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Nový školní pavilon byl zkolaudovaný
Beroun jde příkladem: V přístavbě se na toaletách bude využívat dešťová voda

M

ěsto Beroun může bez nadsázky považovat 2. ZŠ Beroun za svou vlajkovou loď. Díky
přístavbě dostala škola nový, moderní ráz. Kolaudace se uskutečnila v srpnu a ve stejném měsíci
začala vybraná firma se zařizováním nábytkem, který se z velké

části vyrábí přímo na míru. Výuka
by v nových prostorách mohla začít na konci října.
Od prvního školního dne už ale
školáci využívají nový hlavní vchod
do budovy z ulice Preislerova, který je chodbou napojen na stávající
školní budovy. Přístavba dále za-

hrnuje sedm nových odborných
učeben, sociální zařízení, kabinety
a šatny. Právě nedostatek učeben
vedl město Beroun, které je zřizovatelem školy, k realizaci přístavby. Problém nastává především při
tzv. půlených hodinách například
při výuce cizích jazyků. Nové učeb-

ny tento problém vyřeší a navíc je
bude možné využívat i pro další
účely, například zde bude možné
realizovat výuku cizích jazyků pro
dospělé v odpoledních hodinách
apod.
Novinkou je místnost pro recepční, která se nachází u hlavního vstupu. Díky tomu dojde ke zvýšení bezpečnosti ve škole. A 2. ZŠ
Preislerova přichází ještě s dalším
vylepšením, které pomůže především životnímu prostředí a úsporou pitné vody. Na toaletách v přístavbě totiž bude pro splachování
primárně využívaná dešťová voda,
jen v případě, kdy jí bude nedostatek, se přejde na klasický řad.
pokračování na straně 2

Zasedání zastupitelů

n Přístavba 2. ZŠ Preislerova zahrnuje nové odborné učebny. n

n Veřejné zasedání berounských zastupitelů se uskuteční
ve středu 25. září od 15:00 v Kulturním domě Plzeňka. Kromě jiného budou zastupitelé řešit úpravu
rozpočtu. Jednání zastupitelů
mohou lidé sledovat také on-line
a následně jej mohou zhlédnout
zpětně ve videoarchivu na webových stránkách města. n

Skulptura LOVE HATE je významným poselstvím

Umělecké dílo se prezentovalo v evropských metropolích, teď se představí v Berouně

S

kulptura LOVE HATE od německé umělkyně Mii Florentine
Weiss se stala symbolem pro sjednocenou, mírumilovnou a svobodnou
Evropu. Umělecké dílo v letošním
roce putovalo po mnoha významných
evropských metropolích. Instalováno bylo například před Brandenburskou bránou v Berlíně, v Mnichově,
před Císařským palácem v Goslaru,
před sídlem Evropské unie v Bruselu
a ve francouzském Arcachonu. V září
tato unikátní skulptura poprvé doputuje do České republiky. Beroun
má tu čest, že bude instalována právě na Husově náměstí.

www.mesto-beroun.cz

Co vlastně LOVE HATE znázorňuje? Je opravdu výmluvné. Staví obě
lidské emoce proti sobě - z jedné
strany je nápis Love - láska, který lze
z druhé strany číst Hate - nenávist. Je
to živý symbol. Město Beroun se tak
přidá k ostatním evropským městům
a pomůže šířit toto politické prohlášení na národní i mezinárodní úrovni. Umělecké dílo LOVE HATE bude
slavnostně představeno veřejnosti
v pátek 27. září v 17:00 na prostranství před budovou radnice. Nenechte si tuto jedinečnou událost ujít
a přijďte na Husovo náměstí i vy. Více
na str. 2. n

n Slavná skulptura před císařskou falcí v německém Goslaru.

1

n Prostorné odborné učebny je potřeba ještě vybavit nábytkem, který se
vyrábí z velké části přímo na míru.

n Kolaudace se zúčastnili i místostarostové Michal Mišina (vlevo) a Dušan
Tomčo.

n Chodba ve druhém patře.

n Samozřejmě nechybí nové toalety.

Nový školní pavilon byl zkolaudovaný
dokončení ze strany 1
Stavbu nového školního pavilonu, která začala v červnu loňského
roku, pokrývá z podstatné části
dotace, kterou město získalo z ministerstva pro místní rozvoj. „Díky
dobré práci odboru městských

investic se v rekordních termínech podařilo zpracovat projekty
a zažádat o dotaci a jsme velmi
rádi, že se nám ji podařilo získat.
Nicméně potřeba rozšířit počet
učeben v této škole byla nutná,
proto by se přístavba musela reali-

zovat i za cenu, kdy bychom ji plně
hradili z rozpočtu. Díky dotaci ale
město desítky milionů korun ušetřilo na další projekty,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.
Ředitel školy Pavel Herold oceňuje přístup zřizovatele: „Oceňu-

jeme, kolik finančních prostředků
v posledních letech město Beroun
investuje do základních škol.
V současné době se tyto částky
pohybují v desítkách milionů korun, což je pro berounské školy
velmi příznivá zpráva.“ n

Skulptura LOVE HATE je významným poselstvím

Umělecké dílo se prezentovalo v evropských metropolích, teď se představí v Berouně
dokončení ze strany 1
Na slavnostní odhalení uměleckého díla LOVE HATE je zvána
široká veřejnost i umělci, čeští
politici, velvyslanci a v neposlední řadě zástupci berounských
partnerských měst Goslar a Brzeg. Přítomna bude i autorka Mia
Florentine Weiss.
Skulptura byla představena
v letošním roce, kdy se konaly
volby do evropského parlamentu.
Města, která se rozhodla propagovat toto jedinečné umělecké
dílo, zároveň vysílají jasný signál
evropského spojenectví a sounáležitosti. Aby se tato myšlenka
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šířila celou Evropou, začala si
jednotlivá partnerská města předávat skulpturu mezi sebou.
Po slavnostním odhalení v pá-

n Love Hate v Bruselu a....

tek 27. září v 17:00 na Husově
náměstí, kam jsou srdečně zváni
všichni Berouňané, bude umělecké dílo LOVE HATE ve městě k vidě-

ní následující tři týdny. Poté se tato
symbolika evropského spojenectví
vydá do dalšího partnerského
města, do polského Brzegu. n

n ...ve Frankfurtu nad Mohanem
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Kde se žije nejlépe? Beroun
skončil v ČR na 8. místě

B

eroun se v žebříčku měst
České republiky, jenž porovnával kvalitu života, umístil
na skvělém 8. místě. Vyplývá to
z Indexu kvality života 2019, který
sestavuje společnost Obce v datech ve spolupráci s poradenskou
firmou Deloitte.
Index porovnává dostupná
data ve všech 206 obcích s rozšířenou působností v Česku.
Kritéria zahrnují 29 parametrů,
které vyjadřují úroveň zdraví,

Oslavy 17. listopadu
n K třicetiletému výročí Sametové
republice připravuje město Beroun
několik akcí. Na toto téma bude
zaměřena např. nová výstava v Galerii Pěší zóna v Palackého ulici,
která bude zahájena již v pátek 27.
září v 11:00. Vzpomínkové akce
vyvrcholí 17. listopadu odpoledne
na Husově náměstí oslavou výročí
Sametové revoluce za účasti představitelů města. Přehled všech připravovaných akcí najdete v listopadovém čísle Radničního listu. n

prostředí a dostupnosti zdravotní
péče, podmínky pro práci, bydlení a vzdělání, dostatečnost služeb
a také vztahy mezi lidmi například ve formě spolkového života.
Beroun výrazně uspěl například
v porovnání vztahů a služeb, kdy
skončil na 5. místě v rámci ČR, index restaurací ho posunul dokonce na 4. příčku v rámci celorepublikového průzkumu. Na 9. pozici
skončil v porovnání nabídky pracovních míst a indexu praktických
lékařů.
Celkové výsledky a porovnání
s ostatními městy České republiky se dočtete na www.obcevdatech.cz. n

Na Plzeňské začala rekonstrukce chodníků

S

tavba nových chodníků podél Plzeňské ulice začala v polovině prázdnin.
Součástí bude i nová cyklostezka směrem na Králův Dvůr. Ta se napojí
na stávající cyklopruh, který končí na křižovatce s Koněpruskou ulicí. Stavební práce omezí pohyb chodců, ale vždy jen v určitém úseku. Práce jsou totiž
rozdělené do pěti etap a trvat by měly do konce listopadu. n

Začala rekonstrukce lávky přes dálnici

V

e středu 7. srpna byla zahájena rekonstrukce lávky pro
pěší přes dálnici D5. Firma Strabag, která vyhrála výběrové řízení,
převezme v tento den staveniště.
Od víkendu je současně uzavřena
kvůli opravě také lávka v Králově
Dvoře. Na cyklostezku se nyní v Be-

V Berouně mizí další prašné ulice

V

n V Jiráskově ul. už je položený asfalt.

Berouně se o prázdninách
opravily další prašné, nezpevněné ulice. Konkrétně se
jedná o ulice Náhorní a Jiráskova
na Závodí, které postupně dostaly asfaltový povrch. Prašných ulic
v Berouně již moc nezbývá, přesto se ještě v některých lokalitách
najdou, jako například ulice Pod
Dobrou vodou nebo na Jarově.
Vedení radnice se postupně plánuje opravy tak, aby nezpevněné
silnice byly v Berouně co nejdříve
minulostí. n

rouně dostanete Koněpruskou ulicí, dále pod dálnicí D5, Tyršovou
ulicí a následně přes lávku (před
skateparkem), v Králově Dvoře
pak můžete využít podchod pod
dálnicí (vedle zámku).
Rekonstrukce
berounské
lávky by měla trvat zhruba pět
měsíců. Náklady na tuto stavbu
si vyžádají přibližně 17,4 milionu korun, přitom 16,4 milionu
korun získalo město formou do-

tace ze státního fondu dopravní
infrastruktury. „Jsme rádi, že se
pro rekonstrukci lávky podařilo
vysoutěžit firmu, jejíž jiná divize provádí opravy na dálnici D5.
Velkým pozitivem je vyřešení uzavírek na dálnici D5 tak, aby se již
mohlo začít s opravou lávky. Není
tak ohrožena dotace, kterou je
potřeba čerpat ve stanoveném
termínu,“ upozornil místostarosta Michal Mišina. n

Trávu na hřišti se pokusili
zachránit i místní občané

M

ěsto Beroun v loňském roce investovalo do opravy sportovního hřiště
v sousedství Košťálkovy ulice. Úpravy pokračovaly v letošním roce,
kdy se na jaře fotbalové hřiště oselo trávou.  Bohužel díky lhostejnosti a vandalismu některých spoluobčanů byl nový povrch rozježděný a zničený. Trávník se snažili svépomocí obnovit místní občané, kteří se pokusili zasít nový.
„Ale i v takových situacích je potřeba postupovat ve spolupráci s městským odborem majetku a investic, abychom předcházeli případným neodborným zásahům. Přesto děkujeme občanům, kteří chtějí pomoci a snaží se z
vlastní iniciativy zlepšit okolí. Všichni si přejeme, aby se nám v Berouně dobře
žilo a měli jsme kolem sebe pěkné prostředí,“ uvedl místostarosta Michal Mišina. Zároveň vyzval občany, aby své nápady zasílali ať již prostřednictvím
e-mailu nebo facebookové stránky Město Beroun.

www.mesto-beroun.cz

A co bude s hřištěm u Košťálkovy ulice dál? Podle Michala Mišiny se
na podzim areál doseje novou trávou. Snad tentokrát neskončí pod koly vandalů. Navíc nabídka sportovních aktivit by se zde měla v budoucnu rozšířit.
„Rádi bychom tuto lokalitu dál rozvíjeli, proto zde počítáme například s vybudováním workoutového hřiště,“ dodal místostarosta. n
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Nový spolek podpoří
cestovní ruch na Berounsku
a Křivoklátsku

N

a konci července byl založen
nový spolek Berounsko, z. s.,
jehož zakládajícími členy jsou města
Beroun, Králův Dvůr, Zdice a obce
Tetín, Srbsko a Svatý Jan pod Skalou. Spolek je destinační agenturou, která sdružuje subjekty z oblasti cestovního ruchu působící
na Berounsku a Křivoklátsku jako
jsou města a obce, podnikatelé či
neziskové organizace. Tuto turistickou oblast návštěvníci dlouhodobě vyhledávají pro její kulturní
rozmanitost, historický význam
a krásnou přírodu.
„Uvědomujeme si, že potenciál
našeho území je vysoký, ale bez
správného přístupu k jeho rozvoji
nemůže být plně využit. Naším cílem je vybudovat organizaci, která
bude vytvářet prostor pro spolupráci všech zapojených subjektů.
Výsledkem této spolupráce by měl
být například jednotný informační
servis či nabídka turistických balíčků. Jde nám o to, aby návštěvníci využívali tuto turistickou oblast rovnoměrně a zároveň byl jejich pobyt
ekonomicky přínosným,“ říká nově

zvolený předseda představenstva
spolku Berounsko Dušan Tomčo.
Činnost organizace by měla
také vést k iniciaci nových projektů zaměřených na cestovní
ruch jako například dobudování
cyklostezek, vytvoření nových odpočinkových a relaxačních ploch,
šetrné řešení dopravní obslužnosti ve frekventovaných lokalitách a další.
Inspiraci a příklad dobré praxe
během příprav na založení spolku
hledali zástupci Berouna na jihočeském Lipensku, kde je cestovní
ruch klíčovým faktorem regionálního rozvoje. „Setkali jsme se
s několika představiteli tamější
destinační agentury, kteří nám pomohli lépe pochopit, kam bychom
měli směřovat,“ uvedl člen komise
pro cestovní ruch Radek Dolejš,
který cestu na Lipensko inicioval.
Destinační agentura Berounsko zahájí aktivity v nejbližší
době, čeká ji například certifikační proces, vytvoření webových
stránek či podání žádosti o dotaci
od Středočeského kraje. n

Jak by mohlo vypadat
Wagnerovo náměstí?
V

n Kaňon Berounky nad Srbskem.

M

ěsto Beroun připravilo v počasí, kdy ručička teploměru šplhala
k tropickým hodnotám, novinku, která přišla vhod občanům
i návštěvníkům Berouna. V druhé polovině července byla na Husově náměstí nainstalovaná tzv. mlžná brána, která nabídla příjemné osvěžení
v rozpáleném centru města. Tato brána je umístěna v blízkosti kašny
a s jejím provozem se počítá i v dalších letech v horkých dnech. Dodejme,
že náklady na pořízení mlžné brány byly minimální, protože ji zhotovili
zaměstnanci odboru hospodářské správy městského úřadu. n

Městské knihovně se v srpnu uskutečnila výstava, na které
měli zájemci možnost zhlédnout devět soutěžních návrhů
ideové urbanisticko – architektonické soutěže „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“. Do soutěže bylo zasláno celkem deset návrhů, z nichž jeden byl vyloučen pro nesplnění soutěžních podmínek. Odborná porota za vítězný návrh vybrala práci Ing. arch.
Richarda Otta, Ing. arch. Elišky Stoulilové a Ing. arch. Terezy
Šimečkové. Autoři se na zahájení výstavy dostavili osobně a svůj
projekt blíže představili. Pokud jste výstavu v knihovně nestihli,
a přesto by vás soutěžní návrhy zajímaly, můžete si je prohlédnout v elektronické verzi na stránkách www.mesto-beroun.cz. n

n Richard Ott na vernisáži výstavy představil vítězný návrh.

www.mesto-beroun.cz
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Elektrokola usnadní pohyb po Berouně

P

řípravné práce pro spuštění
systému tzv. sdílených elektrokol vrcholí. Postupně se technicky připravují jednotlivé dokovací stanice tak, aby mohly být co
nejdříve zprovozněny a lidé si tak
mohli začít elektrokola půjčovat.
Jak jsme již informovali v srpnovém vydání Radničního listu,
zájemci budou mít k dispozici
celkem 15 dobíjecích stanic, a to
v Berouně, Králově Dvoře, Hýskově a na Tetíně.

Projekt podpořila Nadace
Tipsport, díky níž bude prvních
patnáct minut výpůjčky e-kola
zdarma. Následně bude účtována
každá půlhodina částkou 30 Kč.
Elektrokola mají za cíl
usnadnit lidem pohyb po Berouně, který je vzhledem k hustotě dopravy často obtížně průjezdný. Na elektrokole můžete
pohodlně dojet třeba na nákup
nebo do nemocnice, kde je také
umístěna jedna z dokovacích
stanic, takže zde
kolo bez problémů můžete vrátit a na zpáteční
cestu si ho zase
vypůjčit.
Elektrokola ale nabízejí širší využití,
třeba i k výletům
do okolí. Kdo se
bojí kopcovitého
terénu a netroufá si vyjet na klasickém kole, pak
je
elektrokolo
určeno právě pro
n Elektrokolo si již brzy budete moci půjčit na de- něj.
seti místech v Berouně a dalších pěti v Králově
Snadný
je
Dvoře, Hýskově a Tetíně.
i systém půjčo-

vání elektrokola. Snadný návod
najdete na každé dokovací stanici a praktické informace jsme
přinesli v minulém vydání Radničního listu a najdete je také

na webových stránkách www.
mesto-beroun.cz. Zde vás také
budeme informovat o aktuální situaci a konečném termínu
spuštění sdílených elektrokol. n

Okénko partnerských měst

Máte zájem o zájezd do Goslaru?
Dejte nám vědět!

P

řiblížit veřejnosti krásy německého partnerského města Goslar,
zapsaného na listině UNESCO, zamýšlí vedení města Beroun.
Prvním krokem je zjištění zájmu o autobusový zájezd do Goslaru. Plánovaný zájezd by byl určen především seniorům s trvalým pobytem
na území města Beroun, ale účastnit by se ho mohly jak lidé z okolních měst či obcí, tak i osoby mladšího věku.
Dalším krokem je schválení položky „Příspěvek na dopravu a náklady spojené se zájezdem do Goslaru“ v rozpočtu města Beroun
na rok 2020.
Zájezd by byl částečně financován městem Beroun, částečně
účastníky. Náklady na dopravu by hradilo město Beroun. Senioři s trvalým pobytem na území města Beroun by obdrželi příspěvek na ubytování (dvě přenocování). Akce se uskuteční v případě dostatečného
počtu účastníků.
Pokud máte o zájezd zájem, přihlaste se telefonicky na tel. čísle
311 654 360, e-mailem na adrese sekr1@muberoun.cz  nebo osobně
v kanceláři A 301 berounské radnice, a to do 15 .9. 2019. n

Na vandaly upozornili všímaví občané
n Pracovník ostrahy
hlavního
nádraží ČD zavolal na linku 156
městské policie,
že skupinka mladíků na zastávce autobusového
nádraží poškozuje desku jízdního řádu. Následně telefonovala náhodná svědkyně, která
upozornila na stejný problém.
Na místo okamžitě vyjela hlídka.
Mladíci strážníky zpozorovali
a začali z místa činu utíkat směrem k dálnici. Strážníkům se je
ale podařilo dostihnout a zjistit
totožnost. Pracovník ostrahy je
následně identifikoval. Případ
nyní řeší správní odbor.
n Strážníci o prázdninách řešili
případ vykradené garáže Na Máchovně, který byl následně předán Policii ČR. Tam se také mohou

obracet občané v případě svědectví. Městská policie provádí v lokalitě Na Máchovně namátkové
kontroly.
n Skříňová dodávka srazila na ulici Plzeňská U Slunce pouliční lampu a řidič z místa odjel. Takovou
zprávu obdrželi strážníci ve středu
31. července. Hlídka dodávku dostihla a vozidlo zastavila. Řidič
strážníkům sdělil, že si sražené
lampy všiml až ve zpětném zrcátku
a jel se pouze otočit. Dále uvedl,
že již mluvil s Policí ČR a vrací se
na místo, kde na ně bude čekat.
Hlídka MP spolu s řidičem počkala
na příjezd Policie ČR.
n Strážníci asistovali v jednom
z berounských barů, kde v neděli v brzkých ranních hodinách
začala bitka mezi několika muži.
Došlo ke zranění ženy, které strážníci zajistili převoz na ošetření. n

Město přijme nové strážníky

M

ěstská policie Beroun přijme do svého týmu nové posily. Zájemci o práci strážníka se mohou hlásit až do 30. září. Podmínky výběrového řízení jsou k dispozici na www.mesto-beroun.
cz v záložce Město a úřad/Úřední deska/Volná pracovní místa. n

www.mesto-beroun.cz
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Od sabotáže na železniční trati mezi
Berounem a Srbskem uplynulo 76 let

B

erounsko se již od prvních dnů německé
okupace zařadilo mezi regiony s velmi
silným odbojovým hnutím, jak vojenským,
tak komunistickým. Bohužel během dvou - tří
let se jej nacistům podařilo téměř zlikvidovat; poslední ranou v tomto směru se stala
heydrichiáda. Po ní odbojové hnutí stagnovalo a jen velmi pomalu nabíralo dech. O to
více znamenal každý odvážný čin, který by
dal Němcům na srozuměnou, že protektorát
není jen poslušnou zásobárnou zbraní a proviantu.
Jeden takový čin se stal 8. srpna 1943, kdy
přesně v 3:12 hodin otřásly nočním tichem
tři mohutné detonace na železniční trati mezi
Berounem a Srbskem, konkrétně pod Tetínskými skalami. Exploze vymrštily z jedné
koleje kus oceli dlouhý přes půl metru, další
koleje byly jen poškozeny. Šlo o vůbec první
„horkou“ akci s použitím výbušnin na železnici v Čechách, která přišla jen pár dní
po úmyslném vykolejení vlaku u Lochovic.
Když se na místo dostavili berounští četníci, vyslechli železničního pochůzkáře Václava
Šinágla z Poučníku, který se v době exploze
nacházel asi jeden kilometr od ní a zpočátku se domníval, že jde o průmyslovou nálož
v nedalekém vápencovém lomu Pražské železářské společnosti. Krátce poté, co zjistil
skutečný stav věci, ihned informoval okolní
železniční stanice. Jelikož výbuch poškodil
koleje v obou směrech, provoz na dráze se až
do dopoledních hodin zcela zastavil.
O  co přesně odbojářům šlo, ukázalo následné vyšetřování: krátce před explozemi, či
snad ještě během ní tudy projížděl nákladní
vlak plně naložený vojenskými vozidly Wehrmachtu, bohužel zřejmě po koleji, kde nálož
selhala, takže k jeho vykolejení nedošlo. To
však hrozilo osobnímu rychlíku na trase
Praha - Plzeň, který měl v 3:29 minut vyjíždět z Karlštejna. Těžko říci, zda se jednalo
o souhru náhod, ale právě krátce před jeho

odjezdem ze stanice došlo v jednom z vagónů
k požáru, který odjezd pozdržel a během jeho
likvidace se výpravčí dozvěděl o poškozených
kolejích.
Nedošlo tedy k nějakým velkým škodám,
ale o to ani nešlo, i tak měl tento čin velký
symbolický význam a nacisté si to velmi

n Prof. František Urban

dobře uvědomovali. Rozrušil nejen státního tajemníka K. H. Franka, ale ohlas našel i u Hlavního úřadu říšské bezpečnosti
v Berlíně. Kladenské gestapo se ocitlo pod
velkým tlakem, aby co nejrychleji odhalilo
pachatele. To jim usnadnila skutečnost, že
poslední čtvrtá nálož selhala a byl proto objeven obal od jedné nálože pohozený v křoví poblíž strážního domku č. 28. Ten dovedl

gestapáky až k dělníkům na stavbu tunelu
z Prahy do Vršovic, kde k dovršení vší smůly
objevili množství „ulitého“ dynamitu. Řada
dělníků byla zatčena a několik z nich skončilo na popravišti. Zásadní úlohu v dopadení
strůjců útoku na železnici však sehrál velmi
nebezpečný konfident v řadách komunistické
strany J. Fiala. Ten se postaral o likvidaci III.
ilegálního vedení v Berouně v srpnu téhož
roku.
Díky tomu gestapo vědělo, že za touto
sabotáží, i dalšími akcemi, jež na Podbrdsku následovaly, stojí partyzánská skupina
komunisty Jaroslava Neliby. Neliba, jenž
byl jedním z prvních organizátorů českého
partyzánského hnutí, unikal až do poloviny
listopadu 1943, kdy byl dopaden. Dlouhé
týdny odolával mučení, než podlehl; jeho
život vyhasl v pankrácké sekyrárně 13. prosince 1944. Již o rok dříve, 8. prosince 1943,
gestapo dopadlo pětici odvážlivců ze Stradonic – strůjců železniční sabotáže, kteří ještě
tentýž měsíc stanuli tváří tvář popravčí četě
v terezínské Malé pevnosti.
Duchovního strůjce sabotáže, profesora
zeměpisu berounské obchodní akademie
Františka Urbana (1907-1944), nacisté přijeli hledat nejprve do Zdic, neboť od roku
1941 obchodní akademii v Berouně zabral
Wehrmacht. Studenti proto byli rozděleni
do budovy berounské obecné školy v Plzeňské ulici (dnešní Jungmannova ZŠ), z větší
části ale výuka probíhala v novostavbě obecné školy ve Zdicích. Prof. Urban byl odvlečen
do Pečkárny, sídla pražského gestapa, odtud
do Terezína, následně pak v dobytčím vagónu do Německa. Byl popraven 5. září 1944
ve věznici Mnichov - Stadelheim. Zůstaly
po něm dvě malé dcerky Milena a Sylvia.
Hrdinství těchto odbojářů připomíná pamětní deska v hale berounského nádraží jež
byla odhalena v květnu 1948. (z podkladů OV
ČSBS Beroun) n

Pietní akt připomněl
hrdinský čin v době okupace

N

a hlavním vlakovém nádraží v Berouně se ve čtvrtek
8. srpna uskutečnil vzpomínkový
pietní akt u příležitosti 76. výročí
od sabotáže na železniční trati
mezi Berounem a Srbskem. Vzpomínka byla věnována památce
vlastence Františka Urbana, profesora místní obchodní akademie,
a odbojářů, kteří byli za své hrdinství nacisty popraveni dne 18. 12.
1943 v Terezíně. Pietního aktu, který připravil Český svaz bojovníků
za svobodu ve spolupráci s želez-
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niční stanicí Beroun, se zúčastnila
i starostka Soňa Chalupová, která
ve svém proslovu připomněla, jak
je důležité připomínat si naši historii a předávat vzpomínky mladším
generacím.
Hrdinství zmíněných mužů
v současné době připomíná pamětní deska umístěná v hale vlakového nádraží. Po rekonstrukci nádraží, která začne na podzim letošního
roku, se pro pamětní desku najde
určitě vhodné místo, aby důstojně
odkazovalo na naši historii. n

n Starostka Soňa Chalupová se zúčastnila pietní vzpomínky na berounské
odbojáře.
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Významné změny v berounské knihovně

B

erounská knihovna přechází
21. 8. na nový knihovní systém
Koha (maorsky „dar“). Důvodem
je ukončení vývoje a podpory stávajícího systému. S  tímto krokem
je spojeno množství změn nejen
v práci knihovníků, ale také ve službách poskytovaných čtenářům. Jaké
jsou ty nejvýznamnější změny?
Na nový systém je vázán nový online katalog VuFind. Knihovna tak už

nebude mít dva rozdílné katalogy,
ale jen jeden - moderní, funkční
a přehledný. S tím souvisí potřeba
změny hesla do čtenářského konta. Nové heslo si můžete nechat
vygenerovat u knihovnice, nebo si
ho změníte sami přímo v katalogu
kliknutím na „Zapomenuté heslo“.
Další významnou změnou je jiný
výpočet zpozdného (upomínek),
které budou nyní účtovány jednot-

Myslivecký den pro děti na Zdejcině

M

ysliveské sdružení Drábov Beroun pořádá společně s městskou částí Zdejcina
Myslivecký den pro děti, který
se uskuteční v sobotu 14. září
od 14:00. Sraz všech účastníků je
na nohejbalovém hřišti pod hospodou U Holátek na Zdejcině. Pro

děti budou připravené hry a zajímavosti, střelba ze vzduchovky
a další soutěže. Každé dítě odejde s cenou. Chybět nebude ani
občerstvení. Součástí akce je
Zdejcinský jarmark, kde bude
možné zakoupit výrobky od místních farmářů. (em) n

ně za všechny dokumenty, tudíž
bude celý systém spravedlivější.
Upomínky budou účtovány ve výši
1 Kč za každý vypůjčený titul a den
prodlení + 30,- Kč v případě zaslání
upomínky.
Prodlužování výpůjček již nebude probíhat automaticky, ale
jen na vyžádání. Stále bude možné
každou výpůjčku dvakrát prodloužit, ale půjde to nejdříve 5 dní před
koncem výpůjční lhůty. Každý čtenář si může nastavit zasílání SMS
či e-mailu s upozorněním.
A na závěr ta nejpříjemnější změna. Můžete se těšit na nižší registrační poplatky, které budou účtovány ve výši: dospělí čtenáři - 150 Kč,
studenti od 15 do 26 let a senioři
– 100 Kč, děti od 7 do 15 let - 50 Kč.
Zdarma budou mít registraci děti
do 7 let, senioři nad 75 let a držitelé
průkazů ZT, ZTP a ZTP-P. n

Koncerty v Litni a v Rudolfinu vzdají hold Jarmile Novotné

N

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 do finále

Vítání občánků

D

o konce roku se uskuteční ještě čtyři obřady vítání občánků,
a to 17. září, 8. října, 5. listopadu
a 3. prosince. Rodiče se mohou
přihlásit na tel. čísle: 311 654 151
– 152 nebo e-mailem: evidence@
muberoun.cz, evidence2@muberoun. n

Zubní pohotovost
n 7. a 8. 9. MUDr. Iuliia Asina,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 14. a 15. 9. MUDr. Josef Aušteda, Broumy 73, tel.: 311 585 165
n 21. a 22. 9. MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun, Havlíčkova 20, tel.:
311 611 241
n 28. a 29. 9. MUDr. Jana Besserová, Beroun, Mládeže 1102, tel.:
311 625 765
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00. n
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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

Obchod Dobré vůle Charity Beroun

M

nozí berounští občané si
již všimli, že v Havlíčkově
ulici číslo 3 vyrostl nový obchůdek
Charity Beroun „Obchod Dobré
vůle“, který j otevřen od úterý
do pátku od 9:00 do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 13:00. Stejně jako
obchůdek v Plzeňské ulici nabízí
hlavně darované oblečení a domácí potřeby. „Chtěli jsme být lidem
zas o něco blíž a nabídnout také
věci, které jsou nové, luxusní či

dražší“, uvedla Petra Kadlečková,
vedoucí obchodů Charity Beroun.
Zboží z obchůdků je ke koupi
rovněž na pravidelných dobročinných bazarech na berounské faře
(Seydlovo náměstí), a to jedenkrát
měsíčně – vždy 2. sobotu. „Dobrá
vůle“ je název veřejné sbírky, jejíž
výtěžek Charitě Beroun pomáhá
financovat sociální služby pro seniory, osoby bez přístřeší a rodiny
s dětmi na Berounsku. (jf) n

Jubilea
n Paní Helena Kosová oslaví dne
4. 9. krásné 75. narozeniny. Jen
o dva dny později, tedy 6. 9. bude
stejný počet svíček na dortu sfoukávat paní Marie Štádlerová.
n Dne 9. 9. budou gratulanti přát
paní Marii Šroubkové k jejím 92. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí
a radosti do dalších let přede Klub
důchodců Beroun.
n Dne 10. 9. oslaví 80. narozeniny paní Marie Holečková. Hodně
zdraví, spokojenosti a štěstí přejí
dcery Helena a Ludmila s rodinami.
n Ke všem gratulantům se připojuje také vedení města Beroun
a redakce Radničního listu. n

Vzpomínka
n V těchto dnech si s bolestí v srdci připomínáme smutné desáté výročí úmrtí manželů Marie a Karla
Ťoupalových z Berouna – Závodí.
Dodatečně si také připomínáme
15. výročí úmrtí jejich syna, pana
Karla Ťoupala z Berouna. Kdo jste
je znali, vzpomínejte s námi. S láskou a úctou vzpomínají všichni
příbuzní. n

Blokové čištění ulic
n 4. 9. Bezručova, Nerudova
n 5. 9. Družstevní, Dukelská,
V Hlinkách, Ve Vilách, V Zahradách
n 11. 9. Na Tržišti, Štěpánkova,
Zvonařova, Vorlova
n 12. 9. Ve Svahu, Košťálkova,
Bratří Nejedlých
n 18. 9. K Dubu, Nad Paloučkem,
Vinařská
n 19. 9. Palouček, U Židovského
hřbitova, Kollárova - (po Jungmannova)
n 25. 9. Slavašovská, K. Čapka
n 26. 9. U Archivu, Na Dražkách,
Pod Homolkou n

Vzpomínka na kronikáře Jiřího Kopřivu

J

iří Kopřiva by dne 15. září
oslavil 85. narozeniny. Jeho
jméno již neodmyslitelně bude
spojeno s historií města. Právě
on byl totiž nejdéle píšícím berounským kronikářem. Běh dějin zaznamenával téměř čtvrt
století, konkrétně 23 let.
Bez nadsázky můžeme říct,
že se Beroun stal jeho vášní. Nechyběl na žádné akci,
poctivě zaznamenával dění
ve městě pro budoucí generace. A to vždy s odstupem, jako
správný kronikář nechtěl svý-

mi názory ovlivnit záznamy
do kroniky.
Jeho přínos pro Beroun je
velký. Jiří Kopřiva zavedl například fotografické přílohy
a videa. Tyto jedinečné dokumenty ještě umocňují odkaz
pro budoucí generace.
Jeho pravou rukou byla
po celou dobu jeho žena Marie
Kopřivová. Bylo tedy jen logické, že po smrti Jiřího Kopřivy
(25. 12. 2010) převzala roli
městské kronikářky právě ona
a této práci se věnuje dodnes. n
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Okénko zastupitelů
PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - Úvod – FINANCE MĚSTA V RUKOU
OBČANŮ

R

ada města má od června v programu participativní rozpočet (PaR). Přesně si stanovila vyčlenit z rozpočtu jeden milion korun, o jehož využití
budou rozhodovat sami občané. Obyvatelé mají získat možnost předkládat
vlastní projekty a rozhodovat o jejich výběru ve veřejném hlasování. Vnímáme
to jako velký příslib pro Beroun a měli jsme z něj velkou radost.
Abychom předešli zpoždění v přípravách, rozhodli jsme se sepsat náš plán
zavedení PaR, a tím odstartovat veřejnou diskuzi o jeho výsledné podobě.
Vzhledem k limitu 1600, kterým je sloupek zastupitele omezen, uvádím pouze krátkou ukázku: „Krok 1 – Definice pravidel
K řešení: V rámci PaR mají lidé rozhodovat o projektech pro lidi, a mít
možnost tyto projekty sami navrhovat. Na začátku je třeba dopředu stanovit jasná pravidla a harmonogram.
Naše představa: Pracovní skupina by se měla skládat z úředníků, volených zastupitelů města, a zástupců neziskovek. Úředníci města přinesou
vhled do problematiky přípravy projektů. Volení zastupitelé nesou politickou
odpovědnost. Konečně zástupci neziskového sektoru přináší transparentnost celého procesu…
Výstup:…“
Celý text najdete na našem webu: www.berounsobe.cz, přejeme Vám příjemné čtení. 				
Adam Voldán, Beroun Sobě n

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET - Závěr

C

elým článkem o participativním rozpočtu jsme chtěli ukázat jednotu
opozice a zároveň naši věcnou připravenost o návrzích jednat. Naše
představa vychází z doporučení a dobré praxe známé z jiných měst (zdroj:
www.participativnirozpocet.cz).
Do Rady města jsme podali návrh k zahájení příprav dle kroku 1, tedy
o ustanovení pracovní skupiny a společné hledání pravidel pro participativní rozpočet.
Dále připravujeme i krok 2: „Naše představa: Připravujeme tři veřejné
diskuze o participativním rozpočtu. Pozveme zástupce vedení města, ale
i zastupitele jiných měst, kde již PaR úspěšně funguje. Chceme ukázat
příklady z jiných měst a blíže vysvětlit naši vizi PaR v Berouně. Zároveň
chceme dát občanům možnost předběžně konzultovat vlastní návrhy.
Výstup: Pokud máte nápady na vlastní projekty, nebo vás participativní
rozpočet zaujal a chtěli byste se o něm dozvědět více, přijďte na jednu
z našich přednášek:
- Hvězda – středa 18. 9. od 19:00,
- Pizzerie Domino – úterý 1. 10. od 19:00,
- U Kropáčů – čtvrtek 10. 10. od 19:00.“
Rádi bychom se z řad opozice podíleli na přípravě dobrých řešení pro
Beroun. Za dobrý participativní rozpočet považujeme ten, kde lidé budou
moci podávat své návrhy a o který projeví zájem dostatečný počet obyvatel.
Do jaké míry se naše vize participativního rozpočtu v Berouně naplní,
zatím neumíme předvídat. Záležet bude především na koalici Nezávislých
Berouňáků, ANO a ODS. Držte nám palce!
Luboš Zálom, Lepší Beroun n

Beroun se stává kulturním a společenským centrem Čech

V

elmi mile mne překvapilo krásné 8. místo našeho Berouna na žebříčku
měst, kde se žije nejlépe. Už jsem sice zažila i rok, kdy byl Beroun hodnocen jako nejlepší. Ale všechno se vždy řídí aktuálními kritérii a ta se v čase
mění. Kacířsky by asi znělo tvrzení, že tehdejší vítězství mohlo být pro Beroun
tím Pyrhovým. Mnohem víc lidí zde chtělo bydlet, mnohem víc se rozběhla
výstavba nových bytů... a výsledkem je „až“ 8. místo.
Rozhodně si nechci osobovat zásluhy předchozích vedení města, protože
úspěch Berouna je i jejich zásluhou. Jen chci věřit, že i stávajícímu zastupitelstvu se podaří udržet dobře nastoupený trend, neposunout svými rozhodnutími Beroun někam ke dnu škály. Vždyť přeci Beroun je náš domov a tady
chceme žít!
RNDr. Soňa Chalupová, starostka města n

Práce zastupitelů je mnohostranná

A

to je důvod pro to, abych se zmínil o záležitostech, které tak říkajíc
„hýbou“ naším městem. Jestliže poslední okénko zastupitelů bylo věnováno především problematice veřejné zeleně a s tím souvisejícími problémy
životního prostředí jako celku, plně souhlasím s tím, co zde bylo popsáno.

www.mesto-beroun.cz

Je pravda, že i zastupitelé jsou lidé, kteří v prvé řadě musí hájit zájmy všech
občanů bez výjimky, mohou mít i svá osobní přání a názory, ale vždy by měli
respektovat i záležitosti zájmových skupin, např: v oblasti sportovního vyžití
a „nečertit se“ nad tím, že si někdo dovolí např. podporovat takové akce,
jako je blížící se soutěž horských kol pro všechny věkové kategorie, spojená
s pestrým kulturním programem. Zdrávi dojeli.
Jiří Pokorný, zastupitel KSČM n

Postřehy odjinud

L

etní dovolená nabízela možnost vidět místa ne tak často navštěvovaná
turisty. Toho jsem využila i já a to byla příležitost uvědomit si, v jak krásném místě žiji a pracuji. Země Pobaltí jsou všechny v EU, proto se malé srovnání nabízí. Jsou vesměs rovinaté, s upravenou zelení, s množstvím skotu
na travnatých územích. Jen menší množství větrných elektráren dokazuje,
že nespolehlivost a nerovnoměrnost dodávek energie z větru musí stejně
jako u nás řešit i v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. V létě byly předzahrádky
stejně jako u nás plné turistů i místních. Stejně jako nám se podařilo už
před několika lety ozdobit město květinovou výzdobou a zpříjemnit Beroun
pohledem na osázené truhlíky a mísy, Riga, Tallin a Vilnius nám v tom směle
konkurují. Jazykům neporozumíte, i když mají v abecedě š a ž, jet můžete
„taksikem“, stejně jako zavítat do budovy „gimnázia“ či „vynotéky“- ano, tak
se to skutečně píše. V neděli si alkohol koupíte jen do 15 hodin, ve všední
den do 19. Jedna ze snah zabránit závislosti na alkoholu. Obyvatelé i turisté
se dopravují hlavně pomocí kol a koloběžek. Velké řady elektrokol, i těch
„normálních“, můžete spatřit téměř všude. A my je teď máte také. Je září,
žáci nám nastupují do škol. Litevští a estonští školáci mají sice prázdniny
o měsíc delší než naši, ti berounští ale zasednou do nových tříd v moderním areálu ZŠ Preislerova. Závodská škola se pyšní novým pavilonem, MŠ
se mohou pochlubit svými zahrádkami pro enviromentální výchovu. My
Berouňáci můžeme mít radost z řady věcí, které se nám podařily. To ale
neznamená, že není co vylepšovat a na čem stavět budoucnost.
Olga Chocová, Nezávislí Berouňáci n

Všichni jsme z Berouna

V

šichni jsme z Berouna. S tímto mottem šla ČSSD do komunálních voleb. To není o trvalém pobytu, ale o přesvědčení, že oběma, tedy kandidátům i voličům by mělo jít o rozvoj města. Je dobře, že nedávno schválené
programové prohlášení rady města v sobě toto zadání obsahuje a že se stalo
průsečíkem volebních programů všech koaličních stran, včetně té naší. Navazuje se v něm na vše dobré, co již bylo vykonáno nebo připraveno. Jedná
se například o stabilní rozpočet, přístavby dvou základních škol, další rozšíření kapacit mateřských škol, rekonstrukci bazénu na Velkém sídlišti a budovy městské knihovny, květinovou výzdobu a mnoho dalšího. Pokračuje
se v podpoře kulturního a sportovního života města. Podpora cestovního
ruchu dostává zelenou. Jistě také proto se Beroun v aktuálním žebříčku
měst ČR co do kvality života umístil na skvělém 8. místě. Do programového
prohlášení se nám též podařilo zařadit vytváření participativního rozpočtu
města, tedy financování projektů, které si vyberou sami občané. Diskutujeme také o našem návrhu provozovat zdarma MHD. Samozřejmě, že ne vše se
dařilo a daří k plné spokojenosti. Za příklad lze uvést problematiku dopravy,
i když i zde se již mnohé udělalo a dělá, kvalitní péči o zeleň a veřejná
prostranství apod. S podporou veřejnosti a pod její kontrolou se to určitě
podaří vyřešit. Je proto na místě odmítat snahy škarohlídů, popisovat situaci ve městě v černých barvách, jako by minulá i to současné vedení města
nekonala. Vím, že většina lidí umí rozlišit to, kdo co říká a co slibuje a co
za ním stojí, podle onoho biblického: Podle ovoce poznáte je.
Ivan Kůs, Česká strana sociálně demokratická a nezávislí kandidáti n

Okrasná zeleň pro Beroun a projekt komunitního záhonu

R

áda bych touto cestou představila projekt „Komunitní záhony a okrasná zeleň“. Smysl projektu je zapojit obyvatele nejen do obnovy veřejné
zeleně na sídlištích, ale i podpořit zájem o jeho údržbu a vzhled svého
okolí. Inspirací jsou desítky lidí, kteří se na sídlištích vzorně starají o předzahrádky a okolí bytových domů. Údržba i pořízení rostlin stojí nemalé
prostředky a dobrovolníkům na tyto náklady nikdo nepřispívá. Nový projekt
umožní novým zájemcům kontaktovat městem vybrané garanty. Ti společně
posoudí, kde je možné a vhodné umístit komunitní záhon nebo okrasnou
zeleň, provedou plán výsadby, zajistí rostliny a nezbytný spotřební materiál.
Město poskytne finanční prostředky na rostliny i materiál a zapůjčí nářadí.
Žadatelé a realizátoři vybraného projektu zajistí dovoz rostlin, pracovní sílu,
realizaci a následnou údržbu. Jako vzorový podklad bude sloužit pilotní
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záhon na Velkém sídlišti, který jsme v červnu osázely s dobrovolnicemi
z Pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť. Maximální částka na jednu realizaci bude 15 000 Kč a minimální počet žadatelů o realizaci záměru budou
dva lidé. Projekty výsadby bude možné realizovat v květnu, červnu, září
a říjnu. Největší úskalí v údržbě záhonů je dostatečná zálivka a zdroj vody.
Rádi bychom zajistili ke komunitním záhonům umístění plastových nádob,
které by zaměstnanci technických služeb pravidelně zaváželi vodou. Jak
se do projektu můžete zapojit, zveřejníme na webových stránkách města
a na Facebooku. Tam bude i podrobný návod a kontakty na odborné garanty, kteří vám rádi pomohou.
Irena Mastná, ANO 2011 n

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 14. 8. 2019

RM bere na vědomí zápis č. 2/2019 z jednání komise výstavby konaného
dne 22. 5. 2019 a pověřuje vedení města jednat v územním řízení vedeném
k přístavbě skladu s investorem (OD Kaufland) o novém dopravním řešení
včetně umístění nových obousměrných zastávky MHD.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu
životního prostředí České republiky mezi městem Beroun jako příjemcem
podpory a Státním fondem životního prostředí České republiky jakožto
poskytovatelem podpory v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru
územního plánování a regionálního rozvoje zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s odkoupením zvukového informačního nosiče od společnosti
Daruma spol. s r.o, za celkovou cenu 28 096,20 Kč vč. DPH a servisem
zařízení na 1 rok za cenu 8 639,40 Kč vč. DPH a ukládá vedoucí odboru
územního plánování a regionálního rozvoje zajistit plnění usnesení

RM bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace
Rady města Beroun ze dne 24. 6. 2019.

RM doporučuje ZM rozhodnout:
1. o názvech nových ulic: lokalita V Pánvích - ulice V Pánvích, lokalita Na Cibulce/Suchá luka - ulice Suchá Luka, Kopretinová, lokalita Na Podole - ulice
U Cukrovaru, Švýcarská
2. o názvech prodloužení stávajících ulic: lokalita V Pánvích - ulice Pánve,
lokalita Na Cibulce/Suchá luka - ulice Větrná, lokalita Na Homolce - ulice
Žitná, Na Homolce, Nad Paloučkem, Palouček, Ječná, lokalita Na Podole ulice Na Podole, U Nádraží
3. přejmenování částí ulic již pojmenovaných v RÚIANu: lokalita Na Podole
- ulice Švýcarská (změna z Na Podole), U Nádraží (změna z chybně pojmenované K Nádraží), U Cukrovaru (změna z chybně pojmenované K Nádraží), Koněpruská (změna z Tyršova nebo z chybně pojmenované K Nádraží),
Husova (změna z Tyršova)

RM schvaluje Obecné zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Beroun v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit zajistit uveřejnění těchto zásad na webových stránkách města Beroun.

RM ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajistit přípravu a včasné předložení materiálů k tomuto usnesení na zasedání zastupitelstva města.

RM souhlasí s poskytnutím dotace na akci Berounské války, která se uskuteční dne 14. 9. 2019, ve výši 5 000 Kč a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem o dotaci a převod
schválené výše dotace na účet žadatele o dotaci.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury mezi městem Beroun
jako příjemcem a Státním fondem dopravní infrastruktury jakožto poskytovatelem v předloženém znění, pověřuje místostarostu města Ing. Michala
Mišinu podpisem Smlouvy a ukládá vedoucí odboru územního plánování
a regionálního rozvoje zajištění plnění tohoto usnesení.

RM nesouhlasí se změnou platového výměru ředitelek mateřských škol zřizovaných městem Beroun a přeřazením do vyšší platové třídy a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitelky o důvodech rozhodnutí.
RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. jako dárcem a městem Beroun jako obdarovaným, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 100 000 Kč, který bude poskytnut
společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. za účelem zajištění plaveckého výcviku pro děti a žáky berounských základních škol, v předloženém znění
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit podepsání
darovací smlouvy a všechny související kroky k plnění smlouvy.

RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „Berounský drak
2019“ konanou ve dnech 30. - 31. 8. a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit předání záštity nad uvedenou akcí.
RM nesouhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „Planet Fest Beroun“ konanou dne 28. 9. a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat žadatele o výsledku zasedaní Rady města Beroun.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 4. 2019
mezi městem Beroun jako objednatelem a společností ICZ a. s. jako zhotovitelem v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru hospodářské
správy zajistit plnění tohoto usnesení.

RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun pro Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. Kongres se
koná v Berouně v termínu 3. 9. - 6. 9. 2019 a jeho spolupořadatem je Muzeum Českého krasu Beroun. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání záštity pro tento kongres.

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2019
na veřejnou zakázku „Přestavba komunitního centra na mateřskou školu
Bezručova 928“ uzavřené se zhotovitelem ROYAL DIAMOND - stavební společnost s. r. o. v předloženém znění, kterým se snižuje cena díla z částky
5 315 165 Kč bez DPH na 5 214 951,65 Kč bez DPH a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajistit plnění tohoto usnesení.

RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy mezi městem Beroun jako dárcem a Vlastivědným spolkem Petrbok z. s. jako obdarovaným na finanční dar
ve výši 5 000 Kč, určený na vydání publikace „Podzemí Berounska a Hořovicka“, v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit zajistit uzavření darovací smlouvy.

RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p. č.
1220/1 v k. ú. Beroun z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu
do vlastnictví města Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení
na jednání zastupitelstva města.

RM souhlasí s předloženým programem akcí a rozpočtem oslav 30. výročí
Sametové revoluce a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
zajistit přípravu a realizaci oslav.

RM souhlasí s uzavřením dohody o postoupení práv a povinností z nájemní
smlouvy ze dne 15. 8. 2001, ve znění dohody o přechodu práv a povinností
z nájemní smlouvy ze dne 24. 9. 2004, ve znění dodatků č. 1 ze dne 5.
9. 2012 a dodatku č. 2 ze dne 18. 12. 2017 mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a Ing. Viktorem Burkertem – CMS - Consulting jako původním nájemcem a společností CMS Internet s. r. o. jako novým nájemcem
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto
usnesení.

RM souhlasí s finanční podporou přípravných prací slavnostního předání
audiovizuálních cen TRILOBIT Českému filmovému a televiznímu svazu prostřednictvím své příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Beroun
v celkové výši 300 000 Kč. Tato částka bude zapracována do Rozpočtového
opatření města Beroun č. 4 na rok 2019, které bude předloženo zastupitelstvu města ke schválení v měsíci září.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2019 ze zasedání komise dopravy ze dne 16.
5. 2019.
RM nesouhlasí s vydáním výjimky z „Pravidel pro udělování souhlasu se
zřízením vyhrazeného parkovacích místa“ pro vyznačení parkovacího místa
na osobní automobil v Košťálkově ulici pro uvedenou žadatelku.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace na „Dopravní výchovu a využití
dětského dopravního hřiště“ v roce 2019 z rozpočtu města Beroun organizaci
Centrum služeb pro silniční dopravu s. p. o. ve výši 20 000 Kč a dále s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí v předloženém znění. RM ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních agend zajištění realizace tohoto usnesení.

www.mesto-beroun.cz

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 spolkem Berounská zeleň, z. s. jako vypůjčitelem na dobu určitou 10 let, s účinností od 1. 9. 2019 a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s pronájmem garážové stání v budově bez čp/če, která je součástí pozemku p. č. st. 4083/1 v k. ú. Beroun za účelem parkování osobního automobilu a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a uvedeným nájemcem za cenu 1 500 Kč/měsíc/osobní
automobil na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
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RM souhlasí s pronájmem části pozemku p. č. 92/3 o výměře 42 m2 v k. ú.
Jarov u Berouna a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a uvedenými nájemci za cenu 840 Kč/rok na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní dobou a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem části pozemku p. č. 92/3 o výměře 5 m2
a části p. č. 92/8 o výměře 22 m2, oba v k. ú. Jarov u Berouna dle geometrického
plánu ze dne 22. 7. 2019 označených jako díly „b“ a „d“ z vlastnictví města Beroun do SJM uvedených zájemců za celkovou kupní cenu 17 420 Kč a za náklady
s prodejem spojenými a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p. č. 1261/57 v k. ú.
Beroun do vlastnictví Společenství vlastníků jednotek Košťálkova 1537za
celkovou kupní cenu 22 540 Kč a za náklady spojené s prodejem a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení
podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města vypůjčit část pozemku p. č. 2671
v k. ú. Beroun podle předloženého zákresu společnosti SC Eden Beroun s. r.
o. a část pozemku p. č. st. 293/4 v k. ú. Beroun, podle předloženého zákresu
společnosti Hrnčířská Beroun s. r. o. za účelem vybudování zpevněné plochy
pro umístění dobíjecí stanice pro elektrokola v rámci realizace projektu E-BIKE SHARING na území města Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu ze dne 26. 3. 2019 uzavřené
mezi městem Beroun jako pronajímatelem a uvedeným nájemcem dohodou
ke dni 30. 9. 2019 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p. č. 581/1
o výměře 22 m2 v k. ú. Beroun (na této části pozemku je umístěna demontovatelná garáž ve vlastnictví jiného vlastníka), podle předloženého zákresu a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č.
1053/73 v k. ú. Beroun, podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.

Město Beroun ve spolupráci s Městskou knihovnou Beroun,
Městským kulturním centrem Beroun, obcí Tetín a spolkem Svatá Ludmila 1100 let
Vás srdečně zvou na tematický pořad

OD SVATÉ

LUDMILY

18. září 2019
Městská knihovna Beroun

K DNEŠKU II.

Sandra Silná

17.15

Mgr. Jakub Izdný

18.30

Anna Nosková

19.00

Signum

Duchovní postavy křesťanské tradice a ekologie

Nejstarší čeští patroni

Komunita Taizé

Koncert duchovní i světské staré hudby a zpěvy z Taizé

VSTUP ZDARMA
Kapacita omezena
Rezervace míst možná ve studovně či na tel. 311 621 947
Občerstvení zajišťují žáci Praktické školy dvouleté při SŠ a ZŠ Beroun

SVA Á
LUDMI A
1100 let

www.mesto-beroun.cz

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 12. 11.
2003, ve znění pozdějších dodatků mezi městem Beroun jako půjčitelem
a Klubem důchodců Beroun jako vypůjčitelem v předloženém znění a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout místnost č. 2 o výměře
33,44 m2 v pravé části prvního patra v budově č. p. 813, která je součástí
pozemku p. č. st. 1812/4 v k. ú. Beroun, včetně společných prostor (přístupové schodiště, chodba, WC), a to každou středu od 8:30 do 11:30,
každý čtvrtek od 10:30 do 12:00 a každý pátek od 9:15 do 10:15 - od září
2019 do 30. 6. 2020 za cenu 1 500 Kč/měsíc (částka je včetně nákladů
na služby) a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit plnění
tohoto usnesení.
RM souhlasí s podáním přihlášky ochranné známky se žádostí o zápis
ochranné známky slovní: „Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun“
a obrazové do rejstříku k Úřadu průmyslového vlastnictví v předloženém
znění, zmocňuje paní Terezu Královou, aby za město Beroun jako přihlašovatele podala přihlášku ochranné známky se žádostí o zápis ochranné známky
slovní: „Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun“ a obrazové do rejstříku k Úřadu průmyslového vlastnictví a ukládá Mgr. Hrabárové z právního
oddělení Kanceláře tajemníka zajištění realizace těchto usnesení.
RM zřizuje pracovní skupinu pro založení stipendijního nebo nadačního fondu města Beroun a jmenuje vedoucího a členy pracovní skupiny – vedoucí:
Kamil Machart, členové: Mgr. Dušan Tomčo, Ing. Josef Setnička, Mgr. Martin
Stolín, PhD., Doc. Ing. Ladislav Strnad, CSc., Mgr. Luboš Zálom, Mgr. Miroslav
Žbel.
RM zřizuje pracovní skupinu pro řešení zásobování vodou městské části
Beroun - Hostim a jmenuje vedoucího a členy pracovní skupiny - vedoucí: RNDr. Soňa Chalupová, členové: Ing. Michal Mišina, Ing. Martin Veselý,
Ing. Petr Veselý, Mgr. Barbora Skálová, Ing. Jindra Nová a projektant v oboru
vodohospodářství.
RM bere na vědomí informaci o možnostech tvorby participativního rozpočtu a souhlasí s tzv. pilotní variantou tvorby tohoto rozpočtu v roce
2020, a to formou veřejného výběru ze tří až pěti připravených projektů
z různých oblastí života města Beroun, které jsou připraveny v zásobníku
projektů.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a   zastupitelstva
města s ohledem na rozsah Radničního listu a z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16,
§ 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí
v sekretariátu starostky na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Kulturní tipy

Úvodní slovo starostky města RNDr. Soni Chalupové

16.00

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě ze dne 27. 11.
2017 mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance
Group v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.

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 Taneční pro dospělé září – říjen,
začátečníci/pokročilí. Cena: 1500 Kč/
pár. n

n 13. 9. Caveman; Klub v Loděnici; 19:00
n 3. 10. Tata bojs – koncert; KD
Plzeňka; 20:00
n 23. 10. EMMA LARSSON QUARTET (USA) – koncert; klubová scéna KD Plzeňka; 20:00
n 11. 12. 4TET Jiřího Korna –
koncertní vystoupení; KD Plzeňka;
20:00
n 15. 12. Velké lásky v malém hotelu – divadlo; KD Plzeňka; 19:00
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Kulturní a společenský kalendář 9/2019
2.

Vladimír Brunton: Fotoportréty
PO

17:00

Holandský dům

Tři grácie a doktor Swing
ST

14:00

Městská knihovna

Jak se připravit k přijímacích zkouškám na SŠ
4.

ST

17:30

Městská knihovna

56. klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Kemp Na Hrázi

Alois Alan Majer - výstava
ST

17:00

Městská galerie

Phil Shoenfelt & Southern Cross
7.

SO

19:30

Nám. J. Barranda

Václav Šerák - sochy a porcelán
SO

18:00

Muzeum berounské keramiky

Dny evropského dědictví a Hrnčířské trhy
7.
- 8.

SO - NE

11.
12.

Centrum Berouna

Jarmark v Geoparku Barrandien
SO - NE

8.

8:00
9:00

Muzeum Českého krasu

Rambajs Fest
NE

9:00

Nám. J. Barranda

S knížkou do života
ST

9:00

Městská knihovna

Velká hospodářská krize…
ČT

18:00

14.

17.

14:00
14:00
18:00

Zdejcina, nohejbalové hřiště
KD Plzeňka

17:45

18.

17:30
20:00
19:00

Městská knihovna
Jiná káva
Pivovar Berounský medvěd

Uměleckoprůmyslové muzeum po opravě
19.

ČT

Městská knihovna

Pod praporem něžných dam
ČT

21.

16:30
19:30

KD Plzeňka

Den otevřených dveří DDM Beroun
SO

14:00

www.mesto-beroun.cz

Nevšední rukodělné dárky, šperky, dekorace, to vše najdete v geoparku
Muzea Českého krasu.
Celodenní program pro děti.
Dopoledne v knihovně je věnované rodičům s malými dětmi.

Pro děti budou připravené hry a soutěže. Na každé dítě bude čekat cena.
Pohádka pro děti v podání Divadla D5.

Husovo nám.

Cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

Druhý zářijový víkend patří v Berouně tradičně hrnčířům, ale i milovníkům Berouna a historie. Více na str. 14 a 15.

Běh proti demenci pořádaný Charitou Beroun, výtěžek je určen pro Domov sv. Anežky. Více na str. 17.

Lukáš „Čenda“ Grüner
ST

Sochař a porcelánový designér bude v muzeu vystavovat svá díla do 3. listopadu.

Klubová scéna KD Plzeňka

Od sv. Ludmily k dnešku II.
ST

Koncert v rámci oslav Dnů evropského dědictví. Více na str. 14.

Klub zdraví Beroun se v září bude věnovat plodům, které mají nejen
výživový, ale i léčebný efekt.

Rozběháme Beroun
ST

Vystavená díla můžete v Duslově vile zhlédnout až do 11. října. Více
na str. 16.

Vystoupí Kamil Střihavka, Michal Pavlíček, Moped 56, Laura a její tygři,
Stromboli, Vilda Čok a další. Více na str.

Dary podzimu - léčebné využití
ÚT

Vystoupí Faux Pase Fonet, Site-Specific Opera a Živá huba.

Kemp Na Hrázi

KRYSÁCI a ztracený Ludvík
NE

Čekají vaše dítě příští rok přijímačky? Chcete se dozvědět, jak zvýšit šance na úspěch? Nenechte si ujít tento seminář.

Přednáška Jakuba Rákosníka na téma Velká hospodářská krize jako
předpoklad demokracie.

Myslivecký den pro děti
SO

15.

13:00

Komponovaný pořad slova a hudby věnovaný vzpomínce na Arnošta
Kavku a sestry Allanovy.

Muzeum Českého krasu

Berounské Letorosty
SO

Výstava k 30. výročí Sametové revoluce potrvá do 27. září.

Dům dětí a mládeže

Tématické přednášky a koncert duchovní a světské staré hudby. Více
na str. 10.
Koncert berounského rodáka, pouličního písničkáře, kytaristy a buskera.
Cestovatelský večer Modrýho Berouna slibuje další zajímavý zážitek.
Přednáška Klubu přátel výtvarného umění přiblíží první výstavu pořádanou v opraveném muzeu.
Nový berounský divadelní soubor DIVseDIV se představí v komedii Kena
Ludwiga. Více na str. 4.
Přijďte se seznámit, co všechno berounský Dům dětí a mládeže pro vaše
ratolesti nabízí.
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Beroun Bike Maraton
NE

Závod horských kol se opět vrací do Berouna. Více na str. 20.

Husovo nám.

Rozloučení s létem

22.

NE

16:00

Koncert The Fly Boys - skupiny berounských přátel hrající české i světové
pop-rock hity.

Nám. J. Barranda

Stánek míru
NE

14:00

Mezináboženský festival pořádá Českobratrská církev evangelická.

Husovo nám. 43/30

Vancouver - hlavní město outdooru
ÚT

24.

19:00

M. Lipina a O. Kubát budou vyprávět o svých fantastických dobrodružstvích.

Jiná káva

Trénování paměti pro začátečníky
ÚT

9:00

Kurz určený seniorům i ostatním zájemcům začíná 24. září a zahrnuje
sedm lekcí.

Městská knihovna

Mediální gramotnost a dezinformace

25.

ST

17:30

Alexandra Alvarová o tom, jak vrtošivý a nespolehlivý je mozek při vytváření názorů.

Městská knihovna

Mircea Dan Duta - beseda
ČT

17:30

Klubová scéna KD Plzeňka

Sedm písní pro dlouhý život

26.

ČT

18:00

Českobratrská církev evangelická představí film, který diváky zavede
o skotského hospicu.

Husovo nám. 43/30

Od Sázavy k Mississippi II.
ČT

19:30

Sál České pojišťovny

Swing, jazz a trampská klasika. Vystoupí kvintet R. Linharta, B. Vokáčová,
R. Musil a kvintet B-Singers. Více na str. 18.

Kemp Na Hrázi

Festival nabídne bohatý program dospělým i dětem, lahodné jídlo, workshopy, jógu, pohybové aktivity aj. Více na str. 17.

Planet Fest Beroun

28.

SO

11:00

Koncert učitelů ZUŠ V. Talicha

30.

PO

18:00

Doprovodná akce Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.

Sál ZUŠ V. Talicha

Restaurace U Štiky
PÁ+SO

Září

6. a 7. 9. DJ Jarda Petarda, 13. 9. PHZS – živá hudba, 14. 9. DJ Pupík, 20.
a 21. 9. DJ Jarda Petarda, 27. 9. Sortiment – živá hudba, 28. 9. DJ Pupík

20:00

Retro bar U Madly
PÁ+SO

6. 9. DJ Harwey + L. Hubáček CZ, 7. 9. DJ L. Hubáček, 13. 9. DJ Sunny,
14. 9. DJ Z. Vranovský, 20. 9. DJ Michal Vinický, 21. 9. DJ Martin Hájek,
27. 9. DJ Z. Vranovský, 28. 9. DJ Michal Vinický

20:00

n Výstavy

Hudebně - literární čtvrtky Stranou tentokrát s rumunským básníkem
a překladatelem.

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Nová výstava: Beroun (nejen) Talichův - práce žáků ZŠ Wagnerovo nám. (Galerie V Podloubí - atrium radnice: 11. 9. –29. 11.). Pokračující
výstavy: Acháty a křemeny (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 29. 9.), Studenti FAMU: Fotogram (Výstavní síň Jiřího Jeníčka - Pražská
brána, výstava potrvá do podzimu 2019), Praktická škola dvouletá - Škola pro život (Městská knihovna, celý měsíc září), Zdeňka Slavíková a Miluše
Lahovská: Techniky našich babiček (Městská knihovna – pobočka sídliště, výstava trvá celý měsíc září),

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.

3.

4.

začátek

název

čas

popis

15:30

Toy Story 4: Příběh hraček

USA

100

Když Bonnie přinese do svého pokojíku novou hračku, které říká „Vidlík“, otevře se Woodymu
a jeho věrným kamarádům docela nový velký svět.

18:30

Tenkrát v Hollywoodu

USA

159

Televizní herec (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý kaskadér (Brad Pitt) rozhodnou prosadit
se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu - v roce 1969 v Los Angeles.

17:30

Lví král

USA

118

Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak ne
všichni se z malého Simby radují.

20:00

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

USA

134

Prodloužená ruka Spravedlnosti Luke Hobbs a zběhlý agent tajné služby Deckard Shaw byli proti
své vůli donuceni spolupracovat a navzdory nekonečné averzi se jim to poměrně dařilo.

17:30

Srážka s láskou

USA

125

Charlotte Fieldová je chytrá, rafinovaná a všestranně schopná vůdčí osobnost a právě se připravuje na kandidaturu na prezidentský úřad. Fred Flarsky je talentovaný novinář, hipster a potížista...

20:00

Diego Maradona

VB

130

Strhující portrét jedné z nejslavnějších a nejvíce kontroverzních osobností vůbec poskládal držitel Oscara Asif Kapadia.

17:30

Přes prsty

ČR

120

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

20:00

Mrtví neumírají

USA/
ŠVÉ

105

Policisté tuší, že dvě ošklivě zavražděné dámy z místního bistra mají na svědomí zombie. A když
na městečko konečně padne noc, z předtuchy se stane jistota.

NE

PO

ÚT

ST

www.mesto-beroun.cz
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5.

ČT

6.

PÁ

7.

SO

8.

NE

9.

PO

10.

11.

ST

ČT

13.

PÁ

15.
16.

SO

NE
PO

17.

ÚT

18.

ST

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

PÁ

SO

NE
PO
ÚT
ST
ČT

27.

PÁ

29.

30.

SRB/
SLO

97

Před dvaceti lety Anně bylo okamžitě po porodu oznámeno, že její dítě zemřelo. Anna tomu ale
odmítá uvěřit.

17:30

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

USA

134

Viz 2. 9.

20:00

To Kapitola 2

USA

162

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

15:30

Angry Birds ve filmu 2

USA

97

Když se objeví nový nepřítel, který hrozí zničením Ptačího i Prasečího ostrova, spojí všichni síly.

17:30

Přes prsty

ČR

120

Viz 4. 9.

20:00

Tenkrát v Hollywoodu

USA

159

Viz 1. 9.

15:30

Toy Story 4: Příběh hraček

USA

100

Viz 1. 9.

18:30

Ženy v běhu

ČR

93

Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný
problém.

17:30

Hodinářův učeň

ČR

102

Nad kolébkou novorozeného Urbana stojí tři sudičky: dva dobří duchové osudu mluví o bohatství a lásce, zlá sudička o chudobě a nekonečných strastech.

20:00

To Kapitola 2

USA

162

Viz 6. 9.

17:30

Ibiza

FR

93

Philippe a Carole se před nedávnem potkali. Oba jsou rozvedení. Zamilovali se do sebe až po uši
a Phillipe udělá cokoliv, aby si na svou stranu získal Caroliny děti, které z něj nejsou zrovna odvázané..

20:00

Lidožrout vegetarián

CHOR

85

Gynekolog Danko Babič přichází na nové oddělení kliniky a snaží se budit u svých kolegů respekt.
Ovšem pod rouškou sympatického a kolegiálního doktora se skrývá nelidská hyena.

17:30

Bez věcí nad věcí

NĚM

111

Nejlepší přátelé Toni a Paul se na 100 dnů vzdají díky sázce všeho, co vlastní. Každý den dostanou jednu ze svých věcí zpět.

20:00

Přes prsty

ČR

120

Viz 4. 9.

15:30

Yesterday

VB

112

Neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii.

18:30

Zlatokopky

USA

120

Ve filmu Zlatokopky vede Ramona (Jennifer Lopez) tým protřelých striptérek, které se rozhodnou svým klientům z Wall Street ukázat, zač je toho loket.

17:30

Přes prsty

ČR

120

Viz 4. 9.

20:00

Tenkrát v Hollywoodu

USA

150

Viz 1. 9.

15:30

Playmobil ve filmu

FR/
NĚM

99

Další důležitá část dětských pokojů ožívá. Po Transformers nebo Legu si svůj celovečerní film
vydupaly i figurky Playmobil.

17:30

Panství Downton

VB

122

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

20:00

To Kapitola 2

USA

162

Viz 6. 9.

15:30

Lví král

USA

118

Viz 2. 9.

18:30

Ženy v běhu

ČR

93

Viz 8. 9.

17:30

Zlatokopky

USA

120

Viz 12. 9.

20:00

Panství Downton

VB

122

Viz 14. 9.

17:30

Srážka s láskou

USA

125

Viz 3. 9.

20:00

Nabarvené ptáče

ČR/
SLO

169

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

18:30

Tenkrát v Hollywoodu

USA

159

Viz 1. 9.

15:30

Spalovač mrtvol

ČSR

96

V měšťáckém stereotypu žijící Kopfrkingl spolupracuje s nacistickými okupanty a s obludnou
samozřejmostí se zbavuje všeho nebezpečného ve svém okolí.

18:30

Ad astra

USA

124

Před dvaceti lety se vydal na jednosměrnou cestu k Neptunu otec vesmírného inženýra Roye
McBridea. Jeho cílem bylo vyhledat známky mimozemské civilizace.

17:30

Panství Downton

VB

122

Viz 14. 9.

20:00

Román pro pokročilé

ČR

95

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

15:30

Toy Story 4: Příběh hraček

USA

100

Viz 1. 9.

17:30

Rambo: Poslední krev

USA

120

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

20:00

Přes prsty

ČR

120

Viz 4. 9.

15:30

Hodinářův učeň

ČR

102

Viz 9. 9.

18:30

Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw

USA

134

Viz 2. 9.

17:30

Román pro pokročilé

ČR

95

Viz 20. 9.

20:00

Rambo: Poslední krev

USA

120

Viz 21. 9.

17:30

Přes prsty

ČR

120

Viz 4. 9.

ČT

26.

28.

Stehy

ÚT

12.

14.

18:30

SO

NE

PO

20:00

Ad astra

USA

124

Viz 19. 9.

17:30

Tenkrát v Hollywoodu

USA

159

Viz 1. 9.

20:30

To Kapitola 2

USA

162

Viz 6. 9.

15:30

Lví král

USA

118

Viz 2. 9.

18:30

Jiří Suchý - Lehce s životem se prát

ČR/
SLO

117

Muž devatera řemesel, divadelník, hudebník, textař, básník, skladatel, spisovatel, filmař, grafik,
výtvarník nebo divadelní režisér… A především legenda české kultury!

17:30

Rambo: Poslední krev

USA

120

Viz 21. 9.

20:00

Panství Downton

VB

122

Viz 14. 9.

15:30

Angry Birds ve filmu 2

USA

97

Viz 7. 9.

17:30

Jiří Suchý - Lehce s životem se prát

ČR/
SLO

117

Viz 26. 9.

20:00

Román pro pokročilé

ČR

95

Viz 20. 9.

FR/
NĚM

99

Viz 14. 9.

15:30

Playmobil ve filmu

18:30

Přes prsty

ČR

120

Viz 4. 9.

17:30

Ad astra

USA

124

Viz 19. 9.

20:00

Takové krásné šaty

VB

118

Sheila Woolchapelová zabloudí ve snaze zlepšit si den do lehce podivného butiku. Čeká ji schůzka naslepo a nové šaty by snad mohly prolomit smolnou řadu nepoužitelných nápadníků.

www.mesto-beroun.cz
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DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

beroun 7. - 8. září 2019

Kulturní program
sobota 7. září 2019
10:00 - 17:00

Další probíhající
akce a výstavy

NÁM. J. BARRANDA

 Berounská radnice

historické ležení, šermířské souboje, řemesla,

Atrium – výstava dětských výtvarných prací
Výstava starostenského řetězu, Výstava kroniky města

historická muzika, kejklíř a středověká krčma

 Pražská brána

Výstava Katedry fotograﬁe FAMU – Podyjí

 Galerie Holandský dům

11:00 POHÁDKA zahrada Muzea berounské keramiky

Vladimír Brunton: Slavné tváře
Fotograﬁcké portréty slavných osobnos� na plátně. Výstava proběhne
ve dnech 2. - 27. 9. 2019 a je pořádána k 30. výročí Sametové revoluce
ve spolupráci s CZECH PHOTO, o. p. s.
(so + ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00)

13:00 FANFÁRY zahájení Dnů evropského dědictví /
Husovo nám., balkon radnice

 Městská galerie Beroun (Duslova vila)

14:45 PŘEDÁNÍ CENY VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 3D
- FANTASTICKÝ SVĚT KARLA ZEMANA
Náměs� Joachima Barranda, pódium

Výstava obrazů Aloise Alana Mayera na téma „víno“
(so + ne: 9:00 – 12:00, 12:30 – 17:00)

 Galerie Pěší zóna

Výstava Co se skrývá za zdmi berounských památek

 Muzeum berounské keramiky

Výstava keramiky - Václav Šerák (Vernisáž 7. 9. v 18:00)
(so + ne: 10:00 – 17:00)

15:00 POHÁDKA zahrada Muzea berounské keramiky

 Státní okresní archiv

Výstava Hoří! Požáry a hasičství na Berounsku
(so + ne 9:00 – 17:00, poté vždy po + st 9:00 – 17:00 do 30. 9. 2019)

18:00 VERNISÁŽ VÝSTAVY KERAMIKY
VÁCLAVA ŠERÁKA

 Muzeum Českého krasu

Jenštejnský dům – výstava Acháty a křemeny – krása skrytá v kamenech
Geopark Barrandien – Řemeslný jarmark
(so 8:00 – 18:00, ne 9:00 – 17:00)

zahrada Muzea berounské keramiky

 Kulturní dům Plzeňka

Prohlídka zázemí s průvodcem (so 12:00 – 15:00)

Změna programu vyhrazena.

Berounské památky jsou přístupné 7. a 8. září 2019 v těchto časech:
BEROUNSKÁ
RADNICE

PLZEŇSKÁ PRAŽSKÁ
BRÁNA
BRÁNA

JENŠTEJNSKÝ
DŮM

DUSLOVA
VILA

KOSTEL
SV. JAKUBA

ZÁBRANSKÝ
KOSTEL

KAPLE
BOLESTNÉ
PANNY MARIE

ROZHLEDNA
NA MĚSTSKÉ
HOŘE

7. 9.: 9:00-12:00, 12:30-17:00
8. 9.: 9:00-12:00, 12:30-17:00

7. 9.: 8:00-18:00
8. 9.: 9:00-17:00

7. 9.: 8:00-18:00
8. 9.: 9:00-17:00

7. 9.: 9:00-12:00, 12:30-17:00
8. 9.: 9:00-12:00, 12:30-17:00

7. 9.: 8:00-12:00, 12:30-15:00
8. 9.: 12:30-17:00

7. 9.: 11:00-17:00
8. 9.: 12:30-17:00

7. 9.: 9:00-12:00, 13:00-17:00
8. 9.: 9:00-12:00, 13:00-17:00

7. 9.: 9:00-19:00
8. 9.: 9:00-19:00

www.mesto-beroun.cz

7. 9.: 9:00-12:00, 12:30-17:00
8. 9.: 9:00-12:00, 12:30-17:00
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Novinky na hrnčířských trzích

J

iž dvacet tři let jsou Hrnčířské
trhy v Berouně významnou součástí oslav Dnů evropského dědictví (EHD). Letos připadají tyto akce
na 7. a 8. září. Na Husově náměstí
a v přilehlých uličkách Kolářská
a V Pražské bráně se opět představí 300 nejlepších českých i zahraničních keramiků a hrnčířů, vůbec
poprvé přijede začínající keramička Hanka Vrbicová, která nabídne užitkovou keramiku pálenou
dřevem, zejména čajové nádobí,
soupravy na filtrovanou kávu, vázy
a džbány (foto vpravo dole). Pro
svůj zajímavý dekor vzorů textilních tkanin vás jistě zaujme Tereza
Hrdinová, která svou keramiku
dekoruje engobami, oxidy kovů
a glazurami (foto vpravo nahoře).
Po delším pobytu v USA se na hrnčířské trhy vrací Martin Koller, který žije v Hudlicích a keramiku zde
pálí v peci na dřevo.
Na trzích najdete samozřejmě
i stánky s občerstvením, vinný
koutek i živou hudbu. Ani letos
pochopitelně nebudou chybět kvalitní vína, ani mladý burčák přímo
od českých i moravských vinařů,
staročeští krčmáři, tradiční selátko, buřtíky, klobásky, moravské

uzené, slovenské halušky, grilovaná zelenina a pivečko, např. Berounský medvěd. Příznivci zdravého stravovaní se mohou těšit na bio
hamburgery, makrobiotické dobroty a letos poprvé jablečné šťávy,
mošty z Loun. Za příznivého počasí
vám jistě udělá radost zmrzlinou
z českého ovoce. Chybět nebude
vynikající káva od Coffee imrvére,
které pro vás připraví také domácí
poctivé quiche, panini, koláče, bábovky a další malé dobroty.
Na pódiu uprostřed náměstí
budou v sobotu ve 14:00 vyhlášeny
výsledky soutěže hrnčířů a po nich
bude následovat koncert kapely
Yellow sister. Za dalším doprovodným programem si pak můžete
odběhnout na náměstí Joachima
Barranda. Místo bude pojato jako
historické ležení se souboji, řemesly, muzikou i středověkou krčmou.
Součástí budou také pohádky
a dílničky pro děti, které můžete
navštívit v přilehlé zahradě Muzea
berounské keramiky. Těšit se můžete např. na koncert britského
hudebníka Phila Shoenfelta.
Přehled všech akcí a otvírací
dobu berounských památek najdete na straně 14. n

Důležité informace: Parkování a doprava

H

usovo náměstí bude pro dopravu uzavřeno od pátku 6. září od 17:00
do neděle 8. září do 18:00. Majitelé parkovacích karet mohou využít
okolní parkoviště např. v ulici Karly Machové nebo Na Příkopě. Vozidla,
která zde i přes zákaz budou parkovat, budou odtažena.
Návštěvníkům hrnčířských trhů budou zdarma k dispozici parkoviště
na bývalém autobusovém nádraží a P+R u vlakového nádraží. Letos se
po dohodě s provozovatelem podařilo zajistit zhruba 300 parkovacích
míst v kempu v ulici Na Hrázi. Příznivé parkovací ceny motoristům každoročně nabízí Parkovací dům U Černého koně. Přesto organizátoři trhů
apelují na návštěvníky, aby využili veřejné dopravy, protože parkování
bývá vzhledem k omezenému počtu míst největším problémem. n

Talichův

n Mezi vystavovateli se poprvé představí několik zajímavých hostů ze zahraničí. Za návštěvu jistě stojí stánky Marty a Karla Pavlinc ze Slovinska
(foto vlevo dole) nebo italské keramičky Laury Scopa (foto vlevo nahoře).
Více informací na www.hrncirsketrhy.cz. n

Vstupenky na Talichův Beroun
v prodeji od 11. září

P

řípravy na letošním Mezinárodní hudební festival
Talichův Beroun již vrcholí. Zájemci
o hudební festival Talichův Beroun
si mohou koupit abonentku na celý
festival nebo vstupenky na jednotlivé koncerty. Vstupenky budou
v prodeji od 11. září v Městském
informačním centru Beroun a nově
i online na www.webticket.cz
Mezinárodní hudební festival
Talichův Beroun začne již tradičně prologem v kostele sv. Jakuba v neděli 6. října v 19.30, kde
se představí Musica Bohemica.
Další řada koncertů se uskuteční
v Kulturním domě Plzeňka.
Jako první se na slavnostním za-

hájení, které proběhne v úterý 8. října v 19.30 představí Capela Reggia
s uměleckým vedoucím Viktorem
Hugem. Kromě jiného se diváci mohou těšit na Klavírní recitál Tomáše
Víška, Hornický pěvecký sbor Kladno, Dagmar Peckovou, Pražákovo
Kvarteto, Jihočeskou filharmonii.
I v letošním roce nebudou chybět doprovodné akce, které jsou již
nedílnou součástí festivalu. Žáci
a studenti místních škol se vydají
do Rudolfina, v Kulturním domě
Plzeňka se uskuteční besedy s vystupujícími umělci.
Podrobný program festivalu
naleznete na stránkách www.talichuvberoun.eu n
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n Po celé prázdniny se v rámci Berounského kulturního léta konaly čtvrteční
divadelní představení pro děti v zahradě Muzea berounské keramiky. A bylo
pokaždé plno, ať už se hrála pohádka O rybáři a zlaté rybce nebo svá dobrodružství přivezl Aladin. Zkrátka není nad radostné výkřiky a smích těch nejmenších. Prázdniny sice skončily, takže na divadelní zahradu si zase budeme muset
do příštího léta počkat. Ale děti o své pohádky nepřijdou. Pravidelně jsou na ně
zvány do Kulturního domu Plzeňka.  Už v neděli 15. září na ně budou čekat
oblíbení večerníčkoví Krysáci a pohádka o ztraceném Ludvíkovi.. n

Alan Majer: Barvy vína
M

ěstská galerie Beroun nabídne návštěvníkům výstavu obrazů Alana Majera. Vernisáž výstavy
s názvem Barvy se uskuteční 4. 9.
od 17:00 a výstava potrvá do 11. 10.
Alan Majer (*1936) je pražský rodák. Poprvé samostatně vystavoval
už v roce 1961. Malířské základy

získal na Malířské škole prof. Bohumila Říhy, později pomaturitním studiem na odborné škole
výtvarné v Praze. Pro jeho další
malířskou tvorbu byla zásadní
samostatná výstava (1975) v tehdy
známé a populární Galerii ČSOZ
v Praze 1. Významná byla také
společná výstava (1981) se Zdeňkem Mézlem a Aloisem Falladou
v Pordenone v Itálii. Následovaly
další samostatné i společné výstavy doma i v zahraničí. Je zastoupen
v řadě galerií a soukromých sbírkách.
Alan Majer se poslední dobou
věnuje ve své tvorbě námětům s vinařskou tématikou. Je to vzpomínka na mladá léta vojenské základní služby, kdy jako řidič ve Znojmě
dva roky poznával úrodný kraj
vinohradů a vína. (mkc) n

Tak trochu aprílový Závodí Fest

S

edmý ročník hudebního festivalu Závodí Fest, které pořádá MKC Beroun, trápily rozmary
počasí, které se chovalo poněkud
aprílově... Začínalo se v bouřce
a dešti, který se vrátil ještě jednou
v podvečer. Kapely ale hrály s na-

www.mesto-beroun.cz

sazením bez ohledu na momentální klimatickou situaci, kapelou
Holy Fanda 2010 Revisited počínaje a divokou Už jsme doma konče!
A mezitím? Popořadě tedy: éterická Prune (písničkářka Lucie Krpalová), Nina Rosa, kladenská Kolektivní halucinace, jejíž
texty se umí dotknout
srdce (slova jedné
z návštěvnic festivalu),
divoký Dunaj, na který
přijeli fanoušci z různých koutů republiky
a lehce psychedelická
Khoiba. Moderoval
jako v předchozích
letech Lubomír Smatana.
Foto: Alena Šustrová n
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Moderní festival nabídne jídlo,
seberozvoj, módu i zábavu

V

sobotu 28. září se v kempu
na břehu Berounky koná
první Planet Fest Beroun, který nabídne skvělé jídlo místních
bister a restaurací, výrobky lokálních producentů,
módní přehlídku,
mnoho seberozvojových workshopů
a aktivit pro děti, celodenní
lekce jógy, koncert, skákací hrady, zónu pro pejskaře a mnoho
dalšího.

Běh proti demenci
n Ve středu 18. září od 18:00
se v Berouně uskuteční 3. ročník
Rozběháme Česko s podtitulem
Běh proti demenci s výtěžkem
pro Domov sv. Anežky České pro
seniory s demencí. Trasa je dlouhá 4 km a je vhodná i pro rodiny
s dětmi. Start i cíl závodu je na Husově náměstí. I tentokrát nebude
chybět čtvrt hodiny před startem
rozcvička se zakladatelem Rozběháme Česko Janem Bielikem. Akci
pořádá Charita Beroun, startovné
100 Kč. (jf) n

Záměrem festivalu je připravit
zábavný a pohodový den a zároveň
představit delikátní vegetariánskou stravu v mnoha
variantách,
luxusní přírodní
vlasovou i pleťovou
péči,
elegantní
udržitelnou módu,
bezobalové nakupování,
metody
sebekoučování a sebepoznání aj.
Festival se koná v kempu
Na Hrázi od 11:00 do 20:00
a program je založený na čtyřech
hlavních pilířích: osobním rozvoji, chutném vegetariánském
jídle, kráse a kulturním vyžití.
Program bude probíhat na několika scénách současně, včetně vyvýšeného pódia a na přilehlých
travnatých plochách v krásném
prostředí břehu řeky. Vstupenky
pořídíte za zvýhodněnou cenu
(sleva 20 %) v předprodeji na webových stránkách nebo na místě
v den konání festivalu, a to následovně: dospělí 150 Kč, děti
v doprovodu rodičů od 6 do 10
let zdarma, děti 6 - 15 let 50 Kč,
studenti a senioři 120 Kč, rodinné vstupné 320 Kč. (ml) n

Do světa pradávných sopek

M

uzeum Českého krasu rozšiřuje svoji nabídku o nový vzdělávací program pod širým nebem.
Vezměte rodinu či přátele a vydejte
se na krátkou nenáročnou procházku
plnou poznání, seznámíte se s dramatickou geologickou minulost našeho
regionu. Muzejní geolog vás vezme
do světa vyhaslých vulkánů, představí zajímavosti z geologického vývoje
a ukáže místní pozůstatky sopečné
činnosti. V neděli 1. 9. se koná akce
Z Králova Dvora po mořském dně
k počapelským sopkám. Vycházka
povede po zkamenělém mořském
dně k pozůstatkům sopečné činnosti
„Na Skalku“ do Počapel. Sraz v 15:00
u Zahořanského stratotypu za tě-

locvičnou základní školy v Králově
Dvoře.
V neděli 29. 9. se uskuteční akce
s názvem Z Berouna údolím Berounky k sopečným skalám. Vyrazíte
po cyklostezce podél Berounky směrem na Srbsko ke skalám vzniklým
z podmořských sopek. Dotknete se
vychladlých láv i mořského dna plného zkamenělin. Sraz v 15:15 na parkovišti u začátku cyklostezky vedoucí
od Berouna směrem na Srbsko (ulice
Na Ovčíně).
Vycházky vždy vedou nenáročným terénem a jsou obsahově vhodné i pro děti. Doba trvání vždy cca 2
hodiny. Vstupné: plné 10  Kč, snížené
5  Kč a rodinné 20  Kč. (vk) n

Výjimečné zkameněliny a jejich význam

V

Muzeu Českého krasu se
ve středu 4. září od 18:00 uskuteční přednáška o výjimečných zkamenělinách s otisky měkkých tkání
a orgánů a o vzácných zkamenělých
dokladech pradávného chování
a vztahů mezi organismy s důrazem
na nálezy z českých lokalit. Přednášejícím bude Oldřich Fatka z Ústavu
geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Najdeme-li nějakou zkamenělinu,
obvykle se jedná jen o pevnou část
těla živočicha či rostliny. Ovšem za výjimečně příznivých podmínek mohou

být v kameni zachovány i otisky měkkých tkání a orgánů. Ve vzácných případech mohou zkameněliny dokládat i vzájemné chování a vztahy mezi
organismy. Právě takové zkameněliny
jsou doslova studnicí informací pro
detailní poznání života před stovkami
milionů let a právě příklady výjimečného zachování fosilií budou náplní
přednášky. Důraz bude kladen na nálezy z českých lokalit.
Přednáška pro veřejnost se koná
v rámci Otevřeného kongresu České
geologické společnosti a Slovenskej
geologickej spoločnosti. (pb) n

4.

CELOSVĚTOVÝ SRAZ
LUDMIL & BOŘIVOJŮ
Sobota 21. září 2019
Celodenní program!

21. ZÁŘÍ 2019

POUTNÍ MŠE TETÍNSKÝ TRH

U kostela sv. Ludmily
Tetín

Doprovodný program i v neděli a pátek večer

CELEBRUJE BISKUP KAREL HERBST

LETOŠNÍ NOVINKA!

VZÁCNÝ RELIKVIÁŘ

S OSTATKY SV. LUDMILY A SV. VÁCLAVA

zahrají

ELVIS PRESLEY MOPED 56
ELVIS ALIAS VLADIMÍR LICHNOVSKÝ

TOMÁŠ ŽIVOR
PIANISTA ROKU 2013

4. SRAZ LUDMIL A BOŘIVOJŮ
CELOSVĚTOVÝ SRAZ

HISTORICKÉ PŘEDNÁŠKY

ROCKOVÁ KAPELA

SBOR A ORCHESTR VŠE

POD VEDENÍM DIRIGENTA HAIGA UTIDIJANYHO

POUŤOVÉ ATRAKCE
V PÁTEK, SOBOTU I NEDĚLI

PROMÍTÁNÍ FILMU V PÁTEK VEČER

VSTUP ZDARMA

Hlavní sponzoři:

www.mesto-beroun.cz

Sponzoři:

14:00
Vyhlášení na hlavním pódiu

• rodinný řetěz jména

14:30
Focení
15:00
Řeckokatolické zpěvy
v kostele sv. Ludmily

LETNÍ KINO

DIVADLO, VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ TETÍN,
LUKOSTŘELBA, ATRAKCE

10:00 - 13:00
Registrace Ludmil a Bořivojů
na stánku u kostela sv. Ludmily

• nejvzdálenější podle bydliště

U TETÍNSKÉ VINOTÉKY

A plno dalších akcí včetně výstav, skupinového malování atd.
Podrobný plakát s časovým harmonogramem akcí již brzy!!!

Pořadatelé:

• nejstarší a nejmladší Ludmila/Bořivoj

BURČÁKOVÁ SLAVNOST

PROGRAM PRO DĚTI

O PŘEMYSLOVCÍCH A SV. LUDMILE

KATEGORIE

Všichni účastníci srazu Ludmil a Bořivojů mají vstupné do tetínských kostelů
a muzea zdarma.
Vítězky a vítězové jednotlivých kategorií si odnesou drobnou památku.
Na všechny Ludmily, Bořivoje a jejich rodinné příslušníky se těší

Partneři:

Mediální partneři:

Ladislav Pecka, organizátor akce
Tetínský vlastivědný spolek Petrbok

SVA Á
LUDMI A
1100 let
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Šafránková si doběhla pro osobák

N

a MČR v atletice v kategorii
dospělých, které ve dnech
26. - 27. července hostilo Brno, se
jediné zástupkyni TJ Lokomotiva
Beroun Johance Šafránkové dařilo. V běhu na 800 m sice skončila
v pátečním úmorném vedru až
na sedmnáctém místě, ale sobotní
prudké ochlazení jí svědčilo, když si
na trati 3000 m překážek zaběhla
nový osobní rekord (11:45,38 s)
a obsadila šesté místo. (jš) n

Znáte Working Equitation? Česko v tomto
sportu reprezentuje Olga Maria Folkmanová
Olga Maria Folkmanová se o prázdninách vydala do Portugalska. Neužívala si tady opalování na plážích či procházky přírodou. Jako historicky
první česká reprezentantka odjela do Ponte de Lima na Mistrovství Evropy
juniorů ve Working Equitation. Že nevíte, co se pod tímto názvem skrývá?
Nevěděli jsem ani my, proto nám tuto sportovní disciplínu nadějná sportovkyně představila v následujícím rozhovoru.

Koncert Od Sázavy
k Mississippi II

A

ž vybalíte kufry z dovolené
a zachmuříte se při představě, že vás až do příštího léta
čeká jen a jen práce, nezoufejte. Poslední zářijový čtvrtek si
udělejte večer volno a nechte se
na vlnách hudby unést do míst
blízkých i vzdálených. Na koncertě v sále České pojišťovny si
zavzpomínáme na písně, které
nás provázely na trampských,
vodáckých, pionýrských nebo
skautských výpravách. Při našem
společném hudebním cestování
se zastavíme u Sázavy, nahlédneme do pražských prvorepublikových kaváren a nejednou se

Studio Be-Yoga

O

d září Vás zveme do nového
studia jógy v centru Berouna.
Be-Yoga nabízí lekce pro juniory,
teenagery, seniory, začátečníky,
středně pokročilé i pokročilé. Přijďte si odpočinout a najít sebe sama.
Rozvrh lekcí najdete na www.be-yoga.cz, kontakt: bara@be-yoga.cz. n

www.mesto-beroun.cz

přeneseme za velkou louži ke kořenům jazzové a trampské hudby
- do míst, kde se zrodilo blues,
gospel a jazz.
Vystoupení tématicky navazuje na velmi úspěšný koncert
„Od Sázavy k Mississippi“ se
vzácným hostem Jitkou Vrbovou
v dubnu tohoto roku. Tentokrát
budou zpívat Bohumila Vokáčová, saxofonista Rudolf Musil
a vokální skupina sboru Bonbon
B-singers. Hudební doprovod zajistí osvědčená konstelace špičkových hudebníků pod vedením
Radima Linharta. Radim Linhart
zasedne za klávesy, na saxofon
bude hrát Rudolf Musil, na trubku Ladislav Koucký, Daniel Kozel
na basu a Martin Linhart na bicí.
Koncert se koná se 26. září
v 19:30 v sále České pojišťovny, vstupné 100 Kč. Předprodej vstupenek v Městském informačním centru v Berouně
na Husově náměstí. Koncert se
koná za finanční podpory města
Berouna. (bv) n

Mohla byste čtenářům přiblížit,
co Working Equitation jako sport
obnáší? Přiblížit ho těm, kteří
o této sportovní disciplíně ještě
neslyšeli?
Working equitation můžeme přeložit jako tradiční pracovní jezdectví
které využívá tréninkových metod,
jenž byly aplikovány na koně pracující s dobytkem na farmách a rančích
v různých zemích. Cílem je velmi
poslušný, velmi obratný, rychlý, všestranně využitelný kůň, perfektně
zvládající jak drezuru na obdélníku,
tak překonávání rozmanitých překážek, tak práci s dobytkem. Akce
WE bývají i ukázkovým příkladem
etnografické a kulturní přehlídky tradičních krojů a jezdeckého vybavení
charakteristických pro každou zemi.
Jak jste se k tomuto specifickému
sportu dostala vy a jak dlouho se
mu věnujete?
K WE jsem se dostala, díky loňské
návštěvě Mistrovství světa, které se
konalo v německém Mnichově. Tato
disciplína se mi velmi zalíbila. Díky
tomu, že chováme i koně plemene
Lusitano, kteří jsou v Portugalsku
využívání jak k práci s dobytkem tak
i k tomuto sportu, který se i u nás
stává velmi oblíbený, nestalo mi nic
v cestě, abych začala.
Jakých úspěchů jste již dosáhla?
V loňském roce jsem se hned
kvalifikovala na mistrovství republiky a stala se juniorskou mistryní
republiky. Další ze závodu mě dovedl
do Mnichova na mezinárodní závody
a to přesně na to samé kolbiště, kde
jsem tento sport viděla v loňském
roce poprvé.
Můžete nám přiblížit Váš poslední
start v Portugalsku?
Start v portugalském Ponte de

Lima byl pro mě tou nejlepší zkušeností a jsem ráda, že mi bylo umožněno startovat na Mistrovství Evropy
juniorů právě v zemi, která patří mezi
zakládající země tohoto sportu. Děkuji i za podporu městu Beroun. I přes
to, že jsem nevyhrála, jsem šťastná
a bylo mi ctí se zúčastnit a nasbírat
cenné zkušenosti na největších závodech Evropy, které se konají jednou
za dva roky. Byla jsem historicky

první česká reprezentantka, která
v této disciplíně startovala na ME a to
hned mezi těmi nejlepšími. Výhra by
byla určitě super, ale stojím nohama
na zemi a vzhledem k mým zkušenostem a k tomu, že konkurence byla
převážně 18+ by to byl zázrak, ale
věřím, že za dva roky už bych mohla
mít větší šanci.
S jakými jste odjížděla sny a podařilo se Vám je naplnit?
Můj sen byl, dojet bez omylů
a diskvalifikací všechny čtyři disciplíny a to se povedlo, i když nervy to
byly veliké. Samozřejmě jsem si také
přála, abych nebyla poslední a to se
vše splnilo.
A co Vaše cíle do budoucna?
Chtěla bych se samozřejmě zlepšovat a mým velkým cílem je ME
v roce 2021. Tento sport mě učaroval
a pokud by i Vás zaujal jste vítáni.
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Berounští plavci
na mistrovství Evropy
N

a začátku srpna hostila račická Labe Arena juniorské mistrovství Evropy v dálkovém plavání.

Na umělém kanálu byly v jednotlivých věkových kategoriích na programu individuální závody na 5, 7,5
a 10 kilometrů. Nejlepším z českých
reprezentantů byl svěřenec trenérky
Simony Pokorné - David Ludvík z Lokomotivy Beroun na trati 7,5 km, který obsadil senzační 11. místo. Tento
závod měl vyrovnaný průběh, když
se v čele držela velmi početná a silná
skupina s českým plavcem Davidem
Ludvíkem. V předposledním kole
se ale vpředu oddělila desítka plavců, kteří bojovali v závěrečném kole
o medaile. Zlatou získal Rus Aleksandr Stěpanov, stříbro David Betlehem
z Maďarska a bronz Španěl Pol Yagues. Další odchovanec Lokomotivy
Beroun - Tadeáš Neliba doplaval
na 36. místě. LoBe n

Tenisový turnaj mladších žákyň

T

enisový klub LTC Beroun pořádal na začátku srpna tenisový turnaj mladších žákyň za finanční podpory města Beroun.
Turnaj byl velmi silně obsazen,
přijelo 24 hráček. K  naší velké

radosti v turnaji dokázala zvítězit hráčka LTC Beroun, Nathalie
Nováková. První dvě kola turnaje
zvládla bez velkých problémů,
ale v semifinále nastoupila proti
první nasazené hráčce turnaje
Viktorii Horčičkové z SK Hamr.
Ve třetí sadě, v super tie-breaku,
dokázala odvrátit čtyři matchbally. Prohrávala již 5:9, ale svojí
bojovností dokázala zápas dotáhnout do úspěšného konce.
Finále bylo také těžké, zde hrála proti Thelmě Zimové z TK Sparta Praha. Nathalie slavila úspěch
i ve čtyřhře, když se spoluhráčkou
Žanetou Tikalovou z TK Sparta
Praha zvítězily ve finále proti Horčičkové se Zimovou. (ltc) n

Velík je slibnou českou nadějí

T

enista Lukáš Velík, žák 3. ZŠ
Wagnerovo náměstí, se mezi
konkurencí neztratí. V letošní
sezóně reprezentuje Českou Republiku v kategorii chlapců do 14
let. V českém žebříčku mu patří
2. místo a v evropském je na 4.

www.mesto-beroun.cz

místě. Poslední největší úspěch
byl teď na Mistrovství Evropy
družstev (Summer Cup), kde reprezentoval ČR.
Začínalo se hrát kvalifikací, která se hrála zde v Čechách.
Z osmi týmů (Izrael, Bulharsko,
Rakousko, Bosna a Herzegovina, Rusko, Srbsko, Slovensko
a ČR) postupovali 2 do finálového
kola. Kluci celou skupinu vyhráli
a po skončení odlétali do Španělska, kde se utkali s týmy Španělska, Chorvatska a Francie. Po napínavém posledním boji se jim
podařilo vyhrát celé mistrovství
a stali se tak po 16 letech dalším
týmem Čechů, kterým se podařilo
vyhrát. (mj) n

Piraňky vyrazily poprvé do Evropy

L

etní prázdniny jsou v softballe ve znamení reprezentačních akcí a zahraničních
turnajů. Hráčky Piranhas Beroun
U13 se od 4. do 8. července vydaly poprvé na zahraniční turnaj.
Výběr padl na prestižní turnaj
v Castions delle Mura v Itálii, kam
se sjíždí na baseball a softball více
jak 30 družstev z celé Evropy. Piraňky obsadily 5. místo a nejlepší
pálkařkou celého turnaje byla vyhlášena Linda Wagnerová, která
turnaj zakončila s pálkařským
průměrem 1.000, což znamená,
že byla úspěšná ve všech svých
startech na pálce.
Jedna výhra
od World Series v USA
Do reprezentace regionu Severozápad, která odjela na EvropskoAfrickou kvalifikaci na Little League
World Series a konala se od 10.
do 14. července v holandském
Moergestelu, byly nominovány 3
hráčky Piranhas Beroun - v kategorii Major (U13) Matylda Nimrichter a Linda Wagnerová a v katego-

rii Junior (U15) Eliška Stříbrská.
V týmu Major dále působili jako
trenér Michal Maryška a jako manažer Roman Wagner. Oba české
výběry postoupily až do finále, kde
shodně prohrály s italskými výběry. Bohužel na World Series do USA
postupuje v každé kategorii pouze
vítězné družstvo.
Piraňky vezou bronz z MS U12
na Taiwanu
Od 26. do 30. července se
na Taiwanu uskutečnilo premiérové Mistrovství světa v softballu do 12 let. Do české smíšené reprezentace (8 dívek a 8 chlapců)
byly vybrány Róza Dragounová
a Julie Malčeková z Piranhas Beroun. Český tým postoupil do semifinále, kde hrál smolný zápas
s Peru, který prohrál nejtěsnějším
možným výsledkem 0:1. V boji
o bronz nastoupili Češi proti Indonésii, kterou porazili jednoznačně
8:1. Obě piraňky nastupovaly
v závěrečných zápasech Mistrovství světa v základní sestavě národního týmu. (mm) n

Jan Loužecký reprezentoval
město na mistrovství republiky

P

řebor Středočeského kraje v tenisu v kategorii mladších žáků
se konal v květnu na kurtech Slavoje
Žiželice za účasti 48 hráčů. Vítězem
a tedy přeborníkem Středočeského
kraje ve dvouhře se stal Jan Loužecký - hráč tenisového oddílu TJ
Lokomotiva Beroun. Jan se následně zúčastnil mistrovství republiky,
které se konalo v Liberci ve dnech
2. - 7. července a probojoval se mezi
32 nejúspěšnějších hráčů. Janu Loužeckému k dosaženým úspěchům
gratulujeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci oddílu tenisu TJ Lokomotiva i města Berouna. (lf) n
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Beroun Bike Maraton nabízí
tři tratě podle obtížnosti

B

eroun Bike Maraton, který
se uskuteční v neděli 22. září
bude mít start i cíl na Husově náměstí v Berouně.
Závod nabízí tři stupně obtížnosti, a to Masters - 50+ km, Hobby
- 25+ km a Kids – dětský okruh Husovým náměstím. Prezentace a výdej startovních čísel bude probíhat
od 8:30 do 10:30, v 11:00 bude
odstartován hlavní závod Beroun
Bike Maratonu. O deset minut později bude zahájen start dětských

závodů. Ve 12:00 budou vyhlášeny
výsledky kategorie Kids, ve 14:30
budou známi vítězové kategorií
Masters a Hobby.
Závodníci, kteří se umístí na 1.
– 3. místě v každé kategorii, získají
medaile a věcné ceny od partnerů
závodu. Všichni závodníci kategorie
Masters a Hobby získávají automaticky lístek do tomboly.
Více informací, včetně propozic
najdete na webových stránkách
www.berounbike.cz. n

NEDĚLE 22. 9. 2019
HUSOVO NÁMĚSTÍ

Berounští potápěči reprezentovali
Česko na mistrovství světa

Š

est členů klubu Triton Beroun posílilo na přelomu července a srpna reprezentační tým
České republiky na Mistrovství
světa v podvodním ragby (UWR)
v rakouském Gratzu. Přestože los
nebyl k českým hráčům vůbec
příznivý a hned v základní skupině jim do cesty postavil nejlepší
světové týmy Německo a Dánsko,
neubralo jim to na bojovnosti
a chuti do hry. Vysokými výhrami nad Maďarskem 16:0 a Itálií
12:0 i slušným skórem s Austrálií
1:2 si nakonec zajistili krásné 10.

místo, což je pro tým ze země, kde
je podvodní ragby sportem bez
dlouhé tradice, velkým úspěchem.
Triton Beroun na své kvality upozornil již v roce 2017 na týmovém
Mistrovství světa UWR v Berlíně,
kde reprezentoval Českou republiku a skončil osmý.
Velkou oporou reprezentačního týmu byli letos berounští
hráči Jan Soukup (č. 8), Karel Endršt (č. 11), Robert Polák (č. 13),
Vláďa Soukup (č. 46) a v zadní
řadě zleva Dan Beneš a Jan Dopirák. n

Berounští střelci předvedli
opět skvělé výkony

Doprovodný program

TRASA

Úschovna a myčka kol

Hobby 24 km + Tombola
Masters 49 km +

DĚTSKÝ ZÁVOD ZDARMA
STARTOVNÉ KOUPÍŠ NA

WWW.BEROUNBIKE.CZ

ZÁVOD SE KONÁ ZA PODPORY
A POD ZÁŠTITOU MĚSTA BEROUN

V Berouně bude během podzimu probíhat
nábor mladých fotbalistů a fotbalistek

F

otbalový oddíl Český Lev - Union Beroun pořádá  nábor chlapců a dívek ročníků 2013 - 2015, který se bude konat průběžně pod vedením
trenérů  Patrika Brodana, Radka Macháčka a Miroslava Strachoty.  Děti
se postupně seznamují se základními fotbalovými dovednostmi a hlavně
si vyzkouší, jestli je fotbal baví. Hráči ročníku 2013-14 se během podzimu
zúčastní několika turnajů a ti mladší se zapojí do naší nově vzniklé fotbalové školičky.  Přiveďte své děti mezi nás. Pro bližší informace prosím volejte
trenéra Patrika Brodana na čísle 608 261 555. (pb) n

M

istrovství České republiky v dynamické střelbě se
konalo 13.- 14. 7. v Hodonicích
u Znojma. Střelce čekalo na 380
ran velice náročného dvoudenního závodu, kterého se zúčastnilo 374 závodníků z celé Evropy,
protože probíhalo jako otevřené
sportovní klání.
V individuálním závodě obsadil Zdeněk Liehne 2. příčku.
Team Standard ve složení Zdeněk
Liehne, Jan Liehne, Petr Znamenáček a Josef Rakušan zvítězili
v soutěži týmů. Irena Liehne opět
získala titul Mistr České republiky a zároveň obsadila v soutěži
týmů 3. místo v divizi Standard.
Zdeněk Liehne dále zaznamenal skvělý úspěch v seriálu závodů XI. CZ Extreme Euro Open,
který proběhl ve dnech 21. až 23.
6. také na střelnici v Hodonicích
u Znojma a další ve dnech 18. až
20. 7. v Jekatěringurgu, kterého
se zúčastnilo 526 střelců z 31
zemí. V obou závodech obsadil
první místo a porazil tak světo-

vou elitu. Navíc v Jekatěrinbirgu
zvítězil i v prestižním závodě nejlepších tzv. SUPER SIX. (jl) n

n Zdeněk Liehne (uprostřed) se
konkurence nezalekl.
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