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Beroun se hlásí k myšlence zeleného města
Projekty na obnovu a výsadbu nové zeleně jsou určeny také dětem v mateřinkách

V

ýsadba stromů a keřů, nové
květinové záhony, revitalizace
zelených ploch v Koněpruské ulici, Na Parkáně a Husově náměstí
nebo vytvoření přírodních zahrad
v mateřských školách – to jsou letošní plány města v oblasti péče
o zeleň. Do údržby a obnovy zeleně
investuje radnice každoročně miliony korun.
„Dokončili jsme pasportizaci
travnatých ploch, jejichž údržbu
zajišťuje společnost AVE. Zjistili
jsme, že velké množství těchto
ploch je soukromých a měli by se
proto o ně postarat jejich vlastníci.
Jedná se například o plochy okolo
bytových domů na Velkém sídlišti,“ uvedl místostarosta Michal
Mišina s tím, že AVE je připraveno
soukromé travnaté plochy sekat
i nadále, ale až na základě uzavřených smluv s jednotlivými vlastníky. Město nabízí pomoc vlastníkům při uzavírání těchto smluv.

Na vypracovaných mapových
podkladech, které jsou k dispozici
na webových stránkách města v záložce Pro občany, lze orientačně
zjistit, které pozemky nejsou v majetku města. Od zelených městských se odlišují modrou barvou.
Zájemci mohou také na portále www.stromypodkontrolou.cz.
získat informace o aktuálním stavu stromů v Berouně i okolí.
Beroun
je
východiskem
do dvou chráněných krajinných

oblastí a městská zeleň vytváří jejich přirozenou spojnici. A to i díky
soukromým zahradám, jejichž majitelé se starají o stromy a trávníky,
za což jim patří poděkování. Ale
ani sídliště, kterých je v Berouně
relativně málo, nejsou jen betonové plochy, jak známe z jiných měst.
I  zde je řada stromů a zelených
ploch, jejichž počet se vedení města snaží rozšiřovat. Berounským
unikátem je pak Městská hora,
lesopark, který tvoří zelené plíce

města. „Oceňujeme, že se do péče
o městskou zeleň zapojili i někteří
zastupitelé. Společně jsme vytipovali místa, kde by bylo vhodné
a hlavně možné zasadit nové stromy při příležitosti narození nových
berounských občánků. Uvažujeme
o tom, že by rodiče dostali poukaz
na nákup určitého druhu stromu,
který by následně na počest svého
potomka zasadili,“ dodal Michal
Mišina.
Pokračování na str. 2

Volnočasová příloha

R

edakce Radničního listu
připravuje na září pravidelnou volnočasovou přílohu
na rok 2019/20, která nabídne přehled berounských
organizací, oddílů a klubů.
Pokud nechcete v tomto katalogu chybět, pošlete včas potřebné informace. Podklady
pro přílohu zasílejte nejpozději do 21. července pomocí
formuláře na webu města
v sekci Aktuality / Radniční
list nebo rovnou na e-mail
kttm@muberoun.cz. n

Pozvánka
n Další veřejné jednání berounských zastupitelů se uskuteční
ve středu 26. června od 15:00
v sále Kulturního domu Plzeňka.
Zastupitelstvo je možné sledovat
i v on-line přenosu na webových
stránkách města nebo si ho později můžete pustit ze záznamu
ve videoarchivu. n

www.mesto-beroun.cz

n Na Husově náměstí se ve čtvrtek 25. dubna uskutečnila informační kampaň na podporu ochrany život-

ního prostředí. Jednotlivé organizace tu ve svých informačních stáncích populární formou prezentovaly
po celé dopoledne svoje činnosti. Současně děti z místních mateřských a základních škol návrhy vlajky
pro Den Země. Své nápady přenesly pomocí barevných kříd přímo na plochu náměstí. n

Venkovní koupaliště se otevře v červnu

R

ada města schválila nové zadávací podmínky výběrového
řízení na rekonstrukci venkovního
koupaliště a souhlasila s jeho opětovným vypsáním.
Do prvního výběrového řízení se
totiž přihlásila pouze jediná firma,
jejíž nabídka byla výrazně vyšší, než
je částka schválená v rozpočtu, a navíc přesáhla rámec zadaného typu
výběrového řízení. V souladu se zákonnými postupy proto rada města

musela výběrové řízení zrušit. Došlo
k úpravě kvalifikačních podmínek,
aby se do výběrového řízení mohlo
přihlásit více firem a rozsah stavebních prací přitom zůstal zachován.
Situace ve stavebnictví je v posledních letech velmi složitá a často
se stává, že se do výběrového řízení nepřihlásí žádná firma. Přesto
musí město dbát na to, aby vybraná
firma byla zárukou, že rekonstrukce bude provedena kvalitně a včas.

Rekonstrukce koupaliště je
od začátku plánována na podzimní
měsíce tak, aby nezasáhla do letního provozu. V letošním roce by se
venkovní koupaliště mělo otevřít
mezi 5. až 10. červnem. Termín otevření závisí na vyjádření hygienické
stanice, která musí prověřit vzorky
vody. Dalším důležitým ukazatelem
je samozřejmě počasí. Areál bude
v provozu stejně jako v minulém
roce od 10:00 do 19:00 n
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n Záhony v Koněpruské ulici zdobí  
rozkvetlé cibuloviny.

n Zeleň v Berouně má své místo, jak je vidět i ze snímku z dronu.

Beroun se hlásí k myšlence zeleného města
Projekty na obnovu a výsadbu nové zeleně jsou určeny také dětem v mateřinkách

Pokračování ze str. 1

Přírodní zahrady
v mateřských školách
Zajímavým projektem jsou dvě
přírodní zahrady v mateřských školách Pod Homolkou a Tovární. Cílem
je umožnit dětem v mateřinkách
uprostřed sídlištní zástavby přirozený kontakt s přírodním prostředím.
Zahrady nabídnou dětem např. motýlí keř s pítky pro motýly, dřevěná
mola a teepee, pocitové chodníčky,
květnaté loučky, dřevěné tunely, kutiště, vrbové stavby či houpací sítě.
V květnu převzala obě zahrady dodavatelská firma, která začne s výrobou herních a vzdělávacích prvků
a poté přijde na řadu jejich instalace
a sadové a parkové úpravy. Náklady
na obě enviromentální zahrady jsou
necelé 2 miliony korun, z nichž polovinu tvoří dotace.

Beroun opět rozkvétá
Každoročně město na jaře instaluje květinovou výzdobu v závěsných květináčích na sloupy veřejného osvětlení a do velkoobjemových
nádob. Muškáty letos zdobí nejen
centrum, ale také Třídu Míru, Jung-

mannovu, Plzeňskou, Politických
vězňů nebo prostor před vlakovým nádražím. Tradicí se již staly
květinové pyramidy před radnicí
a v Palackého ulici a „kvetoucí trávníky s cibulovinami“ u obchodní
akademie, před Zábranským kostelem nebo na křižovatce ulic Plzeňská a Tyršova. Nově rozkvetl také
trávník na Závodí u lávky směrem
k Václavskému náměstí, počítá se
s obnovou zeleně v ulici Husova
a s výsadbou trvalek a keřů v horní
části Havlíčkovy ulice.
Změny se dočká kruhový objezd
u provozovny Auto Masarik. V jeho
středu vznikne květinový záhon se
směsí suchomilných rostlin nenáročných na zálivku.

Květinový záhon
u pomníku
Změnu čeká okolí Pomníku
padlým uprostřed Husova náměstí.
V první etapě dojde ke kompletnímu odstranění stávajících keřů,
které jsou pro tento prostor naprosto nevhodné. Odstraněny budou
kořenové části stávajících rostlin
a okolní půdy, kterou nahradí nová
kvalitní zemina s příměsí kompos-

n Nové parkoviště Na Podole doplní
trávník a stromořadí.

www.mesto-beroun.cz

tu. Do nově vzniklého záhonu budou vysazeny kombinace šalvěje,
afrikány, ozdobné česneky, tulipány, macešky a stálozelené keře
brslenu.

Zelená
Koněpruská ulice
Město počítá také s revitalizací
kruhového objezdu v Koněpruské
ulici, kde je od loňska nový štěrkový záhon s trvalkami a cibulovinami
a 22 javorů babyk. Zeleň v této lokalitě včetně pětileté povýsadbové
péče stála 1,1 milionu korun.
V dolní části ulice se plánuje
rekultivace zeleně na kruhovém
objezdu, která bude zahrnovat vybudování symbolické linie vodního
toku z říčních valounů. Doplní ji
výsadba javorů babyk a ozdobných
třešní, keřů, travin a cibulovin.

Plány na rozšíření zeleně
Velká pozornost je věnována
pravidelné údržbě stromů a stromořadí, která probíhá na základě
dendrologických posudků, dle aktuální potřeby nebo podnětů občanů. „Je však potřeba si uvědomit,
že i strom jednou dožije. Proto se

vždy snažíme pokácené stromy nahradit novými,“ konstatovala starostka Soňa Chalupová. Například
na podzim přijde na řadu výsadba
deseti javorů a jednoho jilmu v parku Na Parkáně, sázet se bude také
na městském hřbitově a v lesoparku Městská hora.
Za posledních pět let byly v Berouně vysázeny stovky stromů
a řada dalších ještě přibude. Jedním z chystaných projektů je parkoviště Na Podole, kde se kromě
parkovacích stání počítá i se čtyřmi
stromořadími a zatravněním okolních ploch.
Jedním z dlouhodobějších cílů
města je vznik nových parků, jejichž
studie jsme již v minulosti v Radničním listu představili. Jedná se
například o Park Homolka, Od Štulovny k brodu a úpravu veřejného
prostranství před Hvězdou. Na jejich vybudování bude město hledat vhodné dotační tituly. Zároveň
se snaží získávat finanční dary
od soukromých firem, příkladem
může být společnost Carrier, která přispěla částkou 50 tisíc korun
na revitalizaci kruhového objezdu
u městského plaveckého areálu. n

n Proměny se dočká i prostor kolem Pomníku padlým.

2

Oprava nádražní budovy
S

práva železniční dopravní cesty
chystá kompletní rekonstrukci
stanice Beroun. Cestující proto budou muset počítat s několika omezeními. Její zahájení je předběžně
naplánováno na červenec letošního
roku. Samotné práce budou rozdělené do několika etap.
Rekonstrukce zahrnuje mimo
jiné nové zateplení stěn a střech,

výměnu oken a dveří, výměnu podlah, nové vytápění či elektroinstalaci.
V souvislosti s chystanou rekonstrukcí dojde k omezení a dočasnému uzavření úschovny kol
a zavazadel. O konkrétním termínu
rekonstrukce a případných omezeních budeme aktuálně informovat
na webových stránkách města. n

Nominujte osobnosti
na Cenu města Beroun
V

íte o někom, kdo se dlouhodobě zasluhuje o propagaci
Berouna? Kdo je velmi
úspěšný ve svém
oboru? Nebo znáte
někoho, kdo vykonal skutek hodný
uznání a ocenění?
Až do konce června
můžete takové osobnosti navrhovat na letošní Cenu města Beroun.
Podmínkou je, aby osoba nebo
případně její skutky měly přímý
vztah k městu Beroun. Návrh musí

obsahovat dostatečné a podrobné
zdůvodnění zásluh navrhované
osobnosti nebo kolektivu.
Nominace je možné
adresovat na odbor
školství a volnočasových aktivit na e-mail
osva@muberoun.
cz, nebo stačí vyplnit formulář na webu
města: v záložce Organizace/Kultura a volný čas/
Městské pocty. O udělení ceny pak
rozhoduje zastupitelstvo hlasováním na návrh rady. n

Proběhly zápisy do mateřinek

V

letošním roce přišlo k zápisu
do šesti berounských mateřských škol celkem 333 dětí. Toto číslo může být nižší, protože někteří
rodiče podávají žádosti ve více mateřských školách. Přijímací řízení
vyřizují ředitelky mateřských škol

individuálně, přičemž postupují
podle schválených kritérií. Hlavním
ukazatelem je trvalý pobyt dítěte
a jeho věk. Informace o tom, zda
bylo dítě přijato, se rodiče dozvědí
přímo v mateřské škole v průběhu
června. n

Okénko zastupitelů
Rádi bychom v Berouně začali s participativním rozpočtem.
Pošlete nám své návrhy!

P

articipativní rozpočet umožňuje občanům, aby se zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. V režimu participativního rozpočtu radnice vymezí část peněz a obyvatelé podávají návrhy, co by se za tyto peníze
mělo ve městě vylepšit. Město návrhy propaguje a podněcuje veřejnou
diskuzi, radnice zajištuje i jejich posouzení z hlediska realizovatelnosti.
Vyvrcholením je veřejné hlasování, které návrhy obyvatel se nakonec stanou skutečností.
Ne všechny projekty lze rozhodovat v rámci participativního rozpočtu,
přesto existují rozhodnutí, která si to žádají. Například v letošním rozpočtu radní zvažují, zda upřednostnit jednorázovou sportovní akci – bike
maraton, před dokončením projektové dokumentace pro realizaci parku
Homolka. Oba projekty mají porovnatelné náklady a naleznou své odpůrce i příznivce. Jak rozhodnout, co má přednost? Věříme, že právě veřejné
hlasování v rámci participativního rozpočtu je nejlepším řešením.
Takové hospodaření má i další přínosy. Projekty, které nejsou vybrány, se tímto způsobem dostanou do veřejné diskuze. Zkušenost z jiných
měst ukazuje, že projekty nevyhrávají na první pokus, ale že se postupně
vylepšují. Ve výsledku tak projdou opravdu promyšlená řešení. Konkrétní
příklady najdete na www.participativni-rozpocet.cz.
Rádi bychom participativní rozpočet prosadili i do Berouna. Proto
chceme do konce prázdnin sbírat podněty od občanů. Projekty pomůžeme veřejně představit a budeme usilovat o vyčlenění částky v rozpočtu
na jejich realizaci. Do Vánoc bychom chtěli stihnout transparentní veřejné
hlasování.
Pokud máte nápad, co byste v Berouně rádi uvítali, nebo dokonce
realizovali, dejte nám o něm vědět. Podněty můžete posílat na email:
adam.propark@seznam.cz
.Adam Voldán n

Stanovisko vedení města k participativnímu rozpočtu

P

articipativní rozpočet je jedním z bodů Programového prohlášení
Rady města Beroun, jehož znění bude zveřejněno v průběhu června.
Představitelé města počítají se zavedením tohoto modelu od roku 2020.
Předpokládáme, že v rámci participativního rozpočtu bude vyčleněna
částka ve výši 1 milion korun, o jejímž využití budou spolurozhodovat
občané. Participativní rozpočet nebylo možné realizovat v letošním roce
vzhledem ke komunálním volbám, které se konaly v době, kdy byl návrh
rozpočtu na rok 2019 již rozpracován. n

Splavnění Berounky poslanci zamítli

eka Berounka si zachová svůj
přírodní charakter, do buZměny v placení parkovného Ř
doucna se nebude uvažovat o je-

O

d července dojde ke změně
v systému placení na městských parkovištích. Nově na platebním terminálu bude potřeba
zadat SPZ vozidla, za které parkovné chcete uhradit. I nadále budete moci hradit částku v hotovosti
nebo platební kartou. Řada řidičů
tento systém úhrady parkovného
pomocí zadání SPZ zná z jiných
měst, například z Prahy. Beroun se
tak přidává k tomuto modernímu
trendu. Navíc si přes mobilní apli-

kaci ClickPark můžete pohodlně
parkovné dle potřeby prodloužit,
aniž byste od lékaře nebo z jednání museli běžet zpátky k automatu
a tisknout další lístek.
Parkování s.r.o. připravuje krátké instruktážní video, které názorně
vysvětlí, jak při platbě od července
nově postupovat. Toto video zveřejníme na stránkách města www.mesto-beroun.cz a na facebooku. Návod
bude samozřejmě i u samotných
platebních automatů. n

jím splavnění. Alespoň tak o tom
6. března letošního roku rozhodli
poslanci. Plánování možného
splavnění Berounky přesto pokračuje. Ředitelství vodní cest
ČR na konci ledna 2019 zadalo
studii, která má prověřit ekonomickou efektivitu a možný rozsah
jejího splavnění. Dokud vynětí
Berounky ze seznamu neschválí
Senát a nepodepíše prezident,
není důvod práce na studii přerušovat, uvedli zástupci ředitelství.

Upozornění: Pozor na šmejdy mezi prodejci realit!

U

pozorňujeme občany, aby si při nákupu nemovitosti vyžádali od prodávajícího veškerou potřebnou dokumentaci, zejména stavební povolení a pravomocné rozhodnutí o užívání stavby (kolaudace). Pokud by totiž bylo zahájeno řízení o odstranění stavby, bylo by vedeno proti nim, nikoli proti
tomu, kdo nemovitost prodal.   n

www.mesto-beroun.cz

Splavnění dolního toku řeky
by znamenalo významné úpravy
řeky v oblastech vedoucích mimo
jiné chráněnými krajinnými oblastmi Český kras a Křivoklátsko.
I jejich představitelé se proti návrhu postavili. Proti tomuto záměru
se staví i starostové měst a obcí
kolem řeky, včetně starostky Soni
Chalupové. Úpravy Berounky pro
motorové lodě by podle nich zhoršily dopady povodní a charakter
krajiny kolem řeky, která si dosud
uchovala přirozené koryto. Jezy
nebo zdymadla, s nimiž počítá
generel splavnění, by také měly
negativní vliv na říční živočichy.
Ačkoli se po rozhodnutí poslanců
zdá, že záměr se nebude realizovat, přesto odpůrci splavnění
Berounky s netrpělivostí očekávají konečné rozhodnutí Senátu
a podpis prezidenta, kterým příslušný zákon nabyde platnost. n
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S

tarostka Soňa Chalupová přivítala v pátek 3. května v obřadní síni berounské radnice 33 seniorů z německého partnerského města Goslar. Řada z nich
stála u zrodu přátelství mezi oběma městy, které se začalo formovat již v roce 1968. Goslaští si kromě prohlídky města vychutnali nezapomenutelnou
atmosféru při víkendových Jarních řemeslných a hrnčířských trzích a Koláčefestu. n

Komise pro cestovní ruch hledá nové
cesty rozvoje turismu v Berouně
B

eroun je turisticky atraktivní
lokalita a je potřeba hledat
nové nápady a podněty, které by
zájem turistů o město ještě zvýšily.
Z tohoto důvodu v letošním roce
vznikla komise pro cestovní ruch
a dále se připravuje založení destinační agentury, která se zaměří

na celý region Berounska. Členové
komise se sešli již třikrát a pravidelné schůzky by se měly konat téměř
každý měsíc. Prvním důležitým
úkolem komise je vytvoření koncepce rozvoje cestovního ruchu. Zároveň se komise zabývá zahájením
činnosti destinační agentury. Jejím

Pirát silnic si Plzeňskou ulici
spletl s dálnicí

C

elkem 16 přestupků zaznamenali strážníci při jednom
z květnových měření rychlosti.
Podle slov velitele Alexandra
Scherbera se jedná o průměrný
počet. Většinu případů strážníci
vyřešili na místě pokutou a přidělením bodů. Největší pirát sil-

M

ístostarosta Berouna Dušan
Tomčo se 1. května v partnerském městě Brzeg zúčastnil
oslav 15 let od vstupu Polska
do Evropské unie. Současně byl
tento den v Brzegu slavnostně znovuotevřen městský amfiteátr, jehož
rekonstrukce byla hrazena právě
z evropských dotací. Dušan Tomčo
se při slavnostní recepci na zámku v Brzegu setkal se starostou
Jerzy Wrebiakem, dále s polským
europoslancem,
představitelem
polského vejvodství a s významnými představiteli města. Následovat
rockový koncert polské populární
kapely Kult v nově zprovozněném
amfiteátru. Oslavy na místostarostu velmi zapůsobily. „Zaujal mě
mimo jiné vřelý vztah Poláků k Evropské unii,“ konstatoval Dušan
Tomčo, pro kterého to byla první
oficiální cesta do zahraničního
partnerského města. n
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nic překročil na měřeném úseku
povolenou rychlost o 42 km/h.
Největším dosud zjištěným nechvalným rekordmanem se stal
řidič, který na Plzeňské ulici jel
dokonce přes 120 km/h. Policie
mu na místě odebrala řidičský
průkaz. n

Pozor na injekční stříkačky
n V poslední době
se v Berouně opět
množí případy, kdy
jsou na veřejných
prostranstvích
nalezeny
jehly
a injekční stříkačky. Upozorňujeme
veřejnost, aby se ničeho nedotýkali,
zavolali městskou policii na linku
156 a nejlépe počkali na místě do jejich příjezdu, aby se o jehlu někdo
náhodou nezranil. Strážníci nalezené jehly a stříkačky bezpečně odeberou a nechají je odborně zlikvidovat.
n S blížícími se letními měsíci apelují strážníci na rodiče dětí, aby je
nenechávali zavřené v autě. To samé
platí pro majitele psů. I když je nyní
ještě poměrně chladno, na slunci
může teplota v uzavřeném vozidle
rychle stoupnout. Ve středu 1. květ-

na byl na linku městské policie ohlášen případ zavřeného psa v autě
na parkovišti u berounské nemocnice. I přes chladný podvečer se teplota v autě blížila k dvaceti stupňům,
takže pes byl v pořádku. V létě by
však tento případ nemusel rozhodně skončit šťastně.
n Strážníci občas musí řešit i kuriozní situace. Jako například
v dubnu, kdy přijali oznámení, že
v okapové rouře u domu na Plzeňské ulici je již druhý den uvězněná
kočka. Na záchranu zvířete museli
povolat na pomoc hasiče s výškovým vozem. Společnými silami se
jim podařilo vyděšené zvíře dostat
ven. Kočka naštěstí nebyla zraněná.
Protože se nepodařilo zjistit majitele, byla kočka převezena do útulku
do Lounína. n

hlavním cílem je využít potenciál
Berounska, ať již přírodní, historický, kulturní, rekreační i sportovní, který nabízí. S  tím souvisí
moderní způsob propagace, využití
služeb informačních center a další.
„Je potřeba také navázat kontakty
i v podnikatelské sféře, ať se již
jedná například o stravování nebo
ubytování,“ uvedl místopředseda
komise Ivan Kůs.
Destinační agentura začínala
nabývat konkrétní podoby již v roce
2018. U prvních kroků byli přítomni
zástupci Berouna, Tetína, Koněprus,
Srbska, Svatého Jana pod Skalou
a správy CHKO Český kras. Letos
se pracovní skupina projednávající
založení destinační agentury Berounsko sešla již dvakrát a v širším
počtu, nově se připojila obec Vráž
spolu s městy Králův Dvůr a Zdice.
Zájem o destinační agenturu projevil také Nižbor. Představitelé měst
a obcí se shodli na předběžných
organizačních aspektech fungování
a projednali konkrétní kroky, kterými by měla být činnost destinační
agentury zahájena.
Založení destinační agentury
projednala již na svém květnovém
jednání komise pro cestovní ruch
a v dalším kroku se záměru budou
věnovat radní a následně zastupitelé na červnovém zasedání. n
předseda komise pro cestovní ruch: Viktor Korček, místopředseda komise: Ivan Kůs,
členové: Michal Mišina, Radek
Dolejš, Peter Kuhar, Hana Tučková, Kateřina Hájková, Lucie
Dhouib, Vojtěch Matějček, tajemnice komise: Eliška Švandová
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n Mezi nejžádanější zboží patří tradičně hrnky, a to všech druhů, velikostí
a barev. Protože je ale jaro, řada lidí se také zaměřila na zahradní keramiku.

n Jarní hrnčířské a řemeslné trhy nabídly opět přehlídku toho, co šikovné
české ručičky dokáží A nejen české, protože se na Husově náměstí představili
i řemeslníci například z Polska, Slovenska nebo Maďarska.

n Tématem letošních trhů byly dřevěné hračky a loutky. Velkou pozornost
malých i velkých poutala například pirátská loď s loutkami, která zakotvila
na trávníku uprostřed náměstí.

n Návštěvníci si mohli užít nejen potěchu oka, ale i žaludku. Například z tohoto  stánku voněly nakládané a posléze grilované ryby.  

n Koláčefest nabídl na Náměstí Joachima Barranda pestrý kulturní program, při
kterém nechyběl průvod s muzikanty a májkou.

n Slavnostního zahájení se ujala starostka Soňa Chalupová s místostarostou Michalem Mišinou. Společně připomněli ta nejdůležitější řemesla, která
jsou s Berounem historicky spojena, a to hrnčířství, pekařství, cukrářství,
pivovarnictví, ale také vinařství.

n Program na pódiu sledovali diváci. Čekalo je například vystoupení kapely
Třehusk, dudáka Petra Freie, ale i besídka dětí z MŠ Pod Homolkou a ZŠ Závodí.

n A nechyběly ani soutěže. Hospodyňky bojovaly o nejlepší upečený koláč,
děti zase zkoušely, kdo nejrychleji sní oboustranný berounský koláč.
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Obětem války se poklonily
desítky školáků

U

Akademie Jungmannovy základní školy nadchla

V

e dnech 14.  - 16. května se
konala v kulturním domě
Plzeňka Akademie Jungmannovy
základní školy v Berouně k příležitosti 150. výročí založení školy.
Ve třech dnech se na jevišti vystřídalo celkem 45 představení, která
hosty i rodiče nadchla. Vystoupení žáků byla velmi pestrá, nechy-

běly  scénky, recitace, tanec, zpěv,
hra na hudební nástroje a i učitelé Jungmannky překvapili diváky svým vtipným vystoupením.  
Žáci i učitelé tak školní akademií
společně oslavili toto významné
výročí a příjemně prožili tyto dny
nejen ve školních lavicích, ale
i mimo ně. n

Školáci se věnovali Týdnu lesů

K

tradicím školní družiny při
základní škole na Závodí je
každým rokem Týden lesů. V rámci
tohoto programu děti mezi sebou
přivítaly lesního pedagoga pana

Ondřeje Šedivého. Ten žákům přiblížil mimo jiné jednotlivé druhy
zvěře, které se nacházejí na území
ČR. Nechyběly ukázky trofejí a názorné pomůcky. (kh) n

pomníku obětem II. světové
války se v úterý 7. května uskutečnil pietní akt k oslavě Dne vítězství. Zúčastnili se ho starostka Soňa
Chalupová, místostarosta Dušan
Tomčo, radní Ivan Kůs, představitelé Českého svazu bojovníků za svobodu v čele s Alenou Mészárosovou, dále předseda Československé
obce legionářské Jan Souček, zástupci TJ Sokol, Army muzea Zdice,
veřejnost a v neposlední řadě žáci
místních základních škol. Tradiční
kladení věnců doplnili následně sa-

motní školáci, kteří k uctění památky obětem války položili k pomníku
květiny. n

Pěvecké sbory zakončily
přehlídku společnou skladbou

P

řehlídka pěveckých sborů, kterou pořádala MKC s městem
Beroun ve spolupráci se ZUŠ V. Talicha,, se konala v květnu v Kulturním
domě Plzeňka. Divákům se postupně představily dětské i dospělé sbo-

ry, a to nejen z Berouna, ale i širokého okolí. Nevšední zážitek malí i velcí
zpěváci vždy na konci svého bloku
zakončili společnou skladbou. Akce
je součástí doprovodného programu
MHF Talichův Beroun. n

Už víte, co se skrývá za zdmi…?

Den matek se slavil i v penzionu pro důchodce

O

d května máte možnost v Palackého ulici v Galerii Pěší zóna
zhlédnout novou výstavu nazvanou Co se skrývá za zdmi... Díky
vystaveným fotografiím se můžete podívat například na půdu radnice,
do sklepů, nahlédnete do obou berounských bran a mimo jiné se můžete
dozvědět, jak to vypadá v protiatomovém krytu. Výstava, kterou slavnostně odkryli starostka Soňa Chalupová a místostarosta Michal Mišina, potrvá do září 2019. n

n V Domově penzionu pro důchodce se v květnu slavil Den matek. Popřát
všem přítomným ženám přišli starostka Soňa Chalupová a místostarosta
Dušan Tomčo, o kulturní program se postaraly děti z MŠ Tovární. Za svůj
pohádkový příběh, který zvládly na jedničku, sklidily zasloužený aplaus nejen
od přítomných žen, ale i od pánského osazenstva penzionu. n
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Jubilea
n Paní Božena Krásová oslaví dne
21. 6. své 93. narozeniny. Další
červnovou jubilantkou je paní Pavla Naušová, která 27. 6. bude mít
na narozeninovém dortu 75 svíček. Hodně zdraví štěstí a radosti
do dalších let přeje Klub důchodců
Beroun.
n Dne 7. června oslaví krásné
80. narozeniny paní Irena Cháňová
z Berouna - Závodí. Hodně zdraví,
štěstí, mnoho hezkých dní plných
spokojenosti a radosti milované
mamince k jejímu významnému
životnímu jubileu ze srdce přeje
dcera s rodinou.
n Ke všem gratulantům se připojuje i vedení města Beroun a redakce
Radničního listu. n

Vítání občánků
n Starostka Soňa Chalupová přivítala v obřadní síni berounské radnice
nové občánky. V úterý 30. dubna se
slavnostního aktu zúčastnili: Marie
Procházková, Matyáš Hora, Marek
Hamouz, Artur Horáček, Jonáš Janoušek a Adam Šťastný. Další obřad
se konal o týden později a tentokrát
se novými občánky města stali: Žofie Scigelová, Vojtěch Slávik, Tadeáš Babuněk, Štěpán Hošek, Rozalie
Herčíková a Dominik Neubauer.

Berounská akademie
se otevírá dalším zájemcům

V

sobotu 22. června uzavře Berounská akademie úspěšný
druhý cyklus přednášek slavnostním předáním diplomů v Míčovně
Pražského hradu. Během jeho tří
let naše akademie přivítala řadu významných osobností. I  tento druhý
cyklus bude veřejnosti představen
v připravované brožuře Poklady
středních Čech s Berounskou akademií.
Co nabízíme pro příští ročník
Berounské akademie, tedy září – listopad 2019 a leden – červen 2020?
Významným kulatým historickým výročím se bude věnovat několik lekcí zaměřených k výročím 600
let od úmrtí českého krále Václava
IV. a vzniku husitského hnutí. Archeolog Milan Sýkora nás nechá
nahlédnout do života v táborech
polních vojsk panských i husitských
s přihlédnutím k jejich válečným

střetům na Berounsku, s Otomarem
Dvořákem budeme hledat stopy zapomenutých královských hrádků
a sídel v centru Prahy, připomeneme si významné archeologické nálezy (rondely) na Kolínsku s archeologem Danielem Stolzem.
Další blok přednášek bude věnován uměleckým řemeslům formou
setkání s odborníky z pražského
UMPRUM – se zaměřením na nejstarší i nové převratné formy výroby
textilu, skla i keramiky v ČR a s přihlédnutím na jejich tradici na Berounsku. Třetí přednáška na uvedené téma bude věnována zlatu a jeho
zpracování jak šperkařského, tak
i průmyslového, s možností návštěvy
uměleckých ateliérů a výstav.
V jarních a letních měsících se
budeme věnovat životnímu prostředí – přednáška Jana Pokorného upozorní na hlavní důvod vysušování

Červen v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
S knížkou do života
Druhé letošní dopoledne v knihovně pro rodiče s předškolními dětmi proběhne
ve středu 5. června 2019 v čase od 9:00 do 11:00.
Raději zešílet v divočině
Novinář, publicista a spisovatel Aleš Palán je znám především jako autor bestselleru Raději zešílet v divočině, který přináší rozhovory se šumavskými poustevníky
žijícími dlouhodobě mimo civilizaci. Beseda s autorem, autorské čtení, autogramiáda a prodej knih se uskuteční ve čtvrtek 6. června od 17:30.

n Další termín pro vítání občánků
je stanoven na 25. června. Rodiče se mohou přihlásit a tel. čísle
311 654 151 – 152 nebo e-mailem
evidence@muberoun.cz nebo evidence2@muberoun.cz. n

Zubní pohotovost
n 1. a 2. 6. MUDr. Zalina Sozieva,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 8. a 9. 6. MUDr. Antonín Spal,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.:
311 559 813
n 15. a 16. 6. MUDr. Marcela Srpová, Hořovice, Fűgnerova 389, Alba,
tel.: 311 512 119
n 22. a 23. 6. MUDr. Eliška Svobodová, Ordinace Buzuluk - Komárov,
tel.: 311 572 389
n 29. a 30. 6. MUDr. Vladimíra
Krabcová, Beroun, Pod Haldou 64,
tel.: 311 621 973
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00. n
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13. komnata otevřena
V pondělí 10. června čtenářům podruhé otevřeme dveře do našich skladů!
Do místností, kde se skrývá množství zajímavých knížek, na které však není
ve volném výběru místo. Půjčování ve skladech bude probíhat po celý den
od 8:30 do 18:30.
SWAP aneb Výměna věcí v Berouně
Nevyhazujte věci, ale dejte jim druhý domov. Přijďte je vyměnit na SWAP. Co to
je? Ekologická iniciativa, která si klade za cíl šetřit životní prostředí. SWAP se
uskuteční v knihovně ve středu 19. června 2019 v čase od 9:00 do 17:00.
Než z igelitu sáček, vem do ruky háček
Irena Baxová spojila svou dlouholetou háčkařskou vášeň s nechutí k plastům
a ke kultuře „jednou použiji a vyhodím“. Začala nejprve pro sebe, svou rodinu
a přátele, háčkovat síťovky a bavlněné sáčky na ovoce a zeleninu. Výstava háčkovaných síťovek a dalších vychytávek bude k vidění na pobočce Sídliště po celý
měsíc červen.
Soboty na dětském
29. června 8:30 – 11:00

Letní otevírací doba

Upozorňujeme čtenáře, že od 1. do 14. července bude knihovna uzavřena!
V měsících červenci a srpnu bude následně platit letní otevírací doba:
oddělení pro dospělé, studovna: pondělí 8:30 – 18:30, středa 8:30 – 17:00
oddělení pro děti: pondělí 8:30 – 11:00, 12:00 – 17:00
pobočka Sídliště: čtvrtek 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00

krajiny, Jan Andreska otevře téma
Škodí zvěř lesům? Beseda s Adamem Voldánem a jeho hosty přispěje konkrétními poznatky k dalším
možnostem záchrany umírajících
porostů na Berounsku.
Také pro další dva roky třetího
cyklu Berounské akademie připravujeme zajímavé besedy se vztahem
k historii i současnému dění na Berounsku. Zájemci o zápis do BA se
mohou hlásit osobně ve studovně
Městské knihovny Beroun ve středu
29. května či 12. června od 8:30
do 17:00. Roční poplatek činí 600
Kč. Počet míst je omezen! n

Pozvánka na setkání
pracovních skupin

C

entrum pro komunitní práci
střední Čechy ve spolupráci
s městem Beroun zve na setkání
pracovních skupin.
Pracovní skupiny Senioři a Osoby se zdravotním postižením se sejde 5. 6. od 14:00 do 16:00, pracovní skupiny Rodiny s dětmi a Osoby
ohrožené sociálním vyloučením
se setkají také 5. 6., ale od 16:00
do 18:00. Místem konání je DDM
Beroun, U Stadionu 787. Na programu bude prezentace Analýzy
potřeb pečujících o zdravotně postižené v území ORP Beroun a ORP
Hořovice, diskuze o jejích výstupech, projednání Priorit a návrhů
Opatření pro Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb města
Beroun a spádového území 2019 –
2023. n

Blokové čištění ulic
n 5. 6. Svatojánská, Školní náměstí, Máchova
n 6. 6. Na Veselou, Vojanova, Jiráskova
n 12. 6. Chválova, Na Kaplance,
Pod Kaplankou + parkoviště, Okružní + 2x parkoviště
n 13. 6. U Stadionu, Nábřeží
u Sokolovny + parkoviště, Profesora Urbana
n 19. 6. Havlíčkova (západní část),
Tovární
n 20. 6. Na Náhonu + parkoviště,
K. Machové, Na Parkáně + parkoviště (příčné stání podél silnice)
n 26. 6. Mládeže, J. Fučíka, Sokolovská
n 27. 6. S. K. Neumanna, Švermova, Jaselská n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 24. 4. 2019
RM souhlasí s doplněním změn do návrhu Rozpočtového opatření města Beroun č.
2 na rok 2019 a doporučuje ZM tento návrh po zapracování předložených změn
schválit.
RM doporučuje ZM zřídit Osadní výbor Zdejcina pro část města Beroun-Zdejcina
s účinností od schválení zastupitelstvem a určit počet jeho členů na 7. RM navrhuje
ZM zvolit uvedené členy. Více na straně xxx.
RM souhlasí s účastí navržených osob na akci „Dny Brzegského převorství“ v uvedeném složení.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 24. 4. 2019
ZM bere na vědomí informaci o převzetí záštit v roce 2018.
ZM nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100 000 Kč Spolku Centrum zdravých dětí Beroun na akci „Mistrovství světa 2019 v ledním hokeji“, která se konala
ve dnech 6. - 17. 2. 2019.
ZM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun Český lev - Union
Beroun, z.s. na „Působení A mužstva dospělých v republikové soutěži ve fotbale - reprezentace města“ ve výši 125 000 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
ZM souhlasí s návrhem komise pro sport a sportovní dotace s poskytnutí dotací na sportovní činnost v roce 2019 z rozpočtu města Beroun v celkové výši
4 399 800 Kč v předloženém znění, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli.
ZM nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace na výměnu oken v budově č.p. 510,
která je součástí pozemku p.č. 1171/1 v obci a k.ú. Beroun, pobočnému spolku
Tělocvičná jednota Sokol Beroun, IČ: 14799472, se sídlem Nábřeží U sokolovny
510/1, Beroun-Město, 266 01 Beroun.
ZM souhlasí s poskytnutím dotace České asociaci skateboardingu, z. s. ve výši
200 000 Kč na akci „GrandPrix Beroun 2019“ včetně uzavření veřejnoprávní
smlouvy.
ZM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 250 000 Kč na studium v USA uvedenému žadateli.
ZM souhlasí s přijetím dotace ve výši 185 000 Kč z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 dle zásad Ministerstva kultury ČR pro užití na komplexní obnovu východní části fasády
domu čp. 87 (Jenštejnský dům), který je ve vlastnictví Středočeského kraje, IČ:
70891095 a v němž sídlí Muzeum Českého krasu.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 2 na rok 2019 v zastupitelstvem města upraveném znění.
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a městem
Králův Dvůr v předloženém znění.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích v předloženém znění.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 354/6 a p.č. 367/2 v k.ú.
Beroun z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do vlastnictví města Beroun.
ZM nesouhlasí se směnou pozemku p.č. 30/4 v k.ú. Jarov u Berouna.
ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 614/5 v k.ú. Beroun.
ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 23. 1. 2019 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
694 273,78 Kč, zůstatková účetní hodnota je 0 Kč.
ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 20. 3. 2019 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
1 052 084,43 Kč zůstatková účetní hodnota je 0 Kč.
ZM zřizuje Osadní výbor Zdejcina pro část města Beroun-Zdejcina s účinností
od 24. 4. 2019, určuje počet jeho členů na 7 a volí radou města navržené
členy.
Zastupitelstvo města Beroun bere na vědomí zápis č. 3/2019 ze zasedání finančního výboru konaného dne 10. dubna 2019.
ZM bere na vědomí zápis č. 3/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného
dne 18. 3. 2019.
ZM bere na vědomí zápis č. 4/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného
dne 10. 4. 2019.
ZM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka ze dne 12. 4.
2019.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 29. 4. 2019
RM bere na vědomí Zápis č. 2 z jednání Komise školské Rady města Beroun, které se
konalo dne 25. 3. 2019.
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RM souhlasí se zapojením 2. základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335, Mateřské školy Beroun, Tovární 44 a Jungmannovy základní školy
Beroun, Plzeňská 30/14 do projektu „Obědy do škol ve Středočeském kraji II“
a s podpisem „Souhlasu zřizovatele se zapojením do projektu kraje financovaného z Operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici partnera
s finančním příspěvkem“ ve třech paré. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele škol o vydaném souhlasu k uvedenému
návrhu a předat podepsaný Souhlas zřizovatele a zajistit zaslání finančních prostředků z kraje na účet škol neprodleně po jejich obdržení na účet města Beroun.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci ze dne 19. 2. 2019
mezi městem Beroun a Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm
Beroun - Hlinky, Okružní 1404 v předloženém znění a pověřuje vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci.
RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Beroun jako dárcem
a městem Dobřichovice jako obdarovaným na finanční dar ve výši 20 000 Kč,
určený na kulturní akci „Královský průvod 2019“, v předloženém znění a ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření darovací smlouvy
s městem Dobřichovice.
RM a starostka města souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad
koncertem Hornického smíšeného pěveckého sboru Kladno, jehož organizátorem
je Společnost Josefa Antonína Seydla z.s. a který se uskuteční dne 4. 5. 2019
v kostele sv. Jakuba v Berouně. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání záštity organizátorovi.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad celostátní konferencí Města
budoucnosti 2019, jejíž organizátorem je BONAFIDE GROUP, SE a která se koná
dne 30. září 2019. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
zajistit zpracování a předání záštity nad celostátní konferencí Města budoucnosti
2019 organizátorovi.
RM bere na vědomí zápis č. 2 ze zasedání Komise pro cestovní ruch Rady města
Beroun ze dne 2. 4. 2019, schvaluje Plán práce Komise pro cestovní ruch Rady
města Beroun na rok 2019 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat členy Komise pro cestovní ruch Rady města Beroun o výsledku
zasedání Rady města Beroun ze dne 29. 4. 2019.
RM souhlasí s vystoupením města Beroun ze sdružení Bohemia Centralis, s.p.o.
a zasláním písemné výpovědi radě sdružení nejpozději do 30. 6. 2019, doporučuje
ZM přijmout obdobné usnesení a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení
na jednání Zastupitelstva města Beroun. V případě schválení návrhu ZM zajistit
zaslání písemné výpovědi ukončující členství města Beroun ve sdružení Bohemia
Centralis, s.p.o.
RM bere na vědomí Zápis č. 2/2019 ze zasedání Komise životního prostředí konaného dne 25. března 2019 a schvaluje Plán práce Komise životního prostředí
na rok 2019 (aktualizovaný k 25. 3. 2019).
RM bere na vědomí Zápis č. 3 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí,
konaného dne 10. 4. 2019.
RM schvaluje Priority Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 – 2023 a Akční plán na rok 2019 a bere na vědomí
Organizační řád procesu Komunitního plánování sociálních služeb města Beroun
a spádových obcí, včetně příloh.
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro prevenci kriminality č. 2/2019 ze
dne 27. 3. 2019.
RM bere na vědomí informaci o bytové situaci v Berouně pro seniory a nízkopříjmové
obyvatele.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky „Nové funkce IS města Beroun“, souhlasí s případným zapracováním změn
vzešlých z kontroly poskytovatele dotace, jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude
současně plnit funkci hodnotící komise a ukládá vedoucímu odboru hospodářské
správy zajistit plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p.č. 1999/26
v k.ú. Beroun podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s výpůjčkou pozemku p.č. 1999/26 v k.ú. Beroun za účelem provádění opatření na ochranu přírody, tj. obnovení ovocného sadu Na Veselé a s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun jako půjčitelem a ZO ČSOP
Ekologickou servisní organizací jako vypůjčitelem na dobu určitou 10 let a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 11. 6. 2003,
ve znění pozdějších dodatků č. 1 - 3 na pronájem systému CZT (centrální zásobování teplem) mezi městem Beroun jako pronajímatelem a společností innogy
Energo, s.r.o. jako nájemcem. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu pronájmu o část pozemku p.č. st. 4394/1 v k.ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez
čp/če a zúžení předmětu pronájmu o část prostor v budově, která je součástí
pozemku p.č. st. 4394/1 v k.ú. Beroun, podle předloženého zákresu. RM ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
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RM souhlasí s pronájmem pozemku p.č. st. 4394/2 v k.ú. Beroun, jehož součástí je
stavba bez čp/če a části prostor v budově, která je součástí pozemku p.č. st. 4394/1
v k.ú. Beroun, podle předloženého zákresu za cenu 10 Kč/m2/měsíc, a dále s pronájmem tří mobilních kontejnerů za cenu 12 Kč/rok/1 kontejner a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a Farní charitou Beroun jako
nájemcem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou. RM ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek p.č. 1985/116 v k.ú.
Beroun za účelem využití jako zahrada a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout id. 1/4 pozemku p.č. st.
1949/2 v k.ú. Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p.č. st. 55/6 v k.ú. Beroun,
jehož součástí je stavba bez čp/če, technického vybavení a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s provedením úprav v areálu Autokempu Na Hrázi - s umístěním jednoramenné závory na pozemku p.č. 1974/6 v k.ú. Beroun (na úrovni recepce), a to
na náklady pachtýře Petra Nejepsy a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
seznámit pachtýře s rozhodnutím rady města ohledně provedení úprav v areálu Autokempu Na Hrázi.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o účasti v Programu antigraffiti mezi městem Beroun a Římskokatolickou farností v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2019 z jednání Komise bytové konaného dne 11. 4.
2019 a předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun včetně
stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 17. 8. 2018 na veřejnou zakázku „MŠ MÁCHOVNA - PROJEKTANT“ se zhotovitelem Ing. arch. Karlem
Musilem v předloženém znění, kterým se upravuje obsahová náplň díla a navyšuje se
cena díla na 930 000,00 Kč bez DPH a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.

RM souhlasí s realizací čtyřletého projektu sdílených elektrokol - E-BIKE SHARING (půjčování elektrokol) společností nextbike Czech Republic s.r.o. na území města Beroun
za podmínky, že finanční spoluúčast města Beroun na projektu E-BIKE SHARING bude
zahrnovat náklady na stavební připravenost pro umístění sedmi dobíjecích stanic
na území města Beroun, náklady za jejich připojení na elektrickou energii a náklady
za odebranou elektrickou energii sedmi dobíjecími stanicemi po celou dobu trvání projektu a rovněž po celou dobu trvání projektu budou uživatelé elektrokol, zapůjčených
z dobíjecích stanic v režii města Beroun, oprávněni odstavit vypůjčená elektrokola
na dobíjecích stanicích v režii obce Králův Dvůr, Hýskov, Tetín, společnosti SC Eden
Beroun s.r.o., JESSENIA a.s., Hrnčířská Beroun s.r.o. a Tipsport.net a.s. Projekt bude
spuštěn nejdříve od 1. 6. 2019.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města vypůjčit části pozemků p.č. 1192/31,
1197/4, 860/4, 2304/1, 2279/52, 2279/60, 2285/19, 1440/1, všechny v k.ú. Beroun,
dle předložených zákresů, společnosti nextbike Czech Republic s.r.o. za účelem umístění sedmi dobíjecích stanic pro elektrokola v rámci realizace projektu E-BIKE SHARING
na území města Beroun a ukládá místostarostovi Mgr. Dušanu Tomčovi projednat
možnost instalace a rozmístění nenabíjecích stojanů po městě Beroun pro bezplatné
odstavení, příp. vyzvednutí elektrokol a projednat a předložit návrh smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a společností nextbike Czech Republik s.r.o. RM ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace usnesení ohledně zveřejnění
záměru města na úřední desce.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 15. 5. 2019
RM bere na vědomí informaci o výsledku inspekční činnosti provedené Českou školní
inspekcí v Mateřské škole Vrchlického 63 ve dnech 18. - 20. února 2019.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad akcí „Noc kostelů
2019“, konanou dne 24. 5. 2019, kterou pořádá Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Berouně a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit
předání záštity nad uvedenou akcí.
RM povoluje výjimky z počtu žáků na školní rok 2018/2019 pro Jungmannovu základní školu Beroun, Plzeňská 30 podle předloženého návrhu a ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit informovat ředitele této školy o povolených výjimkách.

RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Dodávka vnitřního vybavení pro 2. ZŠ Beroun“, jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání
obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci
hodnotící komise a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.

RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.r.o., V Zahradách 1874 požádala o navýšení kapacity základní školy na celkem 45 žáků, a to
s platností od školního roku 2019/2020 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitelku těchto škol o vydaném stanovisku k navýšení
kapacity základní školy.

RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „ZŠ Wagnerovo nám. - úprava
kotelny, měření a regulace“ účastníka výběrového řízení - společnost FLEA s.r.o - jehož
nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
s tímto uchazečem dle návrhu předloženého ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku. Cena díla je 2 858 052 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění plnění tohoto usnesení. Termín: 31. 5. 2019

RM a starostka města souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad akcí
„Léto s Blaníkem v Berouně“, která se uskuteční v sobotu 6. 7. 2019 od 17:00 hodin
na Husově náměstí a jejímž pořadatelem je rádio Blaník, a ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání záštity nad touto akcí.

RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Přestavba komunitního centra
na mateřskou školu Bezručova 928“ účastníka zadávacího řízení - společnost Royal
Diamond s.r.o. - jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější,
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s tímto uchazečem dle návrhu předloženého
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude
podána žádná námitka. Cena díla je 5 315 165 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.

RM bere na vědomí zprávu ředitele MKC Beroun Zdeňka Veselého o činnosti této
příspěvkové organizace v roce 2018.

RM bere na vědomí předloženou Informaci o připravenosti údržby zeleně v sezóně 2019.
RM bere na vědomí předloženou Informaci o připravenosti investičních akcí pro rok
2019.
RM jmenuje dalším přizvaným odborníkem poroty urbanisticko-architektonické soutěže „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“ paní Ivu Kermesovou a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje informovat paní Ivu Kermesovou o jejím
jmenování přizvaným odborníkem poroty soutěže.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Lávka přes D5 a Litavku v Berouně (oprava)“ účastníka zadávacího řízení - společnost STRABAG a.s. - jehož nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s tímto uchazečem dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. Cena díla je
14 400 507,11 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
plnění tohoto usnesení.
RM rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti“ podle § 127 odst. 2 písm. h) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje Zásady činnosti pracovních skupin města v předloženém znění.
RM souhlasí s přijetím finančního daru 9 267 Kč od pana Ing. Viktora Burkerta a s uzavřením darovací smlouvy na tuto částku.
RM souhlasí s přijetím finančního daru 85 436 Kč od paní RNDr. Soni Chalupové
a s uzavřením darovací smlouvy na tuto částku. RM pověřuje místostarostu Ing. Michala Mišinu podpisem darovací smlouvy.
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RM bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady
města Beroun, které proběhlo dne 10. 4. 2019.

RM vybírá k uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Realizace systému a zabezpečení přístupu k drátové a bezdrátové síti standardem IEEE 802.1x“ účastníka zadávacího
řízení CompuNet s.r.o., souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle
návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. Cena díla bez servisní podpory je 1 314 536 Kč
bez DPH, cena měsíční servisní podpory je 30 000 Kč bez DPH. RM ukládá vedoucímu
odboru hospodářské správy zajistit plnění tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM na návrh pracovní skupiny pro Program regenerace MPZ Beroun
poskytnout dotace a uzavřít veřejnoprávní smlouvy s uvedenými vlastníky nemovitostí v městské památkové zóně a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení
na zasedání ZM.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat uzavření dohody o narovnání
mezi městem Beroun a společností AVISUM SE, jejímž předmětem budou pozemky
parcelní číslo: 1372/4,1372/7,1372/8,1372/6,1372/5,2261/29 v k.ú. Beroun, které jsou
ve vlastnictví města, a jsou dotčeny žalobou o určení vlastnického práva, kdy žalovaným
je město Beroun a žalobcem společnost AVISUM SE. Na základě uzavřené dohody o narovnání by ve vlastnictví města zůstaly pozemky parcelní číslo: 1372/6,1372/5,2261/29
a pozemek parc.č. 1372/7 o nové výměře 182 m2, vše v k.ú. Beroun a do vlastnictví společnosti AVISUM SE by připadly pozemky parcelní číslo: 1372/8, 1372/4 a nově vzniklý
pozemek par. č. 1372/14 o výměře 524 m2 (oddělen z pozemku p.č. 1372/7), vše v k.ú.
Beroun, jejichž převážná část se nachází uvnitř oploceného areálu a jsou společností
AVISUM SE po dlouhá léta užívány, dle předloženého zákresu. RM ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p.č. 2572/1 v k.ú.
Beroun podle předloženého zákresu za podmínky vybudování přístupového chodníku
na části pozemku p.č. 2572/1 v k.ú. Beroun ve vlastnictví města ke stavbě bez čp / č.
ev. - stavba technického vybavení stojící na pozemku p.č.st. 4087 v k.ú. Beroun, a jeho
bezúplatného převedení do vlastnictví města Beroun. RM ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
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RM souhlasí se zveřejněním záměru:
1. pronajmout prostor - místnost označenou č. 4.02 o výměře 44,63 m2 a podíl
na společných prostorech ve výši 18,46 m2, nacházejících se ve 4. patře budovy č.p. 928 Komunitního centra v Berouně, která je součástí pozemku p.č. st.
2068/15 o výměře 968 m2, v k.ú. Beroun, Dobromysli, z.ú. na dobu určitou od 1.
7. 2019 do 31. 12. 2019 za účelem využití jako jednací místnost k jednání s klienty. Výše nájemného bude činit 10 Kč/m2/měsíčně.
2. pronajmout prostor - místnost označenou č. 4.04 o výměře 44,73 m2 a podíl
na společných prostorech ve výši 18,56 m2, nacházejících se ve 4. patře budovy č.p. 928 Komunitního centra v Berouně, která je součástí pozemku p.č. st.
2068/15 o výměře 968 m2, v k.ú. Beroun, Rodinnému centru Slunečnice, z.ú.
na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019 za účelem poskytování sociálního
poradenství. Výše nájemného bude činit 10 Kč/m2/měsíčně.
3. ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci těchto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne 17. 5. 2017 mezi
městem Beroun jako pronajímatelem a spolkem Naše Zdejcina, z.s. jako nájemcem.
Předmětem dodatku je rozšíření účelu využití předmětu pronájmu i jako posilovna.
RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s podpisem Souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků mezi městem Beroun a společností AUTO MASARIK s.r.o. podle návrhu
geometrického plánu č. 6365-103/2019 vyhotoveného společností 3G Praha s.r.o.
v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 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 52 492 699,58 Kč
bez DPH na 52 861 260,31 Kč bez DPH a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí se záměrem města Beroun do tří let od zahájení rekonstrukce venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídliště uzavřít pachtovní smlouvu mezi
společností Berounská sportovní, a.s. jako pachtýřem a městem Beroun jako
propachtovatelem, jejímž předmětem bude propachtování venkovního koupaliště
v Berouně na Velkém sídlišti za pachtovné + platná sazba DPH, a to minimálně
na dobu 10 let. RM souhlasí s opětovným vypsáním zadávacího řízení veřejné
zakázky „Stavební úpravy venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti.“
RM schvaluje předložené zadávací podmínky zakázky „Stavební úpravy koupaliště
v Berouně na Velkém sídlišti“ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro
otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise, a to v navrženém složení.
RM souhlasí s odstoupením smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 03. 2019 mezi
městem Beroun jako objednatelem a společností LP doprava a stavby s.r.o. jako
zhotovitelem a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
tohoto usnesení.
RM odvolává člena pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť pana Václava Lázničku
a jmenuje člena pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť Ing. Ondreje Rusňáka.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a  zastupitelstva města
z   důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze
je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Vyřiďte si osobních doklady před letní dovolenou

P

lánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas? Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám
na úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě
30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15 let 100 Kč.

Nestačili jste podat žádost o vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů?
Můžete podat žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Správní poplatek u cestovního
pasu vydaného do 24 hodin pracovního dne činí 6 000 Kč (u občanů mladších
15 let 2 000 Kč) a 3 000 Kč u cestovního pasu vydaného do 5 pracovních dnů
(u občanů mladších 15 let 1 000 Kč). Za tento poplatek obdržíte plnohodnotný
cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji
s platností 10 let (u občanů mladších 15 let s platností 5 let).
Nestačili jste si vyřídit cestovní pas a cestujete v rámci EU?
K cestám do států EU můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz. Rovněž lze občanský průkaz použít i k cestování do těchto států: Norsko,
Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Island, Albánská republika, Bosna a Hercegovina,
Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika. Standardní lhůta pro vydání občanského průkazu je 30 dní. Stejně
jako u cestovních pasů je možné vyhotovit občanský průkaz i ve zkrácené lhůtě
do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů. Je však nutné počítat
se zvýšeným správním poplatkem, a to 1 000 Kč za občanský průkaz vydaný
do 24 hodin (u občanů mladších 15 let 500 Kč) a 500 Kč u občanského průkazu vyhotoveného do 5 pracovních dnů (u občanů mladších 15 let 300 Kč).
UPOZORNĚNÍ: Cestovní a osobní doklady vydané v pracovních dnech do 24
hodin je možné převzít pouze u Ministerstva vnitra ČR, Na Pankráci 72, Praha
4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).
Má vaše dítě občanský průkaz?
I dítě mladší 15 let může cestovat na občanský průkaz. Pro děti do 15 let je
správní poplatek za vydání občanského průkazu pouze 50 Kč a jeho platnost je
5 let. Dětem do 15 let vyřizuje osobní doklad zákonný zástupce, a to na kterémkoliv obecním úřadu obce s rozšířenou působností, popřípadě u Ministerstva
vnitra ČR, pokud žádá o občanský průkaz nebo cestovní pas ve zkrácené lhůtě.
Upozorňujeme na skutečnost, že i narozené dítě musí mít pro cesty do zahraničí cestovní doklad (občanský průkaz nebo cestovní pas). Rodný list dítěte není
cestovním dokladem. n

Nový osadní výbor pro Zdejcinu

B

erounští zastupitelé na svém veřejném zasedání 24. dubna schválili zřízení nového osadního výboru pro městskou část Zdejcina. Předsedou
Osadního výboru Zdejcina, který má sedm členů, byl zvolen Bohumil Fenzel
a místopředsedou Milan Špicar. Dalšími členy jsou: Jiří Vysloužil, Kamil Douděra,
Milan Šole, František Herc a Martina Vincencová. Je to v pořadí již třetí osadní
výbor v Berouně. Další fungují na Zavadilce a v Hostimi.  n

Berounská střelnice prošla zásadní rekonstrukcí
S
třelnice na berounském Závodí
prošla v posledních měsících zásadní rekonstrukci. Nové vedení střelnice si dalo za cíl zvýšit bezpečnost
a podstatně snížit hlukovou zátěž. Při
rekonstrukci byla například odstraněna plechová střecha, která při střelbě
rezonovala, a nahradila ji nová, která
zvuk pohlcuje. Také stěny střelnice
prošly opravou, nově je vše ve dřevě
a mezi jednotlivými vrstvami je štěrk,
který hluk také minimalizuje. Z důvodu bezpečnosti přibyly na střelnici
tzv. kšilty a clony, které zabrání tomu,
aby případná střela neletěla jinam,
než na záchytnou plochu. Navíc tyto
bariéry roztříští zvukovou vlnu a opět
tak sníží hladinu hluku. Rekonstrukci střelnice zástupci vedení klubu
konzultovali s odborníky na balistiku
a zohlednili všechny jejich připomínky.

www.mesto-beroun.cz

Berounský střelecký spolek který se věnuje sportovní střelbě, má
v současnosti 106 členů. „Naši členové dosahují velkých sportovních
úspěchů nejen v České republice, ale
i ve světě,“ zdůraznil předseda střeleckého klubu Pavel Augusta. A právě
samotná rekonstrukce je výsledkem
tvrdé práce všech členů. „Každý přiložil ruku k dílu, odpracovali jsme
zde přes 3 tisíce brigádnických hodin
a mezi sebou jsme vybrali zhruba půl
milionu korun, které jsme do tohoto
areálu investovali. Jak je vidět, většina
členů má o střelnici opravdu velký zájem a jsou to srdcaři,“ dodal závěrem
Pavel Augusta.
Pokud i vás sportovní střelba
zaujala, můžete kontaktovat přímo
předsedu na e-mailu augusta@azmetal.cz. n
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Kulturní a společenský kalendář 6/2019
Průvod vévody Štěpána Bavorského
SO

1.

12:00

Husovo náměstí

Do Berouna přijede průvod v čele s vévodou Bavorským, před radnicí
na vás bude čekat doprovodný program.

Zámek Liteň

Bohatý programu napříč uměleckými žánry v zámeckých prostorách, zahradě a přilehlých budovách.

Náměstí Joachima Barranda

Jubilejní 10. ročník veřejné cyklotour, která pomáhá onkologicky nemocným dětem.

TJ Loko Beroun

Přijďte na stadion se svými dětmi a oslavte s nimi sportem a zábavou
jejich velký den.

Holandský dům

Dana Vilhelmová představí šperky a textilní tvoření. Výstava potrvá
do 22. června.

Městská hora

Dům dětí a mládeže pořádá akci ke Dni dětí. Skupiny se musí objednat
předem. Akce trvá do 18:00.

Klubová scéna KD Plzeňka

Přednáší MUDr. Dana Růžičková, odborný lékař Ambulance bolesti Beroun.

ZUŠ OPEN
SO

11:00

Na kole dětem
SO

2.
3.

14:00

Dětský den s Piranhas
NE

10:00

Korálek ke korálku
PO

17:00

Cesta za pohádkou
4.

ÚT

Léčba bolesti
ÚT

4.
- 8.

9:00
18:00

Mezinárodní festival Stranou
ÚT - SO

Beroun a okolí

Evropští básníci naživo nejen v Berouně. Přijďte se seznámit s jejich tvorbou. Více na str. 17.

Sbor ČCE, Husovo nám.

Sbor Českobratrské církve evangelické zve na první promítání folmů festivalu Jeden svět s diskusí.

Projekt Babička
ST

5.

18:00

53. klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Přečtu ti báseň, poslouchej
ST

6.

17:00

Muzeum Českého krasu

Čeští, němečtí, slovenští a slovinští básníci představují svou tvorbu. Více
o festivalu na str. 17.

Muzeum berounské keramiky

V muzejní zahradě se v rámci BeKuLe budete moci celé léto pravidelně
těšit na divadelní pohádky pro děti. Tentokrát se představí Divadlo Bořivoj.

Muzeum Českého krasu

Muzejní noc tentokrát nabídne pravěkou hudbu, výrobu s pazourku, divadlo a další zajímavosti.

Muzeum berounské keramiky

Zájemci budou moci nahlédnout a prožít nevšední zážitky i v Muzeu berounské keramiky.

Jak se hledají princezny
ČT

18:00

Cesta kamene
PÁ

Muzejní noc
7.

PÁ

Festival Stranou
PÁ

18:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Jiná káva pod širým nebem
PÁ

8.
9.
10.
11.
12.

16:00

Paláce Pražského hradu
SO
18:00

Náměstí Joachima Barranda

Pravidelný nedělní promenádní koncert představí tradjazzovou kapelu
z Plzně.

Galerie V Podloubí

V dětské galerii umístěné v átriu berounské radnice můžete až do 28.
června zhlédnout práce dětí z MŠ Preislerova.

Beseda s Vlastimilem Vondruškou
ÚT

17:30

Klubová scéna KD Plzeňka

Přehlídka tanečního oboru
ST

17:00

13.

ZUŠ Václava Talicha představí, co se děti pod vedením zkušených učitelů
během roku naučily.

Sál ZUŠ V. Talicha

Žáci, kteří se v základní umělecké škole učí hrát na kytaru, připravili pro
zájemce vystoupení.

Jak se dělá evoluce
ČT

14.

18:00
18:00

Muzeum Českého krasu

Den bezpečí
PÁ

9:00

www.mesto-beroun.cz

Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška vypráví o životě, své literární
tvorbě a také o životě našich předků.

KD Plzeňka

Kytarový koncert
ČT

Již 7. ročník letního hudebního festivalu ve starých kasárnách. Čeká vás,
hudba, divadlo, dílny i dobré jídlo.

Praha

Výtvarné práce dětí
ST

Autorská čtení českých, německých, slovenských, slovinských básníků.

Výjezdní beseda s kurátorem uměleckých sbírek Pražského hradu Jaroslavem Sojkou. Více na str. 17.

The Dixie Hot Licks
NE

Na nádvoří pivovaru vystoupí Forbes, Kosí bratři & Katy a americký muzikant Skyland V. Kobylák.

Kemp Na Hrázi

Nenechte si ujít zajímavou přednášku Jana Zrzavého.
Akci pro děti i veřejnost připravuje město Beroun spolu se složkami Integrovaného záchranného systému, více na str. 14.
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Berounské hradby
SO

Pivní slavnosti, hudební program, jarmark, divadelní šapitó pro děti. Více
na str. 15.

Centrum Berouna

Promenáda Bohéma

15.

SO

Náměstí Joachima Barranda

Flerjarmark
SO

Originální trhy s rukodělnými výrobky se konají v Geoparku Barrandien.

Muzeum Českého krasu

Štístko a Poupěnka
NE

16.

14:00

Muzikál pro děti a dospělé.

KD Plzeňka

Výtvarný workshop
NE

14:00

Kreslení a malování rostlin s akademickou malířkou Lucií Crocro (kresba,
pastel, olejomalba).

Muzeum Českého krasu

Západní Papua s Petrem Kalačem
ST

Pivovar Berounský medvěd

10 miliard - Co máte na talíři?

19.

ST

18:00

Sbor ČCE, Husovo nám.

17:00

KD Plzeňka

Závěrečné vystoupení baletní školy můžete navštívit od 17:00 a následně od 18:30.

Skate park

Přesvědčete se, co na skateboardu dokáže světová špička v tomto sportu.
Více na str. 14.

Grand Prix Beroun

22.

SO

9:00

Vzpomínka na Mistra Jana Husa

25.

ÚT

13:30

Husovo náměstí

Pietní akt k uctění památky středovakého kazatele a reformátora. Další
informace k akci najdete na str. 16.

Muzeum berounské keramiky

Slavnostní vernisáží bude v galerijních prostorách muzea zahájena další
výstava keramiky.

Ateliér VaV
ČT

27.

17:00

Sněhurka a sedm trpaslíků
ČT

18:00

Muzeum berounské keramiky

Pohádka pro děti v zahradě muzea v rámci letního festivalu BeKuLe,
kterou představí Divadlo Víti Marčíka.

Letní kino

Prázdniny v Berouně zahájí koncert legendárního slovenského zpěváka
a hudebníka Richarda Müllera.

Třída míru - u Hvězdy

Milovníky dechovky čeká odpoledne plné zajímavých kapel, vrcholem
bude vystoupení Josefa Zímy. Více na str. 16.

Richard Müller + Band

28.

PÁ

20:00

Dechovka u Hvězdy

30.

NE

14:00

Restaurace U Štiky
PÁ+SO

Červen

1. 6. DJ Jarda Petarda, 7. 6. pátek PHZS – živá hudba, 8. 6. sobota DJ
Pupík, 14. 6. a 15. 6. DJ Jarda Petarda, 21. 6. Sortiment – živá hudba,
22. 6. DJ Pupík, 28. 6. a 29. 6. DJ Jarda Petarda

20:00

Retro bar U Madly
PÁ+SO

1. 6. DJ Martin Hovorka, 7. 6. DJ Sunny, 8. 6. DJ Zdeněk Vranovský, 14. 6.
DJ Michal Vinický, 15. 6. DJ Harwey, 21. 6. Dj Zdeněk Vranovský, 22. 6. DJ
Harwey, 28. 6. DJ Michal Vinický, 29. 6. DJ Luděk Hubáček

20:00

n Výstavy

Cestovatelský večer Modrýho Berouna posluchače tentokrát zavede
na největší tropický ostrov světa.
Přijďte na druhé promítání filmu festivalu Jeden svět a pokusme se zamyslet, jaké jídlo si na talíř sami vybereme.

Baletní škola Terezie Dudové
ST

Přehlídka berounských umělců, akce se koná v rámci Berounský hradeb.

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Acháty a křemeny (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 29. 9.), Talent 2019 (Městská galerie Beroun), Motýli mocí
Olbramovských (Kavárna Jiná káva, výstava potrvá do 3. 6.), Oči řezbáře Matěje (Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 23. 6.)

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

1.

2.

SO

začátek

název

15:30

V oblacích

17:30

After: Polibek

20:00

čas
NĚM

88

NĚM/FR

110

Godzilla II Král Monster

USA

132

15:30

Aladin

USA

120

18:30

Rocketman

VB/USA

120

NE

www.mesto-beroun.cz

popis
Malý Manou je na mořského racka neobvykle malý a není se co divit. Ve skutečnosti je Manou rorýs.
Po vašem poprvé už nebude život jako dřív. Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Její učebnicový životní plán ovšem nepočítal s tím, že se objeví tajemný kluk Harding Scott.
Nový film sleduje osudy kryptozoologické agentury Monarch, jejíž členové změří síly s armádou obrovských monster, včetně impozantní Godzilly.
Aladin je vzrušující příběh o okouzlujícím pouličním zlodějíčkovi Aladinovi, kurážné a cílevědomé princezně Jasmíně a džinovi, který je dost možná klíčem k jejich budoucnosti.
Než se stal Eltonem Johnem, jmenoval se Reginald. Zpočátku jen dělal křoví úspěšnějším muzikantům, jenže pak potkal svou nejspřízněnější duši, textaře Bernieho Taupina.
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3.

4.

ST

6.

ČT

7.

PÁ

8.

SO

NE

10.

PO

11.

ÚT

12.

ST

13.

ČT

14.

PÁ

15.

SO

16.

NE

17.

PO

18.

ÚT

19.

ST

20.

ČT

21.

PÁ

22.

SO

23.

NE

24.

PO

25.

ÚT

26.

ST

27.

ČT

28.

PÁ

29.

SO

30.

Šprtky to taky chtěj

USA

102

20:00

Syn temnoty

USA

120

17:30

John Wick 3

USA

130

20:00

Trhlina

SLO

108

17:30

Rocketman

VB/USA

120

20:00

Avengers: Endgame

USA

182

15:30

Teroristka

ČR

95

18:30

X-Men: Dark Phoenix

USA

114

17:30
20:00
15:30

Godzilla II Král Monster
Rocketman
Aladin

USA
VB/USA
USA

132
120
120

17:30

Psí poslání 2

USA

108

ÚT

5.

9.

17:30
PO

NE

20:00

X-Men: Dark Phoenix

USA

114

15:30

Pokémon: Detektiv Pikacu

USA/JAP

104

18:30
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30
20:00

Avengers: Endgame
Rocketman
Šprtky to taky chtěj
John Wick 3
Poslední večery na Zemi
X-Men: Dark Phoenix
Teroristka

USA
VB/USA
USA
USA
ČÍNA
USA
ČR

182
120
102
130
138
114
95

15:30

Ženy v běhu

ČR

93

18:30

Rodiče na tahu

USA

97

17:30

Psí poslání 2

USA

108

20:00

Muži v černém: Globální hrozba

USA

120

15:30

Hledá se Yetti

USA

95

17:30
20:00
15:30
18:30
17:30
20:00
18:30
17:30
20:00
15:30

X-Men: Dark Phoenix
Rocketman
Psí poslání 2
Muži v černém: Globální hrozba
Godzilla II Král Monster
Ženy v běhu
Avengers: Endgame
Rodiče na tahu
Muži v černém: Globální hrozba
Trhlina

USA
VB/USA
USA
USA
USA
ČR
USA
USA
USA
SLO

114
120
108
120
132
93
182
97
120
111

18:30

Brankář

NĚM/VB

120

17:30
20:00

Rocketman
X-Men: Dark Phoenix

VB/USA
USA

120
114

15:30

Tajný život mazlíčků 2

USA

86

17:30

Muži v černém: Globální hrozba

USA

120

20:00

Podfukářky

USA

94

15:30
18:30
17:30

Tajný život mazlíčků 2
Ženy v běhu
Aladin

USA
ČR
USA

86
93
120

20:00

Máma

USA

99

17:30

Podfukářky

USA

94

KAN

130

ČR
VB/USA
VB
USA
USA
USA
USA

95
120
112
86
114
95
94

USA

120

USA
VB/USA

86
120

20:00

Genesis

17:30
20:00
18:30
17:30
20:00
15:30
17:30

Teroristka
Rocketman
Yesterday
Tajný život mazlíčků 2
X-Men: Dark Phoenix
Hledá se Yetti
Podfukářky

20:00

Annabelle 3

15:30
18:30

Tajný život mazlíčků 2
Rocketman

www.mesto-beroun.cz

Nejlepší kámošky a zároveň nejlepší studentky ve třídě Amy a Molly jsou velmi moudré, šikovné...
a dost neoblíbené.
V Synovi temnoty přináší vizionářský tvůrce Strážců galaxie a The Belko Experiment děsivý zvrat
a nový radikální žánr: superhrdinský horor.
Ve třetí části této adrenalinové akční série má super zabiják John Wick v patách celou armádu lovců
odměn, usilujících o získání 14 miliónů dolarů, vypsaných na jeho hlavu.
Vysokoškolák Igor v rámci absolventské praxe objeví záznamy Waltera Fischera, jednoho z pacientů psychiatrické léčebny, který před sedmdesáti lety záhadně zmizel v pohoří Tribeč.
Viz 2. 6.
Hrozivé události způsobené Thanosem vedou zbylé superhrdiny Avengers k tomu, aby ve strhujícím
finále 22 filmů studia Marvel sebrali poslední síly a pokusili se vrátit úder.
Hlavní hrdinkou černé komedie je Marie (Iva Janžurová), učitelka na penzi, která si jednou řekne, že
už si nechce připadat jako kráva.
Když skupina X-Menů vyrazí na záchrannou misi na oběžné dráze Jean Grey je zasažena neznámou
a smrtící kosmickou silou, která ji promění v jednoho z nejsilnějších mutantů.
Viz 1. 6.
Viz 2. 6.
Viz 2. 6.
Baileyho dobrodružná cesta několika životy naplněnými láskou, přátelstvím, věrností a také několika
fakt skvělými drbáními na bříšku.
Viz 6. 6.
Historicky první hraný film o Pokémonech, jedné z nejpopulárnějších multigeneračních zábavních
značek všech dob.
Viz 5. 6.
Viz 2. 6.
Viz 3. 6.
Viz 4. 6.
Hypnotický romantizující neo noir nejtalentovanějšího ze současných čínských filmařů Gan Biho.
Viz 6. 6.
Viz 6. 6.
Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední
přání – zaběhnout maraton!
Frank a Nancy jsou manželský pár střední třídy, s domem, naleštěným autem a s dcerou na univerzitní
koleji. Pak se ovšem nečekaně ocitnou úplně na mizině.
Viz 8. 6.
Ve svém novém dobrodružství čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
Pan Článek je legrační a roztomilou postavou v dobrodružném rodinném snímku od cenami ověnčeného studia Laika.
Viz 6. 6.
Viz 2. 6.
Viz 8. 6.
Viz 14. 6.
Viz 1. 6.
Viz 13. 6.
Viz 5. 6.
Viz 13. 6.
Viz 14. 6.
Viz 4. 6.
Dramatická životní cesta Berta Trautmanna, který se narodil v Německu v roce 1923. Po vyhlášení
války se jako výsadkář aktivně zapojil do bojů.
Viz 2. 6.
Viz 6. 6.
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky Katie, a už
jsou na obzoru další nečekané změny.
Viz 14. 6.
Okouzlující Angličance Josephine (A.Hathaway) a trošku neohrabané Američance Penny (R.Wilson)
totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze... hodně peněz.
Viz 22. 6.
Viz 13. 6.
Viz 2. 6.
Pro partičku středoškoláků je klíčem k úspěšnému víkendu přemluvení dospělého, aby jim koupil
alkohol. Osamělá paní Sue Ann je v tomhle směru přímo darem z nebes.
Viz 22. 6.
Režisér Philippe Lesage ve svém komplexním a mimořádně emotivním filmu využívá netradiční strukturu, aby zachytil traumata dospívání a prvních lásek.
Viz 6. 6.
Viz 2. 6.
Neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii.
Viz 22. 6.
Viz 6. 6.
Viz 15. 6.
Viz 22. 6.
Ve třetím pokračování velmi úspěšné hororové se opět potkáváme s neblaze proslulou panenkou,
poprvé představenou ve filmu V zajetí démonů.
Viz 22. 6.
Viz 2. 6.
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Letošní GrandPrix Beroun nabídne
světovou elitu ve skateboardingu

S

katepark bude již podesáté dějištěm skateboardových závodů GrandPrix Beroun. V sobotu 22. června se tak budete mít šanci osobně
přesvědčit, co dokáží skuteční mistři tohoto sportu. Sportu, který se v roce 2020 poprvé stane součástí olympijských her. A je reálně
možné, že mezi závodníky v japonském Tokiu uvidíme i Berouňáka Tomáše Vintra, předního českého profesionálního skateboardistu,
člena české reprezentace v neposlední řadě také zakladatel a pořadatel GrandPrix. A právě jeho jsme požádali o rozhovor.
Jaké jsou šance českých závodníků a komu dáváte největší
naději?
Minulý rok se našemu, téměř
domácímu, Rišovi Turymu podařilo na GrandPrix Beroun skončit
na 2. místě a Maximovi Habancovi na místě 3. a troufám si říci,
že domácí jezdci mají obrovskou
šanci na medailové pozice i v letošním roce. Mým osobním tipem
je letos Rišo Tury ze Slovenska,
neboť jeho skateboardové dovednosti jsou vskutku na světové extra úrovni a věřím mu i pro olympiádu v japonském Tokiu v roce
2020.

od 9:00 do 16:00

kemp na Hrázi, Beroun - Závodí

Den BeZPečí

PrograM:
l 9:00 - 9:15
l 9:20 - 9:40
l 9:50 - 10:10
l 10:20 - 10:40
l 10.40 - 11:20
l 11:30 - 11:50

zahájení - zástupce města Beroun , PČR, HZS,
ukázka - sebeobrana - MP Beroun a Hořovice
ukázka výcviku sl. psů - psovodi PČR
ukázka zadržení pachatele - ZJ Středočeského kraje
ukázka zásahu - HZS Beroun a Poříční oddělení Labe
ukázka techniky - Dálniční oddělení Rudná

l 12:00 - 12:20
l 12:30 - 12:40
l 12:50 - 13:10
l 13:20 - 13:40
l 13:50 - 14:20
l 14:30 - 15:00
l 10:00 - 14:00

ukázka výcviku sl. psů - psovodi PČR
ukázka zadržení pachatele - ZJ Středočeského kraje
ukázka techniky - Dálniční oddělení Rudná
ukázka - sebeobrana - MP Beroun, Hořovice
ukázka výcviku psů
- Základní kynologická organizace Beroun
ukázka zásahu - HZS Beroun a Poříční oddělení Labe
na místě vrtulník letecké služby PČR

celoDenní PrograM:
l 9:00 - 16:00
l 9.00 - 16:00
l 9:00 - 16:00
l 9:00 - 16:00

BESIP nárazová plošina s následným otočením vozidla kolem osy
Autoškola Zavadilka a BESIP Středočeského kraje, jízda zručnosti dětí na kolech, simulace opilosti řidiče, testy z pravidel silničního provozu
ukázka techniky HZS a techniky PČR (moto, Superb, služební vozidla)
prezentace zúčastněných - Dům dětí a mládeže Beroun (střelba ze vzduchovky), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
Český červený kříž, Magdaléna o. p. s., Pro zdraví 21 z. ú., Krajská hygienická stanice středočeského kraje, Četnická stanice Nová Huť
pod Nižborem, Rehabilitační nemocnice Beroun

www.bezpecnyberoun.cz
Partneři akce
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pátek 14. června
2019

w

n Tomáš Vintr patří k české špičce
skateboardingu. n

Na co se nejvíce těšíte na letošní GrandPrix Beroun?
Asi na novinky, které připravujeme, progres ve skateboardingu
a s tím přicházející posouvání
hranic možného a nemožného
a také na neuvěřitelnou atmosféru při finále závodu. Jedná se o jubilejní, 10. ročník akce, proto se
těším na oslavy tohoto kulatého
výročí. Po závodě od 19:00 přichází na řadu ještě hiphop hudební
festival, na kterém vystoupí dva
známí interpreti a kapely a poté
samozřejmě legendární GrandPrix Beroun afterparty, která je
každoročně nezapomenutelná.
Těmi interprety nejsou letos nikdo jiný než KAPITÁN DEMO
a headlinerem večera slovenská
super star EGO. Večerní program
završí již legendární GrandPrix
Beroun afterparty s DJs AKVAMEN, LU2 a LUCKYBOY.

Město Beroun a složky integrovaného záchranného systému
Vás zvou na
Foto: Pavel Paluska

Jak se vám podařilo přilákat
do malého města jako je Beroun světovou elitu?
Díky tomu, že již více než 15 let
závodím ve většině z těch nej-

větších skateboardových akcí
po celém světě si troufnu říci,
že drtivá většina profesionálních
jezdců jsou moji velmi blízcí přátelé. Samozřejmě zmíním i to, že
Beroun má ideální polohu, neboť je vzdálen pouhých 20 kilometrů od mezinárodního letiště
v Praze, kam létají spoje z celého
světa a celý berounský okres je
jedním z nejhezčích v celé České
republice.

N

Jak dlouho trvají přípravy
na GrandPrix?
Na přípravách dalšího ročníku
se reálně začíná pracovat hned
následující týden po skončení
akce. Ale hlavní přípravy začínají
zhruba 5 měsíců před závody.

Co byste zmínil jako specialitu na letošní 10. výročí GrandPrix Beroun 2019?
Firma Excelent, která je zároveň hlavním partnerem akce, se
rozhodla toto „X“ výročí podpořit
velkolepou cenou pro jednoho
z jezdců v kategorii AM (amatéři) a právě vítězi tohoto Excelent
Race splnit sen v podobě natočení prvního profesionálního
videa nebo dokumentu v nějaké
exotické destinaci, včetně realizačního teamu... Více se dozvíte
již brzy na našem instagramu
a facebooku @grandprixberoun
a @excelentcz a věřte, že to bude
stát zato. n

DÙM

n Sportovní areál v Berouně bude opět hostit světovou elitu. n

Kde jste se s celým týmem
připravovali na závodní sezonu?
Od začátku roku jsme byli již
na mnoha mezinárodních závodech a několika skateboardových

cestách, kde jsme se mimo jiné
připravovali právě na GrandPrix
Beroun 2019. Věřím, že jsme
přípravy nepodcenili a dali jsme
tomu všechno, co jsme mohli.

E
ROU
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U Hvězdy zazpívá Josef Zíma

V

rámci Berounského kulturního léta, které pravidelně
připravuje MKC Beroun, je obohacen o program nazvaný Dechovka

Taneční pro začátečníky a pokročilé začínají v září

O

d září začínají další kurzy Tanečních pro dospělé s Michalem Padevětem. MKC Beroun otevírá
dva kurzy, a to jeden pro začátečníky
a druhý pro pokročilé. Kurzy budou
probíhat vždy v neděli, pro začátečníky od 17:30, pro pokročilé následně od 19:15. Cena za všech 8 lekcí

Vstupenky
zakoupíte
online

V

květnu byl zahájen online prodej vstupenek
pro berounské kino. Od června si již můžete zakoupit online vstupenky na všechny
akce pořádané Městským
kulturním centrem Beroun.
Více
informací
najdete
na webových stránkách www.
mkcberoun.cz. n

www.mesto-beroun.cz

je 1 500 Kč/osoba. Jednotlivé lekce
se uskuteční 8., 15., 22. a 29. září
a 6., 13., 20. a 27. října.
Vstupenku, která zároveň slouží
jako permanentka po dobu trvání kurzů, můžete již nyní zakoupit
v městském informačním centru. Taneční kurzy nelze uhradit online. n

u Hvězdy. Jak název napovídá, kulturní akce se bude konat na prostranství před bývalou Hvězdou
a milovníci dechovky si určitě přijdou na své. V neděli 30. června si
od 14:00 do 19:00 se na vás těší
Sedmihorka – nejmenší chodská
dechovka, Šeucouská muzika - hasičská dechovka ze Skutče u Pardubic, Dechový orchestr Oty Hellera
- tradiční dechovka z Plzně. Zlatým
hřebem celého pátečního odpoledne pak bude vystoupení legendy
české dechovky Pepíčka Zímy. n

Kulturní tipy

P

ředprodej vstupenek zajišťuje
Městské informační centrum.
Vzhledem k uzávěrce mohou být již
některé koncerty a představení vyprodané. Pokud chcete být informováni
o nejnovějších akcích MKC, předprodeji vstupenek a novinkách Městského informačního centra, zašlete svůj
e-mail na mic@mkcberoun.cz.
n 1. 6. František Nedvěd – autokemp Na Hrázi; 20:00;
n 28. 6. RICHARD MÜLLER & band
– koncert, Letní kino Beroun;
20:00 n

Vzpomínka na Mistra Jana Husa

V

úterý 25. června se od 13:30
u sochy Mistra Jana Husa koná
vzpomínkový akt na tohoto českého
reformátora, kazatele a středověkého náboženského myslitele. Úvodní
slovo pronesou starostka Soňa Chalupová, farář Mikuláš Vymětal, farář

Jaroslav Mencl a farářka Markéta
Macháčková. O  hudební doprovod
se postará historická kapela Musica Vagantium. Součástí programu
bude i loutkové vystoupení Jana
Husa a svatého Jeronýma. V prvním
bloku bude Jan Hus diskutovat s Jeronýmem, v druhém bloku bude
loutka interaktivně mluvit s dětmi.
Vzpomínkový akt bude v 18:00 pokračovat u evangelické modlitebny,
kde budou u pamětní desky Ladislava Krále a Jaromíra Klimeckého
položeny květiny. Následovat bude
koncert flétnového kvartetu NAPŘÍČ
a posezení u Husova ohně v zahradě modlitebny. n
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Evropští básníci představí
v Berouně svou tvorbu

O

d úterý 4. června do soboty
8. června se v Berouně, Praze
a na hradě Krakovec uskuteční již
dvanáctý ročník festivalu Stranou
– evropští básníci naživo. Celkem
osmnáct básníků, hudebníků
a výtvarníků z několika evropských zemí představí svou tvorbu
na několika místech Berouna –
od vernisáže fotografií Jindřicha
Štreita v kavárně Jiná káva přes
autorský večer v Muzeu Českého krasu, besedy básníků s berounskými studenty a seniory, až
po páteční vystoupení na Klubové
scéně KD Plzeňka a závěrečné
sobotní odpoledne na Krakovci. Mezi autory nebudou chybět
Irena Dousková, Miloš Doležal,
Rudolf Jurolek či Michal Maršálek, z hudebníků se mohou posluchači těšit na Marii Puttnerovou,
nadějnou slovinskou písničkářku
Lanu Petrovič či violoncellistu Petra Hejného. Festival navštíví také
písničkář a básník Axel Dietsch
z našeho partnerského města

Goslar. Podrobnější informace
o autorech i programu budou
k dispozici na stránkách www.festivalstranou.cz. Vstup na všechny
akce je vítán a je zdarma.
Program:

Skauti uspořádali kurz Trilobit pro mladé vedoucí

4. června - Brána naděje – kavárna Jiná káva, Beroun (18:00), vernisáž fotografií Jindřicha Štreita

kautská okresní rada v Berouně uspořádala v dubnu během dvou víkendů kurz nazvaný Trilobit, určený pro mladé vedoucí z celého okresu.
V klubovnách v Berouně se tak sešlo na 20 skautů a skautek, kteří se učili
efektivně spolupůsobit při vedení dětských oddílů v okrese, dozvěděli se, jak
uspořádat zážitkový program, jak řešit specifické výchovné potřeby, uplatňovat bezpečnostní zásady a mnoho dalších skautských a pedagogických disciplín. Současně se příkladem dozvěděli, jak skautskou činnost citlivě zasadit
do prostředí města a okresu tak, aby mohli být více nápomocní své lokální
komunitě a dostát tak předsevzetí světového skautského hnutí - „činit svět
kolem násl lepší, než jaký byl, když jsme na něj přišli“. Kurz podpořil vazby
mladých skautů na Berounsku a nastartoval jejich budoucí vzájemnou spolupráci na okresní úrovni. Kurz tak nastavil tradici, která bude na Berounsku
přetrvávat. David Rožek n

5. června – Přečtu ti báseň,
poslouchej - Muzeum Českého
krasu (17:00), představení tvorby českých, německých, slovenských a slovinských básníků.
6. června – Mluvím tvou řečí knihovna Václava Havla, Praha
(19:00), představení tvorby evropských básníků
7. června – Autorská čtení a beseda – Městská knihovna Beroun
(10:00), Klubová scéna KD Plzeňska (18:00)
8. června – Autorská čtení – hrad
Krakovec (15:00).

Muzejní noc se nese v duchu kamene

J

iž patnáctá muzejní noc se
uskuteční v pátek 7. června,
letos s podtitulem Cesta kamene
a jejím cílem bude ukázat různé
využití hornin. V době od 18:00
do 22:00 je v Muzeu Českého krasu připraven bohatý program pro
malé i velké. Návštěvníci si budou
moci vyzkoušet např. štípání pazourku, sochařský workshop, výrobu šperků z kamene, hru Drápky
a samozřejmě si prohlédnout muzeum v netradičním čase. Připraveno bude také storytellingové divadelní představení Cirkusu Žebřík

a hudba v podání unikátní pravěké
kapely Altsteinzeitliche Knochenklangbilder.  K dispozici bude také
muzejní geolog a paleontolog, kteří
budou prezentovat zajímavosti ze
světa hornin a fosilií.
Kromě Jenštejnského domu
a Geoparku Barrandien bude
program připraven také v Muzeu
berounské keramiky a na Horní
bráně. Tam představí zástupci
Hvězdárny Žebrák příběh meteoritu z roku 1824, který dopadl
na území jejich obce. Vstup na akci
je zdarma. (vk) n

S

Za tajemstvím Hrzánského paláce

H

rzánský palác je palácový
komplex v Loretánské ulici
sloužící výhradně pro diplomatické, reprezentační a společenské
účely. Přesto jako by byl zasvěcen
múzám: Původní gotický dům, jeden z nejstarších na Hradčanech,
koupil Petr Parléř – slavný stavitel.
Po něm zde žila řada nejvýznamnějších osobností Českého království.
Rok zde pobýval i Tomáš Garrigue
Masaryk s manželkou Charlottou
Masarykovou. Ferdinand Engelmüller zde vedl malířskou školu.
Další umělec, malíř Jan Slavíček,
syn slavného malíře Antonína Slavíčka, zde bydlel a pracoval od roku

Vydejte se na největší tropický
ostrov světa Irian Jaya

N
Připomeňte si odkaz operní
N

pěvkyně Jarmily Novotné

a zámku v Litni se i v letošním
roce uskuteční interpretační
kurzy, které vyvrcholí slavnostním
koncertem absolventů 19. září.
Doplní je jejich lektoři, a to slavná sopranistka Martina Janková,
jeden z nejuznávanějších klavíristů mladší generace Ivo Kahánek
a uznávaný švýcarský klavírista
Gérard Wyss. O den později bude
následovat Slavnostní koncert
na počest Jarmily Novotné, který se
uskuteční v pražském Rudolfinu.
Slavnostním koncertem dospěje
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do finále 8. ročník festivalu nesoucí její jméno.
Vstupenky je možné zakoupit již
nyní v pokladně Rudolfina na adrese 17. listopadu 79/1, Praha 1 nebo
online na www.colosseumticket.cz.
V prodeji jsou také vstupenky na tradiční Závěrečný koncert Interpretačních kurzů v Litni 2019, které je možné rezervovat a zakoupit na emailu
tickets@zamekliten.cz nebo na čísle
724 880 826. Další informace jsou
dostupné na www.zamekliten.cz.
(bd) n

1937 až do své smrti v roce 1970.
Z oken paláce namaloval několik
známých obrazů s námětem pohledů na Prahu. Palác a jeho okolí
si prohlédneme s průvodcem Jaroslavem Sojkou, hlavním kurátorem uměleckých sbírek Pražského
hradu.
Sraz v sobotu 8. června ve 13:00
před Hrzánským palácem (doprava
individuální). Zájemci se mohou
jmenovitě přihlásit do 31. května
na e-mail: info@knihovna.beroun.cz,
nebo telefon: 603 830 296 (večer).
Výjezdní beseda z cyklu Setkání
s autory – akce se koná za finanční
podpory Města Beroun. (hol) n

a 25. cestovatelský večer připravil spolek Modrej Beroun
besedu s cestovatelem Petrem
Kalačem, který nás zavede do Irian Jaya (Západní Papua) – největší
tropický ostrov světa, kde se ještě
i v dnešní době nalézají nové druhy velkých zvířat, a kde se na náhorních plošinách a v nedozírných
pralesech skrývají poslední lidožrouti. V přednášce společně prožijeme nedávnou expedici, která
mapovala život domorodých etnik
Daniů a Yaliů, kteří ještě dnes mumifikují své náčelníky metodou
rožnění nad ohněm, kde muži
prchají před ženami, aby s nimi
nemuseli spát a kde se domorodci schovávají v mlze před nebezpečnými kanibaly. Nejen o těchto

zkušenostech a spoustě neobvyklých zážitků a fotografií se s námi
ve středu 19. června od 19:00
na Šalandě v pivovaru Berounský
medvěd přijde podělit cestovatel
Petr Kalač. (zb) n
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Jak se žije pěstounům?
V

n Férová snídaně se konala na louce u Berounky.

V Berouně se piknikovalo
na podporu pěstitelů

N

a více než 190 místech po celé
České republice se v sobotu 11. května uskutečnil piknik
na podporu fairtadových, ale i lokálních pěstitelů. Lidé společnou
snídaní z fairtadových nebo lokálních surovin dali najevo zájem
o životy lidí, kteří pěstují naše potraviny, a solidaritu s nimi. Přidal
se i Beroun, kde akce proběhla
na louce u Berounky na Závodí.
Na happeningu s názvem Férová
snídaně se i přes nepřízeň počasí
sešlo okolo 30 lidí. Akce se koná
vždy druhou květnovou sobotu
na Světový den pro fair trade.
Férová snídaně je největší akcí
na podporu fair trade v České republice. Účastníci dávají symbo-

licky najevo, že jim není lhostejné,
kdo a za jakých podmínek vypěstoval naše potraviny a suroviny pro
jejich výrobu. Ladislava Heiesová n

rámci Týdne pěstounství
Středočeského kraje 2019
proběhne v Rodinném centru
Slunečnice v Berouně promítání
dokumentárního filmu z cyklu Rodiče napořád. Po filmu bude následovat beseda k tématu náhradní rodičovské péče se Zdenkou
Smolíkovou, sociální pracovnicí
Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR. Přítomni budou také zástupci berounského orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Týden
pěstounství je součástí projektu
MPSV s názvem Systémový rozvoj
a podpora nástrojů SPOD.
Rodiče napořád je šestidílný
dokumentární cyklus České televize v režii Olgy Špátové. který popi-

Památeční pochod zakončený poutí

V

ydejte se v sobotu 22. června
na památeční procházka z Tetína přes Beroun do Svatého Jana pod
Skalou. Vychází se v 9:30 od fary
na Tetíně, nebo se můžete připojit
v 10:15 v Berouně před vlakovým
nádražím.
Pochod je malou vzpomínkou
na obětavost tetínského faráře
K. Dvorského, který zde v letech
1959 – 2000 působil a dvakrát týdně
chodil pěšky do Svatého Jana pod

Skalou, aby zde sloužil mši svatou.
Je i příležitostí zúčastnit se programu tradiční Svatojánské pouti.
Letos bude navíc pochod probíhat
po trase a souběžně s oslavami Klubu českých turistů u příležitosti 130
let od vyznačení první turistické cesty, konkrétně červeně značené cesty
Vojty Náprstka. Hlavním dějištěm
této akce se stane obec Svatý Jan
pod Skalou, kde bude pro všechny
výletníky připraven bohatý kulturní
a turistický program či tradiční Svatojanská pouť. n

Projekt Kreativního
partnerství v Berouně

S

OŠ a SOU Beroun - Hlinky se již
druhým rokem zapojila do projektu Kreativní partnerství, jehož
partnerem je i Univerzita Palackého
v Olomouci. Projekt patří mezi velice
kvalitní a ověřené programy zaměřené
na rozvoj kvality vzdělávání a zařazení
kreativních metod do výuky.
Berounští studenti oboru truhlářství a instalatérství v rámci svého
projektu ve spolupráci s architektem pracují na návrhu a realizaci
interiéru čítárny jako relaxačního
místa pro studenty. Studenti oboru
cukrář/cukrářka měli možnost spolupracovat se zajímavými výtvarnicemi
na projektu „Designování dortu – jak
vytvořit originální, vizuálně zajímavé
cukrářské výrobky“. Finálním výstupem realizovaného projektu je výstava výtvarných prací. Vernisáž proběhne 5. června od 13:00 v Muzeu
berounské keramiky s ukázkou originálních cukrářských výrobků. Výstava
prací bude v zahradě muzea k vidění
od 5. do 30. června, v atriu radnice
bude paralelní výstava od 5. do 10.
června. Vladislava Volfová n
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suje skutečné příběhy náhradních
rodičů u nás. Tito rodiče se starají
o děti, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve své biologické
rodině. Promítání a beseda jsou
určeny široké veřejnosti a konají
se 12. června v Rodinném centru Slunečnice, Bezručova 928,
od 18:00 do 19:30 hodin. Vstup je
zdarma. Věra Havelková n

Napsali jste nám...

V

chodové dvoře do panelových
domů nejsou výlepové plochy
Někteří lidé, byť často vedeny
dobrými úmysly, vylepují plakátky a reklamy na vchodové dveře
bytových domů. Myslí si, že když
to patří více lidem, mohou dveře
„oblepit“ svými informacemi. Neuvědomují si, že je to soukromý
majetek, o který se lidé společně
starají a chtějí, aby i vchodové
dveře měli hezké.
Cituji část komunikace s jedním vylepovačem: „Naši pomocníci vylepovali letáčky na vchodové dveře panelových domů,
pokud vylepili na soukromou nemovitost jednotlivého majitele,
moc se za ně omlouvám. Stejně
tak za způsobené komplikace při
odstraňování pozůstatků po vylepení letáčku.“
Často
po
polepkách
(i po těch, které jsou určeny
na sklo) zůstávají fleky, které
musí místní obyvatelé umývat.
Nehledě na to, že majitelé nemají zájem, aby jejich vchod byl
„vykrášlen“ papírovými plakátky.
Vylepením letáku na nemovitost bez souhlasu majitele se
dopouští přestupku, pro který
mohou být postiženi. Pak tato
reklama bude dražší, než poplatek za vylepení na oficiální vylepovací prostory.
Tak jako majitelé nemovitostí
nechtějí sprejerství, tak také nechtějí mít na svých nemovitostech jiné informace byť vytištěné
na papírech. Za spolumajitele
bytových domů S. A. n
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Úspěchy berounských
triatlonistů v aquatlonu
V

dubnu se v Praze konal poslední závod seriálu Českého poháru v aquatlonu pro rok 2019. I letos
se závodů Českého poháru v aquatlonu zúčastnili triatlonisté z oddílu
TJ Lokomotiva Beroun a opět byli
úspěšní. Zdislav Cihlář ani v letošním roce nenašel ve své kategorii
50 - 59 let přemožitele. Podařilo se

mu zvítězit ve všech třech startech
a stal se tak již popáté suverénním
vítězem Českého poháru v aquatlonu. Díky vítězství v jabloneckém
závodě, získal též titul mistra České republiky, a to rovněž popáté.
Druhým reprezentantem berounského triatlonu byl Prokop Cihlář,
závodící ve velice kvalitně obsazené
kategorii žactva 12 - 13 let. Tomu se
v letošním roce podařilo prosadit
na stupně vítězů hned při prvním
startu v Příbrami, kde obsadil třetí
místo. Celkově pak, po sedmé příčce na mistrovství ČR a šestém místě v posledním pražském závodě,
skončil v Českém poháru na velmi
pěkném pátém místě. Potvrdil tak
svoji rostoucí výkonnost a je velikým příslibem berounského oddílu
do budoucna. (jc) n

Výběr hráčů ledního hokeje předvedl svůj talent

N

ově vzniklý výběr hráčů
ledního hokeje pod vedením
Jana Fodora   a Daniela Hnízdila
za pomoci Tomáše Dyka se zúčastnil mezinárodního turnaje Easter  
CUP 2019 v Mostě. Tým vedený
pod názvem Hockey Flaming Stars
(HFS) byl sestaven z hráčů týmů
PZ Kladno, Spartak Žebrák, Spar-

ty Praha, Slavie Praha, Příbrami
a Berouna. Při první účasti takto
složených týmů za ročníky 2008
a 2007 se podařilo hned napoprvé ročníku 2008 turnaj vyhrát
a ročník 2007 skončil na výborném 3. místě. Navíc celkem obsadil
tým HFS prvních pět pozic nejlepších hráčů turnaje. (dh, jf) n

Plavci reprezentovali svůj oddíl v Ústí nad Labem

B
n Prokop Cihlář je velikým příslibem
berounského oddílu do budoucna.

erounská elita plavců jela druhý květnový víkend bojovat na závody
do Ústí nad Labem, kde se konaly mezinárodní závody - Memoriál Zdeňka Vaněčka. Závodů se zúčastnili plavci z České republiky, Německa a Polska.
TJ LOKOMOTIVU BEROUN reprezentovali plavci trenérů V. Seemana, Simony a Anety Pokorné. Ve starší kategorii plavců se velmi dobře umístil Tomáš
Míka (3x zlato, 1x stříbro, 2x bronz). Tadeáš Neliba překvapil hned v několika závodech (1x zlato, 4x stříbro, 2x bronz). Štěpán Palata opět zářil: devět
startů a devět medailí (6x zlato, 2x stříbro, 1x bronz). Jan Valečka nezůstal
pozadu za svými oddílovými kolegy (3x stříbro, 3x bronz. (LoBe) n

Berounské Piraňky vyhrály ligový turnaj

D

ívky Piranhas Beroun U13
nastupují letos poprvé v nejvyšší softbalové soutěži Liga žákyň.
Mezi dívkami je v Berouně o softball
veliký zájem, a tak se vedení klubu
rozhodlo letos přihlásit do této
soutěže hned 2 družstva. Tým Piranahas White tvoří převážně hráčky
roč. 2006 a tým Piranhas Blue, který
je tvořen z hráček roč. 2007 a 2008.
Piranhas White hned při své
letošní premiéře na 1. ligovém kole
v Praze obsadil 3. místo. Stejný tým
se postaral o obrovské překvape-
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ní v Merklíně, kdy pod vedením
trenérky Michaely Bendové vyhrál
všechny 4 zápasy a dokázal zvítězit na celém turnaji, což je největší
softballový úspěch v historii klubu.
Tým Piranhas Blue zatím sbírá především zkušenosti.
Po 2. kole jsou v ligové tabulce
divize Západ Piranhas White na děleném 1. místě s Joudrs Praha. Piranhas Blue jsou na 5. místě. Nejlepší
4 družstva z každé divize postupují
do podzimní nástavby, kde se utkají
o postup na Mistrovství ČR. Výsled-

ky všech piraních družstev můžete
sledovat na webu Piranhas.cz nebo
facebooku Piranhas Beroun. (mm) n

n Berounští plavci (zleva) Š. Palata
a J. Valečka.

Tanečníci R.A.K. zvou na celovečerní představení
n V pondělí 10. června pořádá
Taneční centrum R.A.K. celovečerní představení, které se uskuteční
na Zimním stadioně v Berouně
od 19:00. Čeká vás ukázka celoroční práce TC R.A.K., kde se představí
všechny formace. Těšit se můžete
na představení malých dětiček,
které k nám chodí prvním rokem,
ale uvidíte i zkušené tanečníky,
kteří trénují již několikátou sezónu. Celým představením vás provede moderátor a stand-up komik
Miloš Knor, kterého můžete znát
z TV pořadů jako jsou „Comedy
club“ nebo „Na stojáka“. Uvidíte
taneční, světelnou ale i zábavnou
show doprovázenou video projekcí. Vstupenky jsou v prodeji v kanceláři TC R.A.K., Česká 56, Beroun.
Více informací naleznete na stránkách www.tcrak.cz. (rak) n
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Biatlonistům začala
letní sezóna

L

etní biatlonisté z Klubu biatlonu Beroun začali svoji sezonu
poslední víkend v dubnu, a to nejprve v sobotu 27. dubna na Kapslovně v Praze, a to závodem
ve sprintu. V kategorii chlapců
M12 se na 3. místě umístil Antonín
Volmut. Z dalších výsledků dětí je
třeba se zmínit o 4. místě Matyáše
Seidla a 5. místě Marka Volmuta
v kategorii nejmladších M0. V kategorii dospělých muži A  skončil
na 3. místě Martin Pacner a v kategorii žen C získala 2. místo Eva
Štěpánková.
V neděli 28. dubna 2019 berounští biatlonisté nejenom zá-

vodili, ale zároveň byli pořadateli
regionálního závodu v letním
biatlonu ve vytrvalostním závodě
a to letos jen pro žákovské kategorie, neboť berounská střelnice
na Závodí ještě není zprovozněna
pro střelbu z malorážky. Domácí
biatlonisté v počtu 16 závodníků
opět atakovali přední umístění.
V kategorii benjamínků žákyně W0
se na 2. místě umístila Barbora
Vykysalá. Její sestra Anna Vykysalá doběhla na 3. místě v kategorii
W12. Ve stejné kategorii chlapců
M12 obsadil již podruhé v nové
sezoně 3. místo Antonín Volmut.
(zt) n

n Místostarosta Dušan Tomčo ocenil nejlepší závodníky na Beroun Race.

Beroun Race prověřil
fyzičku závodníků

V

Berouně se v sobotu 4. května konal unikátní překážkový
závod Beroun Race. Účastníci si už
potřetí mohli vyzkoušet nejen svou
fyzičku, ale závod prověřil i logické
schopnosti nebo třeba pamatováka.
Ti nejlepší z nejlepších pak v kempu
Na Hrázi převzali výhry z rukou mís-

Naučte své děti i sebe jezdit
na kolečkových bruslích

N
n Biatlon - Barbora Vykysalá na startu II.

Berounští veslaři se vydali
na Jarní náborové závody

P

ro berounské veslaře začala
letní sezona „na vodě“ tradičními Jarními náborovými závody
Bohemians Praha. Těchto závodů
se zúčastnilo 21 klubů z celé ČR
a startovalo 908 lodí. Náš berounský veslařský klub v počtu 56 borců
se zúčastnil 47 závodů. Pro zlaté
medaile si dojelo cekem 10 berounských posádek, dále veslaři vybojovali 18 druhých míst, 12 třetích,
15 čtvrtých, 12 pátých a 3 šestá
místa. (rs) n
n Maxmilián Marflák vybojoval
svou první zlatou medaili na skifu
žáků 14 let.

a ovále na berounském Závodí se můžete zapojit do výuky
inline bruslení. Výuka pro děti
z MŠ a ZŠ se koná vždy v pondělí
od 15:15 do 16:00 a potrvá do 17. 6.
Pokud se chcete na inline bruslích
naučit i vy, máte nyní jedinečnou
příležitost zapojit se také do kurzů. Povinná je helma, chrániče loktů, kolen a zápěstí. Více informací
získáte na e-mailu kopec@verejnasportovni.cz. Přihlásit se mohou
děti i dospělí. (ko) n

tostarosty Dušana Tomča. Celkové
pořadí a fotogalerii najdete na webových stránkách www.mesto-beroun.cz. Pokud vás Beroun Race zaujal, můžete se zúčastnit další výzvy,
a to již 12. října 2019. n

Sportovní aktuality
n Chcete pravidelně sledovat, jak
se vede berounským sportovcům?
Zprávy a fotografie ze závodů
najdete na webu www.mesto-beroun.cz v záložce aktuálně/aktuálně ze sportu.
Zároveň oslovujeme sportovce
a trenéry, kteří mají možnost touto
formou informovat o tom, jakých
úspěchů dosáhli. Články a fotografie, které chcete publikovat na webových stránkách města a v Radničním listě, posílejte e-mailem
na kttm@muberoun.cz. n

Jak se daří atletům?

J

iž v neděli 28. 4. začala v Kladně
svoji soutěž družstva staršího
žactva a již tradičně se lépe vedlo
berounským děvčatům, která obsadila v 1. kole krajského přeboru
čtvrté místo. Početně slabší družstvo
chlapců obsadilo šestou příčku.
V sobotu 4. 5. se opět na Kladně utkala družstva tentokrát v kategorii dorostu a juniorů. Berounské juniorky vstoupily do soutěže
úspěšně, když v 1. kole naprosto
přesvědčivě zvítězily. Družstvo juniorů obsadilo čtvrté místo.
V neděli 5. 5. bojovali mladší

žáci a žákyně v Kutné Hoře o medaile v rámci Krajského přeboru
jednotlivců. Zlato si odvezly Barbora
Míková a Barbora Jedličková. Petr
Jordán získal hned dvě medaile:
stříbro a bronz. Dobře se předvedly
i dvě oštěpařské naděje, když Tereza
Bošková skončila třetí a její kolegyně
Kateřina Zimová čtvrtá.
Skvěle vstoupili do své krajské
soutěže i ti nejmladší atleti. V prvním kole soutěže atletických přípravek, které se uskutečnilo v pátek 3. května ve Slaném, porazili
všechna družstva a zvítězili. (jš) n
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