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Nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne
V roce 2021 se musí obce připravit na nový způsob zpoplatnění odpadů

Č

eská republika musí do roku
2030 recyklovat o třetinu více
odpadu než v současné době. Ve
stejném roce také začne platit
úplný zákaz skládkování recyklovatelných odpadů. Vyplývá to
z nového zákona o odpadech,
který schválila vláda, a vstoupil
v platnost 1. ledna 2021. Snížení
skládkování na minimum je celoevropský trend a má hlavní společný cíl: maximálně recyklovat.
V průběhu roku 2021 se musí
všechny obce, tedy i Beroun rozhodnout, jakým způsobem budou
hradit vyšší náklady na skládkovné. V Berouně je platba za odpady
nastavena jako místní poplatek
za komunální odpad, a to místní
vyhláškou. Na nejbližším zasedání, které se uskuteční 23. června,
budou novou vyhlášku s aktuální-

mi cenami schvalovat berounští
zastupitelé.

Stanovení limitů
Od roku 2021 je na každý rok
stanoven limit komunálního odpadu uloženého na skládce na jednoho
obyvatele. Tento limit se bude postupně snižovat. Po dosažení tohoto
limitu zákon skládkovné výrazně

zvyšuje. Ale pozor! Započítávají se
pouze osoby přihlášené k trvalému
pobytu. V Berouně však žije minimálně o 10 % lidí více, kteří jsou
hlášení k trvalému pobytu jinde. Za
vyšší skládkovné tak budeme muset
letos doplácet i kvůli nim. S novým
zákonem jsou již obce oprávněny
určit v obecně závazné vyhlášce
minimální základ dílčího poplatku

i pro ty, kteří tvrdí, že odpad neprodukují. Pro rok 2021 je limit levného
skládkovného stanoven na 200 kg
na obyvatele. Obyvatelé Berouna bohužel uvedeného limitu dosáhnou
již v nejbližší době. Následně budeme muset za uložení komunálního
odpadu hradit mnohem vyšší sazbu,
která naroste o více než polovinu!
dokončení na straně 2

Krátce z radnice
n Kultura se pomalu rozjíždí
Také jste se nemohli dočkat chvíle, kdy si opět zajdete do kina, na výstavu nebo na koncert? Po několika
měsících se opět můžeme osvěžit
kulturou. „Ihned, jak to pandemická
situace dovolila, jsme začali otevírat
naše výstavní síně a chystat kulturní
akce, samozřejmě vše dle planých
opatření. Od června například začne
promítat naše letní kino, MKC Beroun
chystá řadu akcí pro malé i velké
v rámci Berounského kulturního léta,
ale to rozhodně není všechno. Například už 5. června bych rád všechny
pozval na Husovo náměstí a pak
do areálu u Městské knihovny, kde
společně přivítáme poselstvo vévody
Štěpána. Tako akce se koná v rámci
Královského průvodu na Karlštejn,“
uvedl místostarosta Dušan Tomčo,
v jehož gesci je mimo jiné i kultura.
Přehled všech červnových akcí včetně
programu kina najdete uvnitř listu.
n Pozvánka na zastupitelstvo
Berounští zastupitelé se sejdou
na svém pravidelném zasedání
ve středu 23. června, a to v 15:00
v Kulturním domě Plzeňka. Jednání
mohou občané sledovat opět online
na webových stránkách města v záložce Město a úřad/ Rada a zastupitelstvo města. n
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n Výstava v Galerii Pěší zóna v Palackého ulici tentokrát nabízí unikátní fotograﬁe hub, které rostou v našem nejbližším okolí. K vidění bude až do konce srpna a je vázaná ke knize, která by měla letos vyjít, a nese i stejný název - Houby
Berounska a Hořovicka. Berounský okres má jednu zvláštnost. Zasahují do něj tři chráněné krajinné oblasti – CHKO
Český kras, CHKO Křivoklátsko a CHKO Brdy. Zbytek území autoři výstavy Oldřich Jindřich a Martin Majer nazvali
Podbrdsko a nakonec přidali ještě pátý biotop - zahrady a parky, kde také roste mnoho druhů převážně jedlých hub.
Pokud vás téma houbaření zajímá, na straně 12 si můžete přečíst rozhovor s mykologem Oldřichem Jindřichem. n

Workoutové hřiště vzniká Na Štulovně
N
a začátku prázdnin přibyde do sportovní nabídky ve městě nové workoutové hřiště Na Štulovně,
které získalo v rámci loňského participativního rozpočtu nejvíce hlasů. Berounskou venkovní posilovnu
navrhla a vyrobila česká firma WOclub. Její montážní
tým také posilovací prvky v průběhu června nainstaluje tak, aby byla zajištěna maximální kvalita a bezpečnost. Všechny části tréninkové sestavy jsou vyrobeny z oceli a mají speciální protiskluzovou úpravu.
Nechybí v ní hrazda, trojitá bradla, žebřiny, konzole
na lano nebo malá ohnutá bradla pro trénink balančních cvičení, stojek a kliků. Součástí hřiště je dopadová plocha z pryžového granulátu a informační tabule,
kde vedle návštěvního řádu najdou uživatelé také tréninkové návody na cvičení.
Participativní rozpočet chystá město i v letošním
roce. Jaký bude postup? Každý ze zastupitelů bude
moci předložit jeden svůj návrh. Maximálně tak bude

k dispozici 21 návrhů, o kterých pak budou hlasovat
občané a vybírat vítězný projekt. Při internetovém hlasování město využije systém Středočeského kraje, který
dokáže filtrovat hlasující s trvalým pobytem v Berouně.
Dodejme, že na realizaci vítězného projektu je vyčleněno 1 milion korun, stejně jako v minulém roce. n

n Workoutové
hřiště na Štulovně bude
hotové na začátku prázdnin.
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n Navržené přemostění Berounky. Město bude usilovat o jinou variantu.

n Pohled z jižní strany přemostění. Oba snímky pocházejí z původní studie.

Stavba železničního tunelu mezi Prahou
a Berounem má začít za sedm let

S

práva železnic vypsala tendr na
projektanta dokumentace pro
stavbu nové trati mezi pražským
Smíchovem a Berounem! Trať povede převážně v tunelu, který začne
pod Barrandovem a vyústí u Berouna (viz obrázky nahoře). Dále bude
nový koridor pokračovat po novém
mostu přes údolí Berounky a vlaky
následně pojedou po stávající trati
na berounské hlavní nádraží. Navržená trať nebude prozatím využívána jako vysokorychlostní, i když

nový tunel má být navržen pro maximální rychlost 200 km/h.

Požadavky města Beroun
„Správou železnic jsme byli
seznámeni s aktuálním vývojem
stavby nové trati Praha – Beroun.
Město se ohradilo proti tvaru navrženého mostu. Podle původního návrhu se mělo jednat o most
s vysokou ocelovou konstrukcí.
My však požadujeme jiný typ konstrukce mostu, který by méně za-

sahoval do charakteru krajiny a co
nejméně narušil výhled na Tetín
a tetínské skály směrem od Berouna. Zároveň je naším cílem minimalizovat dopady na obyvatele Berouna, a to jak při realizaci, tak při
následném provozu na nové trati.
Chceme také dostatečná protihluková opatření a dodržení všech
technických pravidel. V rámci
výstavby požadujeme, aby hlavní
stavební činnost byla prováděna
z jiného místa, než z Berouna,“
upozornil místostarosta Michal
Mišina na tři hlavní požadavky,
které v rámci projektové přípravy
město vzneslo a zároveň chce ohlídat, aby byly splněny. Nový tunel
by ale město chtělo využít i k jiným
účelům. „Chceme se domluvit, aby
při budování tunelu bylo položeno
nové vodovodní potrubí směrem
od Prahy do Berouna. Zajistili bychom tak občanům druhý přívod

vody do Berouna, protože dosavadní přívod Želivky je již téměř 50
let starý,“ vysvětlil Michal Mišina.

Do Prahy za 12 minut
Samotná stavba by měla začít v roce 2028 a trvat má zhruba
sedm let. Jednou z hlavních výhod
pro obyvatele našeho města bude
rychlé spojení s hlavním městem.
Po dostavbě trati by se měla zkrátit
jízdní doba z Berouna na pražský
Smíchov ze současné více než půlhodiny na 12 minut. Další výhodu
přinese vysokorychlostní trať pro
regionální dopravu a vyřeší tak přetížení současné kapacity. Odlehčení
současné železnice podél Berounky
od dálkové osobní a nákladní dopravy umožní navíc zvýšit frekvenci
provozu příměstských vlaků na této
trati. Zrychlí tak mezinárodní doprava mezi Prahou, Plzní a Mnichovem
či Norimberkem. n

Nejlepší odpad je ten,
který nikdy nevznikne
Další etapa rekonstrukce Bezručovy ulice

Z

ačíná druhá etapa rekonstrukce Bezručovy ulice, staveniště bylo
předáno 25. května. Uzavírka se týká části ulice Bezručova od křižovatky s ulicí Drašarova až zhruba po křižovatku s ulicí V Hlinkách.
Objízdná trasa vede ulicí Okružní, Pod Studánkou a Nerudova. n

Dopravu na D5 komplikuje rekonstrukce dvou mostů

Z

důvodu rekonstrukce dvou dálničních mostů na D5 u obce Chrášťany
musí řidiči nyní počítat s dopravním omezením, a to až do listopadu
letošního roku. Zejména v ranní a odpolední špičce bude v inkriminovaném
úseku docházet ke komplikacím. Proto doporučujeme při plánování cesty
počítat s určitou časovou rezervou a sledovat dopravní informace, například na www.nove.dopravniinfo.cz. n
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pokračování ze strany 1
Samozřejmě je i cesta, jak zvyšování skládkovného co nejvíce eliminovat. Pokud bude obec snižovat
množství opadu, které směřuje na
skládku, podaří se nám udržet limit
200 kg na osobu a nebudeme muset
za skládkovné platit vyšší taxu. „To je
ale v rukou nás všech. Produkce odpadu není věc veřejná, ale je otázkou
každé rodiny. Všichni se musíme snažit snížit množství odpadu a poctivě
třídit, jen tak můžeme limit udržet,“
uvedla starostka Soňa Chalupová.

Třídění: cesta k úsporám
Berouňáci jsou v třídění odpadu
na špičce v České republice, přesto
město za skládkování komunálního
odpadu vynakládá ze svého rozpočtu vysoké částky. Jen za minulý rok,

kdy se ještě platilo za veškerý odpad
stejné skládkovné, doplatilo město
Beroun nad rámec vybraných poplatků dalších 10 milionů korun ze
svého rozpočtu. Za tuto částku bychom přitom například mohli opravit dvě ulice, zrealizovat nový park,
deset dětských hřišť nebo postavit
malou tělocvičnu. Pokud nechceme
vynakládat zbytečně další prostředky za skládkovné, musíme spojit síly
ke snížení celkového množství odpadu a ten vzniklý poctivě třídit. To je
totiž jediná smysluplná cesta.
Věděli jste například, že bioodpad
tvoří až 41 % hmotnosti komunálního
odpadu? Maximální využití hnědých
popelnic na bioodpad nebo domácí
kompostování výrazně odklání odpady za skládek. O třídění bioodpadu se
dočtete více na str. 14. n
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Díky nové filtraci na Želivce
pijeme kvalitnější vodu

D

obrá zpráva pro odběratele
pitné vody: z kohoutků nám
teče kvalitnější voda! Projekt
„Modernizace úpravny vody Želivka, 2. stavba - sorpce na granulovaném aktivním uhlí (GAU)“
je totiž dokončen. Od 31. ledna
přešla tato stavba do zkušebního
provozu, který by měl trvat rok.
V nové hale je využitý systém
s granulovaným aktivním uhlím.
Tato technologie, založená na pohlcování škodlivin, se využívá po
celé Evropě k odstranění pesticidů,
léčiv a dalších nežádoucích látek,
které produkuje do přírody člověk.
A právě aktivní uhlí si s těmito nežádoucími látkami umí poradit.
Výsledkem tak je kvalitnější voda
nejen pro Berouňáky, ale pro dalších 1,3 milionů odběratelů pitné
vody z tohoto zdroje. Dodejme, že
úpravna vody Želivka až dosud
využívala k čištění vody pískovou
filtraci a ozonizaci.
„Díky této modernizaci je 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 živelních 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,
na pokrok v detekčních metodách
a na předpokládané rozšiřování
katalogu nežádoucích a škodlivých
látek,“ uvádí představitelé společnosti Želivská provozní a Úpravna
vody Želivka.
Tato modernizace stála zhruba
1,2 miliardy korun, z této sumy část
pokryla dotace a zbytek byl uhrazen z výnosu společnosti. Modernizace úpravny vody bude pokračovat
i v dalších letech. n

Cyklobox se vrátil na Závodí

P

řinášíme dobrou zprávu pro
cyklisty! Cyklobox u lávky na
Závodí se po opravě vrátil na své
původní místo a zájemci jej opět
mohou využívat pro bezpečné parkování svých kol. Další boxy cyk-

listé najdou například v ulici Karly
Machové nebo u městské knihovny.
Od podzimu minulého roku je v provozu také cyklověž u autobusového
a vlakového nádraží, kde za úschovu
kola zaplatíte 5 Kč za den. n

n Berounka dosáhla na 1. povodňový stupeň.

n Situaci na Berounce a Litavce řešil povodňový štáb.

Deště v květnu zvedaly hladiny řek

S

ilné deště zvedaly v polovině května hladiny řek v celé České republice. Kvůli obavám z případných povodní se sešel i povodňový
štáb pro Beroun i celou oblast. Berounka naštěstí vystoupila jen na první povodňový stupeň a zůstala v korytu, Litavka se dostala na druhý
povodňový stupeň, ale ani ta naštěstí škody nenapáchala. n

n Rekonstrukce části ulice Karla Čapka skončí k 10. červnu.

n Cyklobox se po opravě vrátil na své původní stanoviště.

Volnočasová příloha
n Redakce Radničního listu připravuje na září pravidelnou volnočasovou
přílohu na rok 2021/22, která nabídne přehled berounských organizací,
oddílů a klubů. Pokud nechcete v tomto katalogu chybět, pošlete včas
potřebné informace. Podklady pro přílohu zasílejte nejpozději do 25. července pomocí formuláře na webu města v sekci Aktuality / Radniční list
nebo rovnou na e-mail kttm@muberoun.cz. n
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Rekonstrukce ulice
Karla Čapka finišuje

D

o 10. června má být hotová
rekonstrukce části ulice Karla Čapka. Kromě nových povrchů
se lidé dočkají vyššího počtu
parkovacích stání, nové zeleně
i osvětlení. Firma stihne stavební práce ještě před zahájením
sezóny na venkovním koupališti

tak, jak zněl požadavek města.
Koupaliště, které prošlo v loňském roce také zásadní rekonstrukcí, se v závislosti na počasí
otevře po 10. červnu. Aktuální
informace s termínem otevření
zveřejníme na webových stránkách města. n
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Městská knihovna Beroun
zve na zajímavé akce
n Ztracený knihovník potřetí

n Návštěvnická karta nabízí balíček slev a výhod pro každého.

Dovolenou na Berounsku
zpříjemní návštěvnická karta

L

etošní dovolená se ponese
ve znamení minulého roku,
mnoho lidí si bude vybírat destinace v České republice. Ti, co se
rozhodnou pro Berounsko, si mohou zpříjemnit pobyt návštěvnickou kartou, která nabízí více než
44 slev a výhod.
Nabídka v návštěvnické kartě
je velmi pestrá, každý si přijde na
své. Milovníci kultury a historie
mohou využít četná zvýhodnění
na vstupy do muzeí či na komentované prohlídky a exkurze památek. Pro aktivní dovolenkáře jsou
nachystány slevy na sportovní
vyžití. Rodiny s dětmi určitě ocení
nabídku koupacích aktivit a míst,
kde se mohou seznámit s domácími i exotickými zvířátky. Všechny
volnočasové aktivity doplňují slevy
do stravovacích zařízení, jako jsou
restaurace, bistra či bary. Pro ty,
kteří by na Berounsku chtěli trávit
dovolenou, jsou nachystány slevy
na ubytování v hotelech, penzionech či apartmánech.
„V návštěvnické kartě Berounska, kterou jsme vydali již podruhé,

se letos sešel úctyhodný počet slev
a výhod. Je vidět, že nejen podnikatelé na Berounsku měli zájem se do
projektu zapojit. Zároveň doufám,
že návštěvnická karta udělá radost
jejím držitelům,“ uvedl Dušan Tomčo, předseda představenstva destinační agentury Berounsko.
Kartu získají přenocující návštěvníci ve vybraných ubytovacích
zařízeních jako bonus k pobytu
zdarma. Jednodenní výletníci či
místní obyvatelé si kartu mohou
zakoupit na několika prodejních
místech. Jak ubytovací zařízení, tak
prodejní místa jsou uvedena na
webových stránkách www.berounsko.net v sekci návštěvnická karta,
kde jsou zároveň uvedeni poskytovatelé, kteří nabízí slevu či výhodu.
Úspora se pro držitele karty pohybuje v řádu stovek korun a závisí na
množství čerpaných slev a výhod.
Úkolem návštěvnické karty je
podpořit cestovní ruch a inspirovat
návštěvníky k objevování mnohdy
pro ně nových míst. Kartu od roku
2020 vydává destinační agentura
Berounsko. n

Třetí díl naší únikovky je tady! Poté, co jsme po ztraceném knihovníkovi pátrali přímo v knihovně a ve virtuálním prostředí, se vydáme
ven. Přímo po Berouně se totiž potulují zlé bytosti z jiného světa (ano,
Požírači vědomostí jsou tu!). Vaším úkolem bude zabránit jim v páchání škod a možná i v úplném zničení našeho světa. Sbalte si svačinu,
vezměte pohodlné boty a vypravte se na záchrannou výpravu po městě
a jeho okolí. Hra je určena primárně dětem ve věku 9-13 let, ale zabaví se u ní celá rodina. Přihlašovat se můžete na e-mailu studovna@
knihovnaberoun.cz. Upozorňujeme, že délka hry se pohybuje kolem
3 hodin, nachodíte cca 12 km a cesta nebude vhodná pro kočárky.
n PRSK-OFF: Offline zábava s Prskavkou
Odpojte se od virtuálního světa a pojďte si spolu hrát. I s naší knihovní skřítkou Prskavkou! Na děti čeká program plný zábavy a her pro
celou rodinu. Akce se uskuteční v sobotu 19. června od 13 do 16 hodin před budovou knihovny. Občerstvení zajistí Jiná káva. Od 16 hodin
bude pro děti před Jinou kávou připraveno Divadlo Ančí a Fančí, které zahraje Dvě pověsti české O silném Bivojovi a Statečném Šemíkovi.
Vstup s mobilním telefonem jen na vlastní nebezpečí! Buďme spolu
offline! V případě nepříznivého počasí se akce neuskuteční.
n Berounsko jako příležitost pro firmy a podnikatele
Výstava Krajské hospodářské komory Střední Čechy si klade za cíl
poukázat na výrobky a služby firem a podnikatelů z Berounska. Navštívit ji můžete po celý měsíc červen ve vestibulu knihovny.
n Stranou - evropští básníci naživo
Výstava mapující třináct let festivalu Stranou – evropští básníci naživo doprovodí letošní program již čtrnáctého ročníku tohoto básnického festivalu, který se odehraje od 8. do 12. června na několika místech
v Berouně, na Tetíně, v Praze a na hradě Krakovci. Výstava v Městské
knihovně Beroun bude k vidění po celý měsíc červen.
n Semínkovna v knihovně
Máte víc semínek, než dokážete zasadit? Přineste je k nám! Na chodbě oddělení pro dospělé máme novou Semínkovnu, kam můžete vkládat darovaná semínka a nějaká si naopak odnést. Vše je zdarma a volně
přístupné. Semínkovnu najdete i na pobočce Sídliště. n

LETNÍ OTEVÍRACÍ DOBA
Upozorňujeme čtenáře, že od 1. do 16. července 2021
bude knihovna UZAVŘENA!
V měsících červenci a srpnu bude platit letní otevírací doba:
Oddělení pro dospělé: pondělí 8:00–18:00, středa 8:00–18:00
Oddělení pro děti: pondělí 8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00
Pobočka Sídliště: čtvrtek 8:00 – 11:00, 12:00 – 18:00

Nová série hrnků čtvero ročních
období potěší nejen milovníky čaje

P

o sérii kávových hrnků s motivy berounských památek, které jsme
pro velký zájem několikrát doobjednávali, chceme nyní udělat radost také vyznavačům čaje. Opět se jedná o sběratelskou kolekci, která
bude tentokrát barvou i motivem
zaměřena na čtyři roční období.
V prodeji je již první jarní hrnek
zelené barvy, který si můžete
koupit v berounském infocentru
za 110 Kč. Na další motiv, který
tentokrát bude zdobit oranžový
hrnek, se můžete těšit v srpnu.
Podzimní hrnek představíme v říjnovém Radničním listu a poslední
zimní hrnek z této série pak v prosincovém vydání. n
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Část nádraží využijí podnikatelé

V

loňském roce dokončila Správa železnic rekonstrukci nádražní budovy
na Závodí. Ve veřejné soutěži vybrala nájemce části vnitřních prostor,
který zde chce provozovat fitness centrum. Přestavbou v současné době
prochází i budova hlavního nádraží. Správa železnic v tomto objektu nabízí
čtyři prostory k pronájmu. Více informací na www.spravazeleznic.cz. n
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Jubilea
n Dne 16. června oslaví naše
maminka, babička a prababička
paní Marie Hadačová své 75 narozeniny. Přejeme hodně zdraví
a spokojenosti i v následujících
letech. Synové Pavel a Jiří se svými
rodinami.
n Krásné 95. narozeniny oslaví
21. června paní Božena Krásová.
Přejeme hodně zdraví a štěstí do
dalších let.
Ke všem gratulantům se přidávají
představitelé města Beroun, redakce Radničního listu a také Klub
důchodců Beroun.
Pozn. redakce:
Připomínáme, že tato služba je
pro vás zdarma. Stačí kontaktovat Radniční list vždy nejpozději
do 12. předchozího měsíce na e-mail kttm@muberoun.cz případně blahopřání odevzdat v podatelně radnice.

Blokové čištění ulic
n 2. června: Branislavova + parkoviště (křižovatka s ul. Bezručovou),
Tyršova I (po nábř. U Sokolovny) +
polovina parkoviště v Tyršově ulici
n 3. června: Tyršova II (od ul. Nábř.
U Sokolovny - do Tovární), druhá
polovina parkoviště v Tyršově ulici
n 9. června: Husova, Prokopa Holého, Barrandova, Hájka z Libočan,
Horymírova, Steinerova
n 10. června: Želivského, Žižkova,
1/2 Jeronýmova, Miličova, Sladkovského, chodníky Husova
n 16. června: 1/2 Jeronýmova,
Jakubova, Chelčického, Roháče
z Dubé, Rokycanova, Bořivojova,
Pod Jarovem, chodníky Cajthamlova
n 17. června: Svatojánská, Školní
náměstí, Máchova
n 23. června: Na Veselou, Vojanova, Jiráskova
n 24. června: Chválova, Na Kaplance, Pod Kaplankou + parkoviště,
Okružní + 2x parkoviště
n 30. června: U Stadionu, Nábřeží
u Sokolovny + parkoviště, Profesora Urbana n

Zubní pohotovost
n 5. a 6. 6. MUDr. Eva Trtková,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
602 448 894
n 12. a 13. 6. MUDr. Richard
Valta ml., Žebrák, Hradní 68, tel.:
311 533 384
n 19. a 20. 6. MUDr. Vladimíra
Veselá, Beroun, Švermova 1591,
tel.: 601 371 200
n 26. a 27. 6. MUDr. Magdalena
Třesohlavá, Lochovice 308, tel.:
723 556 474
Pohotovost je od 8:00 - 11:00
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Beroun si připomněl
konec 2. světové války

N

a 8. května připadá jedna
z hlavních událostí historie
nejen ČR ale i Evropy - ukončení 2. světové války v roce 1945.
Tento významný den jsme si připomněli i v Berouně v čele představiteli městské samosprávy
místostarosty Michalem Mišinou
a Dušanem Tomčem, kteří uctili
tento významný den položením
věnce u pomníku obětem 2. světové války na třídě Politických
vězňů následně i na berounském
hřbitově. n

n Místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo položili věnec u pomníku obětem 2. světové války.

Síť sdílených elektrokol se rozšiřuje
P
odle množství modrých elektrokol nejen v ulicích Berouna
je vidět, že zájem o jejich užívání
neutuchá, spíše naopak. Dobrou
zprávou projektu, který vznikl
za významného přispění Nadace
Tipsport, je, že se síť dobíjecích
stanic daří rozšiřovat. Ještě do
prázdnin by dvě měly přibýt ve
Zdicích. „O tento skvělý projekt
máme od začátku zájem a jsem
rád, že zastupitelé rozhodli o rozšíření sdílených elektrokol do
Zdic. Po konzultacích s berounským místostarostou Dušanem
Tomčem jsme se připojili ke spolupráci s firmou nextBike Czech
Republic a začali jsme budovat
dvě dobíjecí stanice v našem městě,“ přibližuje starosta Zdic Antonín Sklenář. V současné době se
dělají zemní práce a s montáží
a spuštěním stanic se počítá už
na konci letošního jara. Ve Zdicích
bude jedna ze stanic stát v centru
města pod radnicí poblíž autobusové zastávky a druhá u sportovní
haly. „Myslím, že zejména v létě
návštěvníci našeho koupaliště
z Berouna a Králova Dvora tuto
lokalitu ocení,“ doplňuje zdický
starosta.
Rozšíření stanic se však připravuje i v Berouně. Ve stádiu
projektování jsou dvě nové stanice. „Jedna z nich bude stát mezi
finančním úřadem a areálem
Lokomotivy. Předpokládáme, že
v hustě obydleném sídlišti Litava
bude o kola velký zájem. Druhá
pak bude na Zdejcině, kde jsme
spolupracovali na přípravách
s osadním výborem,“ přibližuje
berounský místostarosta Dušan
Tomčo. Navíc ještě finišuje jednání se soukromým subjektem
o umístění třetí stanice na Závodí u kempu. Se spuštěním těchto
stanic se počítá ve druhé polovi-

ně tohoto roku. Navíc v lokalitě
Závodí projevil zájem o jednu
stanici ještě jeden soukromý investor.
Zájem o umístění stanic je velký a každý by ji chtěl mít co nejblíže ke svému domovu, ale vše

musí jít postupně s akcentem na
finanční a územní možnosti našeho města. Určitě jsou ve výhledu
i další – Jarov, Zavadilka, na Cibulce, Hostim, u Lidlu, zájem do
budoucna projevily i okolní obce
Srbsko, Nižbor, Karlštejn. n

n Síť dobíjecích stanic sdílených elektrokol se letos rozšíří.

ČEZ Distribuce přechází
k elektronickému systému informování

O

d výlepu plakátů v místě odstávky přechází ČEZ distribuce k elektronickému způsobu
informování. Informace o plánovaných odstávkách elektřiny můžete nyní dostávat e-mailem nebo
SMS.
Své aktuální kontaktní údaje
pro zasílání upozornění si nastavíte přímo v Distribučním portálu
nebo na www.cezdistribuce.cz/
sluzba, kde budete potřebovat
pouze 2 údaje, a to IČO a EAN kód
odběrného místa. Tento 18místný
číselný identifikátor najdete na
vyúčtování za elektřinu. U více
odběrných míst stačí zadat při
registraci služby jeden libovolný
EAN a automaticky se Vám nabídnou všechna Vaše další odběrná

místa. Ke každé adrese odběrného místa si můžete jednotlivě
ale i hromadně nastavit zasílání
upozornění na 1 telefonní číslo
a až 3 e-mailové adresy. Upozornění na odstávky elektřiny budete
dostávat vždy minimálně 15 dní
předem a v případě zjištěné poruchy obdržíte navíc i SMS s předpokládanou dobou obnovení dodávek elektřiny. Zákazníci připojení
z napěťové hladiny vysokého a velmi vysokého napětí a výrobci mohou registrací této služby přejít
z oznamování odstávek doporučeným dopisem na e-maily.
Služba je poskytována zdarma
a informace obdržíte včas a bez
papírů. Více informací na www.
cezdistribuce.cz. n
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Ředitel Jungmannovy základní školy Beroun Ivan Souček:

Testování dětí jsme zvládli dobře.
Je vidět, že tu máme skvělou partu lidí!

V

našem malém seriálu, ve kterém postupně představujeme
berounské základní školy, jsme
s jejich řediteli většinou řešili strasti distanční výuky. Když přišla řada
na Jungmannovu základní školu,
byla již budova naštěstí plná dětí.
Ty se totiž konečně mohly vrátit
do lavic, i když podmínkou pro
prezenční výuku se stalo testování.
S ředitelem „Jedničky“ nebo chcete-li „Jungmannky“ Ivanem Součkem jsme proto probírali hlavně
testování a návrat dětí.

Školáci se po distanční výuce
postupně vracejí do školních lavic. Jak jste zvládli povinné testování?
Myslím, že dobře. Testujeme
ještě před začátkem vyučování, abychom narušovali výuku co možná
nejméně. Hlavně jsme chtěli pomoci kolegyním na prvním stupni,
aby se mohly soustředit jen na výuku. Protože by pořád mělo platit,
že učitel má učit. Tedy alespoň si
to i po těch letech ve školství stále
naivně myslím. Mám pocit, že to ale
jiné instituce nechápou. Ze škol se
stávají administrativní, dotazníková a testovací centra a není to jen
trend doby covidové.
S čím byly při testování největší problémy a co vás naopak
příjemně překvapilo?
Problémy? Snad ani ne. Nastavili
jsme organizační parametry tak, aby
to výuku nenarušovalo. Dál to bylo
na rodičích žáků, zda své dítě do
školy pošlou či ne. Byl jsem nesmírně potěšen ochotou svých spolupracovníků, od správních zaměstnanců
počínaje, přes asistentky pedagoga,
vychovatelky ŠD a učitele konče. Jim
patří mé velké poděkování za to, jak
se profesionálně a lidsky k problému postavili. Je vidět, že na Jungmannce je opravdu skvělá parta lidí,
a to se odráží i v naší práci.
V dubnu žáky devátých tříd
čekaly přijímací zkoušky. Jak na
ně vaše škola své žáky připravovala ve chvíli, kdy museli být žáci
doma? Nabízeli jste speciální
konzultace nebo jinou formu
přípravy?
Žáci měli možnost online konzultací a od ledna jsme přidali
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v hlavních předmětech trochu více
online hodin. Později byly povoleny
skupinové konzultace. V některých
případech je žáci využili. Mnoho
věcí se řešilo i mailovou komunikací s vyučujícím. Pokud měl někdo
zájem, tak si vždy cestu našel. Primárně zastáváme názor, že pokud

Žáci, kteří mají určité výukové
problémy, využívají pomoci asistentů pedagoga, pracuje s nimi
speciální pedagožka nebo v některých případech i školní psycholog.
Vyučující mají nastaveny individuální konzultace. Ale opět záleží na
žácích, zda je využijí.

n Ivan Souček ukázal na další problém distanční výuky. Pravidelná školní
docházka totiž u dětí vytváří správné pracovní návyky do budoucna.
má žák zájem, pomůžeme mu.
„Když je přijímač, je i vysílač.”
Někteří rodiče mají obavy,
aby kvůli distanční výuce nebyly jejich děti s učením pozadu
a nemusely to dohánět v dalších
ročnících. Můžete tyto obavy vyvrátit?
Naším úkolem v současné době
je zmapovat vědomosti žáků, zjistit, kde je problém. Následně se ve
zbývajícím čase zaměřit na důležité
učivo, na které se bude v příštím
roce navazovat. Dá se říci, že stále
dodržujeme učební plán. Počítáme
s tím, že opět celé září vyčleníme
k opakování a upevňování učiva.
Udělali jsme to i v letošním školním
roce, ale následně bylo vše opět narušeno. Zkrátka plán je plán a realita může být jiná. Stručně řečeno,
zvládneme to. V březnu jsme zde
měli na kontrole distančního vzdělávání ČŠI a musím říci, že jako škola jsme byli hodnoceni velmi dobře.
Nabízíte dětem, které v domácím prostředí učivo nezvládaly,
nyní nějakou možnost doučování nad rámec běžných hodin?

Myslíte si, že pandemie přinese do českého školství změny,
nebo se domníváte, že po jejím
překonání se vrátíme do původního systému?
Všichni jsme se posunuli ve
využití digitálních technologií. Myslím jak učitele, tak žáky. Jednou ze
změn je i povinné navýšení hodin
informatiky, a to od 4. ročníku.
S tím problém nemáme, protože
nyní učíme informatiku od 5. ročníku, takže zásah do vzdělávacího
plánu vyučovacích hodin bude
minimální. V tom jsme byli asi vizionáři. Problém, který vidím, je
v úplně jiné skladbě učiva informatiky. Je zrušena výuka uživatelských
programů s tím, že by měly být
probírány v jiných předmětech –
textový editor v českém jazyce,
tabulky v matematice, prezentace
ve výtvarné výchově… Kde na to
vzít prostor? A na úkor jakého učiva? Sice v rámcovém vzdělávacím
programu dochází k určité redukci
učiva, ale… Budeme se s tím muset
nějak rozumně poprat.
Výuka informatiky se mění na
robotiku a programování. Nevím,
kolik žáků ZŠ se bude živit pro-

gramováním, ale všichni se budou
potřebovat orientovat v normálním
uživatelském prostředí. Neboli
opět ode zdi ke zdi, co Čech, to programátor. To jsme již jednou zažili
s druhým cizím jazykem. Nic proti
jazykům, ale proč všichni a povinně
druhý cizí jazyk? Nebylo by lepší
pro některé žáky rozšířit hodiny
mateřského jazyka?
Žáci zjistili, že jim škola, kamarádi a učitelé chybí a začali se
těšit i do školy. Není to úžasné?
Snad je to naučilo převzít trochu
víc zodpovědnosti za své vzdělání
(tady mám na mysli hlavně starší
ročníky). Rodiče zjistili, že není
úplně jednoduché někoho něco
naučit. I jim patří mé poděkování,
bez nich by to mladší žáci zvládali
špatně.
Přineslo to změny v terminologii: distanční vyučování je „placaté
vyučování“ a prezenční vyučování
je „vyučování ve 3D“. Samozřejmě
je to vtip, ale pokud bychom se občas v práci nezasmáli, tak by to bylo
špatně.
Spíš bych se zamyslel, co jim to
vzalo. Hodně se píše o sociálních
kontaktech. Ano, to je pravda. Málokdo hovoří o pracovních návycích.
Škola není jen o „čtení a počítání“,
ale do budoucna vytváří u dětí pracovní návyky. Tzn. ráno vstát a jít do
práce a je jedno, co bude dělat. Je
to o pravidelnosti a zodpovědnosti.
Pokud chodí žák pravidelně do školy, je předpoklad, že nebude mít absence v práci, má správné návyky.
To si málokdo uvědomuje.
Blíží se konec dalšího netypického školního roku. Co byste
popřál školákům a pedagogům
do toho příštího?
Zdraví a ničím nenarušovaný
další školní rok. Tyto dvě věci nám
stačí, abychom mohli odvádět dobrou práci, abychom se vrátili k normální kantořině.
Ještě mi dovolte poděkovat
vedení města Beroun a zejména
celému odboru školství a volnočasových aktivit za velkou pomoc
všem berounským MŠ a ZŠ. Ono
to navenek asi není moc vidět, ale
ta podpora ve všech oblastech byla
důležitá. Bez důvěry a podpory
města by pro nás bylo zvládání této
krizové situace daleko těžší. n
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Vedoucí klinické laboratoře Medicentra Beroun Petr Bořil:

Protilátky vznikají za dva až tři týdny
po prodělání Covid-19 nebo po očkování

S

tále větší procento obyvatel
České republiky má za sebou
alespoň první dávku očkování
proti Covid-19. Řada z lidí již také
onemocněním prošla. Jak se tvoří
protilátky v našem těle, jak dlouho vydrží a další otázky na toto
téma jsme položili vedoucímu
Klinické laboratoře Medicentra
Beroun RNDr. Petru Bořilovi.
Co jsou protilátky a jaká je jejich úloha?
Protilátky (imunoglobuliny)
jsou proteiny, které jsou schopny
jako součást imunitního systému
identifikovat a zneškodnit cizí objekty (bakterie a viry) v těle. V těle
se nám mohou objevit tři třídy
protilátek - imunoglobuliny A, M
a G (IgA, IgM a IgG).
IgA protilátky se vytvářejí na
sliznici dýchacích cest a v tělních
sekretech, tzn. v místech, kterými
infekce/virus do těla nejběžněji
vniká - vytvářejí první překážku
pro vstup viru do těla.
Pokud to nestačí a dojde k akutnímu stádiu onemocnění, vytvoří
se protilátky typu IgM, které pomáhají infekci zvládnout. Tvoří se
asi pátý až osmý den od objevení
příznaků a relativně rychle úplně
vymizí (cca 20. – 30. den).

Jakou metodou protilátky vyšetřovat?
Metodami chemiluminiscenčními (CLIA) nebo enzymoimunoanalytickými (ELISA, EIA). Dobrou
zkušenost máme například s testy
od amerického výrobce Abbott, jejichž parametry spolehlivosti byly
testovány americkým Úřadem pro
kontrolu léčiv a potravin (FDA)
a mají i certifikaci pro použití
v EU. Naproti tomu tzv. rychlotesty (tzn. testy na principu imunodifuze) vykazují v mnoha případech
značnou míru nespolehlivosti.

Protilátky typu IgG se vytvářejí
2 - 3 týdny po onemocnění nebo
po očkování. Mají funkci protektivní - ochraňují organismus před
další infekcí. Fungují tak, že zajistí „zalepení klíče“, kterým si virus
„odemyká“ vstup do buňky a tím
zabrání šíření infekce. V infekční
sérologii jsou obecně považovány za důkaz proběhlé infekce,
případně úspěšného očkování.
U každého z nás se ale tvoří jinak
rychle a v jiném množství.
Jak dlouho protilátky vydrží?
Nyní už víme, že protilátky
vydrží mnohem déle, než byly
běžně uváděné tři měsíce. Velké
mezinárodně uznávané studie
dokládají přetrvávající přítomnost IgG protilátek 6 - 8 měsíců
po infekci Covid-19. Na druhou
stranu se v ojedinělých případech
může stát, že výsledek stanovení
vyjde negativně, i když daná osoba měla silné klinické příznaky
- někteří lidé nemusejí protilátky
vytvořit vůbec a že již infekci prodělali, poznáme jen díky aktivované buněčné imunitě.
Podle našich zkušeností tedy
přetrvávají po dobu šesti až devíti
měsíců (déle než lehce přes rok
je vzhledem k dřívější nedostup-

n RNDr. Petr Bořil
nosti spolehlivých testů rutinně
nikdo nemohl testovat) a jejich
hladina klesá hrubým odhadem
o 20 - 30% za měsíc. Je to ale velmi
individuální, a proto je třeba hodnoty pravidelně sledovat.
Pokud jsou protilátky IgG pozitivní, znamená to, že pacient
má ochranné protilátky?
Ano, pokud je výsledek protilátek IgG signifikantně vyšší než
hodnota cut-off (tedy než uvedená hraniční hodnota testu), lze
považovat naměřenou hodnotu
za protektivní.

Kdy jít na vyšetření protilátek?
Pro potřebu potvrzení prodělané infekce, případně úspěšnosti
očkování se doporučuje stanovovat
IgG protilátky v časovém odstupu
minimálně 2 - 3 týdny po prodělaném onemocnění nebo očkování.
Dále doporučujeme pravidelnou
kontrolu po 2 - 3 měsících. Pokud
poklesnou pod hraniční hodnotu, je dobré podstoupit očkování.
V současné době, kdy už máme
k dispozici vakcíny, je velmi významné vyšetřit protilátky i před
vakcinací - při vyšší hladině protilátek je možno vakcinaci odložit,
naopak při hodnotě nízké očkování
co možná nejrychleji absolvovat. n

U nemocnice roste mateřská škola pro děti zaměstnanců

K

n Vizualizace finální podoby mateřské školy u nemocnice.

www.mesto-beroun.cz

aždý, kdo přijíždí do Rehabilitační nemocnice Beroun, si
musí povšimnout rostoucí stavby
po levé straně. Jde o mateřskou
školku primárně určenou pro děti
zaměstnanců nemocnice.
Školka se bude pyšnit krásným venkovním dětským hřištěm
a moderně řešeným interiérem.
Vnitřní prostory mateřské školky
jsou navrženy pro dvě skupinky
po 24 dětech.
„S ohledem na velký zájem
z řad našich zaměstnanců plánujeme otevřít školku už 1. září.
Souběžně se stavbou a vybavením školky již rovněž řešíme její
personální zajištění,“ uvedla novinky ředitelka nemocnice Nataša
Petsini. Z tohoto důvodu hledá
nemocnice do nové mateřinky
chůvy a učitelky.

„Umístění dětí do firemní mateřské školky je jedním z mnoha
benefitů, které svým zaměstnancům nabízíme. Dalším velmi využívaným benefitem jsou volné
permanentky do ZOO Praha či
slevy v nemocniční lékárně. Nabízíme i podporu vzdělávání, nebo
bezplatnou právní a finanční
konzultaci,“ potvrdila bohatý benefitní program Kateřina Horová,
vedoucí personálního oddělení
nemocnice.
Rehabilitační nemocnice Beroun v současné době intenzivně
shání všeobecné nebo praktické
sestry a fyzioterapeuty. Kromě
náborového příspěvku až 20 000
korun je nově vznikající školka
dalším plusem, proč se rozhodnout pro práci právě v této nemocnici. n
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Představujeme laureáty městských poct

Pro nominace na Cenu města Beroun máte čas do konce června
Do konce června můžete nominovat osobnosti nebo spolky pro letošní udílení Cen města Beroun. Pokud víte o někom, kdo by se
mohl stát dalším laureátem městských poct, dejte nám vědět. Podmínkou je, aby osoba nebo případně její skutky měly přímý
vztah k městu Beroun. Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu.
Nominace je možné adresovat na odbor školství a volnočasových aktivit na e-mail osva@muberoun.cz, nebo stačí vyplnit formulář na webu města, v záložce Kultura/Cena města Beroun. Osobnost můžete nominovat také prostřednictvím kupónu a ten
odevzdat v obálce v podatelně městského úřadu do 30. června. Nezapomeňte obálku označit názvem Radniční list - Cena města.

Z

ároveň si pojďme společně
připomenout, kdo již toto
ocenění od roku 2013, kdy se
udílelo poprvé, získal. Jak se
sami můžete přesvědčit, jedná se
jak o osobnosti z oblasti kultury,
sportu, společenského života tak
i například z vědecké oblasti.

Rok 2013
Vladimír Izbický
Historicky
vůbec první
člověk, který
převzal toto
ocenění, byl
výtvarník
a organizátor vyhlášených hrnčířských trhů
Vladimír Izbický. Získal cenu za
dlouholetou činnost v kulturní
oblasti a za své dlouholeté zásluhy o obnovení povědomí o historické hrnčířské tradici Berouna.
Vladimír Izbický samozřejmě
nechyběl ani u zrodu Muzea berounské keramiky.
Smíšený pěvecký sbor Slavoš

tvarníkovi a spisovateli, a to Jiřímu Kahounovi. Jeho celoživotní
dílo v oblasti literárního a výtvarného umění významně obohatilo
kulturní a společenský život a stále přispívá ke kultivaci společnosti, zejména dětí a mládeže.
Zastupitelé se nakonec rozhodli
udělit toto vyznamenání dlouholeté ředitelce Muzea Českého
krasu Janě Čapkové, která byla
oceněna za své dlouholeté působení v oblasti kulturního a společenského života města Berouna.
Karel Souček
Druhým
laureátem
se stal známý berounský malíř,
grafik, fotograf a ilustrátor Karel
Souček.
Do oblasti
berounské kultury se zapsal nezapomenutelnou stopou. Svůj
milovaný Beroun zachytil na
svých obrazech a jeho podoba
tak zůstane zachována pro další
generace.

Rok 2015
Jana Civínová

Spolu s Vladimírem Izbickým
byl prvním držitelem Ceny města
Beroun i smíšený pěvecký sbor
Slavoš. Této pocty se mu dostalo
v roce, kdy slavil 40. výročí od svého založení. Slavoš za dobu své
existence úspěšně reprezentoval
Beroun v naší zemi i za hranicemi
České republiky.

Rok 2014
Jana Čapková
Psal se rok 2014 a lidé mohli již podruhé zasílat nominace
na držitele Ceny města Beroun.
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Tentokrát jedna z cen mířila do
jiné, než jen kulturní sféry. Zakladatelka novodobé historie Farní
charity Beroun Jana Civínová obdržela cenu za dlouhodobé šíření
myšlenky solidarity a pomoci potřebným.
Jiří Kahoun
Také v roce 2015 bylo ocenění
předáno dalšímu známému vý-

Rok 2016
Božena Kebrlová
Sokol Beroun je úzce spjat
s Boženou Kebrlovou. Byla tedy
zcela logickou volbou pro všechny, kteří se
rozhodovali, komu
udělit městskou poctu
tentokrát .
Patří jí za
její obětavé
a
aktivní
působení
v
oblasti
tělovýchovy a sportu, kterým významně přispěla k fyzické aktivitě
dětí i dospělých.
Zdeněk Zůna
Cenu za
celoživotní
dílo v oblasti fotografické
dokumentační tvorby, kterým
významně
obohatil
kulturní
a společenský život ve městě, a za
propagaci a šíření dobrého jména
města Beroun byla udělena v roce
2016 Zdeňku Zůnovi. Ten se stal
mimo jiné i dvorním fotografem
Sametové revoluce v našem městě.

Burkhard Siebert
Poprvé se
zastupitelé rozhodli
udělit čestné
občanství, a to
Burkhardu
Siebertovi za
dlouholeté
budování
a rozvíjení partnerských vztahů
mezi Berounem a německým Goslarem. Burkhard Siebert neúnavně pomáhal rozvíjet přátelské
vztahy mezi těmito městy, stále
podporuje aktivní přátelská setkání nejen na úrovni představitelů měst, ale i mezi dětmi, sportovci a různými spolky.

2017
Karel Žák
Za dlouholeté
vědecké dílo
v oblasti geologie a přírodních jevů
berounského
regionu a za
popularizaci výsledků
svého díla, kterým významně
šíří dobré jméno města v České
republice i v zahraničí, si Cenu
města v roce 2017 převzal geolog
Karel Žák.
Marie Holečková
Marie
Holečková aktivně
přispívá
k hlubšímu
poznání
a vytváření
pozitivního
vztahu široké veřejnosti k městu, k regionu i celé vlasti. Ať už je to formou Berounské
akademie, u jejíhož vzniku stála,
tak díky publikacím, které vydala,
a řadou besed, které každoročně
pořádá. Právě ona se tak stala
další laureátkou městských poct.
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2018
František Hampl
Ikona berounského
gymnázia
František
Hampl
si
Cenu města
Beroun zaslouží za své
dlouholeté
působení na
celé generace studentů berounského gymnázia a vytváření jejich
pozitivního vztahu k životu. Pro
Františka Hampla zaslali Berouňané hned několik nominací. Je
vidět, že se nesmazatelně zapsal
do srdcí svých studentů.
Peter Kuhar
Skvělé vztahy vzájemnosti mezi
slovinskou a českou kulturou,
potažmo
samotným
Berounem,
významně
ovlivňuje
Peter
Kuhar. Svým
působením
se
velmi
významně
zasazuje o obohacování kulturního života ve městě, a proto si i on
mohl převzít Cenu města Beroun.
Josef Jonáš
V roce,
kdy jsme si
připomínali
100. výročí
vzniku samostatného
Československa,
jsme udělili
čestné občanství legionáři Josefu Jonášovi,
který svým osobním postojem
a hrdinstvím významně přispěl
k vzniku našeho samostatného
státu.

2019
Marie Kopřivová

Za
berounskou
kroniku
vděčíme
již řadu let
Marii Kopřivové, která
tuto důležitou práci
převzala po
svém zesnu-
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lém manželovi Jiřím. Za vynikající
dokumentační činnost zachycující život v Berouně si Marie Kopřivová převzala ocenění z rukou
starostky Soni Chalupové v roce
2019.
Jan Rybáček
Dalším
laureátem
se stal Jan
Rybáček,
který byl na
tuto cenu
navržen za
trvalé prosazování hodnot svobody
člověka a za svou angažovanost
po listopadu 1989 ve správě města.

2020
Charita Beroun

ničivými
povodněmi.
Díky
jeho
přičinění
má Beroun
jedno z nejúčinnějších
protipovodňových opatření v České republice.
Vilém Kropp
Kulturní a společenský život
v našem městě po roce 1990 výrazně ovlivnil knihkupec a galeri-

sta Vilém Kropp. Právě on se svou
manželkou otevřel první porevoluční knihkupectví v Berouně,
stál i za vznikem první
soukromé
galerie.
Neméně významná byla
také
jeho
fotografická
činnost. Vilém Kropp se stal dalším čestným
občanem, které bylo uděleno in
memoriam. n

CENA
MĚSTA
BEROUN
Nominační
kupón

Rok 2020 poznamenala pandemie koronaviru. Při jejím
zvládání ve městě Beroun velmi
významně pomohli zaměstnanci
Charity Beroun. Aktivně pomáhali
s roznášením roušek, informačních letáků, v první vlně pandemie šili roušky a samozřejmě
přiložili pomocnou ruku tam, kde
bylo potřeba.
Jan Furčák
Po t k á váme
ho
v Berouně
v parku, na
náměstí, na
besedách…
Málokdo
ale ví, že
tento usměvavý a milý
pán se aktivně zapojil do bojů za svobodu
Československa během II. světové
války. Nejen za tento čin, ale i za
své čestné a zásadové životní postoje byl po zásluze oceněn i touto cestou.

Jméno a příjmení nominované osobnosti
Adresa
Kontakt (telefon nebo e-mail)
Projednáno s nominantem ANO NE
Jméno a příjmení navrhovatele
Adresa
Kontakt (telefon nebo e-mail)
Odůvodnění nominace:

Jan Papež
Čestné občanství in memoriam
bylo uděleno Janu Papežovi za
vytvoření efektivních a nadčasových opatření na ochranu města Beroun a jeho obyvatel před
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Kulturní a společenský kalendář 6/2020
1.
3.
5.
7.
8.
10.
11.

Cesta za pohádkou
ÚT

9:30

Nenechte si ujít oslavu Dětského dne s DDM Beroun, přijít můžete celý
den, poslední výprava se vydá na cestu v 16:45.

Městská hora

Tomáš Šmejkal & Daniel Kreissl
ČT

Výstava, která se měla konat v březnu a dubnu, se přesouvá na červen.
Malbu, grafiku a fotografie uvidíte do 3. 7.

Městská galerie Beroun

Průvod vévody Štěpána II. bavorského
SO

11:55

Husovo nám. + Městská knihovna

Přijďte přivítat poselstvo vévody Štěpána II. bavorského, které putuje
přes Beroun na Karlštejn. Více na str. 15.

Holandský dům

Vernisáží bude 7. 6. zahájena výstava prací studentů malířských kurzů
Marie Smetanové. Výstava trvá do 26. 6.

Škola vidění
PO

17:00

Večer finské poezie - festival Stranou
ÚT

18:00

První z akcí festivalu Stranou - evropští básníci naživo. Více na str. 15.

Jiná káva

Větrná pohádka - BEKULE
ČT

18:00

Zahrada Muzea berounské keramiky

Autorská čtení + koncert
PÁ

17:00

Muzeum berounské keramiky

První pohádka v rámci BErounského KUlturního LÉta je zároveň oslavou
Dne dětí. Více na str. 16.
Na zahradě Muzea berounské keramiky pokračuje program festivalu
Stranou. Více na str. 15.

12. Jarní hrnčířské a řemeslné trhy
- 13. SO+NE
8:00
Husovo nám.

Organizátoři Jarních hrnčířských trhů zvou na letošní ročník, který kromě keramiky a řemesel nabídne zvonky. Více na str. 15.

Pohádková Městská hora
Městská hora

Na děti čeká celá řada pohádkových bytostí a zajímavých úkolů. Na závěr
děti získají odměnu za splněné úkoly.

Nám. Joachima Barranda

V rámci promenádní neděle se divákům představí loděnický melodický
rock. Více na str. 16.

Husovo nám.

Na Berounských hradbách letos vystoupí Šlapeto, Big Band VZ, Houpací
koně, České srdce, UHR a další. Více na str. 18.

13.

NE

14:00

Tak akorát
NE

18:00

Berounské hradby
SO

19.

Geologická exkurze se sběrem zkamenělin
SO

10:30

Koněprusy

Offline zábava s Prskavkou
SO

13:00

Odpojte se od virtuálního světa a pojďte si spolu hrát. Těšit se můžete na
program plný zábavy a her pro celou rodinu.

Městská knihovna

Vzpomínka na Mistra Jana Husa
24.

ČT

13:30

Pietní vzpomínka na Jana Husa se uskuteční u jeho pomníku, chybět
nebude krátký doprovodný program. Více na str. 15.

Husovo nám.

Zlatovláska - BEKULE
ČT

18:00

Zahrada Muzea berounské keramiky

Den s geologem v Geoparku Barrandien
26.

SO

10:00

27.

Nám. Joachima Barranda

Bárka Music - BEKULE
SO

18:00

n Výstavy

Nám. Joachima Barranda

n Hudba, plesy

Další pohádkový podvečer věnovaný dětem, tentokrát přijede divadlo
Víti Marčíka. Více na str. 16.
Rýžování českých granátů, rozklepávání krystalů, ukázky zkamenělin
a další aktivity ve venkovní expozici muzea.

Muzeum Českého krasu

Metalové kapely na Barranďáku
SO

Muzeum Českého krasu zve na zajímavou exkurzi. Sraz v 10:30 na parkovišti u Koněpruských jeskyní.

Metalové kapely z Berouna i blízkého okolí: Asperra, Destroy!, Gomerova
pauza na pivo a Rapete.
Známé hity ve verzi pro harfu Ivany Pokorné a violoncello Pavla Barnáše.
Více na str. 16.

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Zvonařská dílna v Brodku u Přerova: Hlas zvonů do srdcí v nás (Muzeum berounské keramiky, výstava trvá do 20. června),
Ostrov odpadu: výstava Zdejcinských ochotníků, kteří se rozhodli poučit děti o tom, jak žít šetrně a v souladu s přírodou prostřednictvím dalšího
divadelního kusu (Městská knihovna Beroun, výstava trvá celý červen), Rok ve speciální škole: Výstava výrobků a prací žáků speciálních tříd ze ZŠ
a SŠ Čapkova Beroun (Městská knihovna Beroun – pracoviště Velké sídliště, výstava trvá celý červen), ČTEME. ČTEME? ČTEME!: Výstava Národní
knihovny seznamuje s dějinami čtení, jeho rozmanitými podobami a výzkumem, přičemž se zaměřuje na výzkumy uskutečněné po roce 2000. Výstava
je k vidění před budovou knihovny. (Prostor před Městskou knihovnou Beroun, výstava trvá celý červen)

!

UPOZORNĚNÍ: Konání všech zveřejněných akcí je podmíněno platnými vládními a hygienickými opatřeními pro boj
s koronavirem. Informace o konání akcí jsou proto bez záruky. Doporučujeme se informovat těsně před jejich uskutečněním na webových stránkách MKC www.mkcberoun.cz nebo u jednotlivých pořadatelů, kde se dozvíte aktuální
informace.

www.mesto-beroun.cz
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Letní kino Beroun
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

čas

popis

1.

ÚT

21:45

Bábovky

ČR

97

Příběhy hrdinů Bábovek nám ukáží, že některá setkání dokáží navěky změnit život. Všichni jsme totiž propojeni. Vztahy, prací,
náhodami, nenávistí nebo láskou.

2.

ST

21:45

Smečka

ČR

95

Davidovi je šestnáct, má krásnou přítelkyni, rodiče ho podporují ve všem, do čeho se pustí, a vytvářejí mu patřičné finanční
zázemí. Právě se přestěhoval, má nastoupit do nového hokejového týmu Vlků a zabojovat o místo brankářské jedničky. Jenže
nováček v pevně semknutém kolektivu, to bohužel nevěstí nic dobrého.

3.

ČT

21:45

Duše

USA

100

Co dělá člověka… člověkem? Pixar Animation Studios uvádí animovaný film Duše, ve kterém se představí učitel hudební výchovy
Joe Gardner, který dostane životní šanci hrát v proslulém jazzovém klubu. Jeden chybný krok ho však přenese z ulic New Yorku
do „Neznáma před“.

4.

PÁ

21:45

Duše

USA

100

Viz 3. 6.

5.

SO

21:45

Šarlatán

ČR/IR/POL

100

Strhující životopisné drama inspirované skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí
obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí ze všech společenských vrstev.

6.

NE

21:45

Nadějná mladá žena

USA

113

Cassie byla nadějná mladá žena… dokud se vše ze záhadného důvodu nezměnilo. Zdá se, že v jejím životě není nic takové, jak se
zdá: je děsivě chytrá, provokativně mazaná a navíc po nocích žije tajným druhým životem.

7.

PO

21:45

Duše

USA

120

Viz 4. 6.

8.

ÚT

21:45

Země nomádů

USA/NĚM

108

Neokázalé drama je citlivě vystavěno kolem postavy ovdovělé šedesátnice Fern, nalézající životní sílu v cestování napříč Amerikou ve svém příbytku, bílé dodávce a kolem četných setkání s podobně naladěnými novodobými „kočovníky“.

9.

ST

21:45

Krajina ve stínu

ČR

135

Krajina ve stínu režiséra Bohdana Slámy je kronikou lidí a jedné malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých, čtyřicátých
a padesátých let minulého století. 			

10.

ČT

21:45

Godzilla vs. Kong

USA

113

Legendy se střetnou ve filmu Godzilla vs. Kong, kde se tito mýtičtí protivníci setkávají ve velkolepé bitvě věků a osud světa tak
visí na vlásku.

11.

PÁ

21:45

Tom a Jerry

USA

101

Když se Jerry přestěhuje do luxusního hotelu na Manhattanu, kde právě probíhá svatba století, její zoufalá organizátorka si
najme Toma, aby jí pomohl se myšáka zbavit. Hon kocoura a myši vzápětí skoro zničí nejen její kariéru a chystanou svatbu, ale
i skoro celý hotel.

12.

SO

21:45

Duše

USA

100

Viz 4. 6.

13.

NE

21:45

Šarlatán

ČR/IR/POL

100

Viz 5. 6.

97

Pragmatické ženě je jasné, že po otevřeném střetu s monstry a po ztrátě manžela mohou přežít jen s pomocí dalších přeživších.
Abbottovi opouštějí svou farmu, díky systému přísných pravidel relativně bezpečné útočiště. Vydávají se na extrémně nebezpečnou pouť, na jejímž konci snad čeká někdo, kdo jim pomůže.

14.

PO

21:45

Tiché místo: Část II.

USA

15.

ÚT

21:45

Bábovky

ČR

97

Viz 1. 6.

16.

ST

21:45

Godzilla vs. Kong

USA

113

Viz 10. 6.

17.

ČT

21:45

Rychle a zběsile 9

USA

108

Dominic Toretto má už zase trable s rodinou, tentokrát ale úplně jiné, než byste asi čekali. Kyberteroristka Cipher se navíc
oklepala z direktu, který ji rychlá a zběsilá parta uštědřila v osmém díle a je odhodlána jim to všem vrátit i s úroky.

18.

PÁ

21:45

Duše

USA

100

Viz 4. 6.

19.

SO

21:45

Nightlife? Na tahu

NĚM

111

Život barmana Mila je jeden nekonečný mejdan. Užívá si pařby, zábavu, kámoše, holky, každý večer jen v trochu jiném pořadí.
Milo žije v noci a hodně dlouho na plný plyn. Občas, když náhodou zahlédne obyčejný život, který vedou lidé přes den, ho
napadne, jestli už není na čase trochu přibrzdit.

20.

NE

21:45

Rychle a zběsile 9

USA

108

Viz 17. 6.

21.

PO

21:45

Tiché místo: Část II.

USA

97

Viz 14. 6.

22.

ÚT

21:45

Podfuk za všechny prachy

USA

104

Filmový producent Max má za sebou obrovský propadák a na krku naštvaného mafiána, který mu na něj půjčil peníze. Max
díky šťastné nehodě dostane nápad. Rozhodne se vydělat balík peněz vysokou pojistkou na svou vlastní hlavní hvězdu a tu
přímo v akci nenápadně odpravit během kaskadérského kousku.

23.

ST

21:45

Rychle a zběsile 9

USA

108

Viz 17. 6.

24.

ČT

21:45

Matky

ČR

120

Mohl by to být film o ženách v nejlepších letech, které jsou elegantní, sebevědomé, chytré, užívají si, a probírají spolu chlapy,
vztahy a sex. Čtyři celoživotní kamarádky z chystané komedie takové jsou, ale k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě
porodily, případně jsou těhotné.

25.

PÁ

21:45

Tom a Jerry

USA

101

Viz 11. 6.

26.

SO

21:45

Matky

ČR

120

Viz 24. 6.

27.

NE

21:45

Rychle a zběsile 9

USA

108

Viz 17. 6.

28.

PO

21:45

Matky

ČR

120

Viz 24. 6.

29.

ÚT

21:45

Nightlife? Na tahu

NĚM

111

Viz 19. 6.

30.

ST

21:45

Matky

ČR

120

Viz 24. 6.

!

UPOZORNĚNÍ:
Změna programu vyhrazena. Doporučujeme před návštěvou letního kina ověřit program na webových stránkách
www.kinoberoun.cz, kde se dozvíte i případná epidemiologická opatření vztahující se k návštěvě kina.
Prodej vstupenek 1 hodinu před začátkem představení.

www.mesto-beroun.cz
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Rozhovor…

Smrž na másle, to je mana nebeská

říká v rozhovoru pro Radniční list přední amatérský mykolog Oldřich Jindřich

B

erounský rodák Oldřich Jindřich se k houbaření dostal asi
jako většina lidí, chodil na houby
se svými rodiči a hlavně babičkami,
které byly vášnivé houbařky. Jedna babička bydlela v Zahořanech,
takže v lese byl každou chvíli, ať už
sbírali šišky, dřevo na topení nebo
houby. S přibývajícím věkem už mu
ale jenom prosté sbírání hub přestalo stačit a chtěl se o nich dozvědět něco víc. Nejprve si houby určoval podle atlasu, který doma měli,
ale ten obsahoval jen malé množství druhů. Když se pak přestěhoval
za ženou do Hořovic, vstoupil do
nově založeného místního mykologického kroužku a zůstal mu věrný
dodnes, v posledních letech je také
jeho předsedou. Právě tam se rodily první odbornější znalosti o houbách. K houbařské vášni se přidalo
časem i fotografování.
Kolik hub jste za ta léta vyfotil?
V Česku roste přes pět tisíc
druhů hub, já jsem nafotil zhruba
pětinu. Ale ve svém archivu mám
záběrů daleko více, asi 5,5 tisíce
diapozitivů, k nimž postupem času
přibylo dalších 15, 5 tisíce digitálních fotografií. Některé druhy hub
jsem našel, troufám si tvrdit, jako
jeden z prvních na světě.
Pro připravovanou knihu Houby Berounska a Hořovicka i pro
právě probíhající stejnojmennou výstavu v Palackého ulici jste
vybral jako úvodní fotku smrže
špičatého. Proč?
Je to vynikající chutná houba.
Navíc smrž nemůžete s ničím zaměnit, v tuto dobu, tedy v dubnu, nic
jiného neroste, jen Kačenka česká,
ale ta není uvnitř dutá. Navíc smrž je
všude ve světe velmi ceněn pro svou
chuť podobně jako lanýž, i když jeho
výkupní ceny zdaleka nedosahuje.
Když ho nakrájíte na kolečka, upečete jen tak na másle a dáte na bramborovou kaši, je to mana nebeská.
Další houby, pokud je vlhko
a teplo začínají růst v květnu. Nejznámější jarní houbou je určitě
čirůvka májovka, která roste v zahradách, na loukách a na okrajích
lesů. A také už začínají některé
hřibovité houby, hřib dubový, který roste hodně na Berounsku nebo
Křivoklátsku a potom hřiby kováře,
které už koncem května můžeme
najít tady v Brdech.

www.mesto-beroun.cz

Když jsme byli malí, nosili jsme
z lesa plné košíky kozáků a křemenáčů, teď abyste je s lucerničkou hledal…
Kozáky a křemenáče jsou vázáni
na určité lesní stromy, s nimiž žijí
v mykorhize a přes své nejjemnější
kořínky si předávají zásobní látky,
které potřebují ke svému životu. Jsou vázáni zejména na osiky

pařezech například dubu. Říká se,
že je to nejléčivější houba na světě.
Nebo březovník obecný rostoucí na
břízách také podporuje léčbu některých nemocí. Dále je to outkovka
pestrá, to je úplně běžný choroš.
Pozdě na podzim a v zimě roste
v trsech na pařezech penízovka
sametonohá, známé je také ucho
jidášovo a úplně nejznámější pak

budete houby zamrazovat, je lepší
je předtím lehce podusit a dát pak
do krabičky s víčkem. Zaberou
méně místa a navíc čerstvé houby
jsou cítit, i když je dáte do několika
sáčků, takže vám mohou mrazák
pořádně navonět
A co takové sušení?
Nejlepší jsou na to elektrické sušičky. Usušená houba musí chrastit. Já to dělám tak, že když houby
usuším, do druhého dne je nechám
nasát vzdušnou vlhkost a pak je
usuším ještě jednou. Určitě ne na
novinách, klidně na sluníčku, ale
na čistém papíru a pak je dát dosušit do trouby. Když je vezmete, musí
prasknout.
Lidé se na vás často obrací, abyste jim pomohl určit druh sebraných hub. Máte v této souvislosti
nějakou zajímavou příhodu?
Byl jsem zrovna na jedné zajímavé houbařské akci a volala
paní z Berouna, že její dítě snědlo
na zahradě nějakou houbu a co
má dělat. Uklidnil jsem jí, že na
zahradách příliš jedovatých hub
neroste a jedna malá houbička by
uškodit neměla. Nabídl jsem jí, že
až se budu vracet, vlak má zastávku
v Berouně, popsal jsem jí, kde přesně ve vlaku budu a skutečně jsme
se setkali. Než lidi nastoupili, určil
jsem houbu, šlo tenkrát o špičku
obecnou a paní odešla spokojeně
domů.
Děkujeme za rozhovor. n
A na co se ještě můžete těšit?

a hlavně na břízy, ale ty jsou pro
lesníky plevelným stromem. Setkal
jsem se s tím, že padly březové lesy
a stromy zůstaly v lese ležet, protože je nikdo nechtěl ani na topení.
Tím pádem těmto druhům chybí
v lese stromy, které by jim potřebné látky předávaly. Stejně tak třeba
hřib dubový žije v symbióze pouze
s duby. Naopak hřib smrkový, který je nejznámější a nejsbíranější
houbou u nás, má mykorhizu s několika stromy, nebo hřib borový
můžete hojně nacházet i v bučinách
a vzácně také ve smrčinách.
Říká se, že některé houby umí
i léčit…
Mezi takové běžné léčivé houby patří třeba lesklokorka lesklá,
roste v Českém krasu na starých

hlíva ústřičná, kterou doporučuji
i pro její skvělou chuť. Znám jednoho profesora, který se zaměřil
na pěstování hub a hlívu jí dvakrát
týdně. Je mu přes osmdesát a je
strašně fit.
Všechny tyto léčivé houby rostou ze dřeva, nasávají z něj sílu
a zároveň mají v sobě hodně vlákniny. Nejsou to léky, ale účinně podporují léčbu některých nemocí.
Mohl byste nám poradit, jak
správně zpracovávat a skladovat
houby?
S houbami je to vlastně stejné
jako s masem. Když je hned nezpracujete, podléhají při běžné pokojové teplotě zkáze. Když z nich uvaříte
oběd, dáte ho do lednice a druhý
den ohřejete, je to v pořádku. Když

S autorskou dvojící Martinem
Majerem a Oldřichem Jindřichem
připravujeme vydání nástěnného
kalendáře na příští rok, kde každý
měsíc najdete druhy hub, které
zrovna v tomto období rostou.
A jako bonus připojíme jeden recept na přípravu. Oldřich Jindřich
je totiž profesí kuchař a vaření
z hub patří mezi jeho velké koníčky.
Tip Oldřicha Jindřicha
Kupujete-li si v lékárně doplňky
stravy s výtažkem hlívy ústřičné,
zkuste si doma udělat svou vlastní verzi. Čerstvou hlívu ústřičnou
usušte a rozemelte na prášek. Ten
si pak můžete přidávat do jakéhokoli jídla. Využijete stoprocentně
léčivé účinky této známé houby
a ještě ušetříte.
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Za přírodními krásami Berouna…

N

Třemdava: Nebezpečná krasavice

a přelomu jara a léta rozkvétá v přírodě mnoho pozoruhodných rostlin. Řada z nich nás

n Třemdava bílá

upoutá svým nápadným zbarvením květů a některé i příjemnou
a charakteristickou vůní.
Bezesporu k nejkrásnějším
z nich patří vytrvalá bylina třemdava bílá (Dictamnus albus) rostoucí na teplých a výslunných svazích okrajů lesů a lesních světlin.
U Berouna se s ní setkáme nejčastěji na vápencových stráních
v Českém krasu a také vzácně
ve vrcholových partiích Ostrého
v Brdatkách a na Plešivci u Hýskova. Její latinské pojmenování
je odvozeno od horského masivu
Dicti na Krétě, kde se dosud hojně vyskytuje a je využívána i v lidovém léčitelství.
Třemdava je statná vytrvalá
bylina, vysoká 50 až 100 cm s jednoduchou lodyhou a vejčitými zubatými listy. Vykvétá v květnu až
červnu. Nápadné květy vyrůstající
ve vrcholových hroznech jsou růžové s nachovými žilkami. V červenci pak z nich uzrávají tobolky,
z kterých jsou zvláštním zařízením vystřelována semena až do
vzdálenosti dvou metrů. Třemdavy přečkávají zimu v podobě podzemního bílého oddenku. Právě
podle jeho barvy dostala rostlina
i druhové jméno.
Třemdava je jedinou naší rostlinou patřící do čeledi routovitých, jejíž zástupci jsou rozšířeni

především v tropech a subtropech. Patří do ní i citroníky a pomerančovníky a jsou pro ni charakteristické silně vonné éterické
oleje. Také třemdava obsahuje
tyto látky ve žláznatých chlupech
na stonku a listech. Ty způsobují
intenzivní skořicově – citrónovou vůni. Vonnou silici vylučuje
zvláště po odkvětu tak silně, že
se v horkých dnech a za bezvětří
údajně nechá nad rostlinou zapálit. Siličné žlázy také mohou po
dotyku vyvolat u citlivých lidí podráždění pokožky a po oslunění
vyrážky, záněty podobné popáleninám. Neopatrným milovníkům
přírody způsobí i hnědé pigmentové skvrny, které na pokožce přetrvávají i několik týdnů. Rostlina
je navíc celá jedovatá. Především
její oddenek byl od středověku využíván v lidovém léčitelství proti
epilepsii, moru a střevním parazitům. V současnosti ji mezi léčivé
rostliny nezařazujeme. Krásný
vzhled kvetoucí třemdavy může
lákat rostlinu utrhnout nebo přesadit na zahrádku. Nedělejte to,
už pouhý dotek může způsobit
problém na pokožce a přesazená
třemdava většinou zahyne. Potěšte se proto jenom pohledem na
tuto krasavici. V přírodě je dnes
už vzácná a chráněná.
Emil Šnaidauf n

n Třemdava bílá

n Detail květu třemdavy

Berounské pověsti: Co možná o svém městě ještě nevíte

S

nad každé město je opředeno nejrůznějšími bájemi a pověstmi. Beroun v tomto směru rozhodně nezůstává pozadu. V letošním roce
bychom vám rádi na stránkách Radničního listu ty nejznámější přiblížili.
Zároveň pro vás máme výzvu. Znáte z vyprávění svých babiček a dědečků
také nějakou pověst, která se vztahuje k našemu městu? Podělte se o ní
s námi a našimi čtenáři. Budeme rádi, pokud ji zašlete na e-mail kttm@muberoun.cz. Třeba zrovna vy znáte pověst, která se k nám ještě nedonesla.
Děkujeme. A nyní už k samotné pověsti. Pojďme se tedy společně ponořit
do dob dávno minulých. Kdo ví, kolik je v příběhu pravdy a kolik z toho je
vypravěčský um, který příběh přikrášlil a ten se pak předával dál…

Pověst o založení kostela sv. Jakuba
Vypravuje se, že když budoucí kníže Václav jezdíval z Tetína, kde ho
vychovávala babička Ludmila, ke své matce Drahomíře do Prahy, musel často po bouřkách a deštích přenocovat v rybářské chatrči u brodu
a čekat, než voda v řece Mži opadne. I poté, co se stal knížetem, starý
rybář na sympatického mládence nezapomněl. Když se stařec dozvěděl,
že byl jeho milovaný kníže zavražděn, rozhodl se, že svoji dřevěnou chalupu přemění na kapli a bude knížete Václava uctívat jako světce. Téže
noci měl živý sen, že k jeho lůžku přistoupil kníže Václav v doprovodu
jakéhosi muže v poutnickém oděvu. Kníže na tohoto muže ukázal a řekl,
že rybáře svěřuje do ochrany tohoto strážce. Podle kněze z nedalekého
Tetína, kterému stařec sen vylíčil, by mohl být neznámým poutníkem
svatý Jakub. A tak vznikla na pahorku nad brodem malá kaple sv. Jakuba. O mnohem později u ní král Václav I. založil město Beroun - a teprve tehdy začali i onu prapůvodní kapli přestavovat na stejnojmenný
městský kostel. n

www.mesto-beroun.cz
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Seriál Radničního listu…

Co se děje s vytříděným odpadem – 4. díl bioodpad
Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze v domácích podmínkách velmi kvalitně recyklovat na cenné organické hnojivo. Právě
na tuto jedinečnost zapomínáme, když bioodpad jako součást směsného komunálního odpadu vyvážíme na skládky nebo dokonce do
spaloven. Zcela zbytečně tak utrácíme peníze za svoz, platíme za skládkování a přitom se ochuzujeme o potřebný kompost.

L

ikvidace jedné tuny bioodpadu je přitom třikrát levnější
než u běžného směsného odpadu. Jedním z prioritních cílů Plánu odpadového hospodářství ČR
a potažmo Berouna je maximálně
snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů
ukládaných na skládky.
Co je to BRKO
Jedná se o biologicky rozložitelný komunální odpad, který
vzniká především při údržbě zahrad a při přípravě a konzumaci
potravin v domácnostech. Třídění této komodity zavedl Beroun
jako první ve středních Čechách
již v roce 2008. Hnědé popelnice, které dnes již najdete u všech

n K recyklaci v domácnostech můžete využít koše s otvory pro odvětrávání.
bytových domů i v rodinné zástavbě, mají otvory zajišťující
provětrávání, aby se v nich odložený odpad přirozeně vysoušel
a zbytečně nehnil. Bioodpady je
také možné jako jediné legálně
využít na zahradách v zahradních
kompostérech. Právě kompostování v místě vzniku je prioritním
způsobem v hierarchii nakládání s odpadem, protože jde o tzv.
předcházení vzniku odpadů, při
němž vlastně odpad nevznikne
(není předáván dál).
Jestliže s touto činností začínáte, je dobré vědět, že pouze posekaná tráva ze zahrady kompost
neudělá. Důležitou součástí jsou
další organické odpady – listí, větvičky, odřezky ze zeleniny, hnijící
ovoce nebo zbytky rostlin. Také
suchá tráva nebo rozdrcené větve
udělají lepší službu v kompostu,
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než kdybychom je na zahradě
spálili a přitom do ovzduší zbytečně vypustili škodlivé emise. Kompost je také potřeba provzdušňovat pravidelným přehazováním.
Věřte, že vám vaši péči vrátí nejen
v podobě ušetřených peněz za zakoupený substrát v obchodě. Ale
pokud jste se pro zahrádkaření
nenarodili, jsou hnědé nádoby
pro vás další alternativou, jak
svůj bioodpad zlikvidovat.
Pozor na živočišný odpad!
Veškerý odpad z hnědých nádob nebo zdarma odevzdaný ve
sběrném Ekodvoře ve Viničné
ulici se odváží do kompostáren,
kde se organické zbytky jednoduchou formou zpracovávají.
Největším nepřítelem bioodpadu
jsou zbytky živočišného původu.
Podle našich norem by musely
před odvozem do kompostárny
projít procesem tzv. hygienizace,
při níž se působením vyšších teplot zničí choroboplodné zárodky.
V kompostovacích haldách totiž
nelze potřebné teploty docílit. Je
proto nutné při třídění bioodpadu dbát na to, aby neobsahoval
složky jako jsou kosti, odřezky
masa, zbytky jídel či exkrementy
masožravých zvířat.
Dalších nežádoucích složek již
dokáží v kompostárnách přijatý
odpad zbavit. Někdy je nutné ho
ještě drtit a míchat. Po vstupní
úpravě se pak zakládá do trojúhelníkového nebo lichoběžníkového tvaru.
V případě více zakládek s různým výsledným použitím, jsou
všechny od sebe odlišeny a odděleny tak, aby nedocházelo ke
vzájemnému smíchání. Optimálními podmínkami pro rozvoj mikroorganizmů, které rozkládají
organickou hmotu, je dostatečný
obsah organických látek, vhodný
poměr uhlíku a dusíku, potřebná vlhkost v průběhu celé doby
kompostování, úprava pH, provzdušnění substrátu a případná
regulace teploty v průběhu kompostování.
Biologicky rozložitelné
nebo igelitové sáčky?
Z praktického hlediska je
nejvhodnější shromažďovat v do-

mácnostech BRKO v biologicky
rozložitelných sáčcích, v nichž
odpad může „dýchat“, tedy nehnije, ale naopak přirozenou
cestou ubývá na váze i objemu,
takže ho můžete skladovat delší
dobu. Sáčky jsou v prodeji např.
v pokladně městského úřadu
v budově radnice. Skalní „třídiči“
odpadu si mohou zakoupit také
speciální koše s odvětráváním.
Pokud bioodpad odnášíte častěji,
poslouží vám stejně dobře i igelitový sáček nebo plastová nádoba.
Pamatujte si ale, že do hnědé
nádoby odpad nakonec stejně
vysypeme. Biologicky rozložitelný sáček lze použít opakovaně,
igelitový vhazujeme do nádoby
na plasty.
Mezi bioodpad patří
Tráva a plevel, seno, sláma,
zbytky ovoce, zeleniny a brambor
(i zkažené), kávový a čajový odpad včetně filtrů, zbytky rostlin,
piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hobliny, kůra, listí,
zemina z květin, spadané ovoce,
vaječné skořápky, použité papírové kapesníky či ručníky, podestýlka z chovu drobných zvířat,
popel ze dřeva atd.
Mezi bioodpad nepatří
Pleny, plastové sáčky, sklo,
kamení, odřezky masa, kosti,
kůže, tuky, oleje, vlasy, chlupy,
peří, zbytky jídel (tzv. gastroodpad), tekuté potraviny, uhynulá
zvířata, exkrementy masožravých
zvířat, sáčky z vysavače a všechny
další biologicky nerozložitelné
odpady.
Víte, že…

n Využitím bioodpadu vzniká kvalitní organické hnojivo, které je možné vrátit zpět do přírody.

n Do kvalitního kompostu patří
nejen suchá tráva, ale také listí, větvičky, odřezky ze zeleniny
nebo skořápky z vajec.
n Beroun byl prvním městem ve
Středočeském kraji, kde se s tříděním biologicky rozložitelného
odpadu do hnědých nádob v roce
2008 začalo. V rámci pilotního
projektu se v prvním roce rozdalo 100 ks kompostérů majitelům
rodinných domků a 175 ks hnědých nádob putovalo do sídlištní
zástavby.
n Dnes máme ve městě již 2000
ks hnědých nádob, z toho 140 ks
u bytových domů.
n V roce 2020 občané města vytřídili 1910 tun biodpadu.
n Bioodpad tvoří až 41% hmotnosti komunálního odpadu.
n Každý nově zkolaudovaný
rodinný dům má nárok na 1 nádobu na bioodpad o objemu 120
nebo 240 litrů zdarma.
Svoz bioodpadu
n Od bytových domů probíhá
po celý rok každý čtvrtek. Od rodinných domů se sváží v sezoně
(1. 4. – 31. 10.) - 1x za týden, od
1. 11. do 31. 3. 1 x 14 dní:
n úterý - oblast Jarov, Zavadilka,
Závodí
n středa - oblast centrum, Hlinky, Černý vršek, Malé a Velké
sídliště
n čtvrtek -nedostupná místa. n
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ČERVNOVÉ POZVÁNKY
OBEC TETÍN A SRBSKO SPOLEČNĚ S MĚSTY KRÁLŮV DVŮR, BEROUN
A POŘADATELSKÝM MĚSTEM DOBŘICHOVICE VÁS ZVOU NA

Královský pruvod
5. a 6. června 2021

Poselstvo
vévody Štěpána .
Letos vyjede bavorské poselstvo popáté, aby po dvoudenní pouti
dosáhlo Karlštejna, kde se setká s pruvodem císaře Karla V.
Sobota 5. června

· KRÁLŮV DVŮR · BEROUN - Husovo náměstí
· BEROUN - městská knihovna (areál berounských kasáren) · TETÍN

Neděle 6. června

· TETÍN · SRBSKO · KARLŠTEJN - císařská louka
Podrobný program naleznete na www.pruvodkarlaiv.cz.
Pořadatelé:
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Partneři:

Sledujte aktuální nařízení. https://covid.gov.cz/opatreni/maloobchod-sluzby/narizeni-pravidla-trhu, kde se dozvíte všechny
aktuální informace.
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Sedmý ročník městských
slavností Berounské hradby

Z

atím nevíme, v jaké formě
(a zda vůbec) letos proběhnou… Bude povolen jarmark
a pití piva? Kolik lidí bude moci
být na venkovní akci? Nevíme.
Slavnost ale připravujeme, protože doufáme… A proto už víme, že
pokud to situace dovolí a slavnosti se uskuteční, vystoupí na Husově náměstí tyto kapely: Šlapeto,
Big Band VZ, BUGR rock, Houpací
koně, České srdce, Kečup, Limetall a UHR.

Průvodcem slavností na Husově
náměstí bude moderátor Country
Radia (ale také zpěvák dnes již legendární Asonance) Petr Bohuslav.
Šapito s pohádkami a programem pro děti pro vás chystáme
jako obvykle na travnatém prostoru v Hradební ulici (u kruhového objezdu Havlíčkova/Na
Klášteře), průvodcem bude moderátor Marek Fottr. Berounská
promenáda na Nám. J. Barranda
letos neproběhne. (aš) n

n Práce studentů malířských kurzů Marie Smetanové uvidíte v Holandském domě.

V Holandském domě
na vás čeká Škola vidění
V

Galerie Zastávka na autobusáku

M

KC Beroun vytvořila prostor 8 ploch pro novou
galerii na autobusovém nádraží
v Berouně, kde se můžete zastavit
a vidět výtvarné práce.
Prvním vystavujícím je ZUŠ V.
Talicha, která představuje práce
žáků a studentů výtvarného oboru

pro talentové zkoušky na střední
umělecké školy. O prázdninách se
můžete těšit na práce dětí ze školní družiny ZŠ Beroun - Závodí.
Zájemci o vystavování v Galerii Zastávka mohou kontaktovat
MKC Beroun: bergerova@mkcberoun.cz n

červnu se můžete těšit na další zajímavou výstavu v galerii
Holandský dům. Od 7. do 26. června zde můžete zhlédnout práce
studentů malířských kurzů Marie
Smetanové při Škole vidění.
Školu vidění založil ve švýcarském Luzernu malíř a pedagog
Radoslav Kutra. Sám o ní prohlásil: „Škola vidění usiluje o to, aby
se všichni lidé učili nejen vidět,
ale i malovat. Někdo to může považovat za utopii - ale podobná

Folklórní soubor při MKC Plzeňka bude obhajovat
postup na světovou taneční soutěž v Anglii

S

idonie
Dudová,
členka
folklorní souboru a žačka
třetí třídy Jungmannovy základní
školy v Berouně, se minulý rok
probojovala na taneční mistrovství světa s lidovým tancem “Crazy Natasha”. Světové finále se
však minulý rok kvůli pandemii
Covidu - 19 nemohlo konat a bylo
přesunuto na léto tohoto roku do
Anglie, kde proběhne společně
s letošním finálem.
Sidonie se letos bude snažit
nominovat on-line s lidovým tancem “Hon na skřivánka” a pokud
se jí to podaří, bude jako jedna
z mála tanečnic reprezentovat
Českou republiku a město Beroun
v národním tanci na dvou tanečních mistrovstvích světa. Velké
poděkování patří vedení MKC
Beroun, které umožnilo Sidonii
využít prostory Kulturního domu
Plzeňka k nácviku choreografie
a k natočení kvalifikačního videa.
Držme palce, ať se Sidonii kvalifikace podaří a může folklorní sou-
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n Nadějná tanečnice, která bude
zentovat Beroun
bor reprezentovat i na letošním
finále.
Dance World Cup je jedinečná
světová taneční soutěž, které se
každoročně účastní na 12 000

dětí z celého světa. Je
určená pro tanečníky od
4 do 25 let, kteří soutěží v různých tanečních
žánrech: v klasickém
baletu, moderním tanci,
jazz dance, show dance, stepu, street dance/
hip hop, národním tanci
a tanci se zpěvem.
Taneční školy i jednotlivci z celkem 55 zemí
světa se mohou přihlásit
do národních kvalifikačních soutěží, kde odborná porota posoudí jejich
taneční umění a vybere ty
nejlepší k účasti ve finále. To se každý rok koná
repre- na jiném místě, v předešlých letech ve Španělsku, Německu, Jersey,
Rumunsku, Anglii, Sardínii, Rakousku atd.
Finále DWC za roky 2020
a 2021 se uskuteční v srpnu v Anglii. (td) n

utopie se již uskutečnila, vždyť
všichni už umíme číst a psát.“
Marie Smetanová, absolventka
Kunstseminar Luzern a FF UK
Praha, pořádá od roku 2015
kurzy na Tetíně, kde žije. Její žáci
z řad dětí i dospělých představí
své práce v galerii Holandského
domu - k vidění budou kresby uhlem, malby olejem i akvarelem.
Pokud z důvodu vládních opatření nebude moci být výstava zahájena vernisáží 7. června v 17:00,
bude výstava přístupná už od
pondělí 9:00 a potrvá do soboty
26. června. (aš) n

Novinky v infocentru
n Městské informační centrum si
pro vás připravilo pro letošní rok
několik novinek k prodeji - ručně
vyráběné hrníčky s motivem Berouna, sběratelskou edici pohlednic s pexesem s motivem Berouna a medvědária a další. Přijďte se
podívat, máme otevřeno! n

n Keramika s berounskými motivy je k prodeji v infocentru.
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Letní open air Rusalka
J

n Ředitelka DDM Petra Zavadilová ukázala místostarostovi Dušanu
Tomčovi nově vybavené chemické laboratoře.

Do 95 kroužků se v DDM Beroun
přihlásilo téměř 800 dětí

N

ejvětší organizací zaměřující
se na volnočasové aktivity je
v Berouně Dům dětí a mládeže,
který má hlavní sídlo v centru
města na adrese U Stadionu 787.
V posledním školním roce se alespoň do jednoho z 95 kroužků zapsalo 757 dětí. Výběr je skutečně
pestrý, přes umělecké zaměření
přes sportovní aktivity až po
vzdělávací kroužky. Bohužel i provoz Domu dětí a mládeže zásadně
poznamenal COVID -19.
„Děti mohly chodit na své vybrané kroužky jen v září, pak se
kvůli pandemii už volnočasové
aktivity konat nemohly. Protože
se situace nelepšila, vrátili jsme
rodičům jejich příspěvky. Někteří z nich nám tyto peníze nechali
jako podporu našeho Domečku, za
což jim patří naše velké poděkování. Jako i všem ostatním, kteří nás
v této době finančně podpořili.
Ačkoli totiž nemůžeme provozovat
kroužky pro děti, nájem za budovu
musíme platit i v této době,“ uvedla ředitelka berounského Domečku Petra Zavadilová.
DDM Beroun se ale nezaměřuje

jen na kroužky pro děti. Připravuje
spoustu akcí pro veřejnost, jako
jsou workshopy, karnevaly, dětské
dny, víkendové akce a samozřejmě příměstské a pobytové tábory.
Zapomenout nesmíme ani na nabídkový program workshopů pro
školy a školky. V době pandemie
musel Domeček aktivity přizpůsobit možnostem, které situace povolovala. A tak jste se například mohli
na svých procházkách v přírodě
v okolí Berouna setkat s úkoly a tajenkami, které pro rodiny s dětmi
zaměstnanci DDM připravili.
Všichni v berounském Domečku doufají, že příští školní rok
už budou kroužky probíhat bez
omezení. Pro děti i tentokrát chystají pestrou nabídku, ze které si
mohou vybírat. „Na našich webových stránkách www.ddmberoun.
cz chceme už v červnu zveřejnit
kroužky pro školní rok 2021/2022,
ale zájemci se budou moci přihlašovat od 23. srpna. Důvod je jednoduchý, čekáme na dobu, kdy
budou děti a jejich rodiče znát rozvrhy na nový školní rok,“ vysvětlila
Petra Zavadilová. n

Odměna od města děti potěšila

H

usovo náměstí v Berouně před Velikonocemi zdobil „Velikonoční betlém“ a nechyběla ani soutěž, kdy měly děti hledat skrytou figurku.
S dětmi z družiny při ZŠ Beroun - Závodí jsme se do soutěže zapojili také.
Postavičku z pohádky jsme sice nezískali, ale to vůbec nevadí. Všechna čtyři oddělení naší družiny obdržela krásné odměny – omalovánky, pastelky,
pohledy našich večerníčkových hrdinů a krásné hrací karty kvarteta s historickými památkami našeho města. Děkujeme Městskému úřadu Beroun
za krásné odměny, ale především za super knihu Zvířecí škola od berounské
autorky Jany Novákové, která nám udělala velkou radost. Již nyní se těšíme na to, že další soutěže pro děti budou pokračovat. Květa Hrbáčková n
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e to právě 10 let, co nezisková
organizace Zámek Liteň spolu
s Festivalem Jarmily Novotné těší
i vzdělávají laickou a odbornou
veřejnost svými multižánrovými
projekty, popularizují jméno legendární divy, herečky, vlastenky
a významné osobnosti Jarmily
Novotné nebo pečují o kulturní
památky v areálu zámku Liteň.
Tento rok je ale zároveň milníkem
v historii jednoho z našich nejslavnějších hudebních děl, opery
Rusalka Antonína Dvořáka, která
se dočkala své premiéry před 120
lety. A tak se pořadatelé rozhodli
pro vrcholnou událost jubilejního ročníku festivalu vsadit právě
na uvedení tohoto nestárnoucího
skvostu a vzdát mu tak poctu. Mimořádný open air koncert RUSALKA V PARKU láká na malebné prostředí, kouzelnou letní atmosféru
a originální umělecké ztvárnění
28. srpna do parku zámku Liteň.
Koncertní provedení nejznámějších částí opery přivede na
pódium v zámeckém parku významné české interprety. Protagonistkou a představitelkou Rusalky
se stane vysoce žádaná sopranistka Kateřina Kněžíková, po jejímž
boku vystoupí přední pěvci, tenorista Richard Samek v roli Prince,
basista Jan Martiník jako Vodník,

Jana Kurucová v roli Cizí kněžny
a Ježibaby a dále vybrané absolventky Interpretačních kurzů v Litni v rolích Žínek. Pěvce doprovodí
vynikající Symfonický orchestr
Českého rozhlasu pod vedením
dirigenta Roberta Jindry.
O osobité režijní pojetí s multimediální produkcí se postará
tandem bratrů Cabanů. Rozměrná
scéna bude překypovat hudbou,
zpěvem a tancem. Umělecký dojem podpoří kreace tanečníků na
různých místech parku. Ty divákům neuniknou díky velkoplošné
projekci.
Vstupenky nabízí Ticketportal a je možné je zakoupit online
v rezervačním systému na www.zamekliten.cz. Barbora Dušková n

SpoluSvět se představuje

S

poluSvět z.s. je nově vzniklý
spolek, který nabízí prostor,
podporu a propojení pro pečující
rodiče dětí se zdravotním znevýhodněním z Berouna a blízkého
okolí.
Zveme vás na laskavé a bezpečné místo pro všechny (dospěláky
i děti), kde se dá klábosit, vyměňovat zkušenosti, najít chvilku
klidu, inspiraci, informace, pohrát
si a vydechnout od každodenních
starostí. Zatím pouze v on-line
prostředí, ale věříme, že to nebude dlouho trvat a budeme mít možnost se osobně setkávat.
Aktuálně nabízíme ve spolu-

práci s CPKP tvořivá a relaxační
setkání rodičů, setkávání podpůrné skupiny, odborné přednášky
a semináře, popř. zprostředkování
kontaktu s odborníky v momentě,
kdy si nevíte rady.
Připravujeme volnočasové aktivity pro rozvoj dětí, zprostředkování hlídání dětí v rámci aktivit
pořádaných spolkem.
Sledovat nás můžete na FB
stránkách
www.facebook.com/
spolusvet nebo spolusvet.cz
Prostor pro setkávání připravujeme v centru Berouna. Andrea
Lexová, Lenka Hlaváčková, Jitka Heroutová, Ladislava Heiesová n

Nabídka sportovního tábora
n Sportovní příměstský tábor CVITCH se uskuteční v termínech 12.–16. 7.
a 9.–13. 8. v prostoru 2. ZŠ Beroun, Preislerova 1335. Náš tábor je zaměřený
na sportovní činnosti jako atletika, sportovní hry, ale také netradiční sporty
jako např. letní biatlon, orientační běh apod. Všechny tyto aktivity vedou
k rozvoji tělesné zdatnosti, rozvoji pohybových dovedností a seznámení s novými sporty. Pro děti je po celou dobu tábora zajištěno stravování a pitný
režim. Červencový termín je určen pro děti 7-11 let a srpnový pro děti 7-15
let. Více informací včetně přihlašovacího formuláře najdete na našem webu
www.cvitch.cz a na telefonu 775 207 409, 722 525 900. (ts) n
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Výstava v muzeu vás zavede do starého Řecka

V

Muzeu Českého krasu je nově
k vidění výstava Mrtví jsou za
sluncem. Představuje kultury starověkého Řecka v době bronzové,
které stály u počátků evropské civilizace. Dozvíte se mnoho zajímavostí o životě ve 3. – 2. tisíciletí př.
n. l. Seznámíte se s dobovými mýty,
náboženskými představami a pohřebními zvyklostmi. Poznáte, jak
se zpracovávaly kovy, jak vypadala

tehdejší města či rafinovaná ženská
móda. Kromě textových panelů budou vystaveny také originály a kopie
předmětů z oblasti dnešního Řecka.
Výstavu si můžete prohlédnout
v Jenštejnském domě, Husovo nám.
87 do 14. listopadu 2021. Pokud to
situace dovolí, budou se konat také
komentované prohlídky, programy
pro školy a pro rodiny s dětmi.
Muzeum Českého krasu n

Ekologické projekty na 2. základní škole Beroun

N

aše škola se zapojila do ekologického programu, který
probíhá po celé republice. Do
úklidové akce, kterou jsme pojmenovali Beroun bez odpadků,
se zapojily celé rodiny našich
žáků. Všichni sbírali s nadšením
a zájmem o své okolí. Pytle nám
poskytla organizace ČSOP. Zapojili
jsme se do úklidu v různých lokalitách Berouna. Pytle se plnily obaly
od potravin, PET lahvemi, železem
a skleněnými nádobami. Nejvíce
odpadků jsme našli na odlehlých
místech. Před akcí jsme se poučili
o bezpečnosti, zvláště o nebezpe-

čí při nálezu injekčních stříkaček
a jiných ostrých předmětů. Dodržovali jsme zvláštní hygienická
opatření. Mezi nejkurióznější odpadky patřily boty, kufr a starý fotoaparát. Všem zúčastněným patří
velké poděkování.
Každý rok si připomínáme Den
Země 22. dubna. Letošní rok jsme
se věnovali projektům spojeným
s ochranou přírody a recyklací.
Napříč všemi třídami na 1. stupni
naší školy jsme vytvářeli plakáty,
věnovali jsme se sázení, setí a pracovali jsme s mikroskopem. Četli
jsme si příběhy z přírody a lesa.

Nenechte si ujít košt mladých a růžových vín

T

ak trochu jiná vinotéka AjeTO!-Ivan Rehora a farma Amerika
zve všechny milovníky mladých a růžových vín dne 3. července od 13:00
do okolí myslivny u farmy Amerika.
Právě zde totiž bude probíhat náš
košt. Všichni se můžete zúčastnit
různých soutěží. Pro vítěze máme
připravené zajímavé odměny. Přijďte
se pobavit a ochutnat vína ročníku
2020 a různé ohnivé vody. Pro řidiče
a děti bude nealko. Akce se koná za
jakéhokoliv počasí.
Těšit se můžete na volnou degustaci vzorků růžových a mladých vín
s možností zakoupení všech vzorků.
K poslechu a tanci bude hrát VELVET. V průběhu celé akce budete mít
možnost zakoupit klobásy, špekáčky,
grilovaný hermelín a uzené. Vy i vaše

www.mesto-beroun.cz

dětičky si můžete vlastnoručně opéci špekáček z řeznictví Alfery. Jezdecká stáj Kamerun vaše dětičky proveze na hřbetu svých krásných koní.
Proběhne řada soutěží a pro vítěze
máme připravené hodnotné ceny.
Po 20. hodině vylosujeme oblíbenou tombolu. Můžete si po domluvě
s námi postavit v prostoru kolem
myslivny vlastní stan a přespat v přírodě až do neděle. Pro řidiče lze nechat vozidlo po ochutnávce na místě
a v neděli si jej vyzvednout. Budeme
organizovat po 21. hodině odvoz do
Berouna.
Na akci je nutná elektronická registrace, kterou provedete na webových stránkách www.ajeto-ir.cz, kde
se dozvíte také další podrobné informace. (ir) n

Vytvářeli jsme myšlenkové mapy
a pětilístky. Děti zaujala recyklace,
zde jsme využili recyklační kufřík
a videa od společnosti EKOKOM.
Připomínali jsme si práci záchranných stanic handicapovaných živočichů. Nejmenší žáci hráli hry,
pexesa a pexetria. Zamýšleli jsme
se nad tím, jak sami můžeme pomoci přírodě. Mgr. Jana Šopejstalová, 2. ZŠ Beroun n

Pomáháme pečujícím
rodinám na Berounsku

P

ečujete o dítě s postižením nebo o seniora?
Zvažujete, zda se o své blízké
zvládnete starat sami v domácích podmínkách? Nevíte, na
koho se obrátit? Nevíte, na co
máte nárok? Jste z Berounska? Můžete využít nabídky
Centra pro komunitní práci
střední Čechy (CPKP), které
zdarma poskytuje poradenství pro pečující rodiny.
CPKP nabízí pomoc pečujícím při hledání praktického
řešení rodinné situace, poskytuje rodinám podporu,
doporučuje vhodné sociální
či zdravotní služby, vyhledává
patřičné úřady, zprostředkovává jednorázové bezplatné
konzultace s odborníky z oblasti psychologie, psychiatrie, fyzioterapie apod. CPKP
neposkytuje sociální služby,
nenahrazuje osobní asistenci
či pečovatelskou službu.
Kromě individuálního poradenství organizuje CPKP
také vzdělávací aktivity pro
pečující a zážitkové pobyty
pro rodiny, které pečují o dítě
s postižením.
V případě zájmu, se obracejte na koordinátorky pomoci prostřednictvím e-mailu
andrea.lexova@cpkp.cz nebo
katerina.vyslouzilova@cpkp.cz.
(cpkp) n

Socha J. V. Stalina
v geoparku

S

ochu J. V. Stalina můžete nově vidět v Geoparku Barrandien, venkovní expozici Muzea Českého krasu.
Rozměrná plastika pochází z Komárova na Hořovicku, který ji bezplatně
poskytl do muzejních sbírek. Vznikla
z iniciativy pracovníků komárovského
strojírenského podniku Buzuluk, na
tamním náměstí byla slavnostně odhalena v roce 1951. Stála zde až do
roku 1990, jedná se tak o nejdéle sloužící a o jedno z mála zachovaných
sochařských ztvárnění J. V. Stalina
v bývalém Československu. Přestála
dokonce i vlnu odstraňování obdobných děl po odhalení a kritice Stalinova kultu osobnosti na počátku
60. let (např. na rozdíl od monstrózního Stalinova pomníku na pražské
Letné). Socha měří 3 metry a váží
cca 3,5 tuny, vysochána je z pískovce z nedalekých Brd. Z náročného
transportu vznikla videoreportáž,
kterou můžete vidět na youtubovém
kanálu Muzea Českého krasu.
„Bez hmotných dokladů uložených v muzejních sbírkách nelze plnohodnotně doložit ani vysvětlit naši
minulost, pomáhají pochopit mentalitu doby. Socha má původ v regionu,
byli bychom špatným regionálním
muzeem, kdybychom ji neuchovali
pro budoucnost a s odborným vysvětlením nezpřístupnili veřejnosti,“
vysvětluje instalaci sochy RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka
muzea. n
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Co je nového u berounských plavců
Velká cena města Pardubic
přinesla řadu osobních rekordů
Koncem dubna odjela berounská výprava plavců TJ Lokomotivy
Beroun bojovat na plavecké závody Velká cena města Pardubic.
Jednalo se o kvalifikační závody,
kde si plavci mohli plnit limity na
OH v Tokiu, ME v Budapešti a SU
v Chengdu. Do Pardubic se sjeli
plavci nejen z celé České republiky, ale také Maďarska, Slovenska
a Turecka. Plavci LoBe v rychlém
bloku nesměli chybět a ve svých

disciplínách se představili: Tomáš
Ludvík, David Ludvík, Štěpán
Palata, Jan Valečka a v neposlední řadě velmi úspěšná mladá
plavkyně Zuzana Křížová. Plavci
v Pardubicích skvěle reprezentovali svůj oddíl, několikrát pokořili
i své osobní rekordy. A nakonec to
i zacinkalo.
Tomáš Ludvík si ve finále vybojoval dvě stříbrné medaile a pokoušel
se o splnění limitu A 2:00,35 na
Mistrovství Evropy v Budapešti, který bohužel nepadl.

Cyklotour Na kole dětem
opět zamíří do Berouna
C
yklotour Na kole dětem, která se pořádá pod hlavičkou
nadačního fondu Josefa Zimovčáka, bude mít i v letošním roce
zastávku v Berouně, a v to v rámci šesté etapy z Březnice do Zichovce. Peloton v čele v Josefem
Zimovčákem by měl na náměstí
Joachima Barranda dorazit v úterý 8. června kolem 12:00. Zájemci
se mohou k cyklistům sami přidat
a podpořit je na celé trati, nebo
s nimi mohou ujet jen několik kilometrů. Více informací i aktuální
opatření v rámci koronavirové
epidemie získáte na webových

stránkách www.nakoledetem.cz.
Nadační fond Josefa Zimovčáka
na podporu onkologicky nemocných dětí 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. n

Tomáš Ludvík
a jeho divoká karta na ME
V Šamoríně na Slovensku se na
přelomu dubna a května plavecké
závody - ORCA CUP 2021, kam se
sjeli Top plavci, pro které to byla
poslední možnost si splnit limit
na Mistrovství Evropy případně na
LOH 2021. Jedním z nich byl i Tomáš Ludvík, který si chtěl splnit
limit na ME v disciplíně 200 metrů
znak. Stejně jako v Pardubicích,
ani tentokrát to bohužel nevyšlo.
„Udělal jsem vše proto, abych limit
splnil, dal jsem do toho i srdíčko,
ale bohužel limit A se mi splnit
nepodařilo,“ reagoval po závodech Tomáš. Tom jen opět potvrdil
limit B, přestože získal stříbrnou
medaili v této disciplíně a další
stříbro získal na 100 metrů znak.
Poslední možností, jak se dostat
na Mistrovství Evropy byla divoká
karta reprezentačního trenéra.
A to nakonec vyšlo! Tomáš dostal
divokou kartu a na Mistrovství Evropy jede! LoBe n

Závody OCR se
pomalu rozbíhají

O

CR sezóna se pomalu, i když
omezeně, zase rozbíhá. Barbora Stejskalová se zúčastnila Překážkáče, jednoho z prvních závodů,
který mohl být za
určitých omezení
a opatření uspořádán. Domů si
odváží nepopulární
bramborové 4. místo v ženách do 35
let. Jak sama říká,
závod byl testovací po dlouhé době,
a tak nevěděla, co
od sebe čekat, spokojená s výkonem
moc není, protože
chybovala na překážkách. Na druhou stranu bere závod pozitivně, protože po tak dlouhé
době, kdy závody nebyly vůbec,
rušily se a přesouvaly, je těžké se dostat zase do závodního režimu. Pokud se postupně závody rozběhnou,
čeká OCR běžce spoustu závodů,
protože sezóna teprve začíná. (bs) n
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