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Jak bude vypadat Wagnerovo náměstí

Porota urbanisticko-architektonické soutěže obdržela deset soutěžních návrhů na řešení prostoru

C

entrální prostor Wagnerova
náměstí koncipovaný jako
trojúhelník s parkem a dětským
hřištěm u řeky, novou kavárnou
před budovou České pojišťovny
a stromy v Okružní ulici, které odcloní dopravu směřující z centra.
Tak by se v příštích letech mělo
změnit Wagnerovo náměstí. Au-

torem návrhu je kolektiv architektů Richard Ott, Eliška Stoulilová a Tereza Šimečková,, který
získal v ideové urbanisticko-architektonické soutěži, vyhlášené
od 28. února do 29. dubna letošního roku, první cenu. Součástí
soutěže bylo i dopravní řešení
lokality, která se v souvislosti

s bytovou výstavbou v areálu bývalých kasáren bude muset brzy
vyrovnat i s větší frekvencí automobilové dopravy. „Pro zlepšení
dopravní obslužnosti navrhujeme
nový kruhový objezd na křížení
ulic Talichovy a Okružní. Řešíme také dopravu dětí do školy
ve formě parkování K+R (Kiss and

Ride). Pokud jde o dopravu v klidu,
zachováváme v prostoru náměstí původní počet stání,“ popisují
autoři svoji představu vítězného
návrhu. Do soutěže bylo zasláno
celkem deset návrhů. Porota soutěže vybrala vítězný návrh, který vám
nyní představujeme. Dva z účastníků proti postupu poroty podali námitky, v době uzávěrky Radničního
listu nebyl znám výsledek rozhodnutí o námitkách. Po vypořádání
s námitkami zveřejníme soutěžní
návrhy na webu města a o prázdninách bude uspořádána také výstava v Městské knihovně Beroun.
S  vybraným návrhem včetně
vizualizace se můžete seznámit již
nyní na straně 4. n

Volnočasová příloha

n V kempu na břehu Berounky se v polovině června konal další Den bezpečí, který pořádá město Beroun

společně se složkami Integrovaného záchranného systému. Akce přilákala přes 3 500 návštěvníků, především dětí. Velkou pozornost vzbudila hasičská technika včetně jeřábu a motorového člunu. Více na str. 6. n

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

Historický úspěch: Beroun je absolutním vítězem v třídění odpadu

O

byvatelé Berouna mají skutečně k ekologii blízko. To
potvrzuje i fenomenální úspěch
města Beroun v celostátní soutěži v třídění odpadu za rok 2018,
kterou vyhlašuje společnost
EKO-KOM. Město Beroun totiž
poprvé ve své historii zvítězilo
v kategorii měst nad 5 tisíc obyvatel, navíc se stalo absolutním
vítězem a získalo putovní křišťálovou popelnici.
„Je to úžasný úspěch a za to je
potřeba poděkovat všem obyvatelům našeho města, protože toto
vítězství patří jim,“ konstatovala
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starostka Soňa Chalupová, která
si obě ceny ve středu 12. června
při slavnostním vyhlášení vítězů
osobně převzala.
Kromě obou křišťálových trofejí patří vítězi také finanční odměna ve výši 100 tisíc korun. Tyto
peníze Beroun využije v rámci
péče o životní prostředí, konkrétně právě v oblasti odpadového
hospodářství. n
n Cenu převzala starostka Soňa
Chalupová s Janem Markem z odboru životního prostředí.
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Děti ve školách o prázdninách vystřídají dělníci
S

tejně jako každý rok, i letošní prázdniny budou ve většině berounských základních a mateřských školách ve znamení čilého stavebního ruchu. Vedení města Beroun chápe školství jako jednu ze svých stěžejních bodů, a proto se na tuto oblast dlouhodobě zaměřuje. A co jednotlivé školní objekty tedy přes léto čeká? Představíme vám ty největší projekty, ale nutno podotknout, že prázdninového
lenošení si neužije žádná z berounských mateřinek či základních škol. Kde totiž nedochází k větším opravám, tak se alespoň malují
třídy, obměňuje mobiliář a vylepšují učebny.

Jungmannova ZŠ
V letošním roce tuto školu velké
investiční akce nečekají, nicméně
se bude připravovat projektová dokumentace na rekonstrukci kotelny.
Současně se do budoucna uvažuje
o rozšíření prostoru školy směrem
k Městské hoře.
2. ZŠ a MŠ Preislerova
Na přelomu července a srpna vyvrcholí stavební práce na přístavbě
školy. Následně se začnou vybavovat
interiéry přístavby tak, aby slavnostní otevření mohlo proběhnout na
začátku školního roku.
ZŠ Beroun Wagnerovo náměstí
V této škole bude léto opět
ve znamení výměny oken, stejně jako
v minulých letech. S ohledem na velikost školy a finanční náročnost celé
akce se výměna provádí po etapách,
tentokrát se bude jednat o severní
a jižní část staré budovy školy. Okna
se tedy vymění na straně, kde je
hlavní vchod do budovy, a nad tělocvičnou. Kromě toho se o prázdninách ve škole vymění kotle, nově se
bude regulace topení řešit dálkovým
dohledem a dojde i na výměnu termostatických hlavic u topení.
ZŠ Beroun – Závodí
Stavební práce na přístavbě závodské základní školy běží podle
plánu, betonářské práce jsou podle
slov místostarosty Michala Mišiny
dokonce v mírném předstihu. V létě
má být dokončena střecha nad přístavbou a stavební práce se přesunou dovnitř budovy. Vedení města
Beroun vidí realizaci přístavby opti-

misticky. Jídelna stejně jako tělocvična by měla začít fungovat začátkem
příštího roku s tím, že zkušební režim by mohl začít kolem Vánoc.
MŠ Pod Homolkou
Květinová louka, iglú či vrbový
tunel. To je jen krátký výčet prvků,
které již brzy budou ozdobou zahrady této školky. Samotná školka prošla v minulých dvou letech celkovou
rekonstrukcí, nyní se děti v rámci
projektu Enviromentální zahrady
dočkají ještě obnovy venkovního
prostoru. Nové prvky vkusně doplní
stávající vybavení zahrady, jako je
například pískoviště či prolézačky.
Úprava zahrady začne 1. července
a potrvá do konce roku.
MŠ Tovární
Stejně jako v MŠ Pod Homolkou
i zde bude probíhat realizace projektu Přírodní zahrady. Připomeňme,
že na tuto investici, která si vyžádá
pro obě mateřinky zhruba 2 miliony
korun, získalo město dotaci. Ta polovinu nákladů pokryje. Současně
se v letošním roce pro tuto školku
připravuje projekt na zateplení
a vzduchotechniku, který by se měl
realizovat pravděpodobně v příštím
roce.
MŠ Sluníčko
V průběhu léta se v této mateřince bude provádět úprava dispozice
dvou tříd.
MŠ Zavadilka
Také v této školce by mělo v letošním roce dojít k stavebním
úpravám, konkrétně se jedná o zeď
místní zahrady. Tyto stavební práce

O rekonstrukci koupaliště
se ucházeli tři zájemci

V

e středu 5. června se na Městském úřadu Beroun sešla
výběrová komise kvůli plánované
rekonstrukci koupaliště na Velkém sídlišti. „Sešly se nabídky
třech uchazečů, z nichž všichni
překročili požadovanou částku,
někteří výrazně, někdo o relativně málo. V současné době probíhá hodnocení nabídek po věcné
a legislativní stránce,“ uvedl před
uzávěrkou Radničního listu místostarosta Michal Mišina. Členové
komise musí zatím zachovávat mlčenlivost, o průběhu výběrového
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řízení proto zatím nelze zveřejnit
přesnější informace. Až bude
zhotovitel rekonstrukce vybrán,
budeme veřejnost informovat nejen prostřednictvím Radničního
listu, ale i na webových stránkách
města a sociálních sítích. Nicméně
vedení města věří, že nyní se již
podaří dodavatele vybrat a stavba
začne v předpokládaném termínu
1. září.
Koupaliště je v této chvíli pro veřejnost otevřeno s ohledem na počasí, a to od 10:00 do 19:00. Provoz
potrvá do konce prázdnin. n

by měly být provedeny na podzim
letošního roku.
MŠ Vrchlického
Stavební práce v této školce začaly neplánovaně již v na konci května, když v jedné z místností spadla
omítka ze stropu. Vedení města
společně se statikem hledalo takové
řešení, které by zajistilo absolutní
bezpečnost dětí. Z tohoto důvodu
byl ve školce pod nově omítnutým
stropem proveden navíc hustý záchytný rošt, na který jsou přichyceny
sádrokartonové podhledy. Kromě
zajištění opravy stropu byla při této

příležitosti zároveň položena nová
podlaha včetně koberce.
MŠ Drašarova
V odloučeném pracovišti školy
v areálu Komunitního centra v Bezručově ulici vzniknou během léta
další dvě třídy pro celkem 44 dětí.
Prostor původně využívala Charita
Beroun jako denní centrum pro
osoby bez přístřeší, které se přestěhovalo. Staveniště bylo předáno
v polovině června a pokud se v průběhu rekonstrukce nevyskytnou nečekané problémy, měly by být třídy
otevřeny v první polovině září. n

Zeptali jste se

Sekání trávy se přizpůsobí aktuální situaci

V

poslední doby se množí dotazy ohledně sekání trávy, a to hlavně
na sídlištích. Město Beroun má na starost přes 500 tisíc metrů
čtverečních travnatých ploch, na který má vypracovaný plán sečí pro
celý rok. Ve spolupráci s AVE CZ, které sekání trávy provádí, se ale
tento plán operativně přizpůsobuje počasí a aktuální situaci. Není však
možné provést seče na všech místech naráz.
V poslední době se hodně hovoří o délce posekané trávy s tím, že
vzhledem k nedostatku vody je vhodné ponechávat trávu o něco vyšší.
I v tomto ohledu se již před časem město se zástupci AVE CZ dohodlo,
že trávník se ponechá vyšší, aby nedocházelo k vysoušení půdy. Město
tak reaguje na dlouhodobou prognózu hydrometeorologů, kteří i na
letošní rok předpovídají horké a suché léto. n

Voda ze Želivky bude kvalitnější

V

rámci valné hromady společnosti Úpravna vody Želivka,
kterého se za Beroun účastnila
starostka Soňa Chalupová, bylo
možné prohlédnout si nově budovaný blok úpravny vody, který
umožní filtraci s granulovaným
aktivním uhlím (GAU).
Projekt „Modernizace úpravny
vody Želivka, 2. stavba - sorpce
na granulovaném aktivním uhlí
(GAU)“ je vyčíslen na 1,1 miliardy
korun bez DPH. Stavba bude dle
podepsané smlouvy o dílo dokončena 31. 12. 2020, poté bude následovat roční zkušební provoz.
Nová hala s filtry s náplní GAU
bude dána do plného provozu
od 1. 1. 2022.
Úpravna vody Želivka je největší úpravnou vody pro hlavní
město Praha a pro středočeskou
aglomeraci a jednou z největších
úpraven vody v Evropě.
Vybudování nového bloku
bude znamenat významné zlep-

šení kvality pitné vody. Filtrace
přes GAU umožní odstranit z pitné vody a z koloběhu v rámci
životního prostředí maximum
nežádoucích látek, jako např.
pesticidů, farmak a xenobiotik.
Zároveň bude možné eliminovat
důsledky možných úmyslných
nepřátelských činů na zdroji
nebo případné úmyslné neplnění opatření v ochranném pásmu
vodního zdroje v povodí Želivky.
Realizace projektu zajistí výrobu
pitné vody v krizových situacích
a minimální legislativou požadovanou kvalitu pitné vody i v případě živelných katastrof nebo
ekologických havárií. S ohledem
na rizikové scénáře klimatické
změny, a to i vzhledem k vývoji
růstu počtu obyvatel zásobované oblasti, umožní modernizace
ÚV Želivka dlouhodobé a jisté
plnění hygienických limitů, a to
i s ohledem na jejich předpokládané zpřísňování. n
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Na parkoviště P+R Na Podole
město žádá o dotaci

M

ěsto Beroun v současné
době připravuje žádost
o poskytnutí dotace na výstavbu
záchytného parkovacího systému
P+R. Parkoviště bude realizováno
v lokalitě Na Podole v těsné blízkosti vlakového a autobusového
nádraží a stávajícího P+R u železniční stanice. O  potřebné finanční prostředky město Beroun
žádá z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)

prostřednictvím Integrovaných
územních investic (ITI) Pražské
metropolitní oblasti. V případě
získání dotace bude městu proplaceno celkem 90 % způsobilých
výdajů projektu. Parkoviště bude
osázeno doprovodnou zelení,
součástí budou také informační
tabule s počty volných parkovacích stání a nebude opomenut
ani městský mobiliář a veřejné
osvětlení. n

Uzavírky na dálnici D5
potrvají do konce září

Lávka přes D5 se opraví ještě letos

V

srpnu by měla být zahájena rekonstrukce lávky pro pěší přes dálnici D5
a stavební práce by měly trvat zhruba pět měsíců. Oprava vyjde zhruba
na 17.4 milionu korun, přitom 16,4 milionu korun získá město formou dotace
ze státního fondu dopravní infrastruktury. n

Beroun má první rychlodobíjecí
stanice pro elektromobily

N

a parkovišti před hlavním vlakovým nádražím je od června nově zprovozněna dvojice
rychlodobíjecích stanic. Stanice
je schopna dobíjet většinu typů
a značek elektromobilů, které
jsou v provozu v ČR. Rychlodobíjecí
stanice je vybavena DC konektory
s nabíjecími standardy CHAdeMO
a CCS, které umožňují nabíjení
s výkonem až do 50 kW. Dále je
k dispozici AC nabíjení se stan-

N

a dálnici D5 začala na konci
května 1. etapa opravy vozovky, a to v levém jízdním pásu
v úseku od 20 km do 14,5 km.
V této části je proto dálnice částečně uzavřena a doprava je provizorně vedena v prostoru pomalého jízdního pruhu a odstavného
pruhu. Doprava je vedena dvěma
pruhy na Prahu a dvěma na Plzeň. První etapa podle informací
ŘSD ČR skončí v červenci a plynule na ni naváže druhá etapa,
která bude zahájena 7. července
a potrvá do 10. srpna. Opravy se
budou týkat stejného úseku dálnice, tentokrát ale bude uzavřen
levý jízdní pruh v levém jízdním
pásu a současně část pravého
jízdního pruhu.
Poslední etapa v uvedené části
dálnice začne podle informací ŘSD
ČR 10. srpna a skončí 28. září. V té
době nebude průjezdný pravý jízdní
pruh a odstavný pruh levého jízdní-
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dardním konektorem (zásuvkou)
Mennekes, který umožňuje nabíjení s výkonem až do 22 kW. Nabíjení
pomocí DC výstupu umožňuje dobít akumulátor obvyklého vozidla
na 80 % kapacity za cca 30 minut.
Nabíjení pomocí AC zásuvky trvá
1 až 3 hodiny. Stručný a názorný
manuál k používání a k přímým
platbám najdou řidiči elektromobilů v návodu umístěném na každé dobíjecí stanici. n

ho pásu. Navíc od 10. do 24. srpna
bude uzavřen levý výjezd a nájezd exit 18 (ulice Koněpruská).
Objízdná trasa povede přes Beroun k exitu 22 (Králův Dvůr).
Od 15. do 22. září bude uzavřen
levý výjezd exit 14 (U Zabitého).
Objízdná trasa povede po silnici
II/605 směr Vráž. n

Při platbě parkovného zadejte SPZ

O

d 1. července bude u parkovacích
automatů města Beroun spuštěna
nová aplikace, kdy při placení parkovného
bude potřeba do parkovacího systému zadat RZ parkujícího vozidla. Automat bude
tisknout jen daňový doklad a řidiči tak již
nebudou muset umisťovat papírové lístky
za okno. Zda mají řidiči parkovné zaplaceno, budou strážníci kontrolovat prostřednictvím speciálního skeneru.
Tento systém už funguje v Praze a dalších městech ČR a tak dojde

ke sjednocení ovládání parkovacích automatů. O tom, jak postupovat při placení parkovného, se můžete dozvědět
v krátkém instruktážním videu na webu
města. Navíc na začátku měsíce července budou na nejfrekventovanějším parkovišti – Husově náměstí pracovníci, kteří rádi pomohou a poradí s ovládáním
parkovacího automatu. Pokud budete
potřebovat telefonickou konzultaci pro
nové ovládání, můžete zavolat na telefon: 722 452 875. n
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Jak bude vypadat Wagnerovo náměstí

Porota urbanisticko-architektonické soutěže obdržela deset soutěžních návrhů na řešení prostoru
dokončení ze strany 1
rostor Wagnerova náměstí
architekti rozčlenili na tři
zóny - od západu je to plocha při
ulici Okružní, dále hlavní prostor
náměstí před základní školou
a Českou pojišťovnou a na východě území potom v návaznosti
na řeku park, kde navrhují vyhlídku na řeku, molo a dětské hřiště.
Uvnitř samotné centrální

P
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plochy trojúhelníku Wagnerova
náměstí je navržen vodní prvek
v podobě trysek, které vytvářejí
mokrou plochu pro hru dětí v letních dnech. Horní část trojúhelníku je rovná a dlážděná, umožňuje
pořádání různých aktivit jako
multifunkční prostor. Před objektem kulturního sálu v budově České pojišťovny navrhují architekti
umístit nově kavárnu. Ta má zvý-

šit vybavenost a atraktivitu místa. Ke škole náměstí klesá deseti
sedacími schody, před kterými je
umístěna dřevěná platforma - jeviště, které by umožnilo pořádat
představení nebo kulturní akce
přímo na náměstí. Před budovou
České pojišťovny se počítá s výstavními panely, v předprostoru
školy jsou umístěné trampolíny
jakožto herní prvek.

Nábřeží je koncipováno s vědomím, že že podél řeky povede
cyklostezka a na ostrově vznikne relaxační zóna s dřevěnou
platformou jakožto výhledovým
místem na náhon, kde bude také
možné sejít na molo k řece a mít
kontakt s vodní hladinou. Součástí je malé dětské hřiště. V této
části bude převládat trávník
s mlatovými cestami. n
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Projekt Na kole dětem
představily lékařské kapacity

B

eroun se první červnový den
stal zastávkou charitativní cyklotour Na kole dětem. Nadaci Josefa
Zimovčáka, která je věnovaná onkologicky nemocným dětem, přiblížili
profesoři Pavel Pafko a Jan Pirk,
kteří se cyklotour osobně účastnili.
Cyklisty pozdravili místostarostové
Michal Mišina a Dušan Tomčo, který se následně k pelotonu osobně
přidal a dojel s ním do další zastávky v Rudné.
Jedenáctidenní cyklotour započal Josef Zimovčák se svým doprovodem v Aši a putovali jedenáct
dní celou Českou republikou až
do Znojma. V letošním roce se ko-

nal jubilejní desátý ročník. Samotný nadační fond vznikl v roce 2010
jako benefiční součást sportovního
projektu Na kole dětem. Cílenými
aktivitami se snaží rozšířit možnosti solidarity, tolik potřebné finanční
pomoci a podpory dětí v boji proti zákeřnému onemocnění. Svojí
činností se především zaměřuje
na sportovní aktivity a zajištění
rekondičních pobytů, které usnadňují dětem a jejich rodičům překonávat traumata způsobená těžkou
nemocí. Pokud i vy chcete přispět,
můžete se zapojit do veřejné sbírky
a zaslat libovolnou částku na účet
nadace: 107-484410267/0100. n

D

o Berouna zavítal v sobotu 1. června v pravé poledne vévoda Štěpán
se svou početnou družinou. Na berounské radnici jej přivítali starostka
Soňa Chalupová a místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo, všichni
samozřejmě v dobových kostýmech. Pro diváky byl připraven doprovodný
program jako například dobové tance a oblíbené šermířské vystoupení. Poté
se družina v čele s bavorským vévodou vydala do místního pivovaru a sobotní pouť ukončila na Tetíně. V neděli se pak všichni přidali ke Královskému
průvodu směřujícímu s korunovačními klenoty na Karlštejn. n

n Do centra Berouna přijel Josef Zimovčák na svém vysokém historickém kole.

n Nadační fond Na kole dětem aktivně podporují i Pavel Pafko a Jan Pirk,
kteří v Berouně projekt přiblížili.

Agresivní host napadl strážníka
n Strážníci 10. 6.
pomáhali v jednom ze supermarketů v Berouně prodavačce,
kterou napadal
agresivní zloděj. Muži zabránili
v dalším útoku a na místo zavolali
státní policii. Pro strážníky je tento muž známá postava, ten samý
den s ním již měli co dočinění
před hernou Na Náhonu.
n Také v červnu probíhalo měření
rychlosti na vybraných místech.
V jeden den městská policie zastavila 16 řidičů, kteří překročili
povolenou rychlost. Většinu případů se podařilo vyřešit na místě
pokutou a připsáním bodů. Měření rychlosti neprovádějí strážníci pouze ve dne, ale i v nočních
hodinách.
n Policie ČR si vyžádala asistenci strážníků při napadení v jed-
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nom z berounských barů. Jeden
muž zde odcizil druhému telefon
a napadal jej. Muž byl pod vlivem
alkoholu, nechtěl prokázat totožnost a hrubě všem nadával. Nereagoval na výzvy ke zklidnění a vše
vyvrcholilo napadením strážníka. Muži byly nakonec nasazeny
pouta a nyní je vyšetřován nejen
za krádež, ale také za napadení
poškozeného a také strážníka.
n Městská policie si musí poradit v každé situaci jako například
ve chvíli, kdy se ženě z Berouna
rozbil elektrický invalidní vozík
na kruhovém objezdu v ulici Koněpruská. Nemohla se pohnout
z místa, proto zavolala na pomoc
městskou policii. S  vozíkem nebyla možná manipulace, proto
strážníci zajistili odvoz paní do jejího bydliště a zároveň se obrátili
na servisní firmu, která pro vozík
přijela a opravila ho. n

Okénko partnerských měst

D

o Berouna zavítal na přátelskou návštěvu ředitel nadace světového dědictví Unesco
v Harzu a současně ředitel dolu
Rammelsberg v Goslaru Gerhard
Lenz. Při této příležitosti se setkal
se správcem Chrustenické šachty
Miki Dobrým, se kterým jednal
o možné budoucí spolupráci.
Železnorudný důl Chrustenice patřil ve své době k největším

a nejvýznamnějším dolům Barrandienu, měl 84 podzemních
pater zasahujících až do hloubky 426 m, tj. 120 m pod hladinu
moře. Za sto let usilovné práce
se z něho vytěžilo bezmála 8 milionů tun rudy. Chrustenickou
šachtu si v průběhu turistické
sezóny můžete prohlédnout i vy.
Více na www.chrustenicka-sachta.cz. n

n Gerhard Lenz a Miki Dobrý jednali o možné spolupráci.
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Beroun zažil další
Den bezpečí

n Velkou pozornost mezi dětmi i dospělými diváky vzbudily ukázky zásahů. Například městská policie názorně předvedla, jak si umí poradit s agresivním delikventem.

n Den bezpečí se konal 14. června v berounském kempu Na Hrázi, kde se
sešly stovky návštěvníků, především dětí z místních základních škol. Jednou
z velkých atrakcí byl záchranářský vrtulník.

n Vrtulník, který přistál v kempu na přilehlé louce, vzbudil pozornost i u místostarosty Michala Mišiny. Společně s místostarostou Dušanem Tomčem celý
páteční program v kempu zahájili a popřáli všem přítomným skvělé zážitky.

n Složky integrovaného záchranného systému, které byly spolu s městem
Beroun spolupořadateli akce, představily také svou techniku. Děti si ji mohly prohlédnout skutečně zblízka.

n V areálu opět nechyběly ani stánky, ve kterých se mimo jiné prezentovaly
také organizace zaměřené na volný čas dětí, například DDM Beroun.

n Profesionální hasiči dorazili i s jeřábem, který na vodní hladinu spouštěl
člun pro další ukázku.
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n Děti si Den bezpečí opět náležitě užily. Někteří školáci se podle svých slov těšili
na ukázky práce policie, jiní měli zálusk na propagační materiály na jednotlivých
stáncích.
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Elektrokola si v Berouně
budete moci půjčit od září

S

ystém sdílených elektrokol
v Berouně a v sousedním Králově Dvoře, Tetíně a Hýskově by měl
začít fungovat od září letošního
roku. Na konci května přivezl zástupce firmy zkušební elektrokolo
na ukázku, aby se zástupci města
mohli přesvědčit, jak se na něj
v ulicích města jezdí, zda elektrokolo bez problému zvládne kopcovitý terén a v neposlední řadě,

jak snadná je s kolem manipulace
a jízda. Projekt sdílených elektrokol
jsme poprvé představili v březnovém Radničním listu. „Pro Beroun
a uvedené obce by mělo být k dispozici 100 kol a 15 dobíjecích stanic, které zároveň slouží jako stojany, přičemž deset z nich by bylo
umístěno na katastrálním území
Berouna,“ konstatoval místostarosta Dušan Tomčo. n

Do Berouna zavítal Karel Schwarzenberg

V

obřadní síni berounské
radnice se v úterý 4. června uskutečnila prezentace dvou
významných projektů: Svatá
Ludmila 1100 let a Destinační
agentury Berounsko. Hosty z řad
podnikatelů, zástupce Středočeského kraje a místních samospráv
přivítali starostka Berouna Soňa
Chalupová spolu s místostarostou Dušanem Tomčem. Pozvání
přijal i poslanec a zástupce šlechtických rodů kníže Karel Schwarzenberg. Setkání pořádalo město
Beroun ve spolupráci se spolkem
Svatá Ludmila 1100 let. n

Pasování prvňáčků
na čtenáře

O

břadní síň berounské radnice patřila v úterý 11. června
prvňáčkům z 2. ZŠ a MŠ Preislerova. A jejich návštěva měla velkou
váhu. Místostarosta Dušan Tomčo,
který se při této příležitosti převtělil
do postavy krále, pasoval prvňáčky
na čtenáře. Pasování prvňáčků připravily pracovnice městské knihovny v čele s ředitelkou Michaelou
Škeříkovou. Děti byly z celého aktu
nadšené a králi se vší vážností slíbily, že se budou chovat ke knihám
vzorně a mimo jiné že přes prázdniny přečtou nejméně jednu knížku.
Novým čtenářům přejeme, aby jim
jejich nadšení vydrželo až do dospělého života. n

Celé Česko čte dětem.
Včetně Berouna!

S

Zrekonstruovaná školka
bojuje o stavbu roku

M

ěsto Beroun se zapojilo do soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2019. Želízkem v ohni je nově zrekonstruovaná
budova Mateřské školy Pod Homolkou, která byla dokončena
v loňském roce, kdy školka slavila 50. výročí od svého založení.
V letošním roce se děti dočkají navíc nové, enviromentální zahrady. Připomeňme, že Beroun již v této soutěži uspěl, a to se
stavbou Muzea berounské keramiky. n

Domov pro seniory
Hostomice - Zátor
slavil kulatiny

tarostka Berouna Soňa Chalupová se zapojila do projektu
Celé Česko čte dětem. Při této příležitosti navštívila děti v družině
v závodské základní škole, ve čtvrtek
se pak vydala do městské knihovny,
kde již na ni čekali žáci 3. B ze stejné
školy. Starostka s dětmi diskutovala o oblíbených knihách a došlo
i na zajímavé knižní tipy. Jak je vidět,
tyto děti si svou cestu ke knihám již
našly. Na závěr starostka děvčatům
a chlapcům přečetla úryvek z knihy
Jirka dvojčetem od autorky Richmal
Cromptonové. n

D

omov Hostomice – Zátor
uspořádal v červnu zahradní
slavnost při příležitosti 60. výročí otevření domova pro seniory.
Slavnosti se zúčastnil i místostarosta Berouna Dušan Tomčo,
který přijel popřát hodně štěstí
do dalších let domovu, kde žije
řada berounských obyvatel. Konkrétně z 67 současných klientů
žije v Zátoru 10 Berouňáků. n
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Jubilea

Knihovna informuje

n Paní Olga Tomášková oslaví 5. července své 70. narozeniny. Stejný počet
svíček na dortu bude 7. července
sfoukávat paní Vlasta Melková. Paní
Irena Koldovská se 23. července
dočká svých krásných 96. narozenin. Hodně zdraví, štěstí a radosti
do dalších let přeje Klub důchodců
Beroun.
n Dne 7. července se dožívá 81 let
paní Marie Hasalová z Berouna. Vše
nejlepší, hlavně hodně zdraví a optimismu do dalších let přeje dcera
Milena s rodinou.
n Dne 13. července oslaví Lubomír Nekut krásné 70. narozeniny.
Hodně zdraví, štěstí a spoustu spokojených dnů přeje manželka, syn
a dcera s rodinou.
n Ke všem gratulantům se připojuje také vedení města Beroun a redakce Radničního listu. n

Letní otevírací doba
městské knihovny

Vzpomínka
n Dne 1. srpna 2019 uplynou
tři roky, kdy nás navždy opustila
drahá maminka, milá manželka,
přítelkyně a kamarádka, paní Dagmar Krejčí. Děkujeme za tichou
vzpomínku. n

Blokové čištění ulic
n 2. 7. Bezručova, Nerudova
n 3. 7. Družstevní, Dukelská, V Hlinkách, Ve Vilách, V Zahradách
n 10. 7. Na Tržišti, Štěpánkova, Zvonařova, Vorlova
n 11. 7. Ve Svahu, Košťálkova, Bratří
Nejedlých
n 17. 7. K Dubu, Nad Paloučkem,
Vinařská
n 18. 7. Palouček, U Židovského
hřbitova, Kollárova (po Jungmannova)
n 24. 7. Slavašovská, K. Čapka
n 25. 7. U Archivu, Na Dražkách,
Pod Homolkou
n 31. 7. Branislavova + parkoviště
(křižovatka s ul. Bezručova), Tyršova I (po nábř. U Sokolovny) n

Zubní pohotovost
n 5. 7. MUDr. Ladislava Švábová,
Hořovice, Pod Nádražím 289, tel.:
311 513 375
n 6. a 7. 7. MUDr. Simona Tesařová,
Loděnice, U GZ 69, tel.: 311 672 253
n 13. a 14. 7. MUDr. Monika
Tilschová, Liteň, Nádražní 401, tel.:
311 684 138
n 20. a 21. 7. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 27. a 28. 7. MUDr. Dagmar Vrbová, Beroun, Talichova 825,, tel.:
311 624 375
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00. n
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Rodina offline v městské knihovně

N

ebojíme se být spolu offline!
To bylo motto letošního, v pořadí již čtvrtého ročníku celostátní
kampaně Týden rodiny offline.
Cílem kampaně je osvěta v oblasti
ovládání technologií, a to poukazováním na rizika, která s sebou nové
technologie nesou, a správným
uživatelským přístupem zejména
u malých dětí, které mnohý rodič
„odloží“ v dobré víře před displeje
obrazovek.
V berounské knihovně jsme se
k projektu připojili poprvé, a určitě
ne naposledy. Na sobotu 18. května
jsme pro rodiče s dětmi připravili
odpoledne plné soutěží, tvoření,

knížek a her. Jelikož nám přálo počasí, připravili jsme pro rodinné týmy
10 soutěžních stanovišť v areálu
knihovny. Uvnitř na ně pak kromě
knížek čekala spousta deskových
her, tvoření s Tvořivým rájem či
dobroty z kavárny Rambajs Café
park. Jako překvapení se poprvé
objevil náš knihovní skřítek, pro
kterého děti vymýšlely jméno. Skřítek nejen že pomáhal dětem při plnění úkolů a pro každého úspěšného soutěžícího měl v tašce odměnu,
ale také dohlížel na to, aby všichni
byli skutečně offline a užili si slunné odpoledne společně a naplno.
A to se povedlo! (is) n

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

Intenzivní kurz
trénování paměti

Ch

cete si zapamatovat úplně
cokoliv a podpořit celoživotní kondici vašeho mozku? Ať
jste pracující, student či maminka
na mateřské – s naším kurzem toho
můžete dosáhnout! Jak na to?
V létě se v knihovně uskuteční šestidenní intenzivní kurz
trénování paměti, a to ve dnech
20. - 25. srpna vždy od 17:00
do 19:00. Cena kurzu je 600 Kč.
Přihlašování na e-mailu pametberoun@gmail.com. n

Upozornění pro zájemce o vítání občánků

O

prázdninách se vítání občánků nekoná, nové termíny budou známy v průběhu srpna a budeme zájemce opět informovat prostřednictvím Radničního listu, webových stránek města a na Facebooku. n

Daruj krev, daruješ život
T

ato věta může někomu
znít jako otřepaná fráze,
Soňa Zbuzková z právního oddělení berounské radnice však
na vlastní kůži zažila, že to nejsou jen slova poslaná do větru. Před několika lety přežila
těžkou autonehodu spojenou
s krvácením do mozku. „Za druhou šanci nikdy nepřestanu být
vděčná!“ Bez krve od jednoho
z 270 tisíců dobrovolných dárců, kteří jsou v Česku evidováni,
by tady dnes dost možná nebyla.
„Hned jak jsem se po nehodě zotavila, začala jsem se zajímat o podmínky dárcovství krve
a našla jsem partu dobrovolných
dárců, kteří měli již v tomto směru bohaté zkušenosti. Darování
krve beru jako způsob, jak alespoň částečně mohu splatit svůj
dluh,“ říká sympatická mladá

žena, která své zdraví považuje
za největší prioritu. „Darováním
krve mohu nejen přispět k záchraně jiného života, ale zároveň
jsem pod lékařskou kontrolou
a mám jistotu, že jsem sama
zdravá,“ dodává Soňa Zbuzková.
Za sebou již má úspěšně první metu – bronzovou Jánského
plaketu za deset odběrů.A snaží
se přitom apelovat i na ostatní:
„Krve je nedostatek, chybí sto
tisíc dárců a darovat krev může
zkusit každý zdravý člověk. Je to
tak snadné!“
Připojte se i vy. Transfúzní
stanice Nemocnice Hořovice je
největší odběrové místo ve středních Čechách, ročně se zde uskuteční 11 tisíc bezplatných odběrů
krve.
Více informací na www.nemocnice-horovice.cz/oddeleni/
transfuzni-oddeleni n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 29. 5. 2019
RM bere na vědomí zprávu o použití dotací na kulturní činnost v roce 2018 poskytnutých z rozpočtu města Beroun, doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné
předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM bere na vědomí zprávu o použití dotací na sportovní činnost v roce 2018 poskytnutých z rozpočtu města Beroun, doporučuje ZM přijmout obdobné usnesení
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné
předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun ve výši 300 000 Kč na akci
„Beroun Bike Maraton 2019“, jejímž pořadatelem je Bc. Michal Szabó, doporučuje ZM
souhlasit s poskytnutím dotace a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM a v případě schválení dotace ZM zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s žádajícím subjektem
a poskytnutí dotace na bankovní účet příjemce, kterému byla schválena dotace.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení a užití (foto) reprodukce sbírkového
předmětu mezi městem Beroun a Muzeem Českého krasu v předloženém znění
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Muzeem Českého krasu.
RM souhlasí s přijetím věcného daru pro žáky Základní školy Beroun - Závodí, Komenského 249 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat
ředitelku této školy o udělení souhlasu s přijetím věcného daru.
RM bere na vědomí zápis z jednání č. 3 Komise školské Rady města Beroun, které
se konalo dne 6. května 2019.
RM bere na vědomí informaci o výhledu počtu žáků v berounských základních a mateřských školách – aktualizace a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit v součinnosti s vedoucími odboru majetku a investic a odboru územního plánování a regionálního rozvoje průběžně upravovat a aktualizovat data pro potřebné
navýšení kapacit základních a mateřských škol.
RM bere na vědomí úpravu výše registračních poplatků v Městské knihovně Beroun
dle předloženého návrhu s účinností od 1. 9. 2019.
RM doporučuje ZM schválit Dodatek č. 2 Zřizovací listiny Městské knihovny Beroun
s účinností od 1. 7. 2019 v předloženém znění.
RM doporučuje ZM schválit Závěrečný účet města Beroun za rok 2018, souhlasit s celoročním hospodařením města Beroun, a to bez výhrad, schválit Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření města Beroun za účetní období roku 2018 a účetní závěrku
města Beroun za rok 2018. RM ukládá vedoucí finančního odboru zajistit přípravu
a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2019 ze zasedání Komise životního prostředí konaného dne 15. května 2019.
RM bere na vědomí Protokol o průběhu ideové urbanisticko-architektonické soutěže
„Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“.
RM rozhoduje podle odst. 6.9.2. Soutěžních podmínek o vyloučení účastníka ideové urbanisticko-architektonické soutěže „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“ Igora
Siviceka, 29 rue des volontaires, 75015 PARIS, France, jehož soutěžní návrh č. 9 byl
porotou vyřazen z posuzování pro nesplnění Soutěžních podmínek závazně stanovených pro předložení textové části návrhu v listinné podobě dle odst. 6.1 písm.
b) a 6.3.2 Soutěžních podmínek a zároveň rozhoduje v souladu se stanoviskem
soutěžní poroty o výběru nejvhodnějších návrhů takto:
1. cena ve výši 100 000 Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 3 účastníků: Ing. arch.
Richard Ott, Ing. arch. Eliška Stoulilová a Ing. arch. Tereza Šimečková.
2. cena ve výši 60 000 Kč se uděluje soutěžnímu návrhu č. 1 účastníka Architektonický ateliér ARKÁDA, spol. s r. o.
3. cena se neuděluje.
RM souhlasí s vyplacením náhrady výloh spojených s účastí v soutěži každému
účastníkovi, který podal úplný soutěžní návrh a nebyl odměněn ani vyloučen ze
soutěže, a s přiznáním náhrady výloh ve výši 10 000 Kč každému ze soutěžních návrhů a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit proplacení cen a náhrad
výloh spojených s účastí v soutěži účastníkům soutěže a vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajistit ve spolupráci s oddělením komunikace
a vnějších vztahů Kanceláře tajemníka uspořádání výstavy soutěžních návrhů.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2019 z jednání komise pro územní plán konaného
dne 7. 3. 2019 a doporučuje ZM schválit pro období 2019 - 2022 Ing. Irenu Mastnou jako „určeného zastupitele“ pro spolupráci s pořizovatelem Územního plánu
Beroun při pořizování jeho změn a dalších územně plánovacích dokumentací.
RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru dopravy a správních agend MěÚ
Beroun související s upřesněním místa zákazu vstupu na cyklostezku v Srbsku.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.č. st. 55/6 v k.ú. Beroun,
jehož součástí je stavba bez čp/če, techn. vybavení a technologie TS z vlastnictví
města Beroun do vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce, a.s. za celkovou kupní
cenu 535 759 Kč + platná sazba DPH a za náklady spojené s prodejem a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.

www.mesto-beroun.cz

RM souhlasí s pronájmem pozemku p.č. 1985/116 v k.ú. Beroun a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a uvedeným
nájemcem za cenu 20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
dobou a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto
usnesení.
RM souhlasí s pronájmem id. 1/4 pozemku p.č. st. 1949/2 v k.ú. Beroun a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a uvedeným
nájemcem za cenu 744 Kč/rok na dobu určitou - po dobu vlastnictví bytové jednotky v čp. 924 ul. Dobrovského, Beroun s měsíční výpovědní dobou a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části pozemků
p.č. 2705/1 a p.č. 2705/3 v k.ú. Beroun za účelem využití jako zahrada podle
předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout části pozemků p.č. 2452/1
a p.č. 1192/38 v k.ú. Beroun podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí informace k domu Na Klášteře č.p. 10 a návrh dalšího postupu
v souvislosti s prodejem bytů ve vlastnictví města v tomto domě a doporučuje ZM
nesouhlasit s prodejem 12 bytových jednotek s k nim příslušejícími spoluvlastnickými podíly na společných částech domu čp. 10 a pozemku p.č. st. 105/1 ve vlastnictví města Beroun v domě na Klášteře č.p. 10, Beroun za podmínek dle smlouvy
o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitostí uzavřené dne 12. 1. 2010 se
společností RINT Beroun spol. s r.o. a dle návrhu znění kupní smlouvy předloženého společností RINT správa nemovitostí s.r.o. a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajistit předložení žádosti společnosti RINT správa nemovitostí s. r. o.
o prodej bytů Na Klášteře 10 s příslušnými podklady ZM.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy o vybudování veřejné infrastruktury a jejím připojení na infrastrukturu ve vlastnictví města mezi městem
Beroun a uvedenými stavebníky stavby: „Prodloužení ulice Palouček“ v předloženém znění a pověřuje vedoucího odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun po schválení Smlouvy o vybudování veřejné infrastruktury a jejím připojení
na infrastrukturu ve vlastnictví města mezi městem Beroun a stavebníky stavby
„Prodloužení ulice Palouček“ zastupitelstvem města vyznačit souhlas města Beroun jako vlastníka dotčených pozemků s navrhovaným stavebním záměrem stavby dopravní infrastruktury - stavebního objektu komunikace a odstavné plochy
na kontejnery tříděného odpadu na situačním výkresu C. 2 z 10/2018 a ukládá
mu zajištění realizace těchto usnesení.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15. 5. 2019 v pořizovacích
cenách do 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
celkem 131 686,50 Kč a zůstatková účetní cena je 3 004,30 Kč. RM doporučuje
ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání z účetnictví dle
návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15. 5. 2019 v pořizovacích cenách
nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem
933 763,22 Kč a zůstatková účetní cena je 47 280,70 Kč. RM ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení a přípravu a včasné
předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM. RM doporučuje ZM odsouhlasit prodej automobilu tovární značky Volkswagen Transporter rok výroby
2007 příspěvkové organizaci 2. ZŠ a MŠ Preislerova a následné odepsání z účetnictví města dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15. 5. 2019 za obvyklou cenu. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto
usnesení a přípravu a včasné předložení podkladů na jednání ZM.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2019 z jednání Komise pro likvidaci majetku konaného dne 15. 5. 2019.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidl)“ účastníka zadávacího řízení společnost PSS Bohemia, s. r. o. s nabídkovou cenou
14 440 729,67 Kč bez DPH, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější, souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností PSS Bohemia,
s.r.o. dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka a budou splněny podmínky
stanovené zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění těchto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 3495/19 ze dne 23. 5.
2019 na veřejnou zakázku „Přestavba komunitního centra na mateřskou školu Bezručova 928“ uzavřené se zhotovitelem ROYAL DIAMOND - stavební společnost s.r.o.,
kterým se mění část smlouvy upravující dobu plnění a nahrazují se přílohy č. 1
a č. 3 smlouvy novými přílohami č. 1 a č. 3 v předloženém znění, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Rekultivace zeleně
v ulici Koněpruská - kruhový objezd“ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi
pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude
současně plnit funkci hodnotící komise, a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
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RM souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci projektu sdílených jízdních elektrokol
E-BIKE SHARING na území města Beroun mezi městem Beroun a společností nextbike Czech Republic s.r.o. v předloženém znění a ukládá místostarostovi města
Beroun zajistit plnění tohoto usnesení.
RM bere na vědomí informaci, že na základě písemné výzvy k vydání bezdůvodného obohacení - za neoprávněné užívání částí pozemků par. č. 732/2 a par.
č. 735/1 zapsaných u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Beroun, na LV č. 3481 pro k.ú. a obec Beroun, za období od 29. 6.
2016 do 31. 12. 2018 ve výši 22 843 Kč, zaslané městu Beroun právní zástupkyní Květoslava Šebely, byla dne 27. 5. 2019 poukázána finanční částka ve výši
22 843 Kč na účet Květoslava Šebely.
RM bere na vědomí zápis z jednání Osadního výboru Zdejcina konaného dne
28. 4. 2019.
RM bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Tarczala na členství v Komisi životního prostředí.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 12. 6. 2019
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor - místnosti označené č. 4.02
o výměře 44,63 m2 a podílu na společných prostorech ve výši 18,46 m2, nacházejících se ve 4. podlaží budovy č.p. 928 Komunitního centra Beroun, na adrese Bezručova 928, Beroun-Město, mezi městem Beroun jako pronajímatelem
a Dobromyslí, z.ú. jako nájemcem na dobu určitou od 1. 7. 2019 do 31. 12.
2019 v předloženém znění a s uzavřením Smlouvy o nájmu těchto prostor. RM
ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s podpisem Souhlasného prohlášení o shodě na průběhu pozemků,
Prohlášením o geometrickém a polohovém určení pozemků a Návrhem na opravu chyby v katastrálním operátu podle návrhu geometrického plánu č. 630594/2018 ze dne 30. 1. 2019 v předloženém znění.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.č. 1999/60 v k.ú. Beroun
(odděleného z p.č. 1999/26) z vlastnictví města Beroun do vlastnictví uvedeného žadatele za celkovou kupní cenu 110 250 Kč a náklady spojené s prodejem
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace těchto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením dohody o narovnání mezi městem
Beroun a společností AVISUM SE v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto
usnesení na jednání ZM.
RM doporučuje ZM souhlasit s pokračováním v jednáních vedoucích k nabytí pozemků p.č. 614/1, p.č. 614/4, p.č. 614/6, p.č. 786/2, p.č. 786/3 a p.č.
787/2 vše k.ú. Beroun do vlastnictví města Beroun od společnosti AgroZZN,
a.s. 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 pronajímat garážové stání v budově
bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 4083/1 v k.ú. Beroun (budova
bývalé kotelny v Hlinkách) za cenu 1 500 Kč/měsíc/osobní automobil, případně
motocykl za cenu 450 Kč/měsíc (cena je včetně 21% DPH). V případě, že se sejde
více nabídek, rozhodne rada města losováním. RM ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města vypůjčit část pozemku p.č. 1242/2
v k.ú. Beroun, podle předloženého zákresu společnosti SC Eden Beroun s.r.o.
za účelem vybudování zpevněné plochy pro umístění 1 dobíjecí stanice pro
elektrokola v rámci realizace projektu E-BIKE SHARING, na území města Beroun
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM povoluje výjimku z počtu žáků na školní rok 2019/2020 pro Základní školu
Beroun - Závodí, Komenského 249 podle předloženého návrhu a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitelku základní školy
o povolených výjimkách z počtu žáků na školní rok 2019/2020.
RM schvaluje Postup při odměňování ředitelů základních a mateřských škol (dále
jen Postup), zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace s účinností
od 1. 9. 2019, kterým se ruší Postup schválený radou města dne 18. 3. 2015
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit prokazatelně seznámit
ředitele základních a mateřských škol se schváleným Postupem a při odměňování
ředitelů mateřských a základních škol postupovat v souladu s ním.
RM stanoví odměny ředitelům škol - příspěvkových organizací města MŠ a ZŠ
za 1. pololetí 2019 v uvedené výši a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit prokazatelně zajistit informovanost ředitelů základních a mateřských škol o výši jejich odměn za 1. pololetí 2019.
RM stanoví odměnu paní Haně Štětkové, ředitelce Mateřské školy Beroun Tovární 44 v navržené výši a uklád vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
informovat ředitelku o výši stanovené odměny k životnímu jubileu.
RM souhlasí se zapojením do projektu „Příběhy našich sousedů“ v rozsahu 1 týmu
a poskytnutím finančních prostředků k tomuto účelu ve výši 21 600 Kč. Realizátorem projektu je firma Post Bellum, o.p.s. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat o tomto usnesení společnost Post Bellum, o.p.s.
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RM stanoví odměnu pro ředitelku Městské knihovny Beroun za 1. pololetí 2019
v navrhované výši, souhlasí s jejím vyplacením a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit plnění tohoto usnesení.
RM stanoví odměnu pro ředitele Městského kulturního centra Beroun za 1. pololetí 2019 v navrhované výši, souhlasí s jejím vyplacením a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s žadateli o dotace na zájmovou činnost v roce 2019 a poskytnutím dotací níže uvedeným žadatelům
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit plnění tohoto
usnesení:
1. Jana Daňková Skořepová na „Příměstský výtvarně - dramatický tábor“, který
bude realizován v období 5. - 8. 8. 2019, ve výši 7000 Kč
2. Dobromysl, z.ú. na „Muzikoterapie - brána k sobě“, které budou realizovány
v období 1. 9. - 31. 12. 2019, ve výši 20 000 Kč
3. Křesťanský klub, o.p.s. na projekt „Vytváříme rodinu i ve druhém pololetí - výtvarné a rukodělné aktivity pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením“,
který se koná v období 1. 9. - 31. 12. 2019, ve výši 10 000 Kč
4. Český svaz bojovníků za svobodu na celoroční aktivitu „Celoroční činnost OV
ČSBS Beroun“ ve výši 10 000 Kč
5. Školní sportovní klub při 2. ZŠ na „Příměstský sportovní tábor“ ve výši 12 000 Kč
RM nesouhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s žadatelem o dotaci
na zájmovou činnost v roce 2019 a tedy neposkytnout dotaci Svatojánci z.s.
na „Příměstské tábory 2019“.
RM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na rok 2019 níže
uvedeným žádajícím subjektům, včetně uzavření veřejnoprávních smluv v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit
plnění tohoto usnesení:
1. Ing. Mgr. František Bulava na akci ME Xterra 2019 ve výši 3 500 Kč
2. Beroun Golf Club, z.s. na akci WGM Czech Open, který se koná 1. 4. 8. 2019
v areálu golfového klubu Na Veselou, ve výši 15 000 Kč
3. Miloslav Křesťan na akci III. ROČNÍK VÁNOČNÍ RETRO CUP 50+ 2019, který se
koná 28. 12. 2019, ve výši 10 000 Kč
4. Aikido Ikeda Dojo Beroun, z.s. na akci Regionální seminář Aikido - 15 let AID
Beroun ve výši 4 000 Kč
5. Bc. Michal Szabó na akci Beroun Race - Překážkový závod, který prověří tělo
i mozek!, konaný 12. 9. 2019, ve výši 30 000 Kč
6. LTC Beroun, z.s. na akci 23. ročník Sportovní olympiády, ve výši 4 500 Kč
7. LTC Beroun, z.s. na akci Celostátní tenisový turnaj mladších žáků a žákyň
TECNIFIBRE CUP 2019 ve výši 9 000 Kč
8. TJ LOKOMOTIVA BEROUN, z.s. na akci VESLAŘSKÁ SOBOTA - 20 let veslování
na Berounce ve výši 45 000 Kč
9. TC R.A.K., z.s. na akci Reprezentace města Beroun na MS v roce 2019 ve výši
30 000 Kč.
10. Okresní sdružení ČUS Beroun z.s. na akci 1. bruslařská olympiáda dětí
a mládeže Beroun 2019 ve výši 20 000 Kč
11. Jan Nevelöš (zákonný zástupce Tibora Nevelöše) na akci Mistrovství světa
ve Windsurfingu ve výši 7 000 Kč
12. Jan Nevelöš (zákonný zástupce Adama Nevelöše) na akci Mistrovství světa
ve Windsurfingu ve výši 7 000 Kč
13. Charita Beroun na akci Běh proti demenci ve výši 15 000 Kč
14. Klub biatlonu Beroun p.s. na akci Berounská vzduchovka 2019 II ve výši 5 000 Kč
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcemi Beroun Race
a III. ROČNÍK VÁNOČNÍHO RETRO CUPU 2019 50+ a s poskytnutím Záštity
starostky města Beroun nad akcí WGM Czech Open 2019 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv
se subjekty, kterým byla přidělena dotace, zajistit poskytnutí dotací a předání.
RM bere na vědomí zápis č. 3 ze zasedání Komise pro cestovní ruch Rady města
Beroun ze dne 14. 5. 2019 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat členy komise o tomto usnesení.
RM souhlasí se založením spolku Berounsko, z. s., se zněním jeho stanov,
se členstvím města Beroun ve spolku Berounsko, z. s. v pozici zakládajícího člena s tím, aby se město Beroun stalo svolavatelem ustavující schůze
spolku Berounsko, z.s. RM dále souhlasí s pověřením Mgr. Dušana Tomča,
místostarosty města Beroun, ke svolání ustavující schůze spolku Berounsko,
z. s. a pověřuje ho zastupováním města Beroun v tomto nově vzniklém spolku, v rámci kterého je oprávněn také hlasovat a být volen do orgánů spolku.
RM souhlasí s tím, aby spolek Berounsko, z. s. umístil své sídlo na adresu
nemovitosti Husovo nám. 69, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun, kterou město
Beroun vlastní a která se nachází na pozemku parc. č. st. 91. RM doporučuje
ZM přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s podpisem Prohlášení o partnerství pro projekt připravovaný spolkem Forkys, z.s. na otevření a provozování dětské skupiny „Medvíďata Beroun“
v katastrálním území města Beroun.
RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce Domova penzionu pro důchodce Beroun, příspěvkové organizace města za 1. pololetí 2019 v navrhované výši.
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RM ruší své usnesení č. 176/12/RM/2019 ze dne 3. 4. 2019 a doporučuje ZM souhlasit se spoluprací mezi městem Beroun a městem Hořovice při finančním zajištění
a realizaci projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“
a souhlasit s uzavřením smlouvy o spolupráci při zajištění a realizaci tohoto tábora.
RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v případě schválení smlouvy
o spolupráci mezi městem Beroun a městem Hořovice ZM zajistit její uzavření.
RM bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu „Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019-2023“ a doporučuje ZM
přijmout obdobné usnesení. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit předložení této zprávy ZM.
RM bere na vědomí zprávu o použití dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti
v roce 2018 poskytnutých z rozpočtu města Beroun a doporučuje ZM přijmout
obdobné usnesení. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit
předložení této zprávy na ZM.
RM bere na vědomí Usnesení Nejvyššího soudu České republiky č.j. 22 Cdo
1085/2019-419 ze dne 30. 4. 2019, kterým bylo odmítnuto dovolání žalobce Milana Kresla proti rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 20 Co 274/2018-368 ze dne
14. 11. 2018, kterým byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Berouně č.j. 6 C
314/2016-318 ze dne 9. 5. 2018.
RM vybírá k uzavření smlouvy k nadlimitní veřejné zakázce „Nové funkce IS města Beroun“ tyto účastníky zadávacího řízení: část 1 - aplikační rozšíření - MARBES
CONSULTING s.r.o., část 2 - technologie - Proact Czech Republic, s.r.o. RM souhlasí
s uzavřením smluv s vybranými dodavateli dle návrhu předloženého v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná
námitka a ZM schválí Rozpočtové opatření č. 3 na rok 2019. Cena díla část 1 - aplikační rozšíření bez servisní podpory a softwarové maintenance je 3 900 000 Kč bez
DPH, cena servisní podpory včetně softwarové maintenance na dobu udržitelnosti
projektu, tedy 5 let je 2 970 000 Kč bez DPH. Cena zakázky část 2 bez softwarové
a hardwarové maintenance je 11 130 000 Kč bez DPH, cena softwarové a hardwarové maintenance na dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let, je 4 310 000 Kč bez DPH.
RM ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajistit plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. 3 na rok 2019 a doporučuje ZM ho schválit. Jde o navýšení položky v kapitálových výdajích, skupina 6. Všeobecná veřejná správa, oddíl 6 - e Government II - Výzva č. 28 o částku
980 000 Kč na celkovou částku 18 980 000 Kč. Částka 980 000 Kč bude pokryta
z Fondu rezerv a rozvoje. RM ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajistit
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zdejcina konané 22. 5. 2019.
RM souhlasí s poskytnutím finanční částky 5 000 Kč do veřejné sbírky na podporu
pozůstalým po místostarostovi obce Dražůvky panu Rudolfu Štosovi a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s poskytnutím databáze o evidenci stromů žadateli pro účely monitorování povýsadbové péče a zároveň pro výuku IVT.
RM bere na vědomí návrh zastupitele Mgr. Voldána na poskytnutí zelených ploch
uvnitř autobusového nádraží pro účely vsakování vody ze střechy vlakového nádraží
v rámci jeho plánované rekonstrukce. Návrh bude předložen radě města po projednání Komisí životního prostředí a příslušnými odbory.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude konat
dne 26. 6. 2019 od 15:00 v Kulturním domě Plzeňka.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady 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 starosty na Městském úřadě Beroun,
Husovo nám. 68.

Okénko zastupitelů
Beroun se hlásí k myšlence zeleného města – pohledem pesimisty

Z

a jedno z prioritních témat jsem si vybral městskou zeleň, protože její
ubývání mě velmi trápí. V červnu jsem měl velkou radost, že se berounská
zeleň po delší době opět dostala na titulní stránku Radničního listu.
Přesto jsem měl z článku „Beroun se hlásí k myšlence zeleného města“
smíšené pocity. Z článku je patrné, že stromů se opět plánuje málo, pouze
Koněpruská ulice, Na Parkáně, městský hřbitov a Městská hora, řádově desítky
stromů. Město by mělo ročně sázet alespoň 200 stromů, jedině tak dokážeme
našich necelých 6000 stromů pravidelně obměnit v horizontu 30 let. Jak píše
sama paní starostka, žádný strom neroste věčně. Pesimista si dále povšimne, že
ač se píše o parku Homolka, z městského rozpočtu bylo vyjmuto dokončení jeho
prováděcí dokumentace. Tím se uspořilo na jiné projekty, tím nejspornějším je
pro mě bikemaraton. Tento fakt, že sportovní projekt naplánovaný na poslední
chvíli předskočí léta slibovaný a připravovaný projekt parku, ve mně vzbuzuje
pochybnosti, jak moc se Beroun k zelené myšlence hlásí.
Přesto jsem rád, že berounská zeleň se dostává alespoň do diskuze, to je
šance pro zlepšení.
Martin Veselý, Beroun Sobě n

Beroun se hlásí k myšlence zeleného města – pohledem optimisty

N

aštěstí jsem založením optimista, a tak čtu článek „Beroun se hlásí k myšlence zeleného města“ i jinak než pesimisticky. Vidím přísliby, že vysvětlování a trpělivá práce má své ovoce. Pan místostarosta Mišina se v článku veřejně
vyslovil pro můj nápad, že by rodiče mohli dostávat poukaz na stromy, které by
následně na počest svého potomka zasadili do veřejného prostoru. Nemusí jít
pouze o rodiče, základem je vytipovat plochy, kde by mohly být stromy vysazeny. Tyto plochy spolu s dobrovolníky aktivně připravujeme. Do podzimu budou
k dispozici. Další stromy se snad budou sázet na parkovišti Na Podole, ještě ale
není jasné jaké druhy. I zde doufám, že město zohlední naše podněty.
Stejně tak mě potěšila první komunitní zahrada, která vznikla za podpory
města na sídlišti. Irena Mastná je prvním radním, který nejen, že našim snahám
nebránil, ale naopak je aktivně podpořil. Jsme za to rádi a doufáme, že příště se
společně pustíme i do větších projektů.
Jako velkou šanci vnímám participativní rozpočet, který vedení města zařadilo
do svého programového prohlášení. Jako prvotní slib je to velmi dobrý základ.
Nezbývá než doufat, že se povede i realizace.
Adam Voldán, Beroun Sobě n

Výše uvedená problematika - tentokrát pohledem starostky

P

esimismus kolegy zastupitele Martina Veselého má kořeny v nepochopení důvodu vyřazení položky dokončení projektové dokumentace na park
Homolka. Tato akce byla z rozpočtu vyřazena na základě obecného doporučení
finančního výboru, aby nebyly v rozpočtu vedeny investiční akce, u nichž je reálný
předpoklad, že nebudou v nejbližších letech realizovány. Důvodem doporučení je,
aby zásobník projektů nebyl plný projektových dokumentací, které po 4 - 5 letech
od svého vzniku nesplňují platné předpisy a musí být draze přepracovávány.
Peníze, které byly v původním rozpočtu alokovány na zpracování projektové
dokumentace parku Homolka, byly velmi pružně použity na realizaci enviromentálních zahrad pro dvě mateřské školy Pod Homolkou a Tovární, kdy na
vysoutěženou realizaci chybělo v součtu cca půl milionu. Obě akce se již začínají stavět. Ušetřené peníze tedy v žádném případě nesměřovaly k financování
sportovní akce, nýbrž zůstaly ze sta procent v kapitole „zelené město“! n

Tanečníci R.A.K. míří
na mistrovství světa

V

e dnech 24. 5. až 26. 5. proběhlo Mistrovství
České republiky postupové soutěže Czech
Dance Masters v kategorii ART, kterého se zúčastnilo 20 formací z TC R.A.K., z nichž 13 formací
obsadilo medailové pozice.
Dětská choreografie Coffee break (3. místo),
juniorská choreografie Vůně dřeva (2. místo)
a dospělácká choreografie Za zdí (3. místo),
zástupci TC R.A.K. v kategorii ART SHOW EXTRALIGA se kvalifikovali na postup na Mistrovství
světa, které proběhne v listopadu v německé
Riese. (as) n

www.mesto-beroun.cz
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Kulturní a společenský kalendář 7/2019
1.
2.

1/20 vteřiny = 1/25 života – fotografie
PO

17:00

Výstavu fotografa Jiřího Pavlise budete moci v Holandském domě vidět
do 26. července.

Holandský dům

Hrátky za muzejními vrátky
ÚT

9:00

Muzeum Českého krasu

54. klubový večer Modrýho Berouna
3.

ST

5.
- 7.
11.
12.

20:00

14.
16.
19.
23.
24.
25.
27.
28.
30.

Hrad Karlštejn

Nenechte si ujít netradiční večerní prohlídku hradu s překvapením. Akce
se koná každou červencovou středu.

Fotbalové hřiště Hýskov

Bohatý kulturní program, stánky, malování na obličej, malá zoo, ohňostroj. To vše nabízí hýskovská Obecní slavnost.

18. Obecní slavnost
PÁ

13:30

Rytířské slavnosti krále Václava IV.
PÁ - NE

10:00

Hrad Točník

V bohatém programu vás pobaví šermíři, tanečnice, sokolníci, kati a hudebníci.

Muzeum berounské kramiky

Divadlo Na cestě sehraje v zahradě Muzea berounské keramiky pohádku
pro děti. Více na str. 15.

Pohádka O Lesněnce
ČT

18:00

Den s geologem
PÁ

9:00

Muzeum Českého krasu

12. HRADY CZ
- 13. PÁ + SO
13.

Country Ladies, Hana Lounová a Idefix Band tentokrát v kempu Na Hrázi.

Kemp Na Hrázi

Večerní putování hradem Karlštejn
ST

5.

19:00

10:00

Muzeum Českého krasu

Nejkrásnější polodrahokamy z regionu s odborným komentářem kurátora výstavy Pavla Bokra.

Nám. Joachima Barranda

Přijďte si užít další promenádní neděli v rámci Berounského kulturního
léta. Více na str. 15.

Muzeum Českého krasu

Prázdninový program v muzeu nabízí opět zajímavé setkání, tentokrát
na téma paleontologie.

Švajneraj
NE

18:00

Den s paleontologem
ÚT

9:00

Staré pecky s Oldou Burdou
PÁ

20:00

Zámek Králův Dvůr

V areálu zámku se můžete pobavit se slavnými diskotékovými hity. Další
diskotéka se na zámku koná 27. 7.

Letní kino

Uršula Kluková, F. R. Čech a další v nejhranější ze všech divadelních her
v České republice. Více na str. 17.

Dívčí válka
ÚT

19:00

Výstava - Veronika Klikarová
ST

17:00

Městská galerie

Až do 30. srpna se můžete v galerii setkat s prací talentované malířky,
která vystavovala i Jiné kávě.

Muzeum berounské keramiky

Další čtvrteční pohádka pro děti tentokrát v podání divadelního souboru
Pruhované panenky. Více na str. 15.

Kryštůfek a lesní bytosti
ČT

18:00

Výtvarný workshop s Lucií Crocro
SO

14:00

Muzeum Českého krasu

Milan Drobný
NE

18:00

Nám. Joachima Barranda

Hrátky za muzejními vrátky
ÚT

9:00

Muzeum Českého krasu

Restaurace U Štiky
Čer20:00
ve- PÁ + SO
nec Retro bar U Madly
PÁ + SO

n Výstavy

Prožijte den s geologem v muzeu, jeskyni a na nalezišti zkamenělin.
Nabitý festival se zpěvy a kapelami Kryštof, Rybičky 48, No Name, Arakain & Lucii Bílou, Mirai a další. Více na str. 18.

Točník

Acháty a křemeny - komentovaná prohlídka
SO

Celodenní hravý program pro děti každého měku v geoparku Barrandien.

n Hudba

Nenechte si ujít zajímavý workshop s akademickou malířkou, který bude
zaměřený na zátiší a rostliny.
Koncert pod širým nebem legendy české pop-music. Více na str. 15.
Hravý program pro děti a dospělé, které vám představí historii hravou
formou.
5. 7. Sortiment – živá hudba, 6. 7. DJ Pupík, 12. a 13. 7. DJ Jarda Petarda, 19. 7. Sortiment – živá hudba, 20. 7. sobota DJ Pupík, 26. a 27. 7.
DJ Jarda Petarda
Upozorňujeme návštěvníky, že Retro bar je celý červenec zavřený!

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Acháty a křemeny (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 29. 9.), Talent 2019 (Městská galerie Beroun), Ateliér VaV
(Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 18. 8.), Jindřich Štreit: Brána naděje (Jiná káva, výstava potrvá do 22. 7.), Studenti FAMU: Fotogram
(Výstavní síň Jiřího Jeníčka - Pražská brána, výstava potrvá do podzimu 2019).

www.mesto-beroun.cz
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Městské kino Beroun

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

začátek

název

19.

PÁ

19:00

Jak vycvičit draka 3

20.

SO

19:00

Willy a kouzelná planeta

26.

PÁ

19:00

27.

SO

19:00

čas

USA

119

FR

90

Tajný život mazlíčků 2

USA

86

Lví král

USA

120

popis

V nejnovějším příběhu jsou naši známí hrdinové nuceni čelit novému nebezpečí, před
kterým musejí utéct do mýty opředeného skrytého světa.
Malý Willy cestuje s rodiči vesmírem. Po nehodě vesmírné lodi se sám v záchranné kapsli
dostává na neznámou, divokou planetu.
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny.
Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce a připravuje se na svou budoucí vládu. Avšak
ne všichni se z malého Simby radují.

Letní kino Beroun
datum

začátek

název

čas

1.

PO

21:30

Ženy v běhu

ČR

93

2.

ÚT

21:30

Annabelle 3

USA

120

3.

ST

21:30

Podfukářky

USA

94

4.

ČT

21:30

Spider-Man: Daleko od domova

USA

120

5.

PÁ

21:30

Tajný život mazlíčků 2

USA

86

6.

SO

21:30

Spider-Man: Daleko od domova

USA

120

7.

NE

21:30

Srážka s láskou

USA

125

8.

PO

21:30

Ženy v běhu

ČR

93

9.

ÚT

21:30

Yesterday

VB

112

10.

ST

21:30

Muži v černém: Globální hrozba

USA

115

11.

ČT

21:30

Spolujízda

USA

105

12.
13.
14.

PÁ
SO
NE

21:30
21:30
21:30

Spider-Man: Daleko od domova
Tajný život mazlíčků 2
Annabelle 3

120
86
120

15.

PO

21:30

Bohemian Rhapsody

USA
USA
USA
VB/
USA

16.

ÚT

21:30

Spalovač mrtvol

ČSR

96

17.

ST

21:30

Spider-Man: Daleko od domova

USA

120

18.

ČT

21:30

Devadesátky

USA

85

19.

PÁ

21:30

Lví král

USA

120

20.

SO

21:30

Lví král

USA

120

21.

NE

21:30

Kořist

USA

87

22.
23.
24.
25.
26.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

21:30
19:00
21:30
21:30
21:30

Ženy v běhu
Dívčí válka
Lví král
Spolujízda
Bohemian Rhapsody

93

27.

SO

21:30

V lásce a válce

28.
29.

NE
PO

21:30
21:30

Lví král
Spider-Man: Daleko od domova

ČR
ČR
USA
USA
VB/USA
DÁN/
NĚM
USA
USA

120
120

30.

ÚT

21:30

Ibiza

FR

93

31.

ST

21:30

Dětská hra

USA

90
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134

120
105
134
103

popis

Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho
poslední přání – zaběhnout maraton! Dcery se ovšem do běhání nehrnou.
Ve třetím pokračování velmi úspěšné hororové serie se opět potkáváme s neblaze proslulou panenkou, poprvé představenou ve filmu V zajetí démonů.
Okouzlující Angličance Josephine (A.Hathaway) a trošku neohrabané Američance Penny
(R.Wilson) totiž nejde o lásku, ale jen a jen o peníze... hodně peněz.
Náš dobrý soused a superhrdina Peter Parker se vydá se svými kamarády Nedem, MJ
a ostatními na prázdniny do Evropy.
Teriér Max se horko těžko vyrovnal se skutečností, že není jediným oblíbencem své paničky Katie, a už jsou na obzoru další nečekané změny.
Viz 4. 7.
Charlotte Fieldová je chytrá, rafinovaná a schopná vůdčí osobnost, která se připravuje
na kandidaturu na prezidentský úřad. Fred Flarsky je talentovaný novinář, hipster a potížista.
Viz 1. 7.
Neuvěřitelný příběh neúspěšného muzikanta, který vyhraje jackpot v životní loterii. Jak?
Jednou ráno se probudí a zjistí, že nikdo na světě si nepamatuje na Beatles.
Muži a ženy v černém vždycky chránili Zemi před šmejdem z vesmíru. Nyní čelí dosud největšímu globálnímu ohrožení: zákeřnému dvojímu agentovi v organizaci Mužů v černém.
Nesmělý řidič Uberu Stu touží po pětihvězdičkovém hodnocení od svých zákazníků. Do auta
nastoupí Vic a vyklube se z něho tajný policajt, který má dopadnout drogového dealera.
Viz 4. 7.
Viz 5. 7.
Viz 2. 7.
Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho,
který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům.
Konec 30. let: Pan Karel Kopfrkingl je obětavý zaměstnanec pražského krematoria a vzorný otec rodiny. V měšťáckém stereotypu spolupracuje s nacistickými okupanty...
Viz 4. 7.
Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do které by hrozně rád
zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých poprvé, na které Stevie nikdy nezapomene.
Snímek Lví král od studia Disney se odehrává v africké savaně, kde se narodil budoucí
panovník všeho živého. Malý lví princ Simba zbožňuje svého otce a připravuje se na svou
budoucí vládu. Avšak ne všichni se z malého Simby radují.
Viz 19. 7.
Když na floridské městečko udeří hurikán, rozhodne se Haley ignorovat nařízení úřadů o evakuaci, protože chce najít ztraceného otce. Než ho zachrání, ocitne se i ona v nesnázích...
Viz 1. 7.
Dívčí válka je nejúspěšnější a nejhranější ze všech divadelních her v České republice.
Viz 19. 7.
Viz 11. 7.
Viz 15. 7.
Po třech letech strávených ve válečných zákopech se Esben vrací domů k milované ženě Kirstine a synu Karlovi. Německý důstojník Gerhard ale zaujal jeho místo v čele rodinného stolu...
Viz 19. 7.
Viz 4. 7.
Philippe a Carole se před nedávnem potkali. Oba jsou rozvedení. Zamilovali se do sebe
a Phillipe udělá cokoliv, aby si na svou stranu získal Caroliny děti.
Fanoušci hororů už to ví dlouho. Na plátna kin se vrací maniakální vraždící panenka Chucky, ikonická postava, filmová legenda a člen popkulturní Ligy mistrů.
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Berounské hradby
a Promenáda
bohéma obrazem
n Hudební program probíhal současně i na pódiu na Náměstí Joachima Barranda
v rámci Promenády bohéma. Mezi vystupujícími byl i pěvecký sbor Lentilky při
SZUŠ Dr. Lidinské (na fotografii).

n Berounské hradby, které se konaly v polovině června v centru Berouna,
nabídly bohatý kulturní program. Mezi prvními, kteří na pódiu před radnicí
zahráli, byla ODDechovka.

n Stalo se již tradicí, že „Hradby“ doprovází slunečné počasí. I tentokrát diváci museli bojovat s tropickými teplotami a řada z nich se vydala až na večerní program.

n Součástí festivalu byly i pivní slavnosti. Na Husově náměstí se představily především menší regionální pivovary. Milovníci pěnivého moku mohli
vybírat z nabídky 14 pivovarů.
n Promenáda bohéma nabídla také přehlídku místních umělců. Se svými obrazy
se představili Magdalena Součková (na snímku), Martin Hamouz a Marie Smetanová. Všem vystavujícím patří velké poděkování.

n Přítomné diváky na Berounských hradbách přivítal i místostarosta Michal Mišina, který všem popřál skvělou zábavu. Festival je společně se zahájením Adventu nejnavštěvovanější akcí v Berouně.

www.mesto-beroun.cz

n Na akci se poprvé prezentovala i Městská knihovna, jejíž zaměstnankyně mimo jiné zpříjemnily pauzy mezi jednotlivými vystoupeními příjemným
počtením.
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Krása skrytá Kulturní tipy
v ruční práci P
s korálky

V

2x Berounské kulturní léto

průběhu června měli návštěvníci Holandského domu
příležitost prohlédnout si výstavu
nazvanou Korálek ke korálku Dany
Vilhelmové. Foto: Alena Šustrová n

n Bekule alias Berounské kulturní léto nabízí pravidelné čtvrteční pohádky
v zahradě Muzea berounské keramiky. Jako první mohly děti sledovat pohádku Jak se hledají princezny Divadla Bořivoj. n

Vstupenky můžete
zakoupit online

V

stupenky do berounského kina a na všechny akce
pořádané Městským kulturním
centrem Beroun si již můžete
zakoupit online. Více informací
najdete na webových stránkách
www.mkcberoun.cz. n

ředprodej vstupenek zajišťuje
Městské informační centrum.
Vzhledem k uzávěrce mohou být
již některé koncerty a představení vyprodané. Pokud chcete být
informováni o nejnovějších akcích MKC, předprodeji vstupenek
a novinkách Městského informačního centra, zašlete svůj e-mail
na mic@mkcberoun.cz.
n 12. – 13. 7. HRADY CZ – festival, Točník
n 23. 7. Dívčí válka – divadlo;
Letní kino; 19:00
n 3. 8. Hradišťan – koncert; hrad
Křivoklát; 20:00
n 10. 8. Asonance & Bludný kořen – koncert; Hudlice; 13:00
n 30. 8. Janek Ledecký – koncert; Letní kino; 20:00
n 3. 10. Tata bojs – koncert; KD
Plzeňka; 20:00
n 23. 10. EMMA LARSSON
QUARTET (USA) – koncert; klubová scéna KD Plzeňka; 20:00
n 24. 10. Vím, že víš, že vím –
divadlo; KD Plzeňka; 19:00
n 15. 12. Velké lásky v malém hotelu – divadlo; KD Plzeňka; 19:00
n Taneční pro dospělé září – říjen, začátečníci/pokročilí. Cena:
1500 Kč/pár. n

n Tradjazzová kapela The Dixie Hot Licks vystoupila v rámci Promenádní
neděle na Náměstí J. Barranda. n

Veronika Klikarová: Obrazy

M

ěstská galerie představí
obrazy Veroniky Klikarové.
Vernisáž se uskuteční 24. července
a výstava potrvá do 30. srpna.
Veronika Klikarová (rozená Kavanová) v současnosti žijící v obci
Svatá na Berounsku, vystudovala
SUPŠ v Uherském Hradišti pod vedením akademického malíře Miroslava Maliny a následně pak FaVU
VUT v Brně pod vedením Petra Kvíčaly. Po kresebných a akvarelových
experimentech našla své vyjádření
v malbách akrylem na plátno.
Malby Veroniky Klikarové jsou
tvořeny linkami od ruky, pomocí
kterých plní celou plochu obrazu.

www.mesto-beroun.cz

Součet linek tvoří nejčastěji motivy
z krajiny a prostor, ke kterým má
určitý vztah. n
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Vychutnejte si koncert v Litni
nebo přímo v Rudolfinu

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 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

Dívčí válka v letním kině

N

ejúspěšnější a nejhranější divadelní hra v České republice
Dívčí válka míří do Berouna. Představení se uskuteční v letním kině
v úterý 23. července od 19:00. Hrají:
Uršula Kluková, F. R. Čech, Mojmír
Maděrič, Felix Slováček ml., Roman

Skamene, Petr Jablonský, Milan David, Petr Martinák, Evžen Hájek, Zuska Velichová, Lucie Chlumská a další. Vstupenky je možné zakoupit
za zvýhodněnou cenu v předprodeji
v městském informačním centru,
nebo následně přímo před akcí. n

Hrzánský palác
se otevřel Berouňákům

M

imořádnou příležitost prohlídky jinak velmi málo přístupného pražského Hrzánského
paláce využilo v červnu čtyřicet
zájemců z Berouna. V rámci cyklu
Setkání s autory mohli na pozvání
Jaroslava Sojky, hlavního kurátora uměleckých sbírek Pražského
hradu, navštívit nově a slavnostně
upravené sály, obdivovat jedinečnou vyhlídku na Prahu z terasy,
seznámit se s historií paláce, který
patří k nejstarším na Hradčanech.
S ní jsou neodmyslitelně spjaty
četné slavné osobnosti, například
i první československý prezident Tomáš Garrigue Masaryk či malíř Jan
Slavíček, syn Antonína Slavíčka,
našeho nejvýznamnějšího impresionisty. V současnosti má vláda ČR

historické prostory paláce k dispozici a to pro své reprezentační a diplomatické účely.
Pro zájemce o tyto odborně komentované akce připravujeme další zajímavou akci na 21. září opět
v rámci cyklu Setkání s autory,
s podporou města Beroun. V sobotu
21. září se tentokrát vydáme za slavnými památkami severních Čech.
Prohlédneme si např. unikátní kostel Nanebevzetí P. Marie v Mostě, Libochovický zámek a další zajímavé
památky, které doktor J. Sojka dobře zná a kterými nás provede. A protože je dobré zajistit vše v předstihu,
přijímáme přihlášky na e-mailu: nakladatelstvi-mh@seznam.cz, v době
od 7. do 30. července. Pozor, počet
míst je omezen. (hol) n

Městská hora patřila
dětem a pohádkám

R

Členové Svazu tělesně postižených
navštívili Jeseník a jeho okolí

K

oncem května zorganizovala
místní organizace Svazu tělesně postižených Beroun týdenní
rekondiční pobyt ve městě Jeseník.
Účastníci procestovali a navštívili
krásná místa jako Lázně Jeseník,

Karlovu Studánku, Velké Losiny,
Červenohorské sedlo, Rejvíz, poutní místo v blízkosti Zlatých Hor
a další. Naskytl se ale i smutný
pohled na stráně bez stromů zničených kůrovcem. (bk) n

odinné centrum Slunečnice
uspořádalo v květnu svou již
tradiční akci nazvanou Pohádková Městská hora aneb zábavné
odpoledne pro celou rodinu.
Snad také díky příjemnému počasí se u Medvědária sešlo více než
250 rodin. Děti s rodiči se vydaly
kouzelnou branou do pohádky,
kde po cestě potkávaly známé pohádkové bytosti jako princezny,
čarodějnice, Medvídka Pú s Tygříkem, Indiánky, Pavoučici, Malou
čarodějnici s přítelem havranem
a také Mášu s medvědem Míšou.
Když malí účastníci prošli celou
trasu a splnili rozličné zábavné
úkoly, které jim pohádkové postavičky dávaly, získali v cíli cesty
medaili s malou odměnou. Čekal
tu na ně stolek plný drobných
dárků – pexesa, omalovánky,

bublifuky, dětské časopisy, plyšová zvířátka, píšťalky, balonky, ozdobné magnety a mnoho dalšího.
Výtěžek vstupného, 25 150 korun,
bude použit na provoz odborných
poraden RC Slunečnice a financování přednášek a workshopů pro
rodiče. Lada Gürtlerová n

Veletrh firem v SOŠ a SOU Beroun – Hlinky

V

e středu 22. května se v SOŠ
a SOU v Berouně - Hlinkách
uskutečnil již druhý ročník Veletrhu firem. Proběhlo opět úspěšné
setkání zástupců firem a žáků.
Úžasná atmosféra, možnost vyzkoušení techniky, která se pro
práci v jednotlivých firmách používá. Přiblížení představy o tom,

www.mesto-beroun.cz

jakou práci by ve firmě žáci opravdu dělali. Žáci a studenti získávali
podrobnější informace, rovnou si
domlouvali brigádu, praxi na další
školní rok nebo přímo zaměstnání.
Věřím, že jsme tím pomohli v duchu motta „pomáháme žákům plnit
si své sny“ a opět více propojili žáky
a firmy. (lt) n
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Úspěšný koncert Slavoše
na berounské Plzeňce
V

n Festival Jiná káva pod širým nebem se vydařil.

Festival Jiná káva
pod širým nebem 2019
J

iž sedmý ročník festivalu Jiná
káva pod širým nebem proběhl
ve starých berounských kasárnách
na podporu Jiné kávy - sociálně
terapeutické kavárny, kde probíhá
pracovní rehabilitace pro lidi s duševním onemocněním.
Letošní program byl připraven
i pro malé návštěvníky, a tak se
v odpoledních hodinách zaplnil
areál převážně rodinami s dětmi. Pro ně byl připraven Cirkus
Kohoutegg s unikátním šapitó
a rukodělná dílna ve spolupráci
s Městskou knihovnou a ZUŠ V. Talicha. Děti i dospělí měli možnost
vyrábět autorské zápisníky, které
si odnesli domů, záložky do knih

a také směnit přinesené knihy
s Městskou knihovnou. K  vidění
byla výstava Fantastická zahrada
papírových plastik studentů ZUŠ.
Následoval hudební program,
zahrála místní hořovicko-berounská kapela La Fanka. Dále
hvězdní Terne Čhave, jež rozehřáli
publikum se svým rom’n’rollem.
A nakonec kladenská folk-rocková
kapela Zrní, jež uzavřela tento ročník festivalu svojí energickou až
hypnotickou hudbou.
S  podporou města Beroun
je Jiná káva důležitou součástí
kulturního dění města už 11 let.
Děkujeme městu i návštěvníkům
za podporu. Radka Kovářová n

Podělte se o vzpomínky a artefakty z roku 1989

M

áte doma předměty, které
souvisejí se změnou režimu
v roce 1989? V Muzeu Českého krasu o ně mají zájem.
Letos uběhne třicet let od událostí roku 1989, které odstartovaly přeměnu české společnosti.
V Muzeu Českého krasu bychom
rádi připomněli toto významné výročí a období, které bezprostředně
následovalo. Rádi bychom také
obohatili muzejní sbírky o nové
artefakty (fotografie, transparenty,
plakáty, letáky, petice, členské průkazky, předměty související s počátky podnikání). Zajímají nás také
vzpomínky na toto období, které
můžete sepsat.

Artefakty a vzpomínky můžete
doručit na adresu Muzeum Českého
krasu, Husovo nám. 87, 26601, Beroun nebo nás e-mailem na podatelna@muzeum-beroun.cz. Vzpomínky
přivítáme ideálně sepsané v programu Word (formát .doc) nebo čitelně
rukou. Více o programu Muzea Českého krasu naleznete na www.muzeum-beroun.cz. Vlastimil Kerl n

ojenská zdravotní pojišťovna otevřela nové jednatelství v Berouně. Pobočku najdete
na adrese Plzeňská 122/20. Otevírací doba: Po a St 8:00 – 12:00,
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společná skladba Schubertova
Mše č. 2 G Dur.
Koncert měl velmi příznivý
ohlas u přítomného publika,
ve kterém byli také profesor Páleníček a neoficiálně člen Rady
města Beroun Ivan Kůs. Vynikající
výkon předvedli sólisté Anežka Mišoňová (soprán), Stanislav Mistr
(tenor) a Haig Utidjian (bas).
Podle Ivana Kůse se koncert
blížil profesionálnímu výkonu
a podle jeho slov prostřednictvím
Slavoše přichází do Berouna tzv.
„ velká kultura“. Jitka Novotná n

Vyhlášený festival HRADY CZ
startuje kousek od Berouna

P

utovní letní kulturní festival
Hrady CZ letos slaví patnácté
narozeniny a v magickém
prostředí
osmi hradů po celé
České
republice
představí
špičku
současné
české
a slovenské hudební
scény v čele s kapelou Kryštof. Návštěvníci se budou moci
dále těšit na Rybičky
48, No Name, Arakain & Lucii Bílou,
Mirai, Marpo & Troublegang, Michala Hrůzu, kapelu Harlej a další

interprety a skupiny. Festival k narozeninám sobě i ostatním naděluje ekologičtější přístup
k životnímu prostředí.
V areálech se bude
třídit odpad a kelímky
na pivo budou vratné.
V ceně lístku na festival je vždy vstup
na hrad zdarma. A pozor! Festival Hrady CZ
odstartuje v pátek a sobotu 12. a 13. července
na hradě Točníku. Více na www.hradycz.cz, www.ceskehrady.cz, www.
moravskehrady.cz (mr) n

Šachový turnaj v závodské škole

J

Nové jednatelství Vojenské ZP v Berouně

V

e čtvrtek 23. května uspořádal Smíšený pěvecký sbor
Slavoš Beroun v KD Plzeňka svůj
letošní koncert. Spoluúčinkoval
orchestr University Karlovy v Praze a členové sboru UK v Praze.
V úvodní části zahrál orchestr u příležitosti 150 let narození
Archimedy Komitase evropskou
premiéru části jeho Liturgie
pro smyčce. Toto dílo uvedl také
v nedávné době v kostele Panny
Marie v centru Vídně. Následovalo společné vystoupení sborů
„a cappella“ a na závěr zazněla

13:00 – 17:00, Pá: 8:00 – 12:00,
13:00 – 16:00. Více informací získáte na www.vozp.cz, e-mailem:
info@vozp.cz nebo telefonicky:
311 280 126. n

en těžko lze někoho přesvědčit,
kdo nezažil několikahodinové
přemýšlení nad čtyřiašedesáti černobílými políčky o nejlepší odpovědi na soupeřův tah, že šachy jsou
hrou královskou. Své o tom již vědí
děti Jazykové školy angličtina – Beroun, Martiny Januškové a školní
družiny Závodí, které si změřily síly
na šachovém turnaji. Vítězové starší
kategorie: 1. Jan Langhans, 2. Adam
Šantora, Matěj Bárta, 3. Vojta Cha-

loupka, Lin Lionel. Vítězové mladší
kategorie: 1. Filip Seidl, Hanuš Bříza, 2. Žofinka Břízová, 3. Matouš
Melichar, Bára Rybáková. (kh) n
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Jak se daří fotbalovému
klubu ČLU Beroun
Starší přípravka na turnaji v Drážďanech
Starší přípravka Český Lev - Union Beroun startovala o prvním červnovém víkendu na populárním mezinárodním turnaji SFK Open Air Cupu
v Drážďanech. Skupina A, kde startovala berounská lvíčata, byla vyrovnaná
a Berounští v posledním utkání potřebovali k postupu do semifinále porazit domácí výběr. Ovšem možná právě důležitost zápasu tak trochu svázala
lvíčatům nohy a na svého protivníka nevyzráli. Konečná prohra 1:3 odvála
semifinálovou účast. Lvíčata nakonec skončila na 10. místě.

Mladší přípravka ve finále Středočeské miniligy
Od jara 2019 se mladší přípravka Český Lev - Union Beroun U-8 vedená
Petrem Frydrychem účastní neoficiální soutěže mladších přípravek pod názvem Středočeská miniliga. Na základě výsledků ve třech základních turnajích nyní přípravku čeká finálový turnaj o celkové 1. až 6. místo.
Starší žáci mají našlápnuto na postup
Starší žáci Český Lev - Union Beroun jsou na nejlepší cestě napodobit
své mladší kolegy a vyhrát titul přeborníka SKFS v sezóně 2018/19. Zároveň s ním je spojeno i právo postupu do české divize. V polovině nadstavby
vedou tabulku o tři body před mužstvem Spartaku Příbram, ke kterému
zajíždějí v dalším kole.

Berounská Lokomotiva jede na plné obrátky

A

tletky a atleti v kategorii dospělých mají za sebou již druhé kolo soutěže družstev. Děvčata,
která závodí již sedmou sezónu
v první lize, zatím sahají po svém
nejlepším výsledku v této soutěži.
Soutěž je v tomto ročníku velmi vyrovnaná a o pořadí v jednotlivých
kolech rozhoduje každý bod, který
děvčata na jednotlivých disciplínách získají. Zatím to berounským
tygřicím vycházelo nadmíru dobře.

Berounští na prvním finále
Czech Target Sprint Open

V

Mladší žáci obhájili titul
Mladší žáci ČL-U Beroun deklasovali svého finálového protivníka i v domácí odvetě Na Ostrově a obhájili prvenství v KP z minulého ročníku. (mp) n

Družstvo mužů, kterému se
v loňském roce v baráži podařilo postoupit z krajského přeboru
do druhé ligy, své soupeře překvapilo. V prvním kole skončilo v tabulce na výborném pátém místě
a ve druhém kole toto umístění
zopakovali. Případná podzimní baráž se týká jen družstev z osmých
míst, takže berounští muži mají již
nyní jistotu, že se v soutěži udrží
i pro příští rok. (jš) n

e čtvrtek 6. června proběhlo
na atletickém stadionu Juliska
v Praze první ze dvou finálových
kol premiérového ročníků školních
závodů Czech Target Sprint Open.
Stejně jako ve školních kolech se závodilo ve čtyřech kategoriích – dívky
7. třída, chlapci 7. třída, dívky 8.
třída, chlapci 8. třída – a navíc byla
ve finále vyhlášena soutěž škol. Děti
z berounské ZŠ v Preislerově ulici
si vedly skvěle. Medaile dovezly

Kristýna Velebová (stříbro) a Veronika Kunzfeldová (bronz). Soutěž
škol pak s celkovým součtem nejrychlejších časů 21:31,3 s ovládla
pražská ZŠ Weberova a na druhém
místě skončila 2. ZŠ a MŠ Beroun
Preislerova. O tento úspěch se především postarali vítězové jednotlivých rozběhů Veronika Kunzfeldová, Marek Kindl, Lucie Kotrabová
a druhá v kategorii Kristýna Velebová. (zt) n

František Bulava
zdolává opět
pohár xterra

F

rantišek Bulava si nenechal
ujít ani druhou zastávku xterra poháru, kterou byl Ostrov. Tento
zkušený závodník ve své kategorii
opět nepotkal přemožitele a celkově doběhl na parádním celkovém
11. místě. n
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Primátorky: Osma mladšího
žactva vybojovala první místo

O

d pátku 7. do neděle 9. 6. probíhal na Vltavě 106. ročník
nejstaršího závodu – slavné PRIMÁTORKY. Berounský klub dokázal postavit 4 čisté posádky. V pátek se jely
závody universitních osem a mladšího žactva mix, na který náš klub postavil dvě posádky mladšího žactva.
Posádka pod vedením na kormidle
Báry Novákové ve složení Žofie Radechovská, Anna Čechová, Amálie
Moravčíková, Marie Trnková, Oliver
Molčanyi, David Cakl, Robin Rýdl
a Přemysl Prášek si přímo famózním závěrem a dlouhým finišem
dojela pro putovní Pohár Cena starostky Prahy 2 a zvítězila! Dokázali
to, co se ještě nikomu v berounském
veslařské historii zatím nepodařilo
– čistá berounská posádka vyhrála
závod na PRIMÁTORKÁCH. Druhá

naše posádka jela na „zkušenou“,
bojovala statečně a skončila těsně
na 4. místě.
V sobotu byly rozjížďky pro hlavní program primátorek. Jako první
jely starší žačky. Celý závod byl velmi
vyrovnaný a holkám uteklo finále
těsně. Posádka našich starších žáků
měla těžký los a bohužel z rozjížděk
nepostoupila. Další čistou posádku
jsme složili z dorostenců, kterým
postup do finále B jen těsně unikl.
Dorostenky jely ve společenství s VK
Smíchov a nakonec obsadily 3 místo. Naše juniorky Magdaléna Kindlová, Tereza Lamprechtová si poprvé na Primátorkách zajely závod
na skifu žen. Majda ukázala jasným
vítězstvím ve finále B, že se s ní musí
počítat. Tereza dojela na čtvrtém
místě. (rs) n

Martin Růžička přivezl
hokejovou trofej do rodného Berouna

H

okejový mistr světa a letošní
mistr republiky v dresu Ocelářů Třinec Martin Růžička přivezl
na konci května do svého rodného
Berouna slavnou hokejovou trofej.
Setkání nejen pro berounské sportovní fanoušky narychlo zorgani-

zoval Radek Dolejš. Zájemců, kteří
se s nejproduktivnějším hráčem
letošního play-off Tipsport extraligy
a s pohárem chtěli vyfotit, přišlo
na hřiště v Hlinkách velké množství.
O fanoušky Martin Růžička nemá
v Berouně rozhodně nouzi. n

Bára Stejskalová brala dvakrát stříbro

B

ára Stejskalová se zúčastnila další závodní série,
tentokrát již potřetí Excalibur
Race v Mladých Bukách. Zaběhla si rovnou obě tratě, ráno delší
10 km, která byla započítána
i do poháru OCR, a odpoledne
kratší trať na 6 km. Trať byla
náročná nejen díky kopcům
místních sjezdovek, ale i úrovní překážek, která šla nahoru
a účastníci obou závodů to měli
hodně náročné. V obou tratích si
Bára shodně doběhla pro 2. místo mezi ženami. (st) n
n Primátorky - radost z vítězství a putovní pohár - cena starostky Prahy 2.

Dojo AID Beroun slavil výročí

U

příležitosti letošního 15. výročí
založení dojo AID Beroun se
v sobotu 25. 5. uskutečnila stáž Aikido pro děti. V prostorách tělocvičny
TJ Sokol Beroun se na cvičení sešlo
více jak 40 dětí z Berouna, Prahy,
Mladé Boleslavi, Soběslavi a Písku.
O víkendu 8. a 9. 6. se pak konal regionální seminář Aikido v Soběslavi.
Tohoto cvičení se účastnili i Matěj
Bílik a Filip Vágner, kteří zde úspěšně složili zkoušky na 6. kyu. Zkoušky
trvaly více jak hodinu a kluci zde
předvedli vše, co se doposud naučili
v dojo AID Beroun. (mš) n

Tenisté LTC Beroun úspěšně zvládli
první polovinu mistrovských zápasů

D

ružstva LTC jsou zatím v hlavní tenisové sezóně velmi úspěšná. Oddíl
nastupuje v kategoriích od Baby tenisti až po dospělé. n

n Zleva Slaboch, Lojka R., Nováková, Bělohlávková, Kraus, Lojka O.
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