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Ministr Dan Ťok přijel do Berouna řešit
otázku rekonstrukce dálnice D5

M

inistr dopravy Dan Ťok požádal starostu města Ivana
Kůse o schůzku, která se uskutečnila v pondělí 30. července. Na jednání starostu doprovázeli místostarosta Michal Mišina, vedoucí odboru
dopravy Miroslav Jerling a dále byl
přizván starosta sousedního Králova Dvora Petr Vychodil. Jednání
se účastnili také generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan

MHD zdarma
se vrací

Kroupa a ředitel provozního úseku
ŘSD František Sedláček. Starosta
Ivan Kůs usiloval také o účast středočeského radního Františka Petrtýla, který zodpovídá za dopravu
v kraji. To se ale nepodařilo.
„Ministr Dan Ťok nás společně
se zástupci ŘSD rámcově seznámil s dalšími záměry týkajícími se
rekonstrukce dálnice D5. Plní tak
podmínky memoranda, které bylo
uzavřeno v roce 2016 mezi ministerstvem dopravy, ŘSD a městy
Beroun a Králův Dvůr. Toto me-

morandum zajišťuje koordinaci
jednotlivých oprav komunikací
na úrovni města, Středočeského
kraje i ŘSD a městu Beroun pak
informovanost o chystaných projektech,“ konstatoval starosta Ivan
Kůs. Díky memorandu se například
v letošním roce podařilo posunout
plánovanou rekonstrukci dálnice
D5 v úseku katastrů měst Beroun
a Králův Dvůr tak, aby se stavební
práce a s nimi spojené uzavírky neprováděly souběžně s rekonstrukcí
Plzeňské ulice, což reálně hrozilo.

„Ministra dopravy jsme informovali o složitostech, které Středočeský
kraj jako investor má s postupem
prací právě na rekonstrukci Plzeňské ulice. Bohužel to má nepříznivý
dopad na život ve městě. S ohledem
na plánované stavební práce na D5
jsme opět zdůraznili, že se budeme
zasazovat o to, aby se negativní vliv
prací na D5 a s nimi spojené omezení plynulosti dopravy pro občany
Berouna i jeho návštěvníky minimalizoval,“ zdůraznil Ivan Kůs.
dokončení na straně 3

P

o prázdninové pauze bude veřejnost moci využít opět MHD
v Berouně a Králově Dvoře zdarma,
a to od začátku září do 20. listopadu.
O  tomto kroku rozhodli zastupitelé
obou měst s ohledem na rekonstrukci Plzeňské ulice a cestující nehradili
jednotlivé jízdné v autobusech městských linek už v květnu a v červnu.
Podle zjištění dopravce, společnosti
Arriva, se v uvedených měsících počet přepravených osob zásadně zvýšil. Jak jsme již informovali, v květnu
dopravce zaznamenal v porovnání
se stejným měsícem minulého roku
nárůst o 12 230 osob (24,8 %).
V červnu se tento počet ještě zvýšil.
Linku MHD využilo o 13 678 lidí více
(29,4 %). V průměru tzv. plovoucího
roku, kdy se nepočítá měsíc s nejvyšším a nejnižším počtem cestujících,
zaznamenal dopravce zvýšení cestujících o 33,2 %. n

Zastupitelstvo města
n Zastupitelé města Beroun se
na svém posledním zasedání před
komunálními volbami sejdou v Kulturním domě Plzeňka ve středu 19.
září a řešit budou mimo jiné 4. úpravu rozpočtu. Na zasedání je zvána široká veřejnost a po skončení zasedání
se zájemci mohou zúčastnit prvního
koncertu v Klubové scéně na Plzeňce.
Ta vznikla přestavbou bývalé cukrárny v přízemí Plzeňky. Vystoupí Andrea
Ruilova-Barzola & Folhinha Band. n
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n V minulých číslech Radničního listu jsme Vám představili studie dvou nových berounských parků
Homolka a Ostrov u Berounky (od Štulovny k brodu). „Hledáme i další možnosti využití ploch ve městě pro odpočinek a relaxaci. Ve spolupráci se soukromým investorem jednáme o realizaci parkových
úprav, např. v místech berounské Čertovky, a jejich zpřístupnění veřejnosti jak z ulice Na Ostrově, tak
z ulice Na Příkopě pomocí pěší lávky,“ popsal nový investiční záměr místostarosta Michal Mišina.
Na snímku představujeme první architektonický návrh z pohledu od mostu u Venediku.  n

Prvňáčkům zpestří první školní den Berounské kvarteto

D

o lavic čtyř berounských základních škol usedne v pondělí 3. září celkem 249 prvňáčků.
K úspěšnému startu jejich nové
životní etapy jim osobně popřejí
i zástupci města. Starosta Ivan Kůs
navštíví děti na ZŠ Závodí, místostarosta Michal Mišina zamíří
spolu se školáky na Jungmannovu
ZŠ, tajemník Jiří Chalupecký se pozdraví s prvňáčky na 2. ZŠ a MŠ Be-

roun a zástupkyně odboru školství
a volnočasových aktivit se zúčastní
prvního školního dne na ZŠ Wagnerovo nám. Všichni prvňáčkové zároveň dostanou jako dárek od města speciální Berounské kvarteto.
Pokud chcete mít tuto oblíbenou
hru s motivy Berouna doma, můžete si kvarteto zakoupit v Městském
informačním centru na Husově náměstí. n
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Prázdninové stavební akce v Berouně
Město investuje v letošním roce miliony korun do školství i infrastruktury

L

éto v Berouně patřilo zásadním investičním akcím,
přičemž řada z nich musela být
hotová s koncem prázdnin. Jedná
se především o rekonstrukce v mateřských školách. Ale nezapomíná
se ani na infrastrukturu. V srpnu

se například položil nový povrch
v ulici Náhorní na Závodí, zastřešila se zastávka v Brožíkově ulici
a především se finišuje s rekonstrukcí Branislavovy ulice.
Během stavby průběžně kontrolovali hlavní investiční akce

n V MŠ Vrchlického se v průběhu prázdnin uskutečnila zásadní rekonstrukce stávající
kuchyně včetně vodovodních rozvodů i obkladů, která si z rozpočtu vyžádala zhruba
1,4 milionu korun. Fotografie z poloviny prázdnin naznačuje, kolik práce měla firma
před sebou, aby kuchyně byla do zahájení nového školního roku hotová.

starosta Ivan Kůs a místostarosta Michal Mišina. „Byl jsem spokojen, jak stavby na jednotlivých
místech pokračují. Oceňuji práci
zaměstnanců odboru městských
investic, jakým způsobem stavby zajišťují. Kdyby se podobným

způsobem starala o rekonstrukci
Plzeňské ulice dodavatelská firma
spolu s investorem, byl bych spokojenější a se mnou jistě i většina
berounských občanů a návštěvníků,“ zhodnotil svou inspekční
cestu starosta. n

n V MŠ Pod Homolkou probíhala největší investiční akce v oblasti mateřských škol
v letošním roce. Školka, která v letošním roce oslaví 50 let své existence, bude nově
zateplená, dojde k výměně technologií a součástí budou i terénní úpravy, nový
vstupní prostor, tři zimní zahrady a další.  Rekonstrukce si vyžádá 18,4 milionu
korun, město na ni získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí
přes 4 miliony korun. Při rekonstrukci uplatnil své zkušenosti z bývalé profese místostarosta Michal Mišina a dohlížel nad správnou technologií zateplení budovy.

n Starosta Ivan Kůs se seznámil, jak probíhá přístavba nového pavilonu ZŠ
v Preislerově ulici, kde vzniknou nové odborné učebny. Na přístavbu se Berounu
podařilo získat dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 72,1 milionu korun. Celkové náklady se pohybují kolem 90 milionů korun. Dokončení se předpokládá do začátku školního roku 2019/2020.

n Již v první polovině prázdnin bylo v MŠ Tovární hotovo oddělení pro nejmenší
děti. Město tak získá místo pro dalších 15 dětí. Dále se zde uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce sociálního zařízení a šaten v hlavní budově. Město na tuto akci vyčlenilo
cca 5 mil. korun.

n Vedení berounské radnice ale nezapomíná ani na dílčí investiční akce, jakou je
například zastřešení autobusových čekáren, což uvítají například cestující MHD
na zastávce v Brožíkově ulici na Závodí. Stejný přístřešek bude také na sídlišti
ve směru na Prahu.

n Rekonstrukce Branislavovy ulice za 16 mil. korun zahrnuje kompletní opravu vozovky, chodníků, veřejného osvětlení, parkovacího stání i propojovacích chodníků  
mezi domy. Stavba pokračuje podle plánu, takže by měla být hotova v předstihu,
tedy v polovině září.
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Rekonstrukci Plzeňské
dokončí nově vybraná firma
Podle vyjádření Františka Petrtýla dosavadní dodavatel dodělá
vozovku v úseku od Koněpruské po Košťálkovu ulici.

V
n V Koněpruské ulici byla o prázdninách dokončena 1. etapa výsadby
zeleně. Zahradníci vysadili traviny a trvalky, například šalvěj, sasanku,
kohoutek, mák, dobromysl, bergénie či kosatce. Na podzim v rámci 2. etapy zde přibydou ještě cibuloviny – ozdobné česneky, šafrány a tulipány.
Zároveň se počítá s výsadbou aleje dvou desítek javorů babyka na druhé
straně komunikace.

Aktuální informace k rekonstrukci Plzeňské

J

ak vyplývá z rozhovoru s Františkem Petrtýlem, krajským radním pro dopravu, současná dodavatelská firma Silnice Topolany, a. s. dokončí práce
na Plzeňské k 30. 10. 2018. Současně s rekonstrukcí vozovky na Plzeňské
ulici mělo město Beroun naplánovanou opravu chodníků, výstavbu nové
cyklostezky a nové osvětlení. Jaký bude tedy další postup?
Ve výběrovém řízení na zhotovitele chodníků a cyklostezky, kterou vypsalo
město Beroun, zvítězila firma Silnice Topolany. Smlouva ale nebyla do dnešního dne uzavřena. „Kvůli posunu termínů realizace Plzeňské ani podepsaná být
nemohla, protože firma není schopna garantovat termín, který byl v podmínkách výběrového řízení. Z tohoto důvodu se vedení města rozhodlo smlouvu
neuzavřít a výběr dodavatelské firmy zopakovat s tím, že realizace by probíhala
na jaře příštího roku,“ vysvětlil další postup místostarosta Michal Mišina.
V letošním roce by se dokončil povrch a přístup na autobusových zastávkách ve směru na Prahu a zajistily se vjezdy a přístupy k nemovitostem
na jižní straně komunikace. „Výhodou tohoto řešení je možnost požádat
znovu o dotaci na chodníky, kterou letos město nezískalo. Zároveň bude
podána žádost o dotaci na veřejné osvětlení,“ dodal Michal Mišina.
Vedení města Beroun si uvědomuje, že rekonstrukce Plzeňské ulice omezuje obyvatele Berouna i jeho návštěvníky. Jedná se sice o páteřní komunikaci uprostřed města, ale je v majetku Středočeského kraje, který tuto akci
realizuje. Město Beroun se celou dobu snažilo dodavateli stavby vyjít vstříc,
ale v první řadě muselo hájit zájmy občanů. Firma nebyla během čtyř měsíců
schopna vyřídit potřebné povolení pro objízdnou trasu kamionů přes dálnici
D5. Reálně tak hrozilo, že i tato vozidla by využívala objízdnou trasu přes
Jungmannovu ulici a Třídu Míru. Kvůli průtahům se zmíněnou objízdnou
trasou došlo k výraznému zdržení termínů.
O dalších krocích rekonstrukce Plzeňské ulice budeme veřejnost včas
informovat prostřednictvím webových stránek a tisku. n

zhledem ke komplikacím ze
strany dodavatele, které provázejí rekonstrukci silnice Plzeňská (II/605), avizoval investor,
tedy Středočeský kraj jako vlastník této komunikace, že uvažuje
o ukončení smlouvy se současným dodavatelem stavby, firmou
Silnice Topolany, a. s. Jaký bude
tedy další osud rekonstrukce této
důležité a citlivé berounské dopravní tepny, na to jsme se zeptali osoby nejpovolanější, radního
Středočeského kraje pro dopravu
Františka Petrtýla.

Dohodli jste se s firmou
Silnice Topolany na ukončení
smlouvy? K jakému termínu
firma ukončí stavební práce
a v jaké fázi bude rekonstrukce
Plzeňské ulice předaná?
Zhotovitel ukončí stavební
práce k 30. 10. 2018, kdy bude
hotov 1 km silnice II/605 až
po křižovatku s Košťálkovou ulicí.
V současné době se připomínkuje
dohoda o ukončení, ze strany objednatelů (Středočeský kraj, město Beroun, město Králův Dvůr)
stavby a následně bude předložena dodavateli a k projednání
Radě Středočeského kraje.
Pozn. redakce: Do uzávěrky tohoto článku s městem
Beroun o tomto postupu zatím nikdo oficiálně nejednal. Dále je potřeba upozornit, že město je pouze dílčím
objednavatelem, a to konkrétně poměrné části dešťové
kanalizace, která svádí vodu
i z městských pozemků.

Beroun si prosadil i stavbu
kruhové křižovatky s Košťálkovou ulicí, dokončí firma Silnice
Topolany i tuto křižovatku?
Realizaci okružní křižovatky
provede až následně nově vybraný zhotovitel. Realizace okružní
křižovatky současným zhotovitelem by se z technologických důvodů protáhla do jarních měsíců,
čímž by došlo ke střetu s rekonstrukcí dálnice D5, což je pro nás
nepřípustné.
Jaký bude další postup při
rekonstrukci Plzeňské včetně
termínů?
Po projednání dohody o ukončení Radou Středočeského kraje
dojde k jejímu podpisu všemi
smluvními stranami. Po převzetí
části zhotoveného díla a úpravě
projektové dokumentace bude
následně probíhat v zimním období nový tendr na zhotovitele,
jenž po podpisu smlouvy o dílo
započne dle předpokladu rekonstrukcí komunikace III/2365
(Jungmannova ulice v Králově
Dvoře) tak, aby komunikace
II/605 (Plzeňská ulice) mohla
sloužit jako objízdná trasa při
pracích na dálnici D5. Až budou
hotovy práce na dálnici, započnou práce na Plzeňské. n

Kronika Berouna

Ministr Dan Ťok přijel do Berouna řešit
otázku rekonstrukce dálnice D5

pokračování z 1. strany
Jak místostarosta Michal Mišina doplnil, pondělní schůzka byla
prvním jednáním, kde se pouze nastínily plány týkající se rekonstrukce dálnice D5. Při dalších schůzkách by se měly jednotlivé termíny
konkretizovat.
Rekonstrukce dálnice D5 ale
nebyla jediným tématem, které zástupci města s ministrem dopravy
probírali. Rámcově hovořili o stavbě vysokorychlostní železnice a s ní
spojených ochranných pásmech.
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„Upozornili jsme také na hluk z dálnice s tím, že jsou v Berouně překračovány normy. Na jednání jsme

se domluvili, že tuto problematiku
budeme společně s ŘSD dále řešit,“
dodal Michal Mišina. n

n Kronikářka Berouna Marie Kopřivová přinesla starostovi Ivanu
Kůsovi k podpisu kroniku města
s konečnými záznamy za rok 2017.
Kronika je nyní uložena ve Státním
okresním archivu v Berouně, kde si
ji po domluvě může prohlédnout
každý zájemce. Vystavena bude
také při Dnech evropského dědictví přímo v budově radnice, kde
bude přítomna i Marie Kopřivová
a bude připravena zodpovědět případné dotazy. n
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Okénko partnerských měst
n Na setkání šesti evropských měst
Tříčlenná berounská skupina pod vedením radní Olgy Chocové se v polovině
srpna zúčastnila setkání zástupců partnerských měst Goslaru, jehož cílem bylo informování o aktuálních goslarských projektech a plánování společných aktivit pro
další období. Velmi dobrou zkušeností byla vzájemná rozprava o projektech pro
podporu mládeže a sportu. Skotský Forres a anglický Windsor and Maidenhead
projevily zájem o dění v Berouně, nevyloučily možnost navázání spolupráce mezi
školami a mládeží. Zástupci obou měst by Beroun rádi navštívili se studenty v rámci svých evropských cest. Hosté z Berouna, Arcachonu, Brzegu, Forresu a Windsor
and Maidenheadu se závěrem účastnili koncertu Nadace Hanse Joachima Tessnera,
pořádaného v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Goslar Harz. (ht)

n Město Beroun ve spolupráci s městem Hořovice v srpnu již počtvrté připravilo
tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí, tentokrát v nedalekém
Mrtníku u Komárova. Na jeho realizaci město získalo dotaci z ministerstva vnitra
na prevenci kriminality. Zajímavý program a celotáborovou hru na téma Harry
Potter pro děti nachystalo pět vedoucích, velmi oblíbenou členkou týmu byla i kuchařka Alenka. Za dětmi na tábor přijel také berounský starosta Ivan Kůs.

Září v Domově seniorů TGM Beroun
Čtvrtek 6. září od 14:30 Společenská hra Bingo
Středa 12. září od 14:30 Hudební vystoupení s Janem Kubíkem
Čtvrtek 13. září od 9:30 Beseda s knihovnou Dějiny šperku s paní Švecovou
Středa 19. září od 14:30 Povolání rybáře a celníka - beseda s Petrem Krynským,
kazatelem adventistů, a s evangelickým farářem p. Vymětalem
Čtvrtek 27. září od 14:30 Hudební vystoupení s panem Pecháčkem ze Šlapeta

Úplný týdenní program naleznete na: www.seniori-beroun.cz
n Jedním z bodů programu byla prohlídka brownfieldu, který město Goslar koupilo od německého Bundeswehremu. Rozsáhlý bývalý vojenský areál ve čtvrti
Jürgenohl již nechala goslarská radnice zasíťovat a postupně ho s pomocí soukromých investorů, avšak s dodržením architektonického návrhu, plánuje zastavět. V prostranství vznikne mnoho nových řadových i rodinných domů, budou
zrekonstruovány původní budovy, neopomene se ani občanská vybavenost.
Přínosem pro město budou i nové pracovní příležitosti.

n V areálu bývalé základní školy, která byla z důvodu nízké vytíženosti uzavřena, má v rámci projektu Kulturní náměstí vyrůst nové moderní zázemí pro
informační centrum, kulturní akce malých forem a jako místo pro setkávání
spolků. Dalším využitím komplexu bude přemístění městské knihovny a goslarského archivu, který je v rámci spolkových zemí jedním z nejcennějších
archivů vůbec. Atrium bude klidným místem s možností odpočinku ve stínu
stromů, propojující oblast Císařské falce s historickým centrem města.

n Nová výstava v Galerii Pěší zóna
Partnerské město Goslar bude tématem druhé výstavy pod širým nebem –
v galerii Pěší zóna v Palackého ulici. Na šesti výstavních panelech se dozvíte vše
o historii Goslaru – rezervaci UNESCO, turistických zajímavostech, kulturních i přírodních památkách i o společné spolupráci obou měst. Výstavu společně zahájí
berounský a goslarský starosta Ivan Kůs a Oliver Junk v pátek 7. září v 17:00.

n Goslarský most
V sobotu 8. září v 10:30 bude za účasti delegace z partnerského Goslaru pojmenován most přes železnici na Zavadilce. Na počest dlouholetého
partnerství ponese název Goslarský most. n
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Muž usnul na lavičce
a přišel o dva mobily
n Společensky
unavený muž si
v neděli 29. července po půlnoci
„zdřímnul“ na lavičce na Husově
náměstí a o pár hodin později
se probudil bez svých dvou mobilních telefonů. Krádež oznámil
na linku městské policie. Strážníkům se podařilo na kamerovém
systému najít pachatele a dopátrat i registrační značku vozidla,
v němž po krádeži odjel. Zjištěné
informace byly předány státní policii k dalšímu šetření.
n Městští strážníci zasahovali
v neděli 5. srpna ve večerních hodinách v domě pro rodiny s nízkými příjmy v Talichově ulici. Opilý

muž slovně i fyzicky napadal svoji
ženu i matku a svým hlučným
a agresivním chováním rušil noční klid ostatních obyvatel. Hlídka
ho zajistila a předala Policii ČR.
n Ve středu 15. srpna oznámil
muž ze Závodí nález dvou koťat
na své zahradě. Hlídka městské
policie převezla koťata na služebnu a následně domluvila jejich
umístění v útulku v Louníně.
n Při pravidelném měření rychlosti radarem na frekventovaných
úsecích města v pondělí 6. srpna
zaznamenali strážníci 16 překročení nejvyšší povolené rychlosti.
Všechny „prohřešky“ se podařilo
vyřešit na místě blokovou pokutou. Největší rychlost - 74 km/hod
- byla naměřena v Lidické ulici. n

Upozornění pro návštěvníky Hrnčířských trhů

H

usovo náměstí bude od pátku 7. září od 17:00 do neděle 9. září
do 18:00 pro dopravu zcela uzavřeno. Obyvatelé a majitelé nemovitostí na Husově náměstí mohou parkovat na všech okolních parkovištích
určených pro modrou zónu I. Pro návštěvníky trhů je opět mimořádně zajištěno bezplatné parkování na travnaté ploše na Závodí u bývalého autobusového nádraží, parkoviště P+R u vlakového nádraží a nově bude k dispozici parkoviště v areálu bývalé Tiby. Za velmi nízké poplatky bude možné
zaparkovat v parkovacím domě U Černého koně. „Budeme rádi, když řidiči
místo poplatku přispějí dobročinným organizacím, které se zde budou
prezentovat,“ podotkl organizátor trhů Vladimír Izbický. Na travnaté ploše
uprostřed Husova náměstí bude v den trhů umístěn infostánek, kde získáte
potřebné informace, a přítomen bude i zdravotník. Více na www. hrncirsketrhy.cz, program EHD a hrnčířských trhů najdete na straně 8. n
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Ohlédnutí za srpnovými akcemi v Berouně

n Přestože rekord v soulodění z roku 2015 zůstal nepřekonán, i tak se Veselice k 100. výročí republiky v kempu na Berounce povedla! Všechna
plavidla v bezpečí doplula, vylosovaná posádka byla sudem piva odměněna, modelky i modely z dílny Dobromily Matouškové byly krásné, hudba
byla fajnová, moderátor Petr Stolař byl, jako vždycky, vtipný a noblesní a dobové kostýmy a rekvizity skvěle připomněly dobu dávno minulou.
Foto: Alena Šustrová

n Na festivalu se v průběhu dne vystřídalo několik stovek diváků. Ti
si kromě hudební produkce mohli vybrat z pestré nabídky občerstvení,
nechyběla pivnice, čajovna či stánek s míchanými nápoji, což v parném
srpnovém dni přišlo každému vhod. Foto: Alena Šustrová

n Pohodový letní festival Závodí fest, který Městské kulturní centrum
pořádá na břehu Berounky, letos nabídl pestrou hudební směs. Návštěvníci slyšeli například kapely Houpací koně, Vladivojna La Chia, Něžná
noc a další interprety. Foto: Alena Šustrová

n V Galerii Holandský dům se v srpnu uskutečnila výstava fotografií
Zdeňka Zůny (na snímku), která byla věnovaná jeho 90. narozeninám.
Zdeněk Zůna je držitelem Ceny města Beroun a fotografování se věnuje
celý svůj život.

n Prázdninové čtvrtky se v zahradě Muzea berounské keramiky nesly
v duchu pohádek. V rámci Berounského kulturního léta zde v červenci
a srpnu vystoupilo několik divadelních souborů a o zájem malých diváků nebyla nikdy nouze. V srpnu si například mohli vychutnat tradiční
příběh o Popelce v podání divadla Dell Arte. Foto: Alena Šustrová
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Jubilea v září
n Krásné 91. narozeniny oslaví
9. září paní Marie Šroubková.
Hodně zdraví a štěstí přeje Klub
důchodců Beroun. K přáním se
připojuje i vedení města a redakce Radničního listu. n

Zubní pohotovost
n 1. a 2. 9. MUDr. Leonid Mynko, Plzeňská 32/22, Beroun, tel.:
311 513 313
n 8. a 9. 9. MUDr. Ekaterina Rumovskaya, Plzeňská 32/22, Beroun,
tel: 311 513 313
n 15. a 16. 9. MUDr. Monika Růžičková, Čs. Armády 895 Zdice, tel:
311 685 674
n 22. a 23. 9. MUDr. Zalina Sozieva, Havlíčkova 1732/3, Beroun, tel:
727 836 818
n 28. 9. MUDr. Antonín Spal
K Nemocnici 1106, Hořovice, tel.:
311 559 813
n 29. a 30. 9. MUDr. Marcela Srpová, Fűgnerova 389, Alba, Hořovice,
tel.: 311 512 119
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 do 11:00 hodin

Pět úspěšných let Berounské Akademie

V

září zahajujeme již závěrečný
třetí rok druhého cyklu Berounské akademie, opět s vynikajícími
lektory a zajímavými tématy. Více než
padesátka frekventantů si ani další
přednášky samozřejmě nenechala
ujít a tak jsme si závěr roku 2018,
zaměřený na sté výročí trvání naší
republiky, připravili co nejpečlivěji.

Blokové čištění ulic

n 5. září: Bezručova, Nerudova,
Ve Vilách
n 6. září: Družstevní, Dukelská,
V Hlinkách, V Zahradách
n 12. září: Na Tržišti, Štěpánkova, Zvonařova – sever
n 13. září: Ve Svahu, Košťálkova, Bratří Nejedlých
n 19. září: K Dubu, Nad Paloučkem, Vinařská
n 20. září: Palouček, U Židovského hřbitova, Kollárova – sever
n 26. září: Slavašovská, K.Čapka
n 27. září: U Archivu, Pod Homolkou n

Uzávěrka silnice "Na Ratince"

n Od 20. srpna do 12. října bude v obou směrech uzavřena silnice
III/115/30 v lokalitě zvané „Na Ratince“ v Berouně ve směru na Tetín.
Důvodem je výstavba vodovodu a kanalizace a následná oprava vozovky. Průjezd bude umožněn pouze autobusům hromadné dopravy.
Objízdná trasa povede přes Jarov a Koledník do Tetína. n

Od svaté Ludmily k dnešku

P

řijměte pozvání na tematický
pořad o sv. Ludmile, kterou pořádá město Beroun ve spolupráci
s MKC, obcí Tetín a spolkem Svatá Ludmila – 1 100 let. Dopoledne
proběhne interaktivní program pro
žáky ZŠ za účasti spisovatelů Kláry
Smolíková a Jiřího W. Procházky,
odpoledne je pak věnováno publiku dospělému. Historický kontext nastíní PhDr. Michal Lutovský
z Ústavu archeologické památkové

péče středních Čech, na duchovní
rozměr bude zaměřena přednáška
kněze a filosofa Marka Orko Váchy
a také beseda se sestrou Angelikou.
Na závěr programu se uskuteční
koncert souboru Schola Gregoriana Pragensis v kostele sv. Jakuba.
Vstup na všechny akce v rámci tematického pořadu o sv. Ludmile je
možný pouze s platnou vstupenkou, která je zdarma k dispozici
v městském informačním centru. n

Zahajujeme třemi přednáškami renomovaných odborníků
– s restaurátorem českých korunovačních klenotů akademickým
sochařem Andrejem Šumberou
či kurátorem uměleckých sbírek
Pražského hradu PhDr. Jaroslavem
Sojkou, který nás již třetím rokem
seznamuje s perlami především
barokního umění a architektury
přímo na Pražském hradě. V závěru se můžeme těšit na prohlídku
nádherně restaurovaných rene-

sančních fresek ve sklepeních zámečku v Králově Dvoře. Zajímavé
budou i jarní přednášky.
Jako bonus a ohlédnutí za několikaletou činností připravují někteří posluchači jarní výstavu fotografií z akcí Berounské akademie
v městské knihovně, kde se také
většina přednášek bude konat. Zároveň organizátoři připravují další
publikaci „Poznáváme Berounsko
s Berounskou akademií“.
Marie Holečková n

Žádosti o sociální dotace
podávejte v září
Z
ájemci o dotace v sociálně –
zdravotní oblasti na rok 2018
ve městě Beroun mohou své žádosti podávat do 30. září. Řádně
vyplněné žádosti lze odevzdat
osobně v podatelně Městského
úřadu Beroun nebo poslat poštou.
Formulář a Obecně závazné zásady
poskytování finančních příspěvků
jsou k dispozici na webových stránkách města v sekci „Dotace“ nebo
„Sociální služby“. Další informace i formulář můžete získat také
přímo na odboru sociálních věcí

a zdravotnictví, Pod Kaplankou 21
(dveře č. 102, Zuzana Zelenková,
tel. 311 654 352 nebo Iva Ludvíková tel. 311 654 363). Žádostem
podaným po tomto termínu bude
možné vyhovět jen z případných
rezerv rozpočtu města.
Ve čtvrtek 6. září se ve 13:30
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Beroun bude konat
seminář k individuálním dotacím
za účelem poskytnutí metodické
pomoci s vyplněním žádostí o dotaci a zodpovězení dotazů. n

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

OD SVATÉ

LUDMILY
K DNEŠKU

12. září 2018
Kulturní dům Plzeňka

Akci moderuje historik a politolog Vratislav Doubek.

16.00
KD Plzeňka

Přednáška Michala Lutovského: Tetín, kněžna Ludmila a počátky
křesťanství v Čechách

O nejnovějších archeologických nálezech o tetínském hradišti a osudech jeho
nejslavnější obyvatelky, kněžny Ludmily.

17.00

Přednáška Marka Orko Váchy: Svatí a svět roku 2018

18.00

Beseda s Angelikou Ivanou Pintířovou

19.00

Diskuze a setkávání

20.00

Schola Gregoriana Pragensis – Čeští světci v nebeském Jeruzalémě

KD Plzeňka

KD Plzeňka

KD Plzeňka

Kostel sv. Jakuba

Zamyšlení nad tím, že být svatým není jen esoterickou kuriozitou, nýbrž zadáním
života každého z nás.

Beseda se „sestrou v akci“ o výzvách dnešní doby, svobodě, nejistotě, umění
naslouchat a věřit.

Zpěvy v kostele sv. Jakuba oslavující nejvýznamnější české světce, které vycházejí z bohaté české chorální tradice.

VSTUP ZDARMA
Vstupenky k dostání v Městském informačním centru od 13. srpna.

n Kostel sv. Ludmily v Tetíně. Foto: Bohemia Centralis
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 25. 7. 2018
RM vyhlašuje konkurzní řízení na místo ředitele/ky Městské knihovny Beroun, U Kasáren 813 a jmenuje v této souvislosti konkurzní komisi v uvedeném složení. RM
ukládá odboru Kancelář tajemníka zajistit zveřejnění vyhlášení konkurzu a dále průběh konkurzního řízení.
RM souhlasí s uzavřením Servisní smlouvy č. STP/17/84 na poskytování služby technické podpory na zakoupené programové vybavení VERA Radnice mezi městem
Beroun a společností VERA, spol. s r. o. v předloženém znění a ukládá vedoucímu
odboru hospodářské správy zajistit podpis smlouvy dle tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě č. SWF/04/71 ze dne 3. 12. 2014
mezi městem Beroun a společností VERA, spol. s r. o. v předloženém znění a ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy zajistit podpis dodatku.
RM bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky malého rozsahu: „KD Plzeňka Beroun - renovace schodiště a podest“ na základě výjimky, v souladu s čl. 9. 2 písm. b) Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, společnosti TECHFLOOR s. r. o.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků - stipendií na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun pro období září až prosinec
2018 žadatelům - zákonným zástupcům uvedených dětí a souhlasí s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí stipendia z rozpočtu města na zájmové volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun v radou města upraveném
znění mezi městem Beroun jako poskytovatelem finančního příspěvku, a uvedenými
žadateli o finanční příspěvek. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit uzavření smluv pro schválená stipendia na volnočasové aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin.
RM bere na vědomí zápis č. 4 z jednání Komise pro prevenci kriminality Rady města
Beroun, konaného dne 28. 6. 2018.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu zařízení na měření
rychlosti silničních vozidel mezi městem Beroun jako nájemcem a společností LK-DOS
s. r. o. jako pronajímatelem, jehož předmětem je změna ceny pronájmu, v předloženém znění a ukládá veliteli Městské policie Beroun zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k dohodě o dočasném užívání pozemku ev.
č. 0073/2008/VYP/MM ze dne 19. 12. 2008 na dočasné bezplatné užívání části pozemku p.č. 1387/111 v k. ú. Beroun mezi městem Beroun jako půjčitelem a spolkem
Mýtinka, z. s. jako vypůjčitelem. Předmětem dodatku je prodloužení doby platnosti
dohody o 10 let, tj. do 31. 12. 2028. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru
ev. č. 0032/2006/NAJ/MM ze dne 26. 7. 2006, ve znění pozdějších dodatků č. 2 a 3
na pronájem prostoru v budově bez čp/če, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k.
ú. Beroun mezi městem Beroun jako pronajímatelem a uvedeným nájemcem. Předmětem dodatku je změna parkovaného vozidla a výše nájemného. RM ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 578/44 v k. ú. Beroun. Bezúplatný převod bude uskutečněn formou darovací smlouvy z vlastnictví uvedené osoby do vlastnictví města Beroun. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. st. 4187 v k. ú. Beroun o výměře 100 m2
a uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun a uvedeným nájemcem za cenu 20
Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou. Dále RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. st. 4187 v k. ú. Beroun o výměře 90 m2 a uzavřením smlouvy
o nájmu mezi městem Beroun, jako pronajímatelem a společností MANASTAV spol. s r. o.
jako nájemcem za cenu 50 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou.
RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace těchto usnesení.
RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1999/26 v k. ú. Beroun
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM doporučuje ZM nesouhlasit s koupí pozemků p.č. 1711/2, p.č. 1711/17, p.č. 1711/20,
p.č. 1711/21, p.č. 1711/22, p.č. 1793/5, p.č. 1793/9, p.č. 1793/32, p.č. 1793/33 a p.č.
2285/21, všechny v k. ú. Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „MS Máchovna - projektant“ účastníka zadávacího řízení Ing. arch. Karla Musila, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvýhodnější a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s tímto uchazečem dle návrhu
předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku - cena díla je 785 000 Kč bez
DPH - a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Zpracování projektové dokumentace 1. a 2., etapy stavebních úprav venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti“
účastníka zadávacího řízení – společnost h-projekt s. r. o., jehož nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnější, a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s tímto uchazečem dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku - cena díla je 1 295 000 Kč bez
DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
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RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14. 6. 2018 na veřejnou zakázku „Rekultivace zeleně v ulici Koněpruská, Beroun“ se zhotovitelem AVE
CZ odpadové hospodářství s. r.o. v předloženém znění, kterým se snižuje cena díla
na 909 663 Kč bez DPH, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sociálního zařízení v hlavní budově MŠ a oddělení pro nejmenší - MŠ
Tovární, Beroun“ ze dne 4. 5. 2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2018 se
zhotovitelem ROYAL DIAMOND - stavební společnost s. r. o., kterým se navyšuje
cena díla na 4 298 816,41 Kč bez DPH, v předloženém znění, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení a přijmout účinná
kontrolní opatření na svěřeném úseku vedoucí k předcházení možných pochybení
v přípravě investic.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24. 4. 2018 na veřejnou zakázku „Zateplení MŠ Pod Homolkou a související stavební práce“ mezi
společností OTISTAV s. r. o. jako zhotovitelem a městem Beroun, jako objednatelem,
v předloženém znění, kterým se navyšuje původní cena 28 735 278,13 Kč s DPH
na částku 30 327 761,32 Kč vč. DPH, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p.č. 2150/9 v k. ú.
Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto
usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci a výpomoci při
provozování výlepové služby na plakátovacích plochách města Beroun ev.č.
0159/2016/SPO/OMI ze dne 30. 3. 2016 mezi městem Beroun a Městským kulturním centrem Beroun v předloženém znění. RM ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení a řediteli MKC Beroun v souladu s uzavřeným dodatkem č. 2 k výše uvedené smlouvě upravit na webových stránkách
Městského kulturního centra Beroun podmínky pro výlep plakátů.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná
verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Září v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Hrajeme si s aurou
Ukážeme si některé diagnostické metody a techniky práce s aurou. Přednáška Jany Jarošové se uskuteční ve čtvrtek 13. září od 17:30.
Etologie goril v podmínkách ZOO Praha
Přednáška o chování goril v pražské zoologické zahradě v podání studenta veterinární medicíny Jana Bedřicha. Akce se koná ve středu 19. září
od 17:30.
S knížkou do života - dopoledne v knihovně pro rodiče s malými dětmi
Třetí dopoledne v knihovně pro rodiče s předškolními dětmi proběhne
ve středu 26. září v čase 9:00 – 11:00.
Pět zemí a pěšky do Říma
Přednáška a beseda s Patrikem Kotrbou pojedná o italské cestě do Říma
a o obecném pěším cestování Evropou. Přednáška je volným pokračováním předchozího putování do Španělska a uskuteční se ve středu 26. září
od 17:30.
Trénování paměti pro začátečníky
Zveme seniory i ostatní zájemce na kurz trénování paměti. Zahrnuje sedm
lekcí, které se budou konat vždy v úterý od 9:00 do 10:30 (září - prosinec).
Začínáme 25. září.
Pobočka slaví čtyřicetiny
Pobočka knihovny na sídlišti slouží čtenářům již 65 let. Před 40 lety se
přestěhovala do nových prostor, ve kterých zůstala dodnes. Pojďme si společně připomenout toto výročí a s ním vše, co dělá pobočku významnou
kulturní institucí berounského sídliště. Výstava mapující její historii i současnost bude k vidění po celé září ve vestibulu knihovny.
Soboty na dětském
22. září od 8:30 do 11:00

7

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ

beroun 8. - 9. září 2018

Kulturní program
sobota 8. září 2018

Další probíhající akce a výstavy

09:00 BEROUŇAČKA (dechová hudba / Husovo nám., pódium)
11:00 BIG BAND VZ (swingový orchestr / Husovo nám., pódium)
13:00 FANFÁRY
(zahájení Dnů evropského dědictví / Husovo nám., balkon radnice)

14:00 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE HRNČÍŘŮ
(Husovo nám., pódium)

14:30 STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ (historic folk / Husovo nám., pódium)
16:00 STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ
(historic folk / Husovo nám., vinný koutek)

16:45 LOS CARLOS (french gipsy jazz / Husovo nám., pódium)
18:00 LOS CARLOS (french gipsy jazz / Husovo nám., vinný koutek)

neděle 9. září 2018

09:00 BEROUŇAČKA (dechová hudba / Husovo nám., pódium)
10:30 HRÁDECKÝ BIG BAND
(swingový orchestr / Husovo nám., pódium)

11:45 HUMÉNEČKO (folk-rock / Husovo nám., pódium)
13:10 HUMÉNEČKO (folk-rock / Husovo nám., vinný koutek)
14:00 FIVE RIVERS BLUES BAND
(blues / Husovo nám., pódium)

15:00 HUMÉNEČKO

 Berounská radnice
Atrium – výstava dětských výtvarných prací
Výstava starostenského řetězu, Výstava kroniky města
 Pražská brána
Výstava Katedry fotografie FAMU – FOTOGRAM
 Galerie Holandský dům
Berounské FotoJezinky: Z jiných světů
(so + ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00)
 Městská galerie Beroun (Duslova vila)
Výstava Talent – téma ke 100. výročí založení ČSR
Prohlídka reprezentačních prostor (so + ne 9:00 – 12:00, 13:00 – 17:00)
 Galerie Pěší zóna
Vernisáž výstavy fotografií o Goslaru (pá 17:00)
 Pojmenování Goslarského mostu
Pojmenování mostu na Zavadilku (so 10:30)
 Muzeum berounské keramiky
(so + ne: 10:00 – 17:00)
Výstava keramických plastik Šárky Radové (Vernisáž 8. 9. v 18:00)
Tvůrčí dílny - točení na hrnčířském kruhu (so 11:00 – 16:00)
 Kostel sv. Jakuba
Lukáš Petřvalský Varhanní recitál
Program: J. S. Bach, J. Zach, C. Franck, M. Reger a další (so 16:00)
 Státní okresní archiv
Výstava archiválií Urbanismus a architektura Berouna 19. a 20. století
(so + ne 9:00 – 17:00)
 Muzeum Českého krasu
Jenštejnský dům – výstavy 1. Neolit a 2. 1968: Satira a tanky
(so 8:00 – 18:00, ne 9:00 – 17:00, so 15. 9.: 9:00-17:00)
 ZUŠ Václava Talicha
Slavnostní otevření galerie V průjezdu a výstava fotografií Vladimíra Kasla
(so 15:00)
Představení knihy Berounsko a jeho Židé a beseda s autory (so 15:30)
 Pivovar Berounský medvěd
Exkurze v pivovaru s výkladem sládka; možnost občerstvení
(so 10:00 – 16:00, ne 10:00 – 14:00)
 Kulturní dům Plzeňka
Prohlídka zázemí s průvodcem (so 9:00 – 16:00)
Jenštejnský dům a Plzeňská brána přístupny zdarma také
v so 15. 9. 9:00–17:00.

(folk-rock / Husovo nám., vinný koutek)

16:00 FIVE RIVERS BLUES BAND
(blues / Husovo nám., vinný koutek)
Změna programu vyhrazena.

Berounské památky jsou přístupné 8. a 9. září 2018 v těchto časech:
BEROUNSKÁ
RADNICE

PLZEŇSKÁ PRAŽSKÁ
BRÁNA
BRÁNA

JENŠTEJNSKÝ DUSLOVA
DŮM
VILA

KOSTEL
SV. JAKUBA

ZÁBRANSKÝ
KOSTEL

KAPLE
BOLESTNÉ
PANNY MARIE

ROZHLEDNA
NA MĚSTSKÉ
HOŘE

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

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

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

9. 9.: 8:00-12:00, 12:30-15:00
10. 9.: 12:30-17:00

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

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

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

www.mesto-beroun.cz

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

8. 9.: 9:00-12:00, 13:00-17:00
9. 9.: 9:00-12:00, 13:00-17:00
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Kulturní a společenský kalendář
1.

Berounský drak 2018
SO

Kemp Na Hrázi

Za zábavou k nám
3.

PO

9:00

Husovo nám.

Berounské FotoJezinky
PO

17:00

5.

8.+9.

14:00

Pivovar Berounský medvěd

V pořadí 44. klubový večer Modrýho Berouna.
Vystoupí Tomáš Linka & Přímá Linka.

Městská galerie Beroun

Taneční Romany Chvátalové
PÁ

19:00

KD Plzeňka

Dny evropského dědictví a Hrnčířské trhy
SO+NE

centrum Berouna

Vernisáž výstavy Šárky Radové
SO

8.

18:00

Muzeum berounské keramiky

Rambajs Fest
SO

10:00

Nám. J. Barranda

Varhanní recitál Lukáše Petřvalského
SO

11.
12.

16:00

kostel sv. Jakuba

Fotografie s nadhledem i bez
ÚT

18:00

Kavárna Jiná káva

Od svaté Ludmily k dnešku
ST

od 16:00

KD Plzeňka

Václav Neckář a Bacily
ČT

13.

19:30

KD Plzeňka

Přednáška: Únor 1948
ČT

18:00

Muzeum Českého krasu

Na návštěvě u pana Wericha…
ČT

14.
15.

16:00

Čítárna MIC Beroun

Taneční Romany Chvátalové
PÁ

19:00

KD Plzeňka

Berounské Letorosty Restart
SO

15:00

Kemp Na Hrázi

Maxipes Fík
16.

NE

14:00

KD Plzeňka

Taneční pro dospělé s Michalem Padevětem
NE

17:30

18.

18:00
20:00

19.

18:00
19:00
20:00

ČT

17:00

Husovo nám.
Pivovar Berounský medvěd
Klubová scéna Plzeňka
Salon Best Visage

Tchýně na zabití
ČT

19:00

www.mesto-beroun.cz

Komentovaný koncert o cestě interpreta ke královskému nástroji.
Vstupné dobrovolné.
Vernisáž výstavy Martina a Doriana Hanuše.
Program se vzácnými hosty v rámci projektu Svatá Ludmila – 1100 let.
Více na str. 6.
Koncert.
Přednáška na téma Únor 1948 jako praktický pokus o zlepšení tradiční
politiky.
Besedu nejen o panu Werichovi, ale také o panu Bornovi pořádá
Klub přátel výtvarného umění Beroun.
Tradiční taneční kurzy.
Vystoupí: K2, No Heroes, Moped 56, Miloš DoDo Doležal, The Fialky, AC/DC
revival, Support Lesbiens, moderuje Petr Korál z rádia Beat. Více na str. 14.
Pohádka pro děti.

Nápadité, trefné a vtipné texty, neotřelé a přitom chytlavé melodie
zahraje folk-reggea-punkové duo z Prahy.

Dámský klub
20.

Festival, který je určený celým rodinám.

Kavárna Jiná káva

Andrea Ruilova-Barzola & Folhinha Band
ST

Vernisáž výstavy keramických plastik. Od 16:00 bude navíc
v muzeu otevřená dílna s možností točení na kruhu.

Na přednášce Klubu zdraví se dozvíte, jak je tělo ovlivňováno vědomím,
a o možných způsobech podpory mozkové činnosti.

Tatry na Aljašce po 40 letech
ST

Nenechte si ujít stovky hrnčířů, ale také otevřené památky
a bohatý doprovodný program. Více na str. 8.

Salonek KD Plzeňka

Den bez paměti a 2. charitativní běh
ST

Tradiční taneční kurzy.

Zahájení kurzů. Více na mkcberoun.cz
Rovněž 23. a 30. září od 17:30.

Koncert Vasilův Rubáš
ÚT

Vernisáž výstavy Talent, která je věnovaná 100. výročí založení ČSR.

KD Plzeňka

Funkce mozku a zdraví
ÚT

Prezentace činností a kroužků Domu dětí a mládeže Beroun.
Vernisáž výstavy fotografií na téma Z jiných světů.
Výstava potrvá do 22. září.

Talent 2018
ST

7.

19:00

Závody dračích lodí, bohatý doprovodný program.

Holandský dům

50 let White Star
ST

9/2018

KD Plzeňka

Akce ve spolupráci s Rozběháme Česko a Dementia z.ú. Více na str. 20.
16. cestovatelský večer Modrýho Beroun. Více na str. 19.
První z koncertů v nově otevřené Klubové scéně na Plzeňce.
Tématický večer pro ženy se zajímavými hosty v salonu Best Visage,
Husovo nám. 175. Více na FB - profil CBV - Club Best Visage.
Řachanda okořeněná duchařinou.
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Caveman

20.

ČT

Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou.

Sál České pojišťovny

Taneční Romany Chvátalové

21.

PÁ

19:00

Tradiční taneční kurzy.

KD Plzeňka

SWAP aneb výměna věcí

22.

SO

od 10:00

Nevyhazujte věci, ale dejte jim druhou šanci. Nenechte si ujít také
promítání filmu A Plastic Ocean.

Studio KaLa

Stánek míru

23.

NE

od 14:00

Multikulturní festival.

Evangelická modlitebna

Mezi dvěma Kimy

25.

ÚT

20:00

Přednáška od koreanistky Niny Špitálníkové.

Kavárna Jiná káva

Hudebně-literární večer Stranou

27.

ČT

17:30

Beseda s básníkem, překladatelem a publicistou Adamem Borzičem.

Čítárna MIC Beroun

BeeBall Day Beroun
PÁ

28.

10:00 - 13:00

Prezentaci pálkovacích sportů pro děti i dospělé pořádá Piranhas
Beroun.

Tyršův stadion

Taneční Romany Chvátalové
PÁ

19:00

Tradiční taneční kurzy.

KD Plzeňka

Restaurace U Štiky
PÁ+SO

1. 9. DJ Pupík, 7. a 8. 9. DJ Jarda Petarda, 14. 9. Sortiment, 15. 9. sobota DJ
Pupík, 21. a 22. 9. DJ Jarda Petarda, 28. 9. Sortiment, 29. 9. DJ Pupík – disco

od 20:00

Retro Bar U Madly

Září

PÁ +SO

1. 9. Dj Michal Vinický, 7. 9. Dj Aleš Růžička, 8. 9. Dj Harwey + Honney
komando, 14. 9. Dj Martin Hájek, 15. 9. Dj Zdeněk Vranovský, 21. 9. Dj
Luděk Hubáček, 22. 9. Dj Harwey, 28. 9. Dj Martin Šmíd, 29. 9. Dj Michal
Vinický

od 20:00

n Výstavy

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Neolit - neuvěřitelný svět 1. zemědělců mezi Ohří a Berounkou (Muzeum Českého krasu v Berouně, výstava potrvá do 30. 9.),
1968: Satira a tanky (Muzeum Českého krasu v Berouně, výstava potrvá do 11. 11.), Klobouky našich prababiček a Fotorici 2018 – Hudba (Domov
seniorů TGM Beroun, výstavy potrvají do 30. 9.)

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.

5.

SO

začátek

Pat a Mat znovu v akci

17:30

Důvěrný nepřítel

20:00

čas

75

Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody.

ČR/SLO

108

Andrej (V. Dyk) pracuje jako programátor u firmy, která se zabývá vývojem tzv. inteligentního domu, který má být revolucí v bydlení.

Upgrade

AUS

100

Autonehoda na noční dálnici obrátí Greyovi život vzhůru nohama. Jeho vyhlídky na invalidním
vozíku jsou víc než temné, dokud mu kamarád vědec nenabídne technologické vylepšení.

15:30

Hotel Transylvánie 3: Příšerózní
dovolená

USA

87

S naší oblíbenou rodinkou strašidel se nyní vydáme na výletní parník, kde si má
Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu.

18:30

Chata na prodej

ČR

77

Rodiče prodávají starou chatu. Před předáním chaty novému majiteli se však matka
rozhodne uspořádat poslední pořádnou rodinnou slezinu.

18:30

Upgrade

AUS

100

Viz 1. 9.

17:30

Ten pravý, ta pravá?

USA

90

Keanu Reeves a Winona Ryder do sebe vrazí jako věčně nepříjemní a nabručení samotáři na svatbě, kam prostě museli.

20:00

Jan Palach

ČR

124

Film pozoruje posledních několik měsíců života Jana Palacha. Pozoruje jej na základě dostupných faktických pramenů a zároveň přemýšlí, co tomu mladému muži táhlo hlavou.

17:30

Mamma Mia! Here We Go Again

USA

114

Druhý příběh začíná, kdy zcestovalejší a moudřejší Sophie plánuje velkolepé znovuotevření rodinného hotelu na Kalokairi.

20:00

Úsměvy smutných mužů

ČR

92

Příběhy úspěšných chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno života.
Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.

18:30

Alfa

USA

97

Mladý lovec, který se vypravil na svůj první lov, utrpí zranění a je ostatními zanechán
napospas osudu.

17:30

Mission: Impossible - Fallout

USA

147

Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé v nich uspěl, okolnostem
navzdory.

20:30

Důvěrný nepřítel

ČR/SLO

108

Viz 1. 9.

ÚT

ST

6.

ČT

7.

PÁ

popis

ČR

NE
PO

název

15:30

www.mesto-beroun.cz
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8.

9.

10.

SO

NE

PO

11.

ÚT

12.

ST

13.

ČT

14.

PÁ

15.

SO

16.

NE

17.

PO

18.

ÚT

19.

ST

20.

ČT

21.

PÁ

Čína

90

ČR/SLO

90

Sestra

USA

96

15:30

Úžasňákovi 2

USA

118

18:30

Jan Palach

ČR

124

17:30

BlacKkKlansman

USA

128

20:00
17:30

Alfa
Důvěrný nepřítel

97
108

20:00

Všechno bude

17:30
20:30

Mission: Impossible - Fallout
Sestra

USA
ČR/SLO
ČR/SLO/
POL
USA
USA

15:30

Ant-Man a Wasp

USA

109

18:30

Predátor: Evoluce

USA

101

17:30
20:00

AUS
ČR

100
92

USA

87

Viz 2. 9.

17:30
20:00

Upgrade
Úsměvy smutných mužů
Hotel Transylvánie 3:
Příšerózní dovolená
Chata na prodej
Predátor: Evoluce

Kocour Marvin se svým synem Samem si žijí na vysoké noze pohodlného domova,
na svět koukají z výšky mrakodrapu a vůbec nic jim nechybí.
Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž (D.Novotný) vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že
stopy směřují do místní vietnamské komunity.
Tvůrce rekordně úspěšných hororů James Wan se producentsky ujal snímku, ve kterém se vrací zlovolná síla v podobě démonické řádové sestry,
Avšak tentokrát je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti a pomáhá
Violet a Dashovi zvládat každodenní nástrahy „normálního“ života.
Viz 4. 9.
Afroameričan Ron Stallworth si vždy přál být agentem v utajení a hned po svém nástupu na policejní oddělení rozjíždí přes telefon infiltraci do místního Ku Klux Klanu.
Viz 6. 9.
Viz 1. 9.
Typický outsider čtrnáctiletý Mára a jeho kamarád dvanáctiletý Heduš podniknou
cestu za svobodou.
Viz 7. 9.
Viz 8. 9.
Sotva se mu podaří najít rovnováhu mezi osobním životem a povinnostmi, objeví se
Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí.
Před více než třiceti lety jsme se s nimi střetli poprvé. Teď se Predátoři, jedni z největších lovců celého vesmíru, opět vrací na naši planetu.
Viz 1. 9.
Viz 5. 9.

77
101

15:30

Malá čarodějnice

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

Mamma Mia! Here We Go Again
Důvěrný nepřítel
Jan Palach
Sestra
BlacKkKlansman
Miss Hanoi
Mamma Mia! Here We Go Again

ČR
USA
NĚM/
ŠVÝ
USA
ČR/SLO
ČR
USA
USA
ČR/SLO
USA

18:30

King Skate

ČR

80

17:30

Po čem muži touží

ČR

95

20:00
15:30

Predátor: Evoluce
Úžasňákovi 2

USA
USA

101
118

17:30

Meg: Monstrum z hlubin

USA

113

20:00

Po čem muži touží

ČR

95

15:30

Kubík hrdina

ISL/BEL

85

18:30
17:30

Miss Hanoi
Po čem muži touží

90
95

20:00

Vlasy

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

Jan Palach
King Skate
Predátor: Evoluce
Po čem muži touží
Chata na prodej

ČR/SLO
ČR
USA/
NĚM
ČR
ČR
USA
ČR
ČR

124
80
101
95
77

18:30

Beze stop

USA

119

17:30

Domestik

ČR/SLO

117

20:00

Mission: Impossible - Fallout

USA

140

15:30

Yeti: Ledové dobrodružství

USA

96

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

Po čem muži touží
Beze stop
Yeti: Ledové dobrodružství
Domestik

ČR
USA
USA
ČR/SLO

95
119
96
117

Viz 2. 9.
Viz 13. 9.
Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat na slavný sabat, který se
každoročně koná na vzdálené hoře.
Viz 5. 9.
Viz 1. 9.
Viz 4. 9.
Viz 8. 9.
Viz 10. 9.
Viz 8. 9.
Viz 5. 9.
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard!
V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového.
Charismatický cynik Karel Král (J. Langmajer), trochu sarkastický šovinista. Jednoho
dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran.
Viz 13. 9.
Viz 9. 9.
Jason Statham hraje kapitána Taylora, který před pár lety musel opustit na dně Mariánského příkopu svou posádku, když na podmořskou stanici cosi zaútočilo.
Viz 21. 9.
Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy naučit se létat a migrovat se svou
rodinou do teplých krajin.
Viz 8. 9.
Viz 21. 9.
Vlasy, jeden z nejvýznamnějších muzikálů druhé poloviny 20. století, se vrací na plátno kin.
Viz 4. 9.
Viz 20. 9.
Viz 13. 9.
Viz 21. 9.
Viz 2. 9.
Patnáctiletá Tom žije se svým otcem v lese na okraji Portlandu. Dobrovolná izolace od tzv.
normální společnosti jim umožňuje vytvořit si realitu civilizací nezkažených prostých radostí.
Roman je vrcholový cyklista, který se zotavuje ze zranění pomocí náročného cvičení
a kyslíkového stanu.
Viz 7. 9.
Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známí jako „lidé”,
opravdu existují.
Viz 21. 9.
Viz 27. 9.
Viz 29. 9.
Viz 28. 9.

15:30

Příběh koček

17:30

Miss Hanoi

20:00

15:30

22.

23.

SO

NE

24.

PO

25.

ÚT

26.

ST

27.

ČT

28.

PÁ

29.

SO

30.

NE
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96
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114
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124
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114
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Volný čas
Aikido Ikeda Dojo Beroun
www.aikido-beroun.cz
E-mail: mirasan@centrum.cz
Evropský týden sportu - zveme všechny
zájemce v neděli 23. září do tělocvičny
TJ Sokol Beroun. Budou zde probíhat
ukázky různých bojových umění a sebeobrany s možností si je vyzkoušet a zeptat se na cokoliv vás bude zajímat. Uvidíte zde sebeobranu pro děti a dospělé,
cvičení se zbraněmi a relaxační cvičení
pro posílení a protažení těla. Akce se
koná od 15:00 do 20:00, vstup zdarma.
Angličtina na míru
Telefon: 774 626 042
E-mail: smartenglish@seznam.cz
Nabízím soukromou výuku anglického
jazyka přizpůsobenou přímo na míru
- časová flexibila (ranní, odpolední
i večerní hodiny), možnost vyučovat
i u vás doma. Dlouholetá praxe s individuální výukou i vedením jazykových
kurzů, tlumočením i překlady. Výuka je
vhodná pro žáky základních škol, studenty středních škol, doučování, maminky na mateřské dovolené, dospělé.
První hodina zdarma.
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Tel: 603 118 870
Facebook – Open English Beroun
Online kurz pro děti – www.coolbeans.
cz. Pro dospělé: angličtina po telefonu,
online kurz, VIP individuální couching.
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Tel.: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Angličtina pro děti již od 2 let. Velmi
efektivní a zábavná metoda Helen Doron
English, prověřená dlouholetou praxí
po celém světě, založená na principech
učení mateřského jazyka, certifikovaní
lektoři. Celá lekce pouze v angličtině. Obsah a materiály vždy přizpůsobeny věku
dětí. Klademe důraz na aktivní používání
jazyka a hravou formu výuky. Více info
na www.helendoron.cz, FB @HelenDoronEnglishBeroun. Ukázkové hodiny
zdarma již od začátku září.
Asociace tradičních cvičení
pro zdraví a sebeobranu
www.taijiquan-beroun.cz
Telefon: 607 919 927
E-mail: winglamberoun@gmail.com
Skupinové cvičení Tygříků (děti 4 – 6
let) PO 16:00 - 17:00, ST 16:00 – 17:00.
Skupinové tréninky Wing CHun (7 – 12
let) PO 17:00 - 18:30, ST 17:00 - 18:30.
Tai-či pro ženy a muže PO 9:00 - 10:30,
ÚT 9:00 - 10:30, 17:00 – 18:30, 19:00 20:30, ST 9:00 - 10:30, ČT 9:00 - 10:30,
17:00 – 18:30, 19:00 – 20:30, PÁ 9:00
- 10:30. Profi sebobrana pro muže
a ženy PO 19:00 - 20:30, ST 19:00 20:30, PÁ 19:00 – 20:30. Tai-či / Wing
chun pro ZTP a handicapované spoluobčany od 2. 10. Úterý 15:00 - 16:30
Čtvrtek 15:00 - 16:30 Zápis nových
členů probíhá vždy 30 min. před zahájením výuky.
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Ateliér Na Vyhlídce
Ateliernavyhlidce.webnode.cz
Telefon: 775 276 223
E-mail: janaskorepova@gmail.com
Pořádá kurzy keramiky pro rodiče
s dětmi, kurzy kreslení, malování, grafiky a keramiky. Mimo kurzů nabízí
i individuální výuku keramiky, kresby
a malby, narozeninové tvoření a individuální přípravu na talentové zkoušky
na výtvarné školy.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
Fitness studio je zaměřené na cvičení
pro ženy a dívky formou nekonečného
kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace. Cvičení je vhodné pro všechny
bez rozdílu věku a kondice, vždy lze přizpůsobit. Více informací na webu.
Dětská skupina Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606917991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Poskytujeme alternativní pravidelnou
péči pro děti již od 12 měsíců. U nás
najdete rodinné zázemí, malou skupinku dětí a hlavně láskyplnou náruč
kvalifikovaných pečovatelek. Zápisy
stále probíhají.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101, 721 136 878
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle od 6 měsíců, chůva má
nejvýše 2 malé děti. Miniškolka do 6 let,
výuka probíhá dle ŠVP s individuálním
přístupem, cílem je pozvolné zapojení
dětí do menšího kolektivu formou her
a rozvíjení hrubé i jemné motoriky. Tvoříme, zpíváme, cvičíme a staráme se o náš
ZOO koutek. Praxi máme přes 20 let.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné,
hudební, sportovní kroužky, počítačový
kroužek, modeláři aj. Každý měsíc se
v „domečku“ koná Sobotní tvoření pro
rodiče s dětmi. Tvoření probíhá v Domě
dětí a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí).
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN vás zve do rodinného prostředí, kde na vás čeká 70ti
minutová lekce spinningu (60 minut
spinning + 10 minut protažení) nebo
lekce SPINBODY (spinning + posilování
nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Více nejdete na webu.
Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle
Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora

Bolí tě hřbet? Přijď hned! Po 19:00
– 20:00 a Čt 18:00 - 19:00. Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené
na hluboký stabilizační systém,
předcházení pádům a odblokování
negativních nálad. Používám FLEXY
- BARY, velké a malé míče, balanční
čočky, židle, popruhy.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Zahájení kurzů 17. září. Zápisy
(včetně konzultací) probíhají denně
v kanceláři, telefonicky či emailem.
Největší výběr kurzů pro dospělé
a děti (již od 4 let) na Berounsku:
ANG, NĚM, FRA, ŠPA, PORT, ITA,
RUŠ, čeština pro cizince aj. Kurzy dopolední, odpolední, večerní.
Garantujeme maximálně 10 osob
ve skupině. Slevy 50 % v rámci akce
„Chodí celá rodina“.
Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail:
henrietta.mottlova@seznam.cz
Zveme vás do jazykové školy, kde
najdete atmosféru plnou pohody
a individuální přístup ke všem studentům. Kromě kurzů v JŠ máme
kurzy a doučování ve všech místních
ZŠ a SŠ. Výuka je přímo ve školách,
po vyučování, s možností složit
Cambridge zkoušky všech úrovní přímo v Berouně. Novinky a hodnocení
na našem Facebooku: Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové, anebo
na www.jazykovaskolaberoun.cz.
Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Je určeno pro
lehkou atletiku, hokejbal, in-line
hokej, florbal, malou kopanou, házenou, tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal.
Zařízení půjčuje sportovní potřeby,
poskytuje sportovcům zázemí. Díky
osvětlení v areálu je po předchozím
objednání možné sportovat i ve večerních hodinách. Rezervace telefonicky.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
Speciality: 14. 9. - Aroma Jin jóga,
22. 9. – Měj vztah, jaký chceš. První
z cyklu přednášek pro ženy. 22. 9.
– Meditační večery pro začátečníky.
Meditace je stav léčení, uznávaný
už i lékařskou vědou. Více na webu
studia. Na všechny akce je rezervace
nezbytná.
Spiritcentrum
www.spirityoga.cz
Telefon: 727 880 590
E-mail: spirit.centrum.yoga@gmail.com
Ze Západu na Východ s Annou Dzurenda - aneb od podnikání ke spiritualitě.
Koná se 28. 10. Přijďte si poslechnout

poutavé povídání spisovatelky, sportovkyně a podnikatelky Anny Dzurendy
nejen o Tibetu a cestě za „žijícím Buddhou“, ale o spojení každodennosti se
spiritualitou. Výtěžek z této akce bude
věnován Tibetské škole pro děti z nemajetných rodin a sirotky! Registrace:
www.spirityoga.cz
Sport Eden Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena
dětem od 5 let. Účastníci mají volný
vstup na tréninkové plochy, putting
green a na driving range včetně míčků, jedenkrát nebo dvakrát týdně
trénink s profesionálním trenérem
a zapůjčení golfových holí zdarma.
Dětská tenisová akademie: zaměřena na děti a mládež od 5 do 16 let.
Florbalový oddíl Sport Eden Beroun:
florbalový oddíl má k dispozici multifunkční halu sportovního centra
a zaměřuje se především na práci
s dětmi ve věku od 6 do 16 let, ale
i na dospělé.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Miniposilovna také
k dispozici. Možnost sprch, šaten.
Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky telefonicky po 15:00 nebo
e-mailem.
Studio Kala
www.studio-kala.cz
E-mail: Jana-V@seznam.cz
Cvičení pro děti i dospělé i o prázdninách! Pilates, Tae-Bo, cvičení s miminky, batolátky, taneční řádění, Cvičení pro děti 1,5 roku až 3 roky. Více
informací facebook: Tae-bo a Pilates
Beroun Cvičení pro děti Beroun
Studio Kytka s.r.o.
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
E-mail: kytkama@seznam.cz
Zapisujeme děti od 6-ti měsíců
do 6-ti let do kurzů plavání od září.
Zápisy dětí do 6-ti měsíců na plavání ve vanách průběžně.
Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz
Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější Super Kruháč? Kruhový trénink
pro každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První
vstup zdarma!
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
TJ Lokomotiva Beroun - otevřeno
PO - PÁ 8:00 až 22:00, SO a NE
8:00 až 20:00. Trvale snížené ceny
na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Více informací
na webu.
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n Představitelé města mohli z oken radnice od roku 1908 shlížet na sochu Mistra Jana Husa, který pochází z berounské kamenické a sochařské dílny Františka Velíka.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (10. díl)

Zákulisí berounské radnice
V posledním období první světové války se postupně proměnily mocenské struktury nejen na obecní,
ale i na celonárodní úrovni. V Berouně zanikla samosprávná demokracie a v posledním válečném roce
vznikaly paralelní neformální instituce, což samo o sobě signalizovalo slabost rakouské monarchie.

V

neděli 8. září 1918 dopoledne
se v sále hotelu U  Tří korun
konala památná schůze z popudu
sociálních demokratů. Přítomní
zástupci všech politických stran
v soudním okrese Beroun (tj. bez
Hořovicka), učitelstva a samospráv utvořili Národní výbor pro
okres berounský s 24 zástupci.
V jeho čele stanul Jan Šimonek
(1868 - 1927), majitel slévárny
na Závodí (dnes PAI), přední člen
berounského Sokola s kontakty na protirakouskou „Maffii“.
Místní političtí aktivisté tak následovali dění v Praze, kde došlo
v červenci 1918 k znovuobnovení
a reorganizaci Národního výboru
v čele s politikem Karlem Kramářem, pozdějším premiérem.
Hlavním impulzem k vytvoření
výboru se stala katastrofální zásobovací situace a rovněž nepokryté
směřování národa k politické samostatnosti. NV následně vydal
provolání Českému lidu v okresu
berounském!, v němž mj. stálo:

„Jako věrní synové svého, nyní
těžce zkoušeného národa, jsme
ochotni všichni bez rozdílu stran
a názorů ochotně a poctivě bojovat o jeho šťastnou budoucnost.“
Výbor převzal nejen hospodářské úkoly (distribuce potravin),
které stát ani město nezvládaly,
ale v podstatě reprezentoval paralelní politickou strukturu vůči
tzv. správní komisi, která vládla
berounské radnici (Šimonek byl
paradoxně jejím členem).
Beroun od roku 1917 totiž neřídili volení zástupci, tedy 36 zastupitelů a deset radních. Ostatně
v obcích stále platil volební kuriový systém, volilo se ve třech třídách
podle výše daní, tedy největší plátci dostali největší podíl na moci,
nehledě na to, že ženy tehdy volit
nesměly. Díky tomuto systému
nemělo dělnictvo a nižší sociální
skupiny, ve městě velmi početné,
žádného zastupitele, na radnici
vládla městská honorace, živnostníci a majitelé realit. Na jaře 1917

Slavní Berouňané: Josef Košťálek

S

nad každý Berouňan ví,
kde se ve městě nachází
Košťálkova ulice. Po kom ale toto
pojmenování nese, to už je pro
některé velkou neznámou.
Josef Košťálek (1905 – 1944)
byl berounský rodák, který se
v mládí vyučil krejčím. Brzy
po vyučení ztratil zaměstnání
a vystřídal několik profesí, než se
zase vrátil k látkám, jehle a niti
a ve Zdicích si založil vlastní krejčovskou živnost.
Jeho osud byl ale neodmyslitelně spojen s 2. světovou válkou,
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kdy se stal vedoucím partyzánských
oddílů na Podbrdsku. Skupina, která na Podbrdsku prováděla různé
diverzní akce, se ukrývala nejprve
v zemljance u Oseka a poté ve větším bunkru v lese mezi obcemi
Újezd a Kařízek. Se skupinou spolupracovalo mnoho obyvatel okolních obcí.
V noci z 10. na 11. ledna 1944
proběhl velký společný zátah gestapa z Prahy, Klatov, Kladna a Tábora
s posilami SS proti brdským partyzánům - menší bunkr byl nalezen
prázdný, ale v hlavním partyzán-

hořovický okresní hejtman, jako
představitel státní moci v regionu,
odvolal berounské zastupitelstvo
v čele se starostou Josefem Bedřichem Horákem, hostinským z České ulice. Horák zastával v letech
1904 - 1917 do té doby nejdelší
starostenskou éru v dějinách města, bohužel ukončenou podvody
v zásobování. Hejtmanem jmenovaná sedmičlenná správní komise
měla v čele Gustava Zatloukala, majitele cihelny v Hlinkách.
I po její reorganizaci v létě 1918
v ní však navzdory sociálnímu
složení jednoznačně převažovaly
měšťanské strany, zejména konzervativní česká státoprávní demokracie (Zatloukal byl jejím místním
předsedou). Mimořádně silný vliv
na radnici měl ředitel textilky Otto
Hellmann. Samotná činnost radnice se ale po jmenování správní
komise nijak valně nezlepšila, zejména v sociálním ohledu.
Vlastní městský úřad vedl tajemník, k ruce měl městského
ském bunkru se gestapu podařilo
obklíčit osm lidí včetně předního
člena KSČ Josefa Košťálka. Pod
hrozbami vypálení okolních obcí
Újezdu se partyzáni vzdali, kromě
Josefa Košťálka,
který se střelil
do hlavy a po převozu do nemocnice zemřel.
Posmrtně mu
byl udělen Československý vojenský řád za svobodu
Zlatá hvězda, Československý váleč-

inženýra, důchodního (účetní),
pouhých pět úředníků a dva
doručovatele. Jinak většinu rozhodovací činnosti vykonávaly
odbory, v nichž zdarma zasedali
zastupitelé, resp. členové správní
komise: finanční, lesní, elektrárenský a vodárenský, příorkový,
zdravotní, stavební, chudinský,
hospodářský; mimo pracovala
klíčová aprovizační (zásobovací)
komise.
Klíčový problém představovaly
rok od roku se horšící městské finance. Dokonce i klenot obecního
majetku, městské lesy, byl za války
vyrabován a zisk z nemalé části
odveden na „dobrovolné“ válečné
půjčky rakouskému státu. Největší
zatížení v rámci rozpočtu představovaly úroky z půjček (na školy
a jiné stavby), vydání školní a sociální. Schodek v roce 1918 činil téměř 145 000 rakouských korun, tj.
21 % z vydání, a musel být sanován
z přirážek ke státním daním. Ty nepředstavovaly žádné velké zatížení
(neexistoval sociální stát), obecní
přirážky však dosahovaly až několikanásobku státních daní a značně zatěžovaly berounské obyvatele
nejen během války, ale ještě dlouhá léta po ní. Jiří Topinka, Státní
okresní archiv Beroun n
ný kříž 1939 a Odznak československého partyzána. n

n Pamětní desku Josefa Košťálka
najdete ve Zdicích.
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Jaroslava Fratinová,
Jan Rynda: Dveře a Tváře
D

íla Jana Ryndy jsou návštěvníkům berounských výstavních prostor již důvěrně známa,

zatímco paní Jaroslava Fratinová
je v začátcích své tvorby. Oba se
poprvé setkali v Městečku u Křivoklátu. Obrazy dveří, které v pozorovateli vzbuzují myšlenku,
kdo asi za nimi žije, Jana Ryndu
zaujaly natolik, že přizval malířku jako hosta své výstavy v galerii Holandského domu. A protože
za každými z dveří žije nějaká
tvář, zrodil se nápad uspořádat
společnou výstavu Dveře (cyklus obrazů J. F.) a Tváře (cyklus
obrazů J. R.). „Můj život silně
obohatilo umění a sport. V tomto případě se spojily obě lásky
– s paní Jaroslavou mě seznámila
její sportu holdující dcera,“ říká
k výtvarnému spojení dvou malířů Jan Rynda.
Výstava bude zahájena v pondělí 1. října v 17:00 a v galerii
Holandského domu ji poté uvidíte do 19. října v obvyklé otevírací
době. (aš) n

Berounské Letorosty se vracejí
n Dne 15. září se v autokempu Na Hrázi uskuteční Berounské Letorosty
Restart. Pořadatelé tak chtějí obnovit v příštích letech tuto společenskou
událost, která se již stala součástí Berouna. V tomto roce trochu v minimalistickém provedení, ale Letorosty budou. „Jsem rád, že se někdo ujal odkazu
festivalu, který jsem založil a 12 let zajišťoval,“ říká Jiří Oberfalzer a dodává:
„Je symbolické, že se letos festival vrátí tam, kde v roce 2005 začínal. Bude
to opravdový restart.“
V programu vystoupí kapely K2, No Heroes, Moped 56, Miloš DoDo Doležal, The Fialky, AC/DC revival, Support Lesbiens, moderovat bude Petr Korál
z rádia Beat. Areál bude otevřen od 15:00, kdy budou moci návštěvníci využít doprovodný program, vystoupení kapel začne v 17:00. (vh) n

n Fotografie z výstavy Talent 2016.

Městská galerie představí
díla talentovaných dětí

V

ýstava dětských prací se stala
nedílnou součástí výstavního plánu Městské galerie Beroun
a koná se i letos. Pouze z organizačních důvodů byla přesunuta na září
a bude tak zahajovat nový školní rok.
Opět se sešlo mnoho obrázků,
kreseb, linorytů, výrobků keramických a prostorových. Témata volili
mladí výtvarníci podle svých zájmů,
zálib a svých schopností. Často
malují přírodu - květiny, stromy
a zvířata. Mnozí se inspirovali i známými uměleckými díly. Nechybí ani
obrázky se sportovními náměty,
kosmonauti či portréty. Někteří se
věnovali i letošnímu významnému
výročí vzniku naší republiky. Práce
zúčastněných se liší i v závislosti na věku. Na výstavu zaslali své
práce většinou žáci druhého stupně berounských základních škol
a Základní umělecké školy Václava
Talicha. Nechybí však ani aktivní
děti ze školní družiny či výtvarných
kroužků.

Porota složená z berounských
malířů, sochařů a keramiků posoudila zaslané práce a vybrala nejzdařilejší, které budou oceněny diplomem a malým dárkem.
Vernisáž výstavy se koná
ve středu 5. září ve 14:00 a vystavená díla budete moci zhlédnout
do 12. října. (jf) n

Vstupenky na Talichův Beroun zakoupíte od 11. září

M

ezinárodní hudební festival
Talichův Beroun také v letošním roce začne prologem v kostele
sv. Jakuba v neděli 7. října v 19:30,

kde se představí Pražští Pěvci. Ostatní koncerty se uskuteční v Kulturním domě Plzeňka. Jako první zazní
Janáčkův komorní orchestr, a to

Talichův

XXXVI.

ROČNÍK

BEROUN

MEZINÁRODNÍHO

HUDEBNÍHO FESTIVALU

2018

7. 10. – 13. 11.
WWW.TALICHUVBEROUN.EU

Dlouholetý partner:
Generální
partner:

www.mesto-beroun.cz

na zahajovacím koncertu 9. října
v 19:30.
Ani v letošním roce nebudou
chybět doprovodné akce, které se již

staly nedílnou součástí festivalu. Žáci
a studenti spolupracujících škol se vydají do Rudolfina, v Kulturním domě
Plzeňka se uskuteční workshop pro
studenty se členy skupiny The Swings.
V rámci spolupráce se slovinskou
Lublaní je naplánována 8. října v Kulturním domě Plzeňka přednáška Jerneje Weisse, kde promluví o Talichově
dráze v Lublani, založení Slovinské filharmonie a o osudech dalších českých
hudebníků, které s sebou přivedl.
Zájemci o hudební festival
Talichův Beroun si mohou koupit
abonentku na všechny koncerty
nebo vstupenku na jednotlivé
dny. Vstupenky budou v prodeji
od 11. září v Městském informačním centru. Podrobný program
festivalu na www.mkcberoun.cz/
kalendar/detail/123. (tk) n
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O hlasy voličů bude usilovat sedm stran

S

edm stran se bude v říjnu
ucházet o hlasy berounských voličů. V porovnání s komunálními volbami v roce 2014
je registrováno o dvě strany
méně.
V tomto vydání jsme dali
možnost všem zaregistrovaným
uskupením prezentovat své názory, postoje, kandidáty aj. Každé
uskupení získalo půlku strany.
Do obsahu stran jsme nezasahovali a otiskujeme prezentaci tak,
jak ji strany zaslaly. Tuto bezplatnou prezentaci využily všechny
registrované strany. Volební strany jsou na následujících stranách
řazeny podle vylosovaných čísel
od jedné do sedmi.

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat
v pátek 5. října v době
od 14:00 do 22:00 a v sobotu 6. října v době od 8:00
do 14:00. V příštím vydání
Radničního listu přiblížíme způsob a možnosti
hlasování v komunálních
volbách.
V současné chvíli se mandát

www.mesto-beroun.cz

21 zastupitelů, kteří vzešli z komunálních voleb v roce 2014,
chýlí ke konci. Toto volební období bylo ale v Berouně ve znamení řady změn. V průběhu
čtyř let se mimo jiné vystřídaly
osoby na postech starosty i místostarosty, vyměnila se třetina
členů zastupitelstva, většinou
z důvodu rezignace, ke změnám
docházelo i ve složení rady města. Připomeňme si tedy některé
zásadní momenty.
V komunálních volbách
v roce 2014 vybrali voliči
jednadvacet členů
zastupitelstva, (seřazeno
dle výsledků voleb)
Nezávislí Berouňáci (dále
NB) - Šárka Endrlová, Stanislav
Lidinský, Kateřina Táborská,
Josef Štěpánek, Josef Urbánek,
Ivo Hojka. ČSSD: Ivan Kůs, Zdeněk Trejbal, Dagmar Pěničková. ANO 2011: Emil Šnaidauf,
Michal Mišina, Kristýna Zelienková. Strana zelených a Beroun sobě: Tomáš Havel, Martin
Patera. ODS: Soňa Chalupová,
Vratislav Randa. TOP 09 a Nezávislí: Patrik Brodan, Olga
Chocová. KSČM: Jiří Pokorný,

Josef Pavlis. PRO BEROUN: Jana
Besserová.
Rezignace na post
zastupitele
Josef Urbánek (NB) – březen
2015, Jana Besserová (PRO BEROUN) – únor 2016, Kristína
Zelienková (ANO 2011) – duben
2016, Ivo Hojka (NB) – duben
2016, Stanislav Lidinský (NB)
– září 2017 a Tomáš Havel (SZ
a Beroun sobě) – březen 2018.
V září 2016 přišla smutná zpráva o úmrtí zastupitele Zdeňka
Trejbala (ČSSD)
Změny ve vedení radnice
Josef Urbánek (NB) – březen
2015 - rezignoval na post místostarosty i člena zastupitelstva, Šárka Endrlová – prosinec
2015 – odstoupení z postu starostky.
Rezignace na členství
v radě
Stanislav Lidinský (NB) – září
2015, Ivo Hojka (NB) – leden
2016, Patrik Brodan (TOP 09) –
únor 2016, Šárka Endrlová (NB)
a Vratislav Randa (ODS) – duben
2018.

Složení současného
zastupitelstva
Brodan Patrik, BBA - TOP 09
Dolejš Radek – Nezávislí Berouňáci
Ing. Endrlová Šárka – Nezávislí
Berouňáci
Mgr. Holubová Miroslava – ANO
2011
RNDr. Chalupová Soňa - ODS
Mgr. Chlumská Eva – Nezávislí
Berouňáci
Mgr. Chocová Olga - TOP 09 a Nezávislí
Mgr. Kůs Ivan - ČSSD
Ing. Mišina Michal - ANO 2011
Ing. arch. Patera Martin - Strana
zelených a Beroun sobě
Pavlis Josef - KSČM
MUDr. Pěničková Dagmar - ČSSD
Pokorný Jiří - KSČM
Ing. Randa Vratislav - ODS
MUDr. Šillerová Klára – Nezávislí
Berouňáci
Bc. Šimon Ondřej, MPA - ČSSD
Mgr. Šnaidauf Emil - ANO 2011
Štěpánek Josef – Nezávislí Berouňáci
Bc. Táborská Alžběta - Pro Beroun
MUDr. Táborská Kateřina – Nezávislí Berouňáci
Ing. Veselý Martin - Strana zelených a Beroun sobě n
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Tohle město má na víc!

nezávislí kandidáti
Kameel Machart, nakladatel a graﬁk / Ing. Martin Veselý, architekt / Markéta Horáková, personální manažer / Daniel Průša, pojišťovací makléř /
Mgr. Kateřina Kočí, Ph.D., vědecká pracovnice / Mgr. Adam Voldán, pojistný matematik / Michael Kalista, manažer střední školy, vysokoškolský
student / Ing. Petr Veselý, IT specialista / Ing. Martin Dolejší, controller / Filip Ševčík, náměstek ředitele pobočky banky / Štěpán Kebrle, student
ekonomie / Vladimír Čáp, písničkář / Richard Horký, programátor, analytik / Ing. Tomáš Kažmierski, ministerský rada / Mgr. Martin Kočí, Ph.D.,
vysokoškolský pedagog / Bc. Roman Freiberg, VOD content controller / Mgr. Tomáš Petříček, učitel a výtvarník / Jiří Filip, graﬁk / Michaela Justová,
Spare parts Coordinator / Mgr. Bohumila Vokáčová, psycholog / Vilma Ekrtová, fyzioterapeut

www.berounsobe.cz

www.mesto-beroun.cz
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Česká strana sociálně demokratická
a nezávislí kandidáti
Dokončíme investice, které jsme ve spolupráci s ostatními ve vedení
města již zahájili nebo připravili:
▲ Komplexní rekonstrukce plaveckého bazénu na Velkém sídlišti a budovy městské knihovny
▲ Jižní obchvat města včetně kruhové křižovatky u OMV a nového mostu přes Berounku, pokračování v opravách komunikací včetně chodníků,
nové parkoviště P+R u nádraží, zelená vlna Od Závodí k pumpě Benzina,
na Středočeském kraji požadovat úplné dokončení rekonstrukce Plzeňské ulice, generální oprava lávky přes dálnici k cementárně, ve spolupráci s krajem provést integraci hromadné dopravy mezi Berounem, Prahou
a dalšími obcemi v regionu
▲ Oprava cyklostezky u Plzeňské a nová cyklostezka na Vráž
▲ Rekonstrukce a úpravy prostoru před hřbitovem
▲ s VaK Beroun hledat nové zdroje pitné vody pro město, pitnou vodu
pro Hostím a Zdejcinu, kanalizace na Zavadilce, ještě více květin a zeleně, nový park Na Homolce včetně mobiliáře pro volný čas, dořešení
skládky Lištice
▲ Nové byty pro potřebné, startovací byty pro mladé a sociální byty
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením
▲ Nový pavilon 2. základní školy a rekonstrukce ZŠ Závodí, nová šestitřídní MŠ Pod Máchovnou, zateplení MŠ Sluníčko, další dvě třídy pro
MŠ Drašarova
▲ Revitalizace Náhonu včetně Čertovky a pravobřežní Berounky od jezu
k lávce včetně odpovídajících služeb pro volný čas, revitalizace parku
u Zábranského kostela a veřejných prostranství, zejména v okolí Hvězdy
▲ Vybudování víceúčelové haly pro sport a kulturu
▲ Rozšíření a úpravy sportoviště u nádraží ČD – skatepark a využití
bývalé kotelny.

Dále budeme prosazovat:
▲ Městskou hromadnou dopravu trvale zdarma
▲ Participativní rozpočet města – část rozpočtu (do 1 mil. Kč) na investice resp. opravy vyčlenit pro rozhodnutí obyvatel o jeho použití
▲ Vznik centra Berounsko pro rozvoj cestovního ruchu v regionu
▲ Přehodnocení výše poplatku za komunální odpad a ten požadovat
za děti až od 1 roku jejich věku
▲ Veřejnou WIFI, dobíjející stanice pro elektromobily a sdílení kol či
koloběžek
▲ Projednávání úrovně zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami
a její možné podpory, například v oblasti stomatologie a praktického
lékařství
▲ Podporu rozšíření kulturní nabídky ve městě
▲ Efektivnost práce městského úřadu, včetně jeho odpovídajícího
ohodnocení a ustavení ombudsmana pro řešení námětů a připomínek
veřejnosti k práci úřadu
▲ Ještě více strážníků městské policie v ulicích a v součinnosti s Policií
ČR a HZS usilovat o to aby Beroun byl opravdu bezpečným městem.
Více a podrobněji o našem volebním programu naleznete v našich
volebních novinách, které vyjdou koncem září 2018. Dále na našem
stánku a plakátech resp. dalších materiálech.

V Š I C H N I J S M E Z B E R O U N A…
Nejít k volbám, je jako nechat o sobě rozhodovat jiné...
www.cssd-beroun.cz
facebook: https://www.facebook.com/MOCSSDBeroun/

Komunistická strana Čech a Moravy
Vážení voliči, občané města Berouna!
Kandidáti za Komunistickou stranu Čecha Moravy, kteří se rozhodli kandidovat do zastupitelstva města Beroun na volební období 2018 – 2022, jsou si vědomi důležitosti a závažnosti svého poslání, v případě, že budou zvoleni do orgánů města. Jsou rozhodnuti postupovat ve své činnosti tak,
jak to činili doposud, hájit Vaše zájmy a potřeby a rovněž hájit i zájmy města v případě nežádoucích
vlivů zpomalujících rozvoj města.
To bude samozřejmé jen tehdy, když budeme mít podporu Vás, voličů, kteří nám dáte své hlasy.
Půjde tedy o vzájemnou a trvalou spolupráci v oblastech, které považujeme za potřebné, a to zejména v oblasti školství, sociální, dopravní, tvorby životního prostředí, územního rozvoje města.
Kandidaturu jsme přijali s tím, že nebudeme tolerovat projevy bezohlednosti a neslušnosti k občanům města, nečinně přihlížet k ohrožování bezpečnosti občanů, stejně jako k úmyslnému ničení
majetku města i soukromému majetku.
Vedle pravidelných záležitostí, které budou projednávat orgány města v oblastech rozvoje infrastruktury, nakládání s majetkem města, provádění průhledných výběrových řízení atd. budeme
prosazovat podporu sociálního bydlení, dostupného zejména rodinám s malými dětmi a seniorům.
Rozvoj kulturních, sportovních a dalších aktivit občanů všech věkových skupin považujeme
za prostředek ke spokojenému životu v našem městě. Ve své činnosti budeme podporovat podněty
a návrhy dalších subjektů zastoupených v zastupitelstvu města, které povedou k naplnění zájmu žití
v našem městě Beroun.
Informovanost a vzájemná diskuze aktuálních problémů je pro nás samozřejmostí. Děkujeme již
předem za hlasy pro kandidáty KSČM.

Přijďte volit a mějte šťastnou ruku!!!
www.mesto-beroun.cz
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Měníme Beroun k lepšímu
Průjezdnější
centrum

Dokončíme jižní průtah
a uklidníme dopravu

Chytré město
není sen
Zjednodušíme váš
každodenní život

Nové i opravené
školy a školky
Zvětšíme kapacity
pro vzdělávání

Beroun sportovní
a kulturní
Chceme, aby si svůj
volný čas každý užil

Radek
Dolejš

Kateřina
Táborská

Dušan
Tomčo

Eva
Chlumská

Olga
Chocová

Josef
Štěpánek

podnikatel
a zastupitel

lékařka
a zastupitelka

manažer a lídr
kandidátky

zástupkyně
ředitele ZŠ a radní

učitelka na
gymnáziu a radní

hudebník
a radní

NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI

nezavisli-berounaci.cz

Jiří Besser, advokát | Klára Šillerová, lékařka - zastupitelka | Simona Boldi, vedoucí odboru MěÚ | Petr Bureš, majitel autoškoly
Romana Chvátalová, majitelka taneční školy | Martin Onderka, podnikatel | Marcela Gregůrková, lékařka | Jiří Pachner, učitel
Miroslava Kučerová, ředitelka domova pro seniory | Jiří Mužík, soukromý zemědělec | Stanislav Lidinský, ředitel gymnázia
Jan Parkan, majitel reklamního studia | Michal Kutzendörfer, živnostník | Pavel Končel, jednatel | Miroslav Endrle, důchodce

www.mesto-beroun.cz
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ZUŠ V. Talicha otevře novou galerii

V

sobotu 8. září si od 15:00 nenechte ujít zajímavé akce,
na které zve ZUŠ Václava Talicha v Berouně. Bude
slavnostně otevřena nová galerie „V průjezdu“ a první výstava v této galerii nabídne fotografie Vladimíra Kasla.
Současně se můžete těšit na představení knižní novinky
Berounsko a jeho Židé autorky Jindřišky Rosenbaumové a kolektivu a na následnou přednášku a besedu s autory knihy v sále ZUŠ V. Talicha. Akci doprovodí hudebním vystoupením žáci školy. (ab) n

Ocenění pro Střední
zdravotnickou školu Beroun

Z

a projekt Zlepšení kvality výuky ošetřovatelství v angličtině
a zavedení výuky předmětu Ošetřovatelství v němčině získala
SZŠ Beroun hned dvě nejvyšší ocenění, a to pečeť kvality a Evropskou jazykovou cenu Label.
V rámci projektu byl kromě již vyučovaného předmětu ošetřovatelství v angličtině zaveden tento předmět též v němčině. SZŠ
Beroun byla jedna z prvních v České republice, která nabízí žákům studium odborného předmětu v cizích jazycích. (lm) n

Baletní škola Terezie Dudové
zazářila na mistrovství světa

N

ejvětší světové taneční amatérské soutěže Dance World
Cup , která se letos konala ve Španělsku, se zúčastnili i zástupci
Baletní školy Terezie Dudové.
Do této soutěže se škola kvalifikovala již podruhé, tentokrát hned
s třemi choreografiemi: se sborovým tancem Radost ze života,

s tancem Vlaštovky a se sólovým
tancem Voják v podání Jana Kříže. Z Mistrovství světa v tanci si
vezeme úžasné zážitky a motivaci
do dalšího školního roku. Všem
nám je ale jasné, že bez poctivého tréninku na baletní sále, píle
a obětavosti rodičů bychom tohoto úspěchu nedosáhli. (td) n

Tatry na Aljašce
po 40 letech

V

n Velký zrcadlový sál MŠMT - Mgr. Karolina Froňková a Mgr. Leona
Machková (ředitelka školy).

Chlustinové utekla
medaile o desetiny bodu

V

pražské hale Královka se konalo finále Mistrovství ČR
v Pole sport 2018. Ty nejlepší poledancerky se utkaly v kategorii
elit a v této kategorii závodila i Denisa Chlustinová z Hořovic, která
vede lekce také v Berouně. Denisa
ve finále obsadila úžasné 4. místo
a medaile jí utekla o pár desetin
bodů. Momentálně se připravuje na finále MČR v Pole Art 2018
v kategorii elit, které se uskuteční
v říjnu v divadle ABC. (dch) n
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e středu 19. září se můžete těšit
na 16. cestovatelský večer Modrýho Berouna, tentokrát na téma Tatry na Aljašce po 40 letech.
Dne 19. května 1978 odstartovaly
ze Staroměstského náměstí v Praze
dva historické automobily československé výroby Tatra 11 (rok výroby
1924) a Tatra 12 (r. v. 1930) na cestu
po stopách Velkého závodu, který se
konal v roce 1908. Projely Evropou,
Spojenými Státy, Kanadou a dojely
na Aljašku k soutoku řek Tannany
a Yukonu. Bude to na den přesně, když
se před 40 lety 19. září 1978 vrátily
zpět na Staroměstské náměstí. Vlastní
silou, bez cizí technické pomoci ujely
za čtyři měsíce 24 008 km ve světovém
rekordu autoveteránů. Večerem nás
provedou dva přímí účastníci, František Valšuba a Jirka Janovský. Shlédneme filmovou ukázku z jejich cesty,
spoustu fotografií a poslechneme si
píseň složenou na počest jejich cesty
na Aljašku. (zb) n

n Přednášky pro širokou veřejnost
o svaté Ludmile a dalších národních
patronech pokračují
V neděli 9. září se přednáška
uskuteční v Kulturním domě v obci
Tmaň a ve čtvrtek 13. září v restauraci U lva v obci Srbsko. Přednášet
bude Mgr. Jakub Izdný z Filosofické
fakulty Univerzity Karlovy. Všichni zájemci jsou srdečně zváni! Přednášky
jsou zdarma. Více informací na webových stránkách www.svataludmila.cz.
n Při svatoludmilské pouti bude vystavena vzácná relikvie
V letošním roce poprvé v historii
opustila nejvzácnější relikvie spojená s naší první kněžnou a světicí,
svatou Ludmilou, prostory Pražského hradu. Putovala na celonárodní poutní slavnost svatého Cyrila
a Metoděje na moravský Velehrad.
V letošním roce však navštíví ještě
jedno místo, v září bude přítomna
na svatoludmilské pouti na Tetíně. Lebka bude přivezena na Tetín
v den konání poutě 22. září. Bude
přítomna slavnostní mši, poutníci
pak budou mít možnost relikvii uctít
v barokním kostele svaté Ludmily.
V rámci svatoludmilské poutě se
na Tetíně uskuteční již třetí ročník
celosvětového srazu Ludmil a první
sraz Bořivojů, sraz starostů a politiků
a burčáková slavnost. Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení a doprovodný program. n
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Nenechte si ujít Týden hokeje

V

pondělí 17. září od 15:30 budou mít všechny děti bez rozdílu dovednosti
bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si zdarma, jaké to je být hokejistou.
Klub HC Berounští Medvědi z.s. ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje
pořádá na berounském zimním stadionu akci v rámci Týdne hokeje. Kromě zážitku
v podobě prvních krůčků na ledě si každé dítě navíc s sebou domů odnese zajímavý hokejový dárek. Přijďte si vyzkoušet lední hokej a zažijte spoustu zábavy! Akce
Týden hokeje se v rámci projektu Pojď hrát hokej koná v Berouně již poněkolikáté.
Jde o sportovní akci pro děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče, kterým se naskytne
unikátní příležitost seznámit se s hokejovým prostředím. Pro děti je připraven zábavný program na ledě i mimo něj, rodiče zde získají podrobné informace o tom,
co obnáší mít doma malého hokejistu a jaký je přínos ledního hokeje pro fyzický
a osobnostní rozvoj dětí. (vb) n

Berounští veslaři se vydali
na mistrovství v kanoistice

D

eset berounských veslařů se
v červenci vydalo do Račic
na Mistrovství ČR v kanoistice
na krátkých tratích. Jeli tak bojovat se specialisty kanoisty. Berouňáci potvrdili, že oba sporty je
možné skloubit a kombinovat a že
je to výborný doplněk pro unavené tělo po náročném celoročním
veslařském tréninku. A  všichni
ukázali, že jsme schopni s kajakáři svádět souboje a nejsme
vůbec bez šancí. Juniorky Majda
Králová s Terezou Lamprechtovou
se na K1-1km probojovaly do mezijízdy a také si poprvé zkusily

arbora Stejskalová z Berouna (na snímku uprostřed) se
zúčastnila v červenci Mistrovství
Evropy ve Spartan Race ve francouzském Morzine a umístila se v závodě
na 25 km, ve své kategorii 25-29 let
na 7. místě. Druhý den startovala
i v tříčlenných ženských týmech
(spolu s Veronikou Dvořákovou a Veronikou Drábkovou) na 15 km. Mezi
elitními evropskými týmy skončila
děvčata na 6. místě. (ms) n

Z

Další Bulavův úspěch

Č

len triatlonového oddílu TJ
Lokomotiva Beroun František
Bulava si připsal další úspěch při
startu v závodě Xterra Poland (1,5
plavání – 36 km kolo - 10 km běh)
v neděli 12. srpna. Ve své kategorii
50 – 54 let doběhl do cíle na 1. místě a vyjel si tak slot na Havaj.

Berouňačka propadla
Spartan Race

B

Rozběháme Česko:
Běžím proti demenci

apojte se do 2. charitativního běhu Berounem,
který se koná ve středu 19. září
tentokrát s podtitulem Běžím
proti demenci. Účastí podpoříte Domov sv. Anežky České
Charity Beroun, který slouží
seniorům s Alzheimerovou nemocí. Trasa běhu měří 4 km,
cesty jsou zpevněné a vhodné
i pro kočárky nebo vozíčkáře.
Start je naplánován na 18:00
od Pražské brány. Výše startovného pro jednu osobu je
100 Kč, děti vstupné dobrovolné. n

i K2 - 500m a jely přímo finálovou
jízdu. Nejvíce se ale dařilo Martinu Jordánovi, který na K1-500m,
ve své rozjížďce dojel na vynikajícím třetím místě a postoupil
do mezijízd a nakonec skončil
těsně na 9. místě. Zbyněk Laube,
jediný náš kanoista - specialista,
je sice již věkově v kategorii veteránů, ale se svým parťákem Pavlem Šárou se rozhodli jet v prestižní kategorii mužů K2 a skončili
na vynikajícím 4. místě. (rs) n

Plavci sbírají medaile
v dálkovém plavání

S

lezského poháru v Opavě se
v červenci zúčastnil jediný
plavec Lokomotivy Beroun, Tadeáš Neliba. Na trati 10 km nezaváhal a ve své kategorii zvítězil.
Na trati 5 km si vyplaval krásné
2. místo. Poslední červencový víkend se sjeli všichni dálkoplavci
do Dolní Vltavice na Lipenskou
přehradu. Zde se k Tadeáši Nelibovi přidal David Ludvík. Svůj

první start na otevřené vodě si
zde vyzkoušela také Karolína
Emma Nelibová a při svém prvním startu na 500 m si doplavala
pro zlato. Její starší bratr Tadeáš
na trati 3 km dohmátl také jako
první a na 5 km doplaval na skvělém 2. místě. David Ludvík v kategorii starší dorostenci na 5 km
vybojoval 2. místo a na 10 km
skončil na 4. místě. (lobe) n
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