hodně štěstí a zdraví všem jubilantům přeje vedení města Beroun, redakce Radničního listu a Klub důchodců Beroun. Pokud se blíží vaše životní
jubileum a nechcete, abychom vám v Radničním listu touto formou popřáli, dejte nám vědět vždy do 12. dne předcházejícího měsíce na některý
z kontaktů uvedených v tiráži na poslední straně Radničního listu. Do
mailu prosíme uvést předmět JUBILEA. n
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Představujeme letošní laureáty
Ceny města Beroun
Od roku 2013 se v Berouně pravidelně udílejí Ceny města Beroun, které získávají osobnosti či organizace napříč kulturním, společenským i sportovním spektrem. Stejně jako řadu dalších akcí,
i slavnostní udílení těchto cen zhatila pandemie koronaviru. Laureáti letošních cen jsou ale vybráni
a schváleni berounským zastupitelstvem. Ačkoli si na oficiální předání cen musíme počkat do doby,
kdy to epidemiologická situace dovolí, v medailoncích vám je můžeme představit již nyní.

Válečný veterán Jan Furčák

Dožít se vysokého věku je úžasné.
Jakou daň za to platíte, víte ale jen vy sami

P

ochází z velmi chudé slovenské
rodiny, jeho otec byl od 7 let
sirotek. Při studiích Jana Furkčáka
velmi zaujal profesor latiny, který
výklad doplňoval o názory tehdejších filozofů. V té době zřejmě začala vznikat jeho touha poznat vše
hlouběji. Ve škole začal objevovat
smysl života.

„Když se přes naši vesnici přehnala válka, tak jsem dobrovolně
vstoupil do armády a chtěl jsem se
osobně podílet na osvobození Československa. Přijali mě, zařadili do
Popradu a stal jsem se ženistou. Od
rána do večera v jedněch šatech na
slámě, jeden den hrachová polévka
a fazole nahusto a druhý den fazo-

lová polévka a hrách nahusto. Když
jsem si sáhl pod košili, měl jsem na
ruce dvacet blech. Ale neutekl jsem,
hodnota boje za svobodu byla tak
silná motivace, že jsem vydržel až
do konce,“ vzpomíná na válečná
léta Jan Furčák.
Po válce bylo u nich doma všechno rozbité, rozmlácené. Pokračovat
ve studiích nepřicházelo v úvahu.
Přemluvili ho tehdy, aby zůstal v armádě, vystudoval vysokou školu válečnou a dělal v armádě psychologa.
Osud ho zavál do Berouna, kde
působil jako poručík. A náhoda
tomu chtěla, aby zde našel i svou
životní lásku. Byl se jednou koupat
v Berounce a poranil si ruku. „Jedna
z místních dívek si toho všimla, přišla mě ošetřit a tak jsme se seznámili s mou budoucí ženou. Byla to perfektní manželka,“ říká s úsměvem.

Jako psycholog v armádě postoupil do hodnosti majora, dokud
nebyl za své politické smýšlení propuštěn. Po revoluci byl rehabilitován
a povýšen na plukovníka. „Člověk si
kolikrát říká, že život je zázrak. Dožít se vysokého věku je úžasné, ale
jakou daň za to platíte, to víte jen vy
sami. V tomto věku už vidíte řadu
věcí v jiných souvislostech. Něco
vám při bilancování přináší dobrý
pocit a něco prohlubuje zklamání.
Není to jednoduché, najít pak smysl
života i v tom vysokém věku,“ uzavírá své vyprávění Jan Furčák. n

Charita Beroun

D

Pomáháme klientům tam, kde jejich síly selhávají

alším z letošních oceněných
je Charita Beroun. Kolektiv
jejích pracovníků a dobrovolníků
v čele s ředitelem Petrem Horákem
prožil s ohledem na letošní pandemii koronaviru náročný rok. Jak už
je pro charitu typické, její pracovníci pomáhali všude tam, kde bylo
třeba. A v porovnání s minulými
léty bylo jejich pomoci potřeba
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mnohem více a na řadě úrovní. Je
tedy zřejmé, že právě celý kolektiv
tvořící Charitu Beroun si letos cenu
odnáší zaslouženě.
Pojďme si historii a náplň práce
této organizace připomenout.
Charita Beroun byla založena
před 27 lety a dnes je největším
poskytovatelem sociálních služeb
na Berounsku. Zaměstnanci a dob-

rovolníci Charity Beroun nabízejí
pomocnou ruku seniorům, rodinám
v tíživé situaci i lidem bez přístřeší.
Mottem i cílem konání Charity
Beroun je pomáhat klientům tam,
kde jejich síly selhávají. Vzhledem
k různorodosti klientů a služeb se
také metody k dosažení cíle různí.
Jedná se proto především o konkrétní práci s jednotlivci.

Náplň práce je různorodá, od
provozování azylových domů, denních center, přes terénní program až
po provozování šicí dílny či obchůdků dobré vůle. Ročně pomoc nabízí
tisíci klientům a zaměstnává více
než sto pracovníků. Charita Beroun
propojuje své aktivity s běžným
i společenským životem ve městě.
Pořádá charitativní sbírky, koncerty,
plesy, sportovní akce…
Svému poslání tato prospěšná
organizace dostála také v době pandemie koronaviru COVID -19. Její pracovníci se například postarali o vznik
prvního berounského rouškovníku,
zajistili potravinovou sbírku, pomohli městu s roznosem roušek a letáků
místním seniorům. Jak se zkrátka
opět prokázalo, práce zaměstnanců
a dobrovolníků Charity Beroun je
prospěšná celé naší komunitě. n

6

Fotograf a knihkupec Vilém Kropp

Vilém Kropp, šťastný to muž!

M

ožná si pamatujete na malý
stánek s knížkami na berounském náměstí, u něhož postával elegantně oblečený muž
s šátkem okolo krku. Jmenoval se
Vilém Kropp a v Berouně právě
začínal psát novou kapitolu svého životního příběhu, byť byl ve
věku, kdy jeho vrstevníci, řečeno
s trochou nadsázky, chodí do parku krmit holuby.
Po revoluci společně se svou
ženou otevřel v Berouně tři knihkupectví a založil první berounskou galerii v Pivovarské ulici,
kde se pět let sházeli lidé z místních i pražských uměleckých kruhů. Z jeho vydavatelství vyšlo téměř dvacet převážně regionálních
publikací.
Rodák z Ostravy se vyučil strojním zámečníkem, ale jeho srdce
patřilo fotografii. Nikdy si však
nepomyslel, že se jeho koníček
stane také jeho profesí.
První Kroppův životní příběh
se odehrával na pražském Václaváku, kde coby fotograf deníku
Práce nafotil za více než třicet let
tisíce fotografií z běžného života

i historicky významných událostí.
Když se pak v téměř šedesáti letech znovu oženil a narodil se mu
syn Vilém, prožíval svou novou
roli se zcela výjimečným a intenzivním pocitem. V novém domově
na Berounsku, kam se s rodinou
přestěhoval, poznal opravdové
rodinné štěstí a zároveň se zde
zcela naplnil jeho tvůrčí život.
Rodina ho zásobovala obrovskou
energií, díky ní získal chuť do
nové práce. Vrhat se do po hlavě
do neznáma, s obrovským nasazením, poctivostí a zápalem pro
věc, to byla vlastnost pro Viléma
Kroppa typická.
Za největší ocenění své práce vždycky považoval zisk první
ceny v prestižní soutěži World
Press Photo, kterou se snímkem
Provinilec vyhrál v pouhých 39
letech. Osud mu však dopřál zažít ještě něco mnohem většího.
Bylo mu 88 let, když znova otevřel
kapitolu Václavák a rozhodl se
uspořádat výstavu. Vše co potřeboval, měl ve svém archivu. A tak
se zrodil nejúspěšnější projekt
v historii českého výstavnictví.

Výstavu Na Václaváku o Václaváku navštívilo na podzim 2008 na
stejnojmenném náměstí, ve stanu
o rozloze 120 m2 bezmála 160 tisíc lidí. Svou dlouholetou kariéru
tak symbolicky zakončil tam, kde
v roce 1953 začala.
Svou nesmazatelnou stopu

nechal Vilém Kropp také v našem
městě a za to mu patří nejen dík,
ale zaslouženě i Cena města Beroun, kterou si bohužel už sám
nepřevezme. Posíláme mu ji proto do fotografického nebe a dodatečně přejeme vše nejlepší ke
stým narozeninám! n

Prezident České protipovodňové asociace Jan Papež

N

„Když si to vyzkoušíte v mrazu, už vás nic nezaskočí!“

ezapřel v sobě zkušeného vojáka, vždyť také čtvrt století
působil v ženijním vojsku. Svým
direktivním přístupem dokázal
lidi stavět proti sobě, ale zároveň
je uměl i spojovat. To když poznali, jaký Jan Papež opravdu je a že
za důrazným hlasem a maskou
nekompromisního vůdce se skrývá dobrosrdečný muž, plný empatie a zápalu pro věc. Chtěl jen
dobře dělat svoji práci a hlavně
pomáhat zvítězit nad živlem, kterým jsou povodně. Proto v roce
1997 založil firmu Koordinace,
která se stala předním dodavatelem povodňových plánů v České republice. Zkušeností z doby
působení v armádě měl více než
dost.
Stál také u zrodu České protipovodňové asociace a řadu let
působil jako její prezident. V tomto oboru byl rovněž uznávaným
soudním znalcem. A na výstavišti
v Brně vytvořil vodní polygon,
kde prováděl praktické ukázky
výcviku zaměřeného na ochranu
před povodněmi. Populární byly
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nejen u zástupců českých obcí
a měst a podnikatelské sféry, ale
účastnily se jich i stovky zájemců
ze zahraničí.

nu se o rok později největší povodeň v novodobé historii města
obešla bez ztrát na lidských životech. Vytvořil povodňový plán pro

Beroun byl pro Jana Papeže srdeční záležitostí a všude ho dával
za příklad. Spolupracoval s ním
od roku 2001 a i díky němu a nově
vytvořenému povodňovému plá-

celou berounskou spádovou oblast, pro budovu radnice, Penzion
pro seniory i pro vlastníky nemovitostí v zátopových oblastech.
Školil členy povodňové komise,

odborně dohlížel nad zkouškami
protipovodňové ochrany a vždy
byl nápomocen svou odbornou
radou. Pomáhal pracovníkům berounského úřadu se zaváděním
automatického vyrozumívacího
systému se zpětnou vazbou, který
město dodnes jako jediné v Česku
úspěšně využívá.
Papežův důrazný hlas v Berouně naposledy zazněl v listopadu 2016, kdy v mrazivém podzimním dni proběhl na pravém břehu
Berounky další z nácviků stavby
protipovodňové ochrany. „Když si
to vyzkoušíte v mrazu, už vás nic
nezaskočí,“ komentoval situaci se
svým svérázným humorem.
Město Beroun nechalo jako
vzpomínku na vzájemnou spolupráci instalovat u lávky přes
Berounku Janu Papežovi pamětní
desku. Přesně v tom místě, kde
při nácviku zvedání lávky Jan Papež řadu let nikdy nechyběl. Cena
města udělená in memoriam je
jen dalším výrazem díků za práci,
kterou Jan Papež pro nás vykonal.
Děkujeme! n
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Jak bude jezdit integrovaná
autobusová doprava na Berounsku
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SOUTĚŽNÍ
KUPÓN
NAJDĚTE
NOVOU FIGURKU
V BEROUNSKÉM
BETLÉMU
Tajemnou figurkou je:

Jméno soutěžícího:

Adresa:

Telefonní číslo:

(Vyplněním tohoto kupónu souhlasím se zveřejněním svého jména na webových stránkách města,
facebooku a v Radničním listu)

Betlémské světlo

P

okud to současná situace dovolí, bude možné
si v letošním roce Betlémské
světlo vyzvednout v Městském
informačním centru. Skautské
středisko Radost a naděje je
připraveno nám ho doručit
19. 12. dopoledne. Vše ale
záleží na vládních nařízeních.
Aktuální informace naleznete
na našich stránkách www.infocentrumberoun.cz. n

Jaký bude letošní berounský Advent?

V

zhledem k tomu, že v době
uzávěrky tohoto čísla RL
ještě nebylo jasné, jaká budou
další opatření vlády proti šíření
koronavirové pandemie, není
zatím možné stoprocentně stanovit program letošního adventu.
Nějaké varianty město Beroun
a Městské kulturní centrum má
připraveny a v případě rozvolňování opatření je bude operativně
a dle možností realizovat. MKC
Beroun například je připraveno

✂ Soutěžte o neznámou

Netradiční Mikulášská
v infocentru

M

ěstské informační centrum
pro děti připravilo netradiční
Mikulášskou. Za vlastnoručně namalovaného či vyrobeného medvídka děti čeká malá odměna. Podrobnosti již brzy naleznete na stránkách
www.infocentrumberoun.cz. Akce se
bude konat pouze, pokud to dovolí
aktuální vládní nařízení. n

figurku v betlému

M

ěsto Beroun ve spolupráci
s řezbářem Janem Viktorou,
autorem berounského betléma,
připravilo pro všímavé návštěvníky Berouna soutěž. Berounský
betlém se letos rozrostl o dvě nové
postavy. Jednu z nich nepřehlédnete, je to slon. V betlému se ale
ukrývá ještě jedna nová figurka
a o tu nyní můžete soutěžit. Pokud
ji odhalíte, napište ji do kupónu,
který si můžete vystřihnout nad
článkem. Lístek pak vhoďte do
schránky u betléma. Hlasovat
můžete do druhé adventní neděle, tedy do 13. prosince. Následně
bude ze správných odpovědí vylosován vítěz, jehož jméno zveřejníme na webových stránkách města.
Ten si následně bude moci figurku
vyzvednout na radnici. n

Koncert „Berounko má“ bude!

K

amarádi Staré řeky tento
rok oslavili 54 let od svého
založení. Osadní kapela pořádá
každoročně slavnostní předvánoční koncert s dnes již tradičním
názvem „Berounko má“. Letos
nás v rámci protiepidemických
opatření, kromě jiného postihlo
i uzavření sálů a zrušení plánova-

Čertovská stopovaná s MKC

P

rvní dva prosincové týdny se po Berouně budou potloukat keramičtí čerti! Kdo je všechny objeví a vyluští z jejich indicií tajenku,
toho čeká nejen nadílka, ale také čertovské slosování - šťastlivci si pak
keramické čerty budou moci odnést domů.
Veškeré informace se před začátkem Čertovské stopované dozvíte na
www.mkcberoun.cz a www.muzeumberounskekeramiky.cz. n

www.mesto-beroun.cz

natočit některé z plánovaných
nedělních koncertů a nabídnout
možnost jejich zhlédnutí na FB,
natočení výstav v našich galeriích
a podobně. Pojďme si tedy užít letošní netradiční advent v mezích
možností, které nám přístí dny
přinesou.
Sledujte tedy naše webové
stránky www.mesto-beroun.cz,
www.mkcberoun.cz, FB profil
a výlepové plochy města, kde přineseme aktuální informace. n

ných akcí, a tak 13. ročník předvánočního koncertu jsme museli
zrušit. Ale ne tak docela. Koncert
„Berounko má“ bude. Díky jedinému pravidelnému rozhlasovému pořadu Ozvěny trampských
ohňů moderovanému známým
trampem a muzikantem Tony Linhartem. Pořad je vysílán pravidelně každé úterý od 19:00 na vlnách
Country radia. V úterý 8. prosince
v 19:00 můžete slyšet nejen písničky Kamarádů Staré řeky, ale
i písničky Tony Linharta a skupiny
Pacifik, Paběrků Marko Čermáka,
Eldoráda Tomáše Pergla, Franty
Hackera a dalších, kteří s námi
vystupovali jako hosté oblíbených
předvánočních koncertů. Tak pěkný poslech. Pepík Patera n

Vánoční bohoslužby

P

řinášíme přehled plánovaných bohoslužeb v Berouně a blízkém okolí v době
vánočních svátků. Jejich konání
je samozřejmě podmíněno platnými epidemiologickými opatřeními. Doufejme, že situace bude
natolik příznivá, že se bohoslužby budou moci konat.
n 24. prosince - Beroun 16:00
a 23:00 (bohoslužba slova s jáhnem), Loděnice 16:00, Králův
Dvůr 22:00, Tetín 23:00, Železná 24:00 (bohoslužba slova
s jáhnem)
n 25. prosince - Beroun 10:00,
Králův Dvůr 8:00, Svatý Jan pod
Skalou 8:00, Loděnice 9:30,
Chyňava 11:00, Nižbor 16:30
n 26. prosince - Beroun 10:00,
Králův Dvůr 8:00, Loděnice 9:30,
Vráž 11:00, Tetín 11:15 n
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Berounský advent v datech aneb zavzpomínejme si
Vybavíte si, kdy se na Husově náměstí začal slavnostně rozsvěcet vánoční strom? Kdy se zde konal první vánoční koncert? Ve kterém roce
se před radnicí objevil náš slavný vyřezávaný betlém z dílny Jana Viktory? Připomeňme si krásné okamžiky uplynulých Vánoc a můžeme
se společně těšit na všechny další, které nás teprve čekají.
PRVNÍ ADVENTNÍ KONCERT
Po opravě Husova náměstí,
které poničily povodně v roce
2002, získalo město výborný prostor pro novou tradici, a to zahájení adventu. Poprvé se tak obyvatelé Berouna mohli stát svědky
slavnostního rozsvícení vánočního stromu i celé vánoční výzdoby
ve městě v roce 2004. A současně
se konal první adventní koncert,
o který se postaral Petr Kotvald
a pěvecký smíšený sbor Slavoš.

n Tradici vánočních koncertů odstartoval v Berouně Petr Kotvald,
a to v roce 2004.
TRADICE ZAČÍNÁ
Úspěch prvního ročníku slavnostního zahájení adventu vedení berounské radnice nenechal
na pochybách, že je to správná
cesta. Proto bylo nasnadě, že se
tato akce konala i následující rok.
Hlavní hvězdou večera byla Yvetta

Blanarovičová. Všichni si společně přáli, aby se z této příjemné
společenské události stala berounská tradice. A to se povedlo.
BEROUNSKÝ BETLÉM
V roce 2006 se obyvatelé Berouna dočkali další novinky, na kterou
mohou být náležitě pyšní. Díky
řezbáři Janu Viktorovi totiž získali
unikátní dřevěný betlém, který je
již nedílnou součástí naší vánoční
výzdoby. Navíc se betlém každým
rokem rozrůstá o novou postavičku. V letošním roce to je slon.
SLAVNÁ JMÉNA
V následujících letech se na
pódiích na Husově náměstí vystřídala samá známá jména českého showbyznysu. Pojďme si je
připomenout: Pavel Vítek (2006),
chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri (2007), Bára Basiková (2008),
Spiritual Kvintet (2009), Pavel
Bobek s Pavlínou Jíšovou (2010),
Hradišťan (2011), Lenka Filipová
(2012), Pavel Vítek (2013), Musica
Bohemica a andělé na chůdách
v podání divadla Kvelb (2014),
Karolina Gudasová a Miro Šmajda
(2015), Kamil Střihavka (2016),
Pražská zvonkohra Carillon (2017),
Barokní andílci, soubor vedený
Michalem Pavlíkem z Čechomoru
a Rainbow gospel choir (2018).
KLUZIŠTĚ
POD ŠIRÝM NEBEM
Přišel rok 2013 a s ním opět
několik novinek, které se staly nedílnou součástí berounského adventu. Poprvé si malí i velcí mohli
zabruslit na umělém kluzišti pod

n Kluziště pod širým nebem je velkou atrakcí pro malé i velké.
širým nebem přímo v srdci Berouna. Nově také vyrostlo menší pódium v horní části náměstí, aby se
adventní program mohl rozrůst
o další akce a koncerty. Poprvé se
také v novodobé historii města na
Husově náměstí konala mikulášská nadílka pro děti.
KOLOTOČ PRO DĚTI
Před třemi lety se součástí
adventního programu stal také
kolotoč pro děti s dotovaným jízdným. Děvčata a chlapci tak dostali
další možnost, jak si s rodiči užít
příjemný sváteční čas na náměstí
a zkrátit si čekání na Ježíška.

www.mesto-beroun.cz

SVĚTELNÁ SHOW
V loňském roce zažili návštěvníci Berouna úplně jiné zahájení
adventu, než na jaký byli dosud
zvyklí. Místo koncertu pro ně totiž
Městské kulturní centrum společně s městem Beroun připravilo světelnou show a pohádkový
příběh na téma andělský advent.
Dechberoucí podívanou ocenili
nejen děti, ale i dospělí. n

ŽIVÝ BETLÉM
Vedle vyřezávaného betléma
Jana Viktory se v roce 2017 objevil
další betlém, tentokrát živý. Ovečka, poník i koza přitahují od té
doby pozornost malých i velkých
návštěvníků města. A kdo chtěl
udělat dobrý skutek, mohl přispět i něco na krmení.
SPECIÁLNÍ BEROUNSKÉ
HRNKY
Co by to bylo za advent, kdyby
chybělo něco dobrého na zahřátí.
Po vzoru zahraničních měst Beroun při této příležitosti vytvořil
v roce 2018 speciální sadu vánočních adventních hrnků, které si zájemci mohli společně se svařeným
vínem zakoupit. Nikdo nečekal, jak
velký zájem o hrníčky bude. Celá
série se vyprodala během prvních
adventních dnů, tak jsme museli
urychleně objednávat další.

n Chlapecký pěvecký sbor Boni Pueri, který vystupoval v Berouně
v roce 2007, se řadí mezi nejkrásnější adventní koncerty.

totiž Ježíškova kancelář, ve které
mohli děvčata i kluci nechávat
své vzkazy Ježíškovi. O rok později se tato kancelář rozrostla ještě
o speciální razítko.

JEŽÍŠKOVA KANCELÁŘ
Před dvěma lety se další novinky dočkaly opět děti. Vznikla zde

n Věděli jste, že perníčky na berounském stromečku jsou z dílen
šikovných žáků SOŠ a SOU Beroun - Hlinky.

11

Vánoční anketa…

Tři vánoční otázky pro berounské zastupitele
Nastává nejkrásnější období roku,
které je spojeno s tradicemi, dárky
a dobrým jídlem. Našim zastupitelům jsme položili tři otázky, které
jsou právě s těmito typickými vánočními symboly spojené. Pojďme tedy
společně zjistit, jak oni sami prožívají
vánoční svátky? (Pozn. red. Zastupitelé jsou řazeni abecedně dle příjmení)
n Období Vánoc je opředeno tradicemi, někteří z nás si dokonce
vytvářejí své vlastní. Jaký je váš nejoblíbenější vánoční zvyk?
n Vánoce jsou samozřejmě také
milá překvapení a dárky. Prozradíte nám, jaký vánoční dárek vám
udělal největší radost?
n K tomuto období patří také dobré jídlo. Máte nějaký osvědčený recept na vánoční pochoutku, který
se u vás dědí z generace na generaci? Případně na jakém cukroví si
pochutnáte?

Viktor Burkert
1. Vánoce si s rodinou
velmi užíváme. Zdobíme společně stromeček, připravujeme
štědrovečerní večeři, rozsvěcujeme
krásný betlém, který jsme kdysi dostali darem. Samozřejmě vše směřuje k rozbalování dárků, na které
se každé dítě, naši dceru nevyjímaje,
těší ze všeho nejvíc a není tomu jinak
ani u nás.
2. Největším darem je pro mě každý
rok to, že je celá rodina zdravá. Vždy
se také velice těším na upřímnou dětskou radost naší dcery z dárků, které
jsme pro ni s manželkou připravili.
To je k nezaplacení. Z poslední doby
jsem se nejvíc těšil z prvních strávených Vánoc v našem zrekonstruovaném bydlení.
3. Myslím, že nevybočujeme proti
jiným domácnostem. Připravujeme
smaženého kapra a bramborový salát. Vtipné je, že se u nás dělají dva
druhy, protože já i manželka máme
rádi saláty, na které jsme byli zvyklí
z domova a zůstalo nám to dodnes.
Dcera si diplomaticky dává raději od
každého salátu trochu.
Radek Dolejš
1. Zvyky dodržujeme
tradiční – jmelí, krájení jablíček, koledy,
2
3
šupina
pod talířem,
gr. Eva Chlumská
Mgr. Olga Chocová
Radek Dolejš
pálení františků…
Dříve topodnikatel
byl dozástupkyně
učitelka na
editele ZŠ a radní
gymnáziu a radní
a zastupitel
polední fotbálek, dnes je tím
nejoblíbenějším zvykem určitě odpolední
procházka s dětmi do lesa ke krmelci
s pořádnou nadílkou pro zvířátka než
7 připraveno.
6 bude doma všechno

osef Štěpánek

hudebník a radní

Mgr. Bc. Jiří Besser

4

8

MUDr. Klára Šillerová

advokát
lékařka a zastupitelka
www.mesto-beroun.cz

2. U mě je to jednoduché. Pod stromečkem nesmí chybět knihy a mám
z nich vždy velkou radost. Doufám, že
to nebude znít jako klišé, ale raději
mnohem více dárky někoho obdarovávám než je dostávám. Především
to těšení kluků a pak ty rozzářené
oči pod stromečkem jsou nenahraditelné.
3. Nejsem vařící ani pečící typ, takže
funguji jednoznačně jako výstupní
kontrola O pečení se u nás dělí
babičky, manželka a děti, které zdobí
hromady perníčků. Osobně mám nejraději linecké pečivo s marmeládou
nebo ořechové košíčky polité čokoládou. Na recept se mě ale neptejte.
Jsem jediný v rodině, kdo nejí kapra,
takže já mám řízek a polévku s játrovými knedlíčky, jinak klasický bramborový salát, a potom dobré červené
víno s hromadou chuťovek s česnekovou pomazánkou.
Miroslava Holubová
1. Pro mě osobně je
nejoblíbenějším vánočním zvykem vytvoření vánoční výzdoby.
2. Největší dárek, který mi udělal radost, byl pobyt na horách.
3. Nejoblíbenějším vánočním cukrovím jsou pro mě vanilkové rohlíčky.
Soňa Chalupová
1. Vánoční čas pro
mne symbolizuje adventní svícen a vánoční stromek, které jsem
nazdobila. Ze všech tradičních vánočních zvyků je pro mne nejdůležitější
možnost sejít se se svými blízkými.
2. V roce 1992 jsem v rámci projektu NEWS strávila spolu s dalšími 19
Čechoslováky víc než 5 týdnů před
Vánocemi v Nikaragui. Vracet jsme se
měli okolo 15. prosince, ale nastaly
nejrůznější komplikace, propadly
nám letenky a skoro i americká víza.
Před Vánocemi byly všechny lety do
Evropy prakticky vyprodané. Jen díky
nadlidskému úsilí představitelů nikaragujského svazu měst a obcí se i tak
velkou skupinu nakonec podařilo do
jednoho z letadel dostat a 22. prosince jsme přistáli ve Vídni, což je skoro
za plotem…Ten nejkrásnější dárek
pro mne byl, že jsem Vánoce prožila
s manželem a oběma malými syny,
kteří na mne čekali doma.
3. Jednoznačně babiččina černá
5
omáčka.
Recept je jednoduchý: vezMUDr. Kateřina Táborská
mete všechny
lékařka druhy českého sušenéa zastupitelka
ho ovoce,
ale hlavně švestky a hrušky,
přidáte ořechy, všechno rozvaříte,
osladíte medem, možno kápnout
trochu rumu. Vychladlá omáčka se jí
s kouskem vánočky.
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Eva Chlumská
1. Nejoblíbenějším
zvykem je krájení
jablíček, pečení cukroví a stromeček.
V některých rodinách ho zdobí děti
s rodiči, ale nám ho stále nosí Ježíšek. Někdy přiletí už v noci z 23. na
24., někdy až na Štědrý den odpoledne. Asi podle toho, jak jsme hodní.
2. Největší radost mi udělal dárek,
který jsem dostala před 9 lety. Byla
to obálka a v ní informace, že se ze
mě v červenci stane babička. Tomuto
dárku je dnes 8 a půl a radost z něj
mám stále.
3. K Vánocům samozřejmě patří
bramborový salát, který má každá
rodina originální. Dnes už ho dělá
moje starší dcera a já si na něm vždy
pochutnám. Z cukroví pro mě nesmí
chybět vanilkové rohlíčky a ty umí
nejlépe moje maminka, samozřejmě.
Olga Chocová
1. Každoročně krájíme s rodinou jablíčka, pouštíme lodičky
z ořechových skořápek a po rozdání dárků voláme: “Děkujeme, Ježíšku!“ Jinak nejenom na
Vánoce mi stále doma plápolají svíčky, které v tento čas přinášejí ještě
větší kouzlo.
2. Jednoznačně ten, který je vyroben
vnoučaty, a to jich mám pět. Tedy obrázek, korálky, keramický sněhulák
nebo andělíček, vše pečlivě schovávám. Osud byl ke mně štědrý a každý dárek mi potěšil. Ostatně jako asi
většina lidí dárky raději dávám.
3. Nejsem moc na sladké, ale v sešitě receptů mám vždy poznámku,
od koho recept byl, někdy i při jaké
příležitosti jsem ho ochutnala. A tak
pod heslem babička družina mám
jeden rychlý a výborný. Ráda se
o něj podělím: ½ kg hladké mouky,
1 iva nebo jiný ztužený tuk - nastrouhat, 1 tekutá šlehačka. Toť vše.
Smíchat, vyválet a vykrájet srdíčka,
stromečky,
hvězdičky…Upečené
obalit v moučkovém cukru s vanilkou. Dobrou chuť!
Ivan Kůs
K Vánocům přeji všem
čtenářům Radničního
listu a jejich blízkým
hlavně zdraví, klid
a mír v duši a také štěstí na lidi.
Kamil Machart
1. S nejbližšími sousedy se scházíme ke
společnému zpívání
koled. A vrcholem je
samozřejmě rodinné setkání u spo-

lečné večeře. Jak nám postupně děti
dospívají a „vylétají z hnízda“, tak si
stále více uvědomuji, že vlastně tato
obyčejná setkání celé rodiny u jednoho stolu jsou asi tou nejpodstatnější vánoční tradicí.
2. Mým oblíbeným vánočním artiklem jsou knihy - ať už ty, co dostávám, nebo ty, které daruji. Už během roku vysílám ke svým blízkým
nenápadné signály, co bych si po
Vánocích rád přečetl… Předchozí
tři roky jsem s potěšením nacházel pod stromečkem vždy jeden díl
románu Chaima Cigana „Kde lišky
dávají dobrou noc“. A protože se jedná o tetralogii, tak myslím, že letos
bude série završena.
3. U nás jednoznačně vedou vosí
hnízda, ta obvykle mizí nejrychleji.
A pro mě osobně druhou příčku žebříčku vánočních pochutin dlouhodobě zaujímají prosté pracny.
Irena Mastná
1. Asi nejvýraznější
vánoční zvyk v naší
rodině je pravidelná
návštěva České mše
vánoční od Jakuba Jana Ryby v podání skvělého berounského sboru
Slavoš a orchestru VŠE Praha ve
Svatém Janu pod Skalou 23. prosince. Jestli se nemýlím, letos půjdeme podvacáté. Tímto koncertem
pro nás svátky začínají a naladí nás
na vánoční atmosféru, abychom je
oslavili v co nejširším kruhu rodiny
pokud možno klidně.
2. Přiznám se, že dostávání dárků
o Vánocích už neprožívám tak jako
v dětství. Potěší mě i maličkost. Od
doby kdy s námi zase slaví svátky
malé děti, které upřímně věří na
Ježíška, užívám si tu atmosféru
a radost s nimi. Vím, že to bude jen
pár let a pak budou sofistikovaně
prohledávat skříně a kouzlo Ježíška
bude pryč. Pokud bych si něco mohla přát letos, pak bílé Vánoce.
3. V rodině se po generace předává
recept na „zaručeně nejlepší“ rybí
polévku a bramborový salát. Maminka pochází z Krkonoš, tak nechybí ani vinné klobásy, Kuba a hubník.
Stálice mezi vánočním cukroví jsou
turecké řezy podle prababiččina
receptu. Já osobně cukroví nepeču,
dostáváme ho od babičky a nejvíc si
stejně pochutnám na tom „na tajňáka“ před svátky.
Jiří Míka
1. Doma s dětmi dodržujeme
tradiční
české tradice a vychutnáváme si společné chvíle, kdy můžeme být jako

Ing. Simona Boldi
vedoucí odboru MěÚ
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rodina pohromadě. Zdobíme spolu
například cukroví, pouštíme svíčky
v lodičkách z ořechů, zpíváme koledy, zdobíme společně stromeček.
K Vánocům u nás patří i alespoň
dvouhodinová procházka venku
v přírodě.
2. Už řadu let se věnuji budhismu.
Proto je pro ně nejlepší dárek ten,
který se právě s budhismem pojí,
ať už se jedná o knihu nebo třeba
o sošku. Ty pak rozmisťujeme na
zahradě a já si pak i v průběhu roku
připomínám, od koho jsem je dostal
a mám z toho velkou radost.
3. Jsem stará škola a mám rád klasiku. Přiznám se, že celý rok se
bramborového salátu ani kapra nedotknu, ale o to víc si toto jídlo vychutnám o Vánocích. Salát s kaprem
vydržím jíst od Štědrého dne až do
Nového roku.
Michal Mišina
1. Vánoce vnímám
jako svátky klidu a porozumění, setkávání
rodiny a přátel. Slavíme tradiční české Vánoce, stromeček, dárky, kapr atd. Vánoce mám rád
jako celek, a nelze říct který z tradičních zvyků mám raději. Spíše to, co
přímo Štědrému večeru předchází.
24. dopoledne jdeme se sousedy, kamarády a dětmi k rybníkům U Zabitého. Ozdobíme stromek krmením pro
zvířátka a zazpíváme koledy. Odpoledne si zajdeme pro Betlémské
světélko, kde se většinou potkáme
s řadou kamarádů a přátel.
2. To nelze říct pouze o jednom.
Když jsem byl malý, tak to byly samozřejmě hračky. Nyní je to hlavně
nářadí a potěší mě už i tzv. měkké
dárky (textil), které jsem jako malý
rád neměl. Úplně z jiné kategorie
byl první dárek od syna.
3. Na sladké moc nejsem a z vánočního pečiva jsem měl nejraději pusinky, které pekla babička. K večeři
mám rád výborný bramborový salát, který dělá manželka a k obědu
kubu od mámy.
Jiří Pokorný
1. Pokud je o tradice,
nemám žádné zvláštní rituály. Samozřejmě jako správný
zahrádkář každý předvánoční čas
věnuji mým pomocníčkům ptáčkům, aby měli vše připraveno
na očekávanou zimu. Pro sebe si
4. prosince ustřihnu „barborky“,
aby měla rodina na Vánoce v bytě
kousek krásné přírody. Na Vánoce
samozřejmě nesmí chybět stromeček, protože vím, že jsme se jako
děti na něj vždycky těšily. A ten, kdo
dnes tvrdí, že mít stromeček je přežitek, zapomněl na to, že byl kdysi
také dítětem.
2. Pod stromeček patří dárečky. Já
měl největší radost, když mi bylo 15
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let a otec mi koupil jízdní kolo. Sice
starší, ale bylo to něco! A od bráchy
jsem dostal brusle „kanady“, protože do té doby jsem vlastnil pouze
„džeksny“ na kličku. Nejlepší dar je
ale stejně ten, když se sejde pohromadě rodina.
3. Pokud jde o jídlo, nesmí chybět
kuba, jinak mám rád tradici: kapr,
salát a cukroví. Jakéhokoliv druhu!
Vratislav Randa
1. Mým jednoznačně nejoblíbenějším
vánočním zvykem je
pojídání smaženého
kapra s bramborovým salátem.
2. Ten dárek jsem dostal již v minulém století a bylo to narození syna.
3. Já osobně recept na pochoutku
nemám, ale naštěstí v mé blízkosti
je několik žen s vynikajícími recepty
i kuchařským uměním. Pracny mé
maminky zůstanou ovšem navždy
nedostižné.
Klára Šillerová
1. U nás přinese dárky „opravdu“ Ježíšek,
po večeři pootevřeme
dveře na terasu a jdeme celá rodina do jiné patra domu
a pálíme prskavky, když zazvoní zvoneček, jdeme zpět a pod stromečkem najdeme dárky. A tak i když už
děti vědí…, stále je to pro nás kouzlo Štědrého večera (díky hodnému
kamarádovi).
2. Pro mne jsou největším dárkem
v životě mé čtyři děti. Takže o Vánocích mám největší radost, když jsem
všichni spolu, zdraví a spokojení.
3. U nás tradičně máme česnečku,
staročeského kubu (z krup a sušených hub), bramborový salát a řízky
z panenky a kapra, naší tradicí je po
večeři vánoční zmrzlinový pohár,
který dělají děti, a cukroví. Cukroví
máme nejraději klasické - rohlíčky,
špičky (vosí úly), ořechy, linecké
a kozí bobky (rodinný recept ze sádla a kakaa).
Ondřej Šimon
1. Naším rodinným
nejoblíbenějším zvykem na Štědrý večer
je pouštění vánočních lodiček. Podle toho, jak lodičky
plují, se potom určuje osud osoby,
které lodička patří. Proto je důležité
lodičky správně vyrobit. My lodičky
tradičně vyrábíme ze skořápek vlašských ořechů a svíčky.
2. Vánoce pro mne nejsou o materiálních dárcích, ale o tom, že se
sejdeme celá rodina ve zdraví a společně trávíme vánoční svátky. To je
pro mne nejdůležitější dárek, který
mi každý rok udělá největší radost.
3. Stejně jako ostatní rodiny, tak
i ta naše má svůj osvědčený recept
na bramborový salát. Ten připravujeme tradičně brzy ráno na Štědrý
den, aby se do večera pěkně uležel.

Z cukroví je naším rodinným favoritem linecké, které by rozhodně nemělo chybět na žádném vánočním
stole.
Emil Šnaidauf
1. Nejraději mám
chvíle relaxace doma
v klidu a tichu u rozsvíceného vánočního
stromečku.
2. Mám radost ze všech, ale největší
radost mi dělá, když někoho překvapím a potěším sám.
3. Z cukroví mám nejraději pracinky.
O vánočních svátcích vařím já a velmi rád. Na Štědrý den připravuji klasiku, bramborový salát a obalovaného kapra, ale využívám specifické
postupy přípravy zajišťující dobrou
kvalitu.
Dušan Tomčo
1. Českých vánočních
zvyků je mnoho a od
mého dětství jsme
jich i několik pro nás
nových vyzkoušeli. Pokud mám ale
zmínit ten nejoblíbenější a z mého
pohledu i ten nejdůležitější, tak je
to blízkost mé rodiny v těch několika svátečních dnech, kdy mohu
všem vyjádřit svou lásku k nim.
2. Dárků, které mně v minulosti
udělaly o Vánocích radost, by bylo
hodně. Z dětství asi všechny tzv. tvrdé dárky, ale někdy i ty měkké. A od
té doby, co mám své vlastní děti,
je pro mě největším dárkem jejich
radost a rozzářené oči u vánočního
stromečku.
3. Dobré jídlo se nese celým vánočním obdobím. V naší rodině se na
štědrovečerním stole objevuje kapr
i řízek, hrášková a rybí polévka. Ale
osvědčený recept má můj otec na
salát, o který ho každý rok všichni
žádáme a moc si na něm vždy pochutnáme. A vánoční cukroví? To je
samozřejmě klasika českých Vánoc.
A ne jinak je tomu u nás. Každý peče
něco a pak se vyměňuje, doplňuje
a ochutnává a ochutnává a ochutnává…
Martin Veselý
1. Tradice kolem
Vánoc vnímám pozitivně a mají se
rozhodně udržovat.
Vnímám, že jedna tradice dost převyšuje ty ostatní a potvrzuje mi to
spousta mých přátel. Kdykoliv někoho o Vánocích nebo po nich potkám, všichni se shodnou, že podporují hlavně jednu tradici, kterou
pak komentují slovy: „To jsem se
zase přežral.“
2. Já mám hrozně rád klid a nohy
v teple. Takže jednoznačně ponožky.
Barevný.
3. Pro mě jednoznačně vede vánočka. Dřív ji pekla babička. Historka o tom, jak se mi nevešla do batohu, když jsem si pro ni cca v 8 letech

přijel na kole k ní na Závodí a následně ji zlomil o koleno, aby se tam
vešla, je u nás v rodině legendární.
Snažím se to odčinit tím, že jsem
převzal po babičce štafetu a peču je
pro blízké sám. Z toho vyplývá jednoznačný vzkaz lidem a přátelům
v Berouně: „Ať Vám i letos kyne.“
Petr Veselý
1. Mezi nejoblíbenější zvyky u nás patří rodinná setkání
a společně strávené
chvíle. Z tradičních vánočních „rituálů“ mohu zmínit rozkrajování
jablka a polibek pod jmelím.
2. Největší radost nejen o Vánocích
vždy udělá úsměv a radost sdílená
s ostatními.
3. Nemáme žádný „generační“
recept. Při rodinných návštěvách
rádi ochutnáváme bramborový
salát v nejrůznějších variantách
a samozřejmě řízky, takže klasika. A z cukroví: vanilkové rohlíčky
a džemem lepené linecké, žádné
speciality.
Adam Voldán
1. Na Vánocích si nejvíce cením zklidnění
a setkávání s rodinou, ale i s přáteli.
Na Štědrý den dopoledne obcházíme s dětmi staré známé a nosíme
jim jmelí, je to příležitost se potkat.
Večeři trávíme v širokém rodinném
kruhu, dnes se nejvíc těším na společné zpívání koled u piana.
2. Nerad bych nějaký dárek opomenul, ale asi nejvíc si pamatuji, když
jsem jako malý dostal mikroskop.
3. Všechny pochoutky, které jsou
doma připraveny, poctivě smlsnu,
nerad bych se pouštěl do spekulací,
která je lepší.
Luboš Zálom
1. Neřekl bych, že
mám nějaký jeden
nejoblíbenější
vánoční zvyk. Mám rád
Vánoce se vším všudy, ale zároveň
mi připadá, že tradiční zvyky jsou
v dnešní době tak trochu vytržené
z kontextu, zmizela z nich vnitřní
podstata. Co mám osobně na období Vánoc nejraději, je klid a možnost
aspoň na chvíli zpomalit.
2. Těžko srovnávat vánočních dárky za celých devětatřicet let, a na
spoustu z nich si už ani nevzpomenu. Koneckonců dítě má z dárků
vždycky mnohem větší radost než
později dospělý. Ale obecně vzato,
největší radost jsem měl vždycky
z knih, a to mi vydrželo až do současnosti.
3. V jednoduchosti je dokonalost.
Bez tradičního lineckého cukroví
slepovaného jahodovou marmeládou a vanilkových rohlíčků bych si
snad Vánoce nedokázal ani představit.
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Rozhovor…

Řezbář a spisovatel Jan Viktora na nudu nemá čas
Vytvořit ze stromu novou sochu do betléma trvá dva měsíce, ale výsledek stojí za to

Ř

ezbáře Jana Viktoru není
potřeba Berouňákům představovat. Jeho jméno je už 14 let
neodmyslitelně spjato se zdejší
oslavou adventu. V roce 2006 totiž
pro město vyrobil dřevěný betlém.
Díky němu se každým rokem rozrůstá o další figurky. Jak vznikala
letošní nová postava, na to jsme se
jeli podívat osobně do jeho dílny
v Hýskově. A při té příležitosti jsme
Jana Viktoru i vyzpovídali.

v první chvíli mi běželo hlavou, kde
seženu tak velký špalek. Ale štěstí
nám přálo. Podařilo se mi najít na
Nouzově vhodnou lípu, kterou vyvrátila vichřice. V tom kmenu jsem
už přímo slona viděl. Jeřábem mi
sem strom přivezli a já začal s vyřezáváním. Práce na nové postavě mi
trvala asi dva měsíce a věřím, že se
slon bude dětem líbit. Beroun tak
získá do betléma zatím nejrobustnější přírůstek.

Jak se vlastně zrodila myšlenka
vytvořit pro Beroun vyřezávaný
betlém?
Přišlo s tím tenkrát vedení
města, že by chtěli vyřezat betlém.
Tehdy totiž probíhala mezi městy

Máte některou z postaviček nejvíce oblíbenou?
Mou největší srdeční záležitostí
jsou určitě první postavičky v salaši, tedy Josef s Marií a malým Ježíškem. Byly to první vlaštovky, ale
na druhou stranu vztah si udělám
ke každé soše. Strávím s ní spoustu
času, od chvíle, kdy vybírám vhodný
strom, až do finální podoby.
S kterou figurou berounského
betléma jste měl nejvíc práce?
Tak to určitě byli hudebníci,
dudák a houslista. Tyto postavy
jsou také nejnáročnější na údržbu.
Výrobou postavy do betléma to totiž
nekončí. Každým rokem je potřeba
před zahájením adventu udělat revizi a případně opravit, co je potřeba. A právě u hudebníků je údržba
nejpotřebnější.

n Motorová pila je na hrubé práce,
jinak musí přijít na řadu dláto.

soutěž o nejhezčí vánoční výzdobu a Beroun chtěl takto zvýšit své
šance na úspěch. Betlém měl velký
ohlas u dětí i dospělých, tak jsme
se dohodli na další spolupráci. Říká
se, že pokud nemá betlém každý
rok přírůstek, tak umírá. Takže pro
Beroun vyřezávám každým rokem
novou sochu. Nyní už můžeme říct,
že je to největší betlém v širokém
okolí. Mám samozřejmě radost, že
se lidem moje práce líbí a už během
vánočních svátků se ptají, co přibude příští rok.
Co tedy přibude letos?
S městem Beroun jsme se dohodli, že pro letošní rok to bude
slon. Byla to pro mě výzva, protože
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Pojďme se společně vrátit do historie, co vás vlastně k řezbářství
přivedlo?
Začínal jsem před pětadvaceti
lety. Když jsem tehdy chodil po lese
a uviděl nějaký spadlý strom, bylo
mi ho hrozně líto. Říkal jsem si, že
ty stromy by mohly žít dál. To byl
můj první impuls k tomu, abych se
začal věnovat řezbářství. Začal jsem
zkoušet své první kusy. Postupem
času jsem se seznámil s dalšími
řezbáři, začal jsem s jejich partou
jezdit na různé akce. Jsou to zlatí
chlapi. Se vším mi v počátcích poradili a pomohli. Od té doby jsme
stále v kontaktu, jezdíme na sympózia nebo vybrané akce.
Tak jste pomalu začal vyrábět věci
pro široké okolí…
Nejprve jsem vyřezával to, co mě
napadlo. Postupem času se ale na
mě začali obracet lidé se svými zakázkami. Například v poslední době
je velký zájem o vodníky a volavky

n Slon je vyřezán z jediného kmenu.

k rybníku. Ale nechybí ani specifické objednávky. Například přišla
rodina, že jim na zahradě uschnul
strom, který má pro ně ale velký význam a chtěli z něj vyřezat rodinný
totem. Tak jsem jim ze stromu vyrobil totem s jejich měsíčními znameními. V Heřmanicích jsem zase
vyrobil asi třímetrového Soptíka,
kterého si umístili u místní hasičárny. A tak bych mohl pokračovat.
Zkrátka lidé mají různé požadavky
a já jsem rád, když se mi podaří jejich přání naplnit a oni jsou s mou
prací spokojeni. To je největší odměna.
Máte vůbec čas vyřezat si něco pro
sebe?
To jste trefila. Vlastně ani čas
nemám, zakázek je poměrně dost,
každá socha zabere mnoho hodin
práce, a když už si najdu chvíli vyřezat si něco jen tak, tak se stejně brzy
objeví nějaký zájemce a je to pryč.
Ale to mě na řezbářství těší, když
vaše práce potěší jiné. Takže mě to
rozhodně nemrzí.

pracovat se dřevem, tak budu psát
svou druhou pohádkovou knížku.
Před časem jsem vydal první, ve
které jsem jel po Berounce a potkal
jsem vodníka, hejkala a vílu Amálku. A ti mi povídali příběhy o Berounce. Teď mám v hlavě druhý díl
knížky. Tentokrát budu popisovat,
jak jsem v lesích objevil skřítky Mecháčky. Ti mají město pod mechem
a starají se o les, sázejí houby a tak
dále. Díky speciálnímu lektvaru se
dokážu zmenšit, aby mě skřítci vzali
k sobě do jejich světa a budou mi
také vyprávět příběhy. Už se těším,
až si najdu čas a všechno sepíšu.
Zkrátka na nudu určitě nebudu mít
čas. n

Jak vás mohou lidé kontaktovat, pokud by chtěli od vás vytvořit nějakou sochu?
Nejlepší je, pokud navštíví moje
webové stránky. Tam mimo jiné
najdou fotografie mé práce a samozřejmě tam získají i všechny potřebné kontakty: www.vikjan.cz.
Prozradíte nám na závěr, jaké
máte plány na příští rok?
To vám povím přesně. Od ledna,
až začne mrznout a nebudu moct

n Jan Viktora se svým malým pomocníkem, který přišel zkontrolovat
práci na nové postavě do betléma.
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Ludvík uspěl v Makedonii

O

n Loni si Eliška dlabala a zdobila dýni v družině, tentokrát ji v tom COVID 19
zabránil. Dýně se povedla, co říkáte.

Halloween v družině jsme nestihli

Š

ířící se vlna epidemie koranoviru okrádá děti naší
družiny o další plánované akce.
Ale zdraví je přeci přednější. Tak
si nějak poradíme. Akce, které
půjdou uskutečnit po návratu
do školy, jistě splníme. Ovšem
„Halloweenské odpoledne“, to už
nestačíme.
Každým rokem jsme v našich
odděleních tvořili dýňová strašidla, letos ovšem ne. O to bylo
milé překvapení, když některé

z našich milých dětí tuto započatou družinovou tradici uskutečnily doma. Milé překvapení pro
nás alespoň v podobě fotografií
uspořádala Eliška z Veverušáků –
2. oddělení školní družiny. Za dopomoci svých rodičů si vydlabala
dýni, ozdobila a uložila na místo.
Tím chce ochránit své obydlí před
zlými duchy. Eliška je vskutku šikovné děvče, která si na naše halloweenské odpoledne v družině
vzpomněla. Květa Hrbáčková n

pět díky COVIDU 19 se začátkem října pro sportovce uzavřela všechna vnitřní sportoviště.
Ne jinak to bylo i u plavců, když
nám zavřeli bazén. I přes nepříznivou situaci se plavci snažili, dokud
to ohledně koronavirové pandemie
bylo povolené, využít stadion Lokomotivy Beroun k suché přípravě.
Reprezentační trenéři se zase snažili zajistit pro dvacítku nejlepších
českých reprezentantů (B. Seemanová, J. Šefl, K. Horská a další) tréninky v bazénu v okolních státech.
S reprezentačním družstvem ČR tak
mohl odjet také náš plavec David
Ludvík a zúčastnit se soustředění
v Šamoríně, odkud přejel s českou
výpravou na závody International
swim meet do Skopje (Makedonie), kde si vedl velmi dobře. V jeho
nejsilnějších disciplínách 50, 100
a 200 metrů znak vyplaval pro Českou republiku 3x stříbrnou medaili.

Na 400 metrů volný způsob skončil
na krásném čtvrtém místě, 5. místo získal na 200 a 6. místo na 100
metrů polohový závod. Po závodech
odjela česká reprezentace na soustředění do Polska. Nyní si můžeme
jen držet palce, aby nám bazény co
nejdříve otevřeli. LoBe n

Povolenky k lovu ryb
n Vzhledem k probíhající koronavirové epidemii proběhne
odevzdávání povolenek k lovu
ryb v upravených podmínkách
za přísných pravidel v sídle MO
ČRS Beroun na Závodí. Povolenky budou vybírány každé
úterý v průběhu prosince od
14:30 do 16:30 a dále 22. 12.
od 14:30 do 17:00, 29. 12. od
14:30 do 17:00 a 31. 12. od
14:30 do 17:00. Vybírání povolenek bude probíhat i v lednu,
přesné termíny budou zveřejněny v lednovém vydání Radničního listu. Rybáři kteří budou žádat o vydání elektronicky, mají
možnost vyplněné úlovkové
lístky zaslat poštou spolu s členským průkazem na adresu MO
ČRS Beroun Pražská 91, více na
www.mocrsberoun.cz. (vil) n

PEČUJETE
O SENIORA?
POMŮŽEME!
∙ Staráte se o svého rodiče nebo partnera s demencí?
∙ Znáte někoho s Alzheimerovou nemocí ve svém okolí?
∙ Tušíte, že budete o někoho blízkého pečovat,
a nevíte, co vás čeká?
∙ Potřebujete zjistit, na co máte nárok?
∙ Chybí vám informace?
Můžeme vám poradit a naše služby jsou zdarma.
Víme, jak je péče o blízkého člověka náročná,
a proto pro vás máme náš poradenský tým:

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK ∙ PSYCHOLOG ∙ PRÁVNÍK
NEUROLOG ∙ ZDRAVOTNÍ SESTRA ∙ VÝŽIVOVÝ SPECIALISTA
Poradenství probíhá osobně, telefonicky i elektronicky (chat, e-mail).

KONTAKT PRO
BEROUN A OKOLÍ:

Veronika Maslíková
tel.: 725 923 181
beroun@dementia.cz

www.mesto-beroun.cz

Můžete nám také
anonymně napsat
na chat na našich
stránkách:

dementia.cz/chat/
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Obdarujme ty, kteří moc dárků nedostávají

D

Informace ke kurzům Romany Chvátalové

D

okončení letošních Tanečních
s největší pravděpodobností
zahájíme na začátku dubna 2021.
Přesný termín bude na našem webu
a Facebooku. Přejeme všem našim
minulým, stávajícím a budoucím
studentům a jejich rodinám klidné
Vánoce prožité ve zdraví.
Taneční kurzy pro dospělé páry –
začátečníci - budou od 4. 1. 2021
pokračovat v KD Zdice jako tradičně,

každé pondělí od 18:15 a od 20:00
lehce pokročilé taneční dvojice.
Taneční kurz pro pokročilé –
každý čtvrtek od 20:00, zahájení
7. 1. 2021 v ZŠ v Počaplech. Počet
lekcí a cena stejná. Přihlášky na
ww.tanecberoun.cz do konce roku
2020. Nedokončené kurzy budou
řádně dotančeny po uvolnění karantény. Informovat budeme e- mailem. Romana Chvátalová n

iakonie ČCE pořádá letos již
10. ročník sbírky nazvané
Krabice od bot. Sbírka je určená
pro děti a mládež do 17 let, kteří
na Vánoce moc jiných dárků nedostávají. Více na www.krabiceodbot.
cz. Sbor ČCE v Berouně je registrovaným sběrným místem a shání
vánoční dárky pro cca 70 dětí ze
sociálně slabších rodin. Pokud
se chcete do akce zapojit, můžete
si na seznamu u sběrného místa
rezervovat dárek. Tipy na dárky
a videa, které můžete pustit dětem, najdete také na výše uvedených webových stránkách a také

na facebooku: darujkrabiciodbot.
Připravený a označený dárek pak
můžete přinést do budovy sboru
ČCE, na Husově náměstí 43 v Berouně, a to buď v pátek 4. 12.
od 18:00 do 20:00 nebo v neděli
6. 12. od 10:00 do 11:00. Pokud
vám ani jeden čas nevyhovuje,
lze se domluvit na předání osobně s farářem Jordanem Tomešem
(tel. 605 532 860) nebo s kurátorkou Lenkou Langhansovou (tel.
728 437 906). Pomoci dětem a rodinám v nouzi můžete i během
roku díky projektu Krabice online.
Lenka Langhansová n

Přednáška na téma brouci a broučci
n Také v prosinci by Klub zdraví Beroun rád uspořádal svou pravidelnou přednášku a všichni doufají, že to již koronavirová situace
umožní. Pokud již bude možné se setkávat, určitě si nenechte ujít
v úterý 15. prosince od 18:00 přednášku na téma Brouci a broučci – potěšení z přírody, které představí Jan Kobylák, malíř, ilustrátor,
sběratel a cestovatel. Akce se uskuteční v Klubové scéně KD Plzeňka,
vstup volný. (jk) n
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