7/2021
měsíčník
Královského
města Berouna
XIX. ročník zdarma

LIST
BEROUNSKÝ RADNIČNÍ

UVNITŘ LISTU:
n Pokračuje rekonstrukce
městských hradeb n Začala
nová sezóna na venkovním
koupališti n Prázdninové tipy
na výlety n Do Berouna
zavítala cyklotour n Pozvánka
na Hrnčířské a řemeslné trhy

Město připravilo dotační titul na výsadbu zeleně
Obyvatelé mohou dostat finanční příspěvek až do výše 50 tisíc korun

O

d 1. července do 16. srpna
budou moci všichni obyvatelé
města, kteří si chtějí zkrášlit svoje okolí výsadbou trvalek, keřů či
stromů požádat o dotaci od 5 do
50 tisíci korun.
Každoročně přibývá v našem
městě lidí, kteří aktivně pečují

Krátce z radnice
n Volnočasová příloha
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.

o prostředí v okolí svého bydliště.
Na řadě míst najdeme u bytových
domů barevně kvetoucí záhonky,
které oživují vzhled berounských
sídlišť. „Všechny tyto aktivity vítáme a chceme je i finančně podpořit. Připravili jsme proto pravidla, na jejichž základě mohou
lidé žádat o finanční prostředky
právě na zbudování záhonů či výsadbu zeleně, ať už jsou to keře,
trávníky, stromy nebo trvalky
na veřejně přístupných místech,

kde výsadba dává smysl,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina
s tím, že podpora se bude týkat
menších projektů a výše příspěvku se bude pohybovat od 5 do 50
tisíc korun.
Pravidla již schválila rada města. Pro tento rok je na dotace zatím vyčleněna částka 200 tisíc korun, kterou ještě v rámci úpravy
rozpočtu musí 23. června schválit
berounští zastupitelé. „Pokud by
byl o finanční příspěvky mezi ob-

čany větší zájem, jsme připraveni
tuto položku navýšit,“ dodal berounský místostarosta.
Žádosti o dotaci na tento kalendářní rok 2021 se budou přijímat od 1. července do 16. srpna
tak, aby bylo možné záměr uskutečnit ještě do konce roku.
Pravidla pro poskytování dotací na veřejnou zeleň, žádost a další informace najdete na webu
města v záložce Město a úřad/
Dotace. n

n Oprava výtahu
Upozorňujeme veřejnost, že
v termínu od 12. do 24. července
nebude 1. a 2. patro berounské
radnice bezbariérová. Na tento termín je totiž naplánovaná generální
oprava výtahu, který tak bude mimo
provoz.
n Zápis do Berounské akademie
Přednášky 3. ročníku akademie
budou opět zaměřeny na společensko-vědní a regionální tematiku. Zápis probíhá buď prezenčně v knihovně v období od 19. do 23. 7. mezi
8:00 – 12:00 či e-mailem na administrativa@knihovnaberoun.cz (nutno
uvést jméno, adresu, e-mail a telefon). Cena 600 Kč, platba hotově či
převodem.

n Léto patří dětem a myslí na ně i město Beroun spolu s Městským kulturním centrem. Proto pro naše nejmenší již řadu let připravujeme v rámci Berounského kulturního léta pohádkové čtvrtky v zahradě Muzea
berounské keramiky. První Větrnou pohádku si nenechaly ujít desítky dětí a jejich rodičů. Pokud chcete vědět,
jaká další divadla jsme pro vás připravili, nalistujte si stranu 17. Foto Alena Šustrová n

n Výzva pro pamětníky
Připravujeme nový projekt, ve
kterém chceme zmapovat a zavzpomínat na zaniklé restaurace,
kospůdky a lokály v našem městě.
Proto se obracíme na vás, pamětníky, s prosbou o pomoc. Máte tip na
oblíbenou berounskou restauraci,
která je již jen vzpomínkou? Velmi
bychom ocenili především fotografie, které oskenujeme a vrátíme. Případné podněty zasílejte na kttm@
muberoun.cz a do předmětu uveďte
Berounské hospůdky. n
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Průjezd ulicí Na Dražkách bude uzavřen
pravděpodobně až do 30. července

V

souvislosti s překládkou horkovodu do země ve směru od
kruhového objezdu u dálnice D5
směrem k areálu bývalé Tiby je
od 4. června neprůjezdná ulice Na
Dražkách. Uzavírka by měla skončit nejpozději 30. července. Co je
důvodem tak dlouhé uzavírky?
Při výkopových pracích stavební firma narazila na zbytky železobetonové konstrukce můstku
přes původní tovární náhon a otevřenou kanalizační stoku, kterou
bude nutné ve spolupráci s VaKem
Beroun zatrubnit. Položení horkovodu do země brání také vedení

kanalizačního a plynového potrubí, které zasahuje do plánované
trasy. Realizační firma se bude
nyní snažit všechny tyto problémy
vyřešit co nejdříve a termín uzavírky vydané Dopravním úřadem maximálně zkrátit. Do té doby budou
muset řidiči při cestě na sídliště
Litava či k budově Finančního úřadu a Policie ČR využít trasu přes
Plzeňskou a Tyršovu ulici.
A na závěr ještě jedna zajímavost. Vůbec první můstek přes
náhon vznikl pravděpodobně po
roce 1835 při výstavbě přádelny,
pozdější Tiby. n

n Ulice Na Dražkách bude neprůjezdná do konce července.

Napsali jste nám…
n „Dovoluji si upozornit, že jsem
několikrát uklízela skleněné střepy
na místních cyklotrasách a chodnících, kudy jako rekreační a příležitostná cyklistka jezdím. Je otázka,
zda někdo naschvál nechává střepy,
aby zpomalil cyklisty nebo elektrocyklisty nebo zda je jiný důvod
- opilost vandalismus či krachující
cykloservis. Domnívám se, že by se
mělo varovat na webovce města či
v Radničním listě,“ napsala nám jedna z obyvatelek města.
S příchodem teplejšího počasí se
množí projevy vandalismu a rozbíjení lahví patří mezi poměrně časté.
Partičky mladých lidí posilněni alkoholem považují za skvělou zábavu,
když dopité lahve rozbijí o chodník
a střepy se pak rozletí i do okolní
trávy. Nebezpečí v tu chvíli nehrozí
jen cyklistům. Lehce zranit se tak
mohou psi a zejména malé děti.

Buďte proto při svých vycházkách
maximálně opatrní.
Dalším terčem vandalů je květinová výzdoba a zeleň. V nově
opraveném úseku Švermovy ulice
neznámý pachatel ukradl na jaře
kvetoucí tulipány a deset vysazených keřů, běžně zde řidiči parkují
přímo v květinových záhonech.
Na Husově náměstí zase došlo
k poškození 46 kusů velkokvětých
afrikánů. Částečně se o to přičinily
děti pobíhající v záhonu a částečně
nenechavci, kteří si chtěli natrhat
květiny do vázy a vytáhli rostliny
i s kořeny. Nepřežil ani mladý stromek v lokalitě Palouček, na němž si
zřejmě někdo dokazoval svou sílu.
Snažíme se o to, aby naše město hezky vypadalo a společně se
nám tu dobře žilo. Buďme proto
ke svému okolí ohleduplní a všímaví. n

n Zlomený strom v lokalitě Palouček.

n Střep na cyklostezce u Litavky
rozřízl tlapku zde venčenému psovi.
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n Katastrální mapa z roku 1848.

Začala další etapa opravy
městských hradeb

Z

ačátkem června začala další
etapa opravy jižní části městského opevnění u hotelu Grand.
Hradby jsou zde ve velmi špatném
stavu i kvůli betonové koruně,
která byla v 70. letech použita ke
zpevnění. Nevhodný materiál způsobil destrukci kamenů a naru-

šení statiky celé zdi. Oprava jižní
části hradeb je rozdělena do 14
etap, které se budou realizovat postupně. Jako další přijde na řadu
sousední bašta, kde se počítá se
zabezpečením vchodu ozdobnou
mříží zhotovenou podle dobových
originálů. n

n Oprava městských hradeb pokračuje v lokalitě u hotelu Grand.
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n Opravená část ulice Karla Čapka na Velkém sídlišti již slouží řidičům
a chodcům.

n Při slavnostním otevření představitelé města vyjádřili radost, že se vše
podařilo dokončit před zahájením letní sezóny na koupališti.

Opravená část Karla Čapka je již v provozu
V

druhém červnovém týdnu byla dokončena rekonstrukce části ulice Karla Čapka, kde byla významně navýšena kapacita parkovacích míst z vyznačených třiceti na šedesát stání. Kromě nové silnice a chodníků nechybí nové osvětlení a zeleň. Rozšíření možností parkování jistě uvítají
i návštěvníci venkovního koupaliště, které se otevřelo několik dní po zprovoznění ulice. Firma tak stihla dokončit práce včas, aby nekomplikovala
provoz koupaliště. n

Připravuje se obnova naučné stezky Po stopách českých králů

D

estinační agentura Berounsko
koordinuje obnovu naučné
stezky Po stopách českých králů,
na které se podílejí města Beroun
a Králův Dvůr a obec Srbsko. Tato

naučná stezka vznikla v roce 2010,
za tu dobu však původních 10 panelů nahlodal zub času a bohužel
i vandalismus. Některé panely dokonce zmizely.

Tlačítka na semaforech jsou
opět funkční

M

ožná jste již sami zaznamenali, že se opět spustila
funkčnost tlačítek na přechodech
pro chodce. V době koronavirové
pandemie a zpřísňování opatření,

která znamenala i snížení provozu ve městě, byla signalizace pro
chodce automatická. Nyní se systém na semaforech vrací k normálnímu stavu. n

Pochvala potěší
n V červnovém vydání Radničního
listu a v našem Berounském videozpravodaji jsme vám představili
novou sběratelskou sérii čajových
hrnků s motivy města Beroun. Barvou a motivem bude zaměřena na
čtyři roční období. První hrneček,
který si můžete zakoupit v berounském infocentru, má barvu zelenou
a najdete na něm obrázek medvědů
a Městské hory. Velice nás potěšily
vaše reakce, že se vám naše nové
hrníčky líbí. Jednu z nich zveřejňujeme a děkujeme za pochvalu:
Chtěli bychom moc poděkovat
za krásné nové hrnky a za skvělý nápad na sérii ročních období.
Myslíme si, že je to bezvadná
myšlenka. Chystáme se je koupit
i pro naši babičku, která prožila
celý život v Berouně, ale teď už
je bohužel v domově důchodců
v Praze. Hrneček z jejího rodného
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města a milované Městské hory jí
rozhodně potěší.
Konečně se máme na co těšit.
Děti se nemůžou dočkat, co bude
za obrázek na letním hrnečku,
doufáme, že ho představíte co
nejdříve. Chtěli bychom jim ho dát
jako odměnu za vysvědčení.
Přejeme hodně dalších skvělých nápadů a ať se Berounu daří!
S vřelým pozdravem
Kateřina Šťastná n

V rámci obnovy dojde
k aktualizaci textů a fotografií, panely budou korespondovat s jednotným vizuálním stylem Berounska.
„V rámci města Beroun
bude stezka nově rozšířena
o panel, který se bude týkat Litavky a bude umístěn
poblíž skateparku. Druhý nový panel v Berouně
bude umístěn u lávky přes
Berounku a upozorní na
rozmanité ptactvo včetně
toho, čím je vhodné ptáky krmit a čím nekrmit,“
uvedl místostarosta Dušan
Tomčo. Stejně jako Beroun
se i město Králův Dvůr rozhodlo pro rozšíření stezky
o dva panely. Celkově tak
naučná stezka bude čítat
14 panelů. n

Autovraky
n Od loňského dubna platí novela zákona o pozemních komunikacích,
která mimo jiné přinesla obcím a městům více legislativních možností
při řešení problematiky autovraků. Můžeme nyní zjistit majitele i tam,
kde chybí registrační značka či není při vnějším ohledání vozidla viditelný
tzv. VIN kód.
Během uplynulého roku se nám tak podařilo město od autovraků vyčistit. Celkem se jednalo o 34 vozidel, většina majitelů si na základě výzvy
autovrak sama odstranila, jen v sedmi případech bylo vozidlo odtaženo
na odstavnou plochu v areálu AVE, o čemž jsme majitele informovali.
Všechny náklady za odtahy, které se pohybují okolo 20 tisíc korun, budeme následně po vlastnících vymáhat. Momentálně připravujeme prodej
odtažených vozidel, než se tak stane, mají samozřejmě majitelé možnost
si vozidlo vyzvednout. Je však potřeba prokázat vlastnictví, dále zaplatit
poplatek za odtah a také již udělenou pokutu za nedovolené parkování
v ulicích města. n
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Tři otázky pro Josefa Zimovčáka, zakladatele
projektu na podporu onkologicky nemocných dětí

Č
n Třída 1.A

n Třída 1.B

n Třída 1.C

Prvňáčky král pasoval na čtenáře

tyřiašedesátiletý rodák z Veselí
nad Moravou vyhrál mistrovství republiky i mistrovství světa
na vysokém kole, v jehož sedle
absolvoval jako předjezdec i trasu
legendární Tour de France, španělské Vuelty či italského Gira. To vše
už je ale pro něj minulost. Za své
největší vítězství považuje projekt
Na kole dětem, který před dvanácti
lety založil a jehož je hlavní tváří,
samozřejmě se svým vysokým kolem, které poutá pozornost všude,
kudy peloton projíždí.
n Pamatujete si, jak se zrodil nápad spojit jízdu na vysokém kole
s charitativním projektem?
Na tomto kole jezdím 33 let,
najel jsem 330 tisíc kilometrů
napříč Amerikou, Austrálií, projel
jsem mnoho zemí Evropy Česko
nevyjímaje. Jednou mě kamarád
pozval na sportovní akci, kdy jsem
jel z Bratislavy do Znojma na vysokém kole a výtěžek byl pak věnován
dítěti po onkologické léčbě. Tak
se zrodil nápad, jak pomoci více
podobně nemocným dětem. Řekl
jsem si, že když spojíme více měst
napříč republikou, získáme pro děti
více prostředků.
n Vysoké kolo nemá klasické brzdy jako běžné kolo. Jak to to technicky zvládáte?
Kolo skutečně brzdy nemá, je
tam jen malá brzdička. Je to hlavně
o technice jízdy, která je stará již
135 let. Kola se sice stále vyrábí,

n Josef Zimovčák se svým pelotonem
již potřetí zavítal i do Berouna. Zároveň slíbil, že v příštím roce by se naše
město mělo stát městem etapovým.
ale slouží již jen k propagaci historie
pohybu a jako zajímavost. Ale projekt
Na kole dětem je s vysokým kolem
a s touto mojí sportovní historií velocipedisty nerozlučně spojen. Mám
velkou radost, že kolo je nejen vidět,
ale společně dokážeme i pomáhat.
n Máte za sebou i nějaké pády?
V minulých ročnících jsem několikrát spadnul, v první moment to vypadalo marketingově velmi zajímavě
a v médiích se o tom hodně psalo.
Naším cílem je ale pomáhat, ne odstrašovat. Tak máme v tomto projektu danou takovou lehkou podmínku
- nepadat. n

K

rásný zážitek čekal na prvňáčky v ZŠ Preislerova. Děti ze všech
třech prvních tříd totiž byly na školní zahradě oficiálně pasovány
na čtenáře. Pasování připravila Městská knihovna Beroun, která se školami aktivně po celý rok pracuje, a role krále se zhostil místostarosta
Dušan Tomčo. „Podobné akce mám velmi rád. Jako bývalý učitel vím,
jak je práce pedagogů těžká a jak důležité je najít si tu správnou cestu
k dětem a správně je motivovat. Je vidět, že v této škole se to učitelkám
daří a já pevně věřím, že nám zde roste nová generace aktivních čtenářů,“ dodal Dušan Tomčo. n

Beroun si připomněl
hrdinský čin Jozefa
Gabčíka a Jana Kubiše

V

n U pamětní desky se sešli starostka
Soňa Chalupová, radní Olga Chocová
a držitel Ceny města Jan Rybáček.
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e čtvrtek 27. května jsme si
i v Berouně připomněli 79. výročí hrdinského činu vojáků československé exilové armády Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše. Ti v tento den roku
1942 v rámci operace Anthropoid
uskutečnili atentát na zastupujícího
říšského protektora Reinharda Heydricha. V pravé poledne uctila památku statečných vojáků starostka
Soňa Chalupová a u desky věnované
obětem fašismu na berounské radnici pověsila věnec. Pietní vzpomínky se zúčastnila i radní Olga Chocová a lékař Jan Rybáček. n

n Koupaliště po rekonstrukci nabízí řadu atrakcí pro malé i velké návštěvníky.

Koupaliště o prázdninách
nabídne i ranní plavání

O

d pondělí 14. června je v provozu venkovní koupaliště na Velkém sídlišti. Otevřeno je podle počasí každý den od 10:00 do 19:00. V případě
nepříznivého počasí se areál uzavře dříve nebo nebude otevřen vůbec. Novinkou letošních prázdnin bude ranní plavání, které se bude konat každé
úterý a čtvrtek od 7:00 do 9:00. Ranní plavání začíná 1. července. Srdečně
zveme všechny milovníky léta na koupaliště, využít můžete také Aguapark
Lagunu, která je otevřena denně bez ohledu na počasí. n
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Tipy na výlet po Berounsku
Pamětní síň Oty Pavla
Přívoz v Luhu pod Branovem
byl podle některých pramenů
zřízen již v polovině 17. století
v souvislosti se stavbou dvou uhlířských chaloupek, podle jiného
zdroje to však bylo až na počátku
20. století. O tom, kdy se toto místo nesmazatelně zapsalo do historie, ale žádné pochybnosti nejsou.
Mezi lety 1928–1944 tu na pramici
obstarával spojení nezabudického
s branovským břehem převozník
Karel Prošek, kterého ve svých

knihách o pobytu a rybaření
v těchto končinách zvěčnil Ota Pavel. Na počest tohoto jedinečného
spisovatele a novináře se tehdejší
převozník Ivan Brůžek s kamarády
pustil v roce 1986 do přestavby
převoznického domku na muzeum, které se v létě 1990 poprvé
otevřelo veřejnosti. Před několika
lety pak byla expozice upravena
do dnešní moderní a zajímavé
podoby. Otevřená je od dubna do
října o víkendech, v době letních
prázdnin potom denně.
Mořinka
Malá vesnička skrývá mnoho
krás, možná proto je tak oblíbená
nejen turisty ale i filmaři. Natáčel
se zde například film Bobule.Vysoko na srázech nad Berounkou se
nachází Mořinka s první zmínkou
z roku 1338, v roce 1342 ves náleží
k Dobřichovickému panství, v roce
1356 je zmiňována jako osada,
kterou projíždí císař Karel IV. na
dobudovaný Karlštejn. Malá ves
středověkého založení s kapličkou
sv. Palusse byla prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci na
konci 20. století. V kopečku nad
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obcí byl akademických sochařem
Petrem Váňou zasazen vápencový
menhir v poslední den minulého
století, tedy 31. 12. 1999. Později
bylo k menhiru doplněno betonové odlité křeslo. Od menhiru se turistům pak naskytne nádherný výhled na celou Mořinku a její široké
okolí. Na území obce se nachází
pozůstatky hradu Karlík, který si
jistě každý vybaví jako hrádek královny Elišky ze slavného filmu Noc
na Karlštejně. Mořinkou také vede
významná Cesta svatého Jakuba,
po níž se poutníci vydávají do španělského Santiaga de Compostela.
Vyhlídka Čerchov
Jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst, ze kterého se otevírá
široký pohled do údolí Berounky,
leží na červené turistické značce
dva kilometry od Nižboru. Vyhlídka Čerchov není daleko od civilizace a vede k ní dobře značená cesta. Ze skalního výběžku se nabízí
široký pohled proti proudu řeky
směrem k obci Žloukovice, který
má své kouzlo v každém ročním
období. Vyhlídka je navíc prostorná, poměrně bezpečná a vybavená

jednoduchým odpočívadlem. Od
mostu v Nižboru vede na Čerchov
červená turistická značka a cesta je
až na počáteční stoupání k zámku
opravdu nenáročná a příjemná.
Z vyhlídky je možné pokračovat po červené dál
až do Roztok či na Křivoklát, případně zvolit
kratší cestu a odbočit po
modré nebo žluté značce
do Žloukovic.
Údolí ticha
Stezka vás vede proti
proudu Pařezového potoka romantickým Údolím ticha
až do lesního zákoutí, které ve vás
vyvolá představu pravé divočiny
a toho, jak vypadal ve středověku
typický královský lovecký hvozd na
Křivoklátsku.
Stezka začíná u Stroupínského
mlýna, u silnice mezi Březovou

a Hředlemi. Je oboustranná. Druhý začátek je v lese „Pod Kamencem“ nedaleko hájovny Andreska.
Z konce naučné stezky se můžeme
vrátit zpět stejnou cestou nebo pokračovat dále po žluté do nedalekého Kublova.
Území je součástí chráněné
krajinné oblasti Křivoklátsko. Žije
tu vzácný rak kamenáč nebo čolek
horský, v létě sem zalétá čáp černý. Na stezce je umístěno jedenáct
naučných panelů, jejichž obsahem
jsou především informace o rostlinách a živočiších žijících v potoce
a jeho okolí.
Axamitova brána
Axamitova brána je největší skalní brána Českého
krasu. Nachází se
nedaleko
Koněpruských jeskyní
na vrchu Kotýz
v masivu Zlatý kůň.
Byla pojmenována
po českém lékaři
a archeologovi Janu
Axamitovi. V západním výběžku
chráněné krajinné oblasti Český
kras je naučná stezka, která vede
z osady Slavíky přes Koukolovou
horu a končí na skalním masivu

okraji Kotýzu se pak nachází další
menší brána – Jelínkův most.
Muzeum Výtopna Zdice
Nádraží ve Zdicích bylo ve své
době důležité nejen jako železniční
uzel, ale také díky depu a výtopně
parních lokomotiv. V části historického objektu s dochovanou kolejovou točnou je umístěna unikátní
sbírka železniční a silniční dopravní techniky. V těsném sousedství
zdického nádraží jsou k vidění vozidla, která se před pár desítkami
let běžně pohybovala po kolejích
a silnicích nejen v Československu.
Součástí muzejní sbírky je i stálá
expozice věnovaná historii železniční tratě Zdice – Protivín.

Tři prameny (Kneippovy lázně)

Na k
levém
břehu potoka KlučTipy
návštěvě

ná u hranic katastrů obcí Branov
muzeum
Zdice necelé tři
aArmy
Roztoky
u Křivoklátu
V objektu bývalých kasáren je Klubem historických vojenských
kilometry
pod
Karlovou
Vsí vyvěrá
vozidel Zdice vybudováno Army muzeum Zdice – představuje
celoročně
trojicedruhoválečnou
vydatnýchtechniku,
pra- předměty
zejména americkou
souvisejícíPotok
s československou
armádou
od konce 1. světové
menů.
Klučná stéká
z křivoválky do 90. let 20. století a unikátní kolekci britských vozidel
klátských
lesů studeným údolím
Land Rover, která je jedinečná i v evropském měřítku.
po pravém břehu do Berounky.
Výtopna
Zdicenad souVMuzeum
posledních
meandrech
Muzeum,je
zřízené
v bývalém železničním
depu, je zaměřeno
tokem
troj-prameniště
s vynikana historickou silniční a železniční techniku. Uvidíte nákladní,
jící
pitnou
vodou,
která
i
v
mraosobní a hasičské vozy, autobusy, tahač, motorové a parní
zivých
dnech napájí malý dvacet
lokomotivy.
centimetrů hluboký bazének. Jeho
dno je pokryto jemnými oblázky
a je to tak místo jako stvořené pro
přírodní léčebnou kůru podle návodu německého faráře a léčitele
Seastianna Kneippa. Zkuste vyzout unavené nohy z bot a „čapími
kroky“ se projít v ledové vodě. Pak
zkřehlé končetiny ohřejte rychlými
skoky na břehu a uvidíte, co s vámi
tato procedura udělá. n

Národní přírodní památky Kotýz.
Zde, ve strmém a mnohdy kluzkém terénu stojí právě Axamitova
brána. Vznikla pravděpodobně
zřícením stropu velké jeskyně, po
kterém zůstala na východě navazující propast a 16 metrů dlouhá
jeskyně pod samotnou bránou. Na
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Jubilea

Poselstvo vévody Štěpána II. v Berouně

P

ředstavitelé Berouna v sobotu 5. června přivítali poselstvo vévody Štěpána II. Před radnicí se diváci mohli těšit i na rytířské souboje. Jednalo se o první z velkých kulturních akcí po rozvolnění koronavirových
opatření. Následně se průvod vydal do areálu Městské knihovny, kde se konal další program. Poselstvo pak
pokračovalo na sousední Tetín. n

Jaké bude léto v Městské knihovně
Ztracený knihovník potřetí
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
započne 12. července! Určena je
primárně dětem ve věku 9-13 let,
ale zabaví se u ní celá rodina. Přihlašování na e-mailu studovna@
knihovnaberoun.cz. Upozorňuje-

me, že délka hry se pohybuje kolem 3 hodin, nachodíte cca 12 km
a cesta nebude vhodná pro kočárky. Druhý díl únikovky si můžete
kdykoliv zahrát na www.ztracenyknihovnik.cz
Vemte si na dovolenou knihy,
které nic neváží!
Registrovaní čtenáři berounské knihovny mohou využívat
službu eVýpůjčky. E-knihy k půjčení najdete přímo v našem online katalogu. K jejich půjčování
stačí platná registrace v naší
knihovně, registrace na webu
Palmknihy.cz a nainstalování příslušné aplikace. Podrobný návod
najdete na našem webu. 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

Pedagogové obdivovali botanický skvost včelník rakouský

Č

tyřiadvacet učitelů z Berounska se na Den dětí zúčastnilo
jedinečné exkurze do Českého krasu na návrší Zlatého koně a část
místní naučné stezky. Akce se konala v rámci Místního akčního plánu vzdělávání ORP Beroun II. (financován z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání) pod
vedením autora publikace Regionální vlastivěda Emila Šnaidaufa.
Putování navázalo na loňské výpravy do okolí Berouna a představilo
tak pedagogům další trasu navržených exkurzí pro školáky. „Učitelé
měli možnost na Zlatém koni vidět
řadu druhů vzácných rostlin skalních stepí a teplomilných trávníků.
Mnozí si tu vyfotili kvetoucí botanický skvost včelník rakouský,“
komentoval exkurzi průvodce Emil
Šnaidauf. Doplnil, že tato rostlina se mimo Český kras vyskytuje
v Česku už jen na jediném místě,
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a to na jedné lokalitě na jižní Moravě. Na samém vrcholu Zlatého
koně kromě krásného výhledu do
krajiny mohli učitelé pozorovat
i chráněného otakárka fenyklového, v Houbově lomu si sebrali zka-

menělinu z pravěkého korálového
útesu a dozvěděli se o objevu Koněpruských jeskyní. Učitelé byli seznámeni i s některými praktickými
činnostmi, které mohou provádět
s žáky v terénu. (pn) n

n Manželé Petr a Jana Krynští si
dovolují oznámit, že si připomenou
50. výročí svého sňatku v neděli
dne 4. července v 14:30 v modlitebně Církve adventistů s. d., Beroun,
Tylova 8.
n Dne 7. července oslaví naše maminka, babička a prababička paní
Marie Hasalová 83. narozeniny. Do
dalších let přejeme hodně zdraví
a pohody. Dcera Milena s rodinou.
n 10. července se dožívá úctyhodných 90 let pan Vladimír Linda, narozený v Kladně, který však většinu
života strávil na Mělnicku. Dlouhá
léta ve zdraví jsou jednak dědictvím
po 108 leté prababičce, jednak odměnou za poctivý, neúnavně pracovitý život. Za celoživotní péči a lásku
děkují a ještě mnoho příjemných dní
přejí manželka Božena s dcerou.
n Ke všem gratulantům se přidávají představitelé města Beroun, redakce Radničního listu a také Klub
důchodců Beroun.
Pozn.: Připomínáme, že tato služba
je pro vás zdarma. Stačí nás kontaktovat vždy nejpozději do 12. předchozího měsíce na e-mail kttm@
muberoun.cz případně blahopřání
odevzdat v podatelně radnice.

Blokové čištění ulic
n 1. 7. Havlíčkova (západní část),
Tovární
n 7. 7. Na Náhonu + parkoviště, K.
Machové, Na Parkáně + parkoviště
(příčné stání podél silnice)
n 8. 7. Mládeže, J. Fučíka, Sokolovská
n 14. 7. S. K. Neumanna, Švermova, Jaselská
n 15. 7. Bezručova, Nerudova,
V Hlinkách
n 21. 7. Družstevní, Dukelská, Ve
Vilách, V Zahradách
n 22. 7. Na Tržišti, Štěpánkova,
Zvonařova, Vorlova
n 28. 7. Ve Svahu, Košťálkova,
Bratří Nejedlých
n 29. 7. K Dubu, Nad Paloučkem,
Vinařská n

Zubní pohotovost
n 3. a 4. 7. Zubní ordinace nemocnice Hořovice, K nemocnici 1106,
tel.: 311 559 658
n 5. a 6. 7. MUDr. Josef Aušteda,
Broumy 73, tel.: 311 585 165
n 10. a 11. 7. MUDr. Jana Besserová, Beroun, Mládeže 1102, tel.:
311 625 765
n 17. a 18. 7. MUDr. Pavla Blechová, Karlštejn, zdravotní stř., tel.:
311 681 533
n 24. a 25. 7. MUDr. Jiří Cajthaml,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 31. 7. a 1. 8. MUDr. Martin Fiala,
Beroun, Holandská 123, tel.:
728 961 496
Pohotovost je od 8:00 - 11:00
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Kam s dětmi v Berouně na hřiště?

Protože se na radnici v poslední době obrátili především noví občané s dotazy, kde najdou dětská hřiště v našem městě, rozhodli jsme se
připravit jejich přehled v Radničním listu. Kromě 19 městských dětských hřišť jsme přidali i oblíbené hřiště TJ Lokomotivy Beroun. Pro
příští rok chceme některá dětská hřiště doplnit o nové herní prvky a vybudovat i nové hřiště.

U Štiky

Hlinky

Lokalita: ulice Hostímská u řeky v blízkosti restaurace U Štiky

Lokalita: ulice V Hlinkách za Okresní správou sociálního zabezpečení

Vybavení: loď s dopadovou štěrkovou plochou, houpadlo, houpadlo
Dino na stání, pružinová houpačka

Vybavení: tubusová skluzavka, prolézačka, dvousedadlová houpačka,
kladina, kolotoč, pružinové houpačka, pískoviště

Štulovna

Městská hora 1

Lokalita: na pravém břehu Berounky

Lokalita: v blízkosti medvědária

Vybavení: skluzavka s houpačkou, houpadlo, hrazda, průlezka, dvouhoupadlo Veverčáci, pískoviště

Vybavení: kluzavková sestava, malá skluzavka, závěsná dvouhoupačka,
kládová houpačka, kolotoč, houpadlo, dvouhoupadlo, loď, kladina Jezevčík, lanový mostek, domeček, pískoviště

Na Hrázi
Lokalita: ulice Na Hrázi v blízkosti dopravního hřiště a kempu

Městská hora 2

Vybavení: skluzavka, kolotoč, lanová prolézačka, závěsná dvouhoupačka

Vybavení: lanovka, prolézačka, trojhrazda
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Lokalita: u opalovací louky, hřiště pro starší děti
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Viničná

Josefa Hory

Lokalita: v blízkosti křižovatky ulic Viničná a Zahořanská

Lokalita: ulice Josefa Hory v blízkosti domu čp. 1107

Vybavení: skluzavka, pískoviště

Vybavení: herní sestava se skluzavkou, houpadlo, pískoviště

Průběžná

Rákosníčkovo hřiště

Lokalita: ulice Průběžná u hotelu OK

Lokalita: spodní část ulice Košťálkova

Vybavení: závěsná dvouhoupačka, lanová sestava, svahová skluzavka
s lezecí stěnou

Vybavení: závěsná dvouhoupačka, skluzavková sestava, houpadla,
houpací koš, kolotoč, domeček, průlezka, bradla, pískoviště

Třída Míru

Pod Homolkou

Lokalita: u křižovatky ulic Třída Míru a Košťálkova ve vnitrobloku

Lokalita: pod mateřskou školkou Pod Homolkou

Vybavení: houpadla, skluzavková sestava, prolézačka, pískoviště

Vybavení: domeček, houpadla, skluzavka
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Litava 1

Litava 2

Lokalita: vnitroblok na sídlišti Litava

Lokalita: u Mateřské školy Tovární

Vybavení: skluzavková sestava s tobogánem, řetězová dvouhoupačka, kolotoč s vnitřními sedáky, lanová pyramida, houpadlo, vahadlovka na pružině

Vybavení: houpadla, skluzavka, sestava Paraván, kládová houpačka,
pískoviště

Parkán

Lokomotiva Beroun

Lokalita: ulice Na Parkáně za domy čp. 1496, 1497

Lokalita: v areálu TJ Lokomotiva Beroun, Tyršova ulice

Vybavení: závěsná dvouhoupačka, houpadla, kladina Jezevčík, malovací tabule, skluzavková sestava, kruhová lavička, kolotoč, prolézačka, pískoviště

Vybavení: lokomotiva, skluzavková sestava, sestava na udržení rovnováhy, zeměkoule, prolézačky

Mýtinka

U Českých drah

Lokalita: Palouček

Lokalita: před autobusových a vlakovým nádražím

Vybavení: skluzavka, domeček, závěsná dvouhoupačka, pískoviště

Vybavení: prolézačka vláček, prolézačka Taxi, houpadla
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Zavadilka

Zdejcina

Lokalita: ulice Husova naproti výjezdu z ulice Jakoubkova

Lokalita: ulice Čs. armády

Vybavení: skluzavka, houpací koš, kolotoč, lanová sestava, houpadla, pískoviště

Vybavení: kládová houpačka, houpadlo, malovací tabule, skluzavka,
závěsná houpačka, prolézačka, lavička, pískoviště

„Destinačka“ představila Berounsko novinářům

D

estinační agentura Berounsko představila ve čtvrtek 3. června naše
město a nejbližší okolí členům z České asociace novinářů a publicistů cestovního ruchu na tzv. press tripu, který se tematicky týkal Roku sv.
Ludmily.
Novináře nejprve v prostorách radnice přivítala starostka Soňa Chalupová společně s místostarostou Dušanem Tomčem, který je následně doprovodil při obhlídce města. Průvodkyně z Muzea Českého krasu všechny přítomné seznámila s historií našeho města, společně si prohlédli Pražskou bránu
i městské opevnění. Exkurze končila v samotném muzeu. Odtud se novináři
vydali do Muzea berounské keramiky, kde návštěva Berouna končila. Další
zastávkou byl Tetín. Novináři, kteří projevili zájem, mohli do sousední obce
dojet na sdílených elektrokolech nextbike společně s místostarostou Dušanem Tomčem. Na Tetíně pak všechny čekala návštěva nového místního muzea, prohlédli si s průvodkyní místní kostely a dozvěděli se i o chystaných
oslavách při příležitosti výroční svaté Ludmily, které připadá na letošní rok.
Z Tetína se skupina žurnalistů vydala do Srbska, kde si mohla promluvit
se starostkou a zástupci. V Srbsku novináře zajímaly zkušenosti podnikatelů v pohostinství během koronavirové krize. Po obědě se skupina vydala
na poslední zastávku do Svatého Jana pod Skalou, kde je přivítal starosta
v novém Informačním středisku CHKO Český kras. Následně měli možnost
prohlídnout si klášter, kostel a zdejší muzeum, při prohlídce se skupině
ochotně věnovali zástupci Svatojánské společnosti.
A s akcí byl spokojen i místostarosta Dušan Tomčo: „Mám radost, když
vidíte zájem novinářů z oblasti cestovního ruchu o náš region. Máme zde
turistům co nabídnout a jsme rádi, že prostřednictvím článků a reportáží
se o našem městě i celé oblasti dozví co nejvíce lidí.“ n

n Starostka Soňa Chalupová s místostarostou Dušanem Tomčem přivítali na radnici novináře.
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Zástupci města se inspirovali
v Prachaticích a Hluboké

V

květnu zinicializoval předseda Komise cestovního ruchu
a zastupitel Radek Dolejš návštěvu
zástupců Berouna v Prachaticích
a v Hluboké nad Vltavou. V Prachaticích byl hlavním cílem areál
lesních her, který získal jedno
z ocenění v soutěži Stavba roku
a rychle si získal na velké oblibě
nejen u místních. „Areál je opravdu skvělý a získali jsme řadu podnětů pro podobné připravované
projekty v Berouně. Rádi bychom,
aby něco podobného vzniklo
u řeky Berounky a na Městské
hoře případně jiných lokalitách.
Propojit zábavu se vzděláváním
a výchovou ke vztahu k přírodě je
hlavním posláním a cílem,“ řekl
místostarosta Berouna Dušan
Tomčo, který spolu s architektkou
města Danou Vilhelmovou Prachatice navštívil. „Byla jsem opravdu
nadšená, s jakou logikou projektant areál vymýšlel. Jednotlivá zastavení jsou určena pro všechny
generace – od nejmenších až pro
seniory. Určitě se některé nápady
budeme snažit implementovat
i u nás,“ dodala architektka města. Navíc na podobné projekty jsou
vypsány dotace na MMR ČR, které
bychom co nejdříve rádi využili
i v Berouně. Na schůzce s vedením
prachatické radnice přišlo slovo
na péči o historické památky či
kamerový systém městské policie.
Pracovní výjezd na jih Čech pokračoval do Hluboké nad Vltavou,
kde nás ve volnočasovém areálu
přivítal jeho jednatel a hlubocký
radní David Šťastný. „Vedle provozu a inspirace nás především
zajímala vybudovaná hřiště pro

pálkovací sporty a moc bychom
chtěli, aby něco podobného vzniklo
brzy v Berouně i pro berounské Piranhas. Na jihu Čech jsme opravdu
našli spoustu inspirace,“ shrnul
vše berounský místostarosta. n

n Areál lesních her v Prachaticích.

n Hřiště pro pálkovací sporty
v Hluboké nad Vltavou.

10

Hrnčířské a řemeslné trhy letos ve dvou termínech!

Letošní Hrnčířské a řemeslné trhy se konají ve dvou termínech. S ohledem na nařízení vlády v boji s koronavirem byli vystavovatelé rozděleni
do dvou skupin. První část se na Husově náměstí představila veřejnosti 12. a 13. června, druhou polovinu vystavovatelů budou moci zájemci
vidět opět v centru Berouna 10. a 11. července.

n Na Husovu náměstí byly k zakoupení i keramické sochy do zahrady.
n Letošní podtitul trhů byl ve znamení zvonků. A právě zvonky v nejrůznější
podobě, nejčastěji té keramické, jste mohli vidět u mnoha řemeslníků.

n Zájemci mohli koupí některého z vystavených produktů podpořit i Charitu
Beroun, která zde měla svůj stánek.

n Hrnčířské a řemeslné trhy se v Berouně konaly po roční pauze. Lidé si tak
jejich konání náležitě užívali a snad nikdo neodešel s prázdnou.

n Na Hrnčířských a řemeslných trzích nesmí chybět ani naše tradiční keramika, kterou nabízelo Muzeum berounské keramiky.

n Tradičně největší zájem je o užitkovou keramiku. Zapékací mísy a misky
lákaly řadu kuchařinek.

www.mesto-beroun.cz
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Kulturní a společenský kalendář 7/2020
1.
2.
4.
5.
5.
- 6.
7.
8.

Hrátky za muzejními vrátky
ČT

9:00

Tvořivý program pro rodiny s dětmi v geoparku Barrandien.

Muzeum Českého krasu

CHINASKI - Léto pod širým nebem
PÁ

17:00

Letní koncert pod širým nebem s kapelou Chinaski a jejími hosty. Pořádá
Yashica Events a. s.

Letní kino

Berounská šestka
NE

17:00

Promenádní neděle v rámci Berounského kulturního léta. .

Nám. J. Barranda

Na kafe s kastelánem
PO

16:00

Mimořádnou prohlídkou celého hradního areálu vás provede kastelán
osobně. Další setkání se koná 19. července.

Hrad Karlštejn

Gladius na hradě Točník
PO-ÚT

10:00

Hrad Točník

Rytíři, zbrojnoši, husité, barbaři a šermířská klání, vynikající jídlo a pití.
To vše na hradě Točník. Více na str. 19.

Městská galerie

Obrazy a sochy Jana Ryndy můžete v Městské galerii Beroun obdivovat
až do 7. srpna. Více na str. 17.

Jan Rynda
ST

17:00

Lokvar: Brouček
ČT

18:00

Zahrada Muzea berounské keramiky

Další pohádkové představení pro všechny děti.

10. Hrnčířské a řemeslné trhy
- 11. SO - NE 8:00
Husovo náměstí
Dechovka u Hvězdy
11.

V červenci se na Husově náměstí můžete těšit na druhou polovinu vystavovatelů. Více na str. 11.

Eva Vejražková: Katedrály

Nová výstava v galerii Holandský dům představí architektonické obrazy.
Více na str. 17.

NE

12.

PO

14:00

V neděli 11. 7. můžete prožít opět příjemné odpoledne s dechovkou
i cimbálovkou u Hvězdy.

OC Hvězda

17:00

Holandský dům

Oppida - naše první města
SO

17.

10:45

Exkurze na keltské oppidum ve Stradonicích. Více na str. 19.

Muzeum Českého krasu

Restaurant Day Beroun
SO

12:00

Pojďte si užít oblíbený prostor na nábřeží, setkat se s přáteli a pobavit se
u dobrého jídla a pití.

Beroun - Závodí u řeky

Berounský OPEN AIR
SO

18.
22.

15:00

Simon & Garfunkel Tribune
NE

18:00

Nám. J. Barranda

Nenechte si ujít další z promenádních nedělí. Na všechny akce BeKuLe
je vstup zdarma.

Zahrada Muzea berounské keramiky

Pohádku na zahradě Muzea berounské keramiky předvede divadlo
Lokvar.

Duhový princ
ČT

18:00

Berounská šestka
24.

SO

9:30

Nám. J. Barranda

Mrtví jdou za sluncem
SO

10:00

Muzeum Českého krasu

Černobílý koncert
25.

NE

18:00

Nám. J. Barranda

Kámen, nůžky, papír
NE

31.

Vystoupí Piknik, Ventolin, Tchagun, La Fanka a další.

Kemp Na Hrázi

14:00

Muzeum Českého krasu

Hradozámecká noc
SO

19:00

Hrad Karlštejn

Čer- Bar U Madly
venec PÁ+SO
20:00

n Výstavy

Další z vystoupení oblíbené berounské kapely.
Komentované prohlídky výstavy se uskuteční v 10:00 a v 15:00.
Filmové písničky, které zazpívají Dáša Zázvůrková a Petr Macháček.
Výtvarný workshop s akademickou malířkou Lucií Crocro.
Každoroční Hradozámecká noc, kdy se hrady a zámky otevírají i po setmění.
2. 7. Dj Arny, 3. 7. Dj Zdeněk Vranovský, 9. 7. Dj Olda Burda,10. 7. Dj
Sunny, 16. 7. Dj Harwey, 17. 7. Dj Harwey, 23. 7. Dj Vinický, 24. 7. Dj
Vranovský, 30. 7. Dj Michal Vinický

n Hudba, plesy

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: David Cajthaml - obrazy, keramika, hudba (Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 17. srpna), Mrtví jdou za sluncem
(Muzeum Českého krasu, výstava trvá do 14. listopadu), Tomáš Šmejkal a Daniel Kreissl (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 3. července)

!

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.

ČT

21:30

Godzilla vs. Kong

USA

113

3.

SO

21:30

V zajetí démonů 3:
Na ďáblův příkaz

USA

112

4.

NE

21:30

Králíček Petr bere do zaječích

USA/
AUS

94

5.

PO

21:30

Godzilla vs. Kong

USA

113

6.

ÚT

21:30

Rychle a zběsile 9

USA

108

7.

ST

21:30

Tom a Jerry

USA

101

8.

ČT

21:30

Black Widow

USA

133

9.

PÁ

21:30

Spirála strachu:
SAW pokračuje

USA

101

10.

SO

21:30

Matky

ČR

95

11.
12.
13.
14.
15.
16.

NE
PO
ÚT
ST
ČT
PÁ

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30
21:30

Black Widow
Rychle a zběsile 9
Králíček Petr bere do zaječích
Godzilla vs. Kong
Tom a Jerry
Black Widow

USA
USA
USA
USA
USA
USA

133
108
94
113
101
133

17.

SO

21:30

Raya a drak

USA

107

18.
19.

NE
PO

21:30
21:30

USA
ČR

101
95

20.

ÚT

21:30

USA

112

Viz 3. 7.

21.

ST

21:30

Spirála strachu: SAW pokračuje
Matky
V zajetí démonů 3:
Na ďáblův příkaz
Raya a drak

Kong a jeho ochránci podniknou nebezpečnou cestu, aby našli svůj skutečný domov
a spolu s nimi je Jia, mladá osiřelá dívka, s níž si Kong vytvořil jedinečné a silné pouto.
Neočekávaně se ocitli na cestě rozzuřené Godzilly, která postupně ničí celou planetu.
V zajetí démonů 3: Na ďáblův příkaz je mrazivým příběhem plným hrůzy, smrti a neznámého
zla, které šokuje i zkušené výzkumníky paranormálních jevů Eda a Lorraine Warrenovi. Jeden z nejnapínavějších případů jejich skutečné kariéry začal bojem o duši malého chlapce.
Ve filmu Králíček Petr bere do zaječích se vrací roztomilý a všemi oblíbený králičí lump
Petr. Bea, Thomas a králíci jsou teď něco jako rodina. Ale ať se Petr snaží sebevíc, stále
má reputaci nenapravitelného rošťáka. A tak králíček Petr vezme do zaječích do světa…
Viz 1. 7.
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.
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.
Po narození je Černá vdova, známa také jako Natasha Romanova odvezena do KGB, kde
ji připravují, aby se stala jejich nejlepším agentem. Když se S.S.S.R. rozpadne a vláda se
jí snaží zabít, akce se přesune do dnešního New Yorku, kde pracuje jako nezávislý agent.
Začíná se psát nová kapitola z děsivé knihy Saw. Zločinný strůjce pokřivené spravedlnosti
roztáčí spirálu nečekané pomsty. Mladý detektiv Ezekiel „Zeke“ Banks (Chris Rock) a jeho
parťák (Max Minghella) vyšetřují děsivé vraždy, které začínají připomínat nechvalně známé případy z minulosti.
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 takové jsou, ale
k tomu všemu se starají o děti, nebo je právě porodily, případně jsou těhotné.
Viz 8. 7.
Viz 6. 7.
Viz 4. 7.
Viz 1. 7.
Viz 7. 7.
Viz 8. 7.
Kdysi dávno ve fantazijním světě Kumandry žili lidé a draci v harmonii. Kdykoliv pak zlověstné nestvůry nazývané Druuni ohrožovaly zemi, draci se pro záchranu svých lidských
přátel obětovali. Nyní, o 500 let později, jsou tato monstra zpět a osamělá válečnice Raya,
se musí vydat na dlouhou a nebezpečnou cestu.
Viz 9. 7.
Viz 10. 7.

USA

107

22.

ČT

21:30

Gump - Pes, který naučil lidi žít

ČR

90

23.

PÁ

21:30

Croodsovi: Nový věk

USA

95

24.
25.
26.
27.
28.

SO
NE
PO
ÚT
ST

21:30
21:30
21:30
21:30
21:30

Gump - Pes, který naučil lidi žít
Raya a drak
Matky
Black Widow
Gump - Pes, který naučil lidi žít

ČR
USA
ČR
USA
ČR

90
112
95
133
90

29.

ČT

21:30

Prvok, Šampon, Tečka a Karel

ČR

120

30.
31.

PÁ
SO

21:30
21:30

Croodsovi: Nový věk
Prvok, Šampon, Tečka a Karel

USA
ČR

95
120

Viz 17. 7.
On vlastně každý pes je v sobě tak trochu toulavý do té doby, než najde své štěstí, a to
štěstí pes najde jenom s člověkem. Rodinný film režiséra F. A. Brabce je o světě viděném
očima toulavého psa Gumpa.
Z historie víme, že když na sebe narazí různě vyspělé civilizace, nevyhnutelně to mezi nimi
začne skřípat. To skřípání dosáhne až za vysokou zeď, kterou Lepšíkovi vybudovali, aby se
ochránili před nebezpečím. Jenže žádnou zeď nepostavíte tak, aby byla nepřekonatelná,
a tak je dost možné, že se hrubá síla neotesaných Croodsů ještě bude náramně hodit.
Viz 22. 7.
Viz 17. 7.
Viz 10. 7.
Viz 8. 7.
Viz 22. 7.
Čtyři kamarádi ve středním věku si přiznají, že nežijí tak, jak si představovali. A rozhodnou
se vyřešit svou krizi provokativní hrou a plněním odvážných úkolů. Jak čtyřicátník zjistí,
jestli je opravdovej chlap?
Viz 23. 7.
Viz 29. 7.

!

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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Seriál Radničního listu…

Co se děje s vytříděným odpadem – 5. díl textil
Podle statistik Ministerstva životního prostředí ČR představuje textil zhruba 6 - 7% komunálního odpadu. Každý občan ho vyhodí zhruba 20 kilogramů za rok. Zbytečně tak skončí na skládce a zatěžuje životní prostředí. V Berouně mají lidé možnost uložit použitý textil,
oděvy a obuv do 19 speciálních kontejnerů KLOK.TEX (8), Dimatex (5), TextilEco (3) a Diakonie Broumov (3).
KLOK.TEX: Pomáháme nejen
dětem z Klokánku
Za rok 2020 bylo v Berouně odloženo do bílých kontejnerů s červenými polepy KLOK.TEX téměř 32
tun textilu, obuvi a hraček, které
nejenom materiálně, ale taktéž finančně podpořily Fond ohrožených
dětí – Klokánek a další charitativní
organizace napříč Českou republikou.
Určitě je velmi důležité zmínit
to, že tyto kontejnery jsou určeny
na sběr ještě použitelného ošacení
a obuvi nejenom pro děti, ale taktéž
pro dospělé. „Dle jednotlivých požadavků je rozdělována materiální
podpora do charitativních organizací v čele s Fondem ohrožených
dětí – Klokánek, SOS Dětskými
vesničkami, Sklady pro pěstouny
v celé ČR, spolky CHARITA, NADĚJE
a mnoho dalších. Neméně důleži-

tou je taktéž finanční podpora, která již překonala částku 3 miliony
korun a my se jí budeme i přes nelehké období snažit nadále navyšovat,“ připomněla ředitelka projektu Nicole Nouir Křížková. Obyvatelé
Berouna se taktéž do finanční podpory 1 Kč za kilogram vybraného
šatstva a obuvi připojili a společně
tak přispěli částkou 31 727 Kč.
„Rádi bychom upozornili pouze
na malou chybičku občanů, a to
odkládání rozměrnějších tašek
a pytlů vedle kontejnerů. I když
v rámci inteligentního svozu máme
informace o naplněnosti kontejnerů a snažíme se být ve městě 2 - 3x
do týdne, pytle v okolí kontejneru
nevydrží zavřené, navlhnou a jsou
pro nás pouze další zátěží. Prosíme
občany o to, aby ukládali textil do
menších tašek, které se vejdou do
výklopu,“ upozornila Křížková.

n U prodejny COOP v Bezručově ulici jsou k dispozici dva kontejnery na
textil KLOK.TEX a TextilEco.

V případě potřeby je taktéž možné se dohodnou na individuální
sbírce a dohodnout si místo a čas
sběru. Více informací získáte na tel.
čísle: 777 149 250 nebo na e-mailu:
kloktex@kloktex.cz www.kloktex.cz.
DIMATEX: Textilní odpad
je u nás z 95 % recyklován
Společnost DIMATEX CS má
bohatou tradici sahající až do roku
1991. Hlavním pilířem její činnosti
je sběr a recyklace textilu a výroba
čistících hadrů, které se využívají
v průmyslu, autodílnách, lakovnách i domácnostech. Kvalitní
kusy oblečení získané z kontejnerů poskytuje charitativním organizacím jako jsou Český červený kříž,
Charita ČR, SOS dětské vesničky
či Naděje a zbytek je pak předán
k druhotnému využití.
Z recyklovaného textilu a LDPE
(odpadní fólie) vzniká textilní
kompozit RETEXTIL, z něhož se
vyrábí pevné, mechanicky odolné
a nenasákavé profily a městský
mobiliář jako jsou např. lavičky,
stoly, květináče, palisády, podlahy,
prkna, latě a jiné. Tento materiál
má vysokou chemickou odolnost
vůči olejům, tukům, kyselinám
a solím.

n Recyklovaný textil kombinuje nejlepší vlastnosti plastu a dřeva. Textilní kompozit RETEXTIL® je vyroben ze zpracovaných textilních vláken a odpadních fólií.
Mezi jeho největší výhody patří pevnost, vandaluvzdornost, vysoká odolnost,
bezúdržbovost a snadná opracovatelnost. Výrobky z tohoto materiálu lze použít
ke stavbě pergol, teras, zpevnění lesních a polních cest, svahů a břehů. Společnost Dimatex je zároveň producentem městského mobiliáře a výrobků pro zahradu, venkovní prostory restaurací a veřejný prostor. Foto: retextil.cz
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TextilEco: Dáváme věcem
druhý život
Tři bílé sběrné kontejnery společnosti TextilEco nabízí možnost
odevzdat vaše nepotřebné oděvy,
boty a hračky k ekologickému využití. Sesbírané věci se přirozeným

způsobem vrací zpátky k lidem. Do
Boskovic, kde má TextilEco sídlo, se
sváží oděvy, módní doplňky, bytový
textil i hračky z celé České republiky a ze Slovenska. Společnost díky
svým aktivitám získává prostředky
na aktivní podporu neziskových
a charitativních projektů.
Diakonie Broumov pomáhá
již 28 let
Nejdéle působí v Berouně Diakonie Broumov, která zde dříve
pravidelně organizovala sbírky šatstva a nyní zde má umístěné dva
oranžové kontejnery Pod Homolkou
a v areálu AVE ve Viničné ulici. Diakonie Broumov i díky spolupráci
s občany zajišťuje materiální pomoc
všem, kteří ji potřebují, již 28 let.
Kde najdete kontejnery na textil
n KLOK.TEX
Kaplířova, Košťalkova 1536 –
1538, Na Ostrově (parkoviště),
Nad Zahradnictvím x Pod Studánkou (nad domovem důchodců),
Plzeňská (u KD Plzeňka), Profesora Urbana x Chválova, Bezručova
(u prodejny COOP), Velké sídliště
u PennyMarketu
n DIMATEX CS
Hostímská, Hudlická (Zdejcina),
Jaselská, Na Hrázi (2)
n TextilEco
Karly Machové, u nádraží ČD,
Bezručova (u prodejny COOP)
n Diakonie Broumov
Viničná ulice (areál AVE), Pod Homolkou (2)
Zdroj: dimatex.cz, textil-eco.cz n
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Za přírodními krásami Berouna…

O

Léto patří motýlům

bdobí léta si asi nedovedeme
představit bez rozkvetlých luk
s poletujícími krasavci usedajícími
co chvíli na květy a sajícími nenasytně sladký nektar. Pestré barvy a vzory na jejich křídlech jsou vytvářeny
drobnými barevnými šupinkami,
navíc často lámajícími světlo. Jsou
na nich poskládány jako tašky na
střeše. Mluvíme samozřejmě o mo-

n Babočka admirál
týlech. Jenom v blízkém Českém
krasu se jich vyskytuje více jak 1 800
druhů. Mnoho z nich je ale celkem
nenápadných a někteří dokonce
mají rozpětí křídel menší než jeden
centimetr. Mezi motýly řadíme také
různé noční můry a moly. Nás však
především zajímají ti velcí a nápadně zbarvení, označovaní někdy jako
denní motýli. Když motýl někde
nehybně sedí se složenými křídly, je celkem nenápadný a splývá
s okolím. Jeho pestré zbarvení nás
pak překvapí až po roztažení křídel.
Především má ale působit jako forma pasivní ochrany před predátory,
zvláště hmyzožravými ptáky. Výstražné zbarvení, někdy na křídlech
zvýrazněné ještě očními skvrnami,
má nepřítele zastrašit a pozdržet
nebo odradit před útokem. Stačí
pouze krátký okamžik úleku a motýl rychlým letem unikne. Tento trik

uplatňuje například známá babočka paví oko.
Mezi naše nejkrásnější a největší denní motýly patří otakárek fenyklový. Jeho jedinci se za slunných
dnů slétají z celého okolí na vrcholcích holých kopců se stepními porosty k zásnubním letům a páření.
Místem, kde je můžeme pozorovat,
je například návrší Zlatého koně.
Jejich samičky kladou vajíčka na
miříkovité rostliny, z nichž se líhnou housenky, které se po 14 dnech
zakuklí. Z kukly se pak vylíhne zase
nový otakárek. Takto se za rok vyvinou dvě až tři generace motýlů.
Otakárci přezimují v podobě kukel
poslední generace. Jiné druhy motýlů přečkávají zimu zase v podobě
vajíček nebo dospělých jedinců.
Zmíněnou babočku paví oko můžeme v zimě najít ve stavu strnulosti
v různých kůlnách, garážích nebo
i obytných budovách. Ne všichni
motýli ale u nás v různých vývojových stádiích přezimují. Někteří
z nich jsou tažní podobně jako ptáci. Na jaře k nám přilétají například
babočka bodláková a admirál, které
se vylíhly ve Středomoří. Tuto cestu
podnikají z důvodu nouze o potravu způsobovanou suchým podnebím a velkou konkurencí. U nás
se rozmnoží a dožijí. Zpět na jih se
na podzim vrací již jejich potomci,
často i druhé či třetí generace. Podzimní poutníky vede k jihu nedostatek kvetoucích rostlin a postupně
klesající teplota. Při svém dlouhém
putování, často mnoho set kilometrů, využívají vzdušných proudů,
ať už větru, vzestupných proudů
teplého vzduchu apod. Naše představy o bezcílném a bezstarostném
třepotání motýlů ve vzduchu tedy
vůbec neodpovídají skutečnosti.
Neznamená to ovšem, že by motýli
nebyli pro nás symbolem křehkosti
a krásy. Emil Šnajdauf n

n Babočka bodláková

n Babočka paví oko

n Otakárek fenyklový

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…

Mše mrtvých
V první adventní neděli, vždy o druhé hodině v noci, je slyšet z kostela sv. Jakuba varhany a za jeho okny se míhají odlesky světélek, jako by tam
chodil zástup se svícemi v rukou. Kdo by se chtěl přesvědčit, co se tam děje, zle by pochodil. V tuto pozdní hodinu je totiž berounský chrám zasvěcen
mrtvým předkům a kněz, který jako poslední z řady duchovních správců zemřel v Berouně, jim tady slouží mši. Běda tomu, kdo by do kostela vešel
a některému z přítomných se podíval do tváře! Do tří dnů by zemřel! Berounští měšťané věřili (ještě v 19. století), že předním osobám ve městě
chodí zemřelí příbuzní oznamovat konec jejich života. Viděl je však pouze umírající. Ostatní členové rodiny slýchali jen podivné zvuky - praskot ve
skříních a trámech stropu nebo klepání na okna a dveře. Také docházelo k nečekaným a nikým nezaviněným pádům různých předmětů. n
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23. – 24. 7. 2021

Autocamp
Beroun Na Hrázi

www.kolopro.cz

Akce se uskuteční pod
záštitou města Beroun.

Sobota – 24. 7.

Novinka minulé
sezony je zpět!

závodní trasa B, 51 km start v 10:00
závodní trasa C, 35 km start v 11:30
nezávodní Family jízda
dětské závody NOVA Junior Trophy

Pátek 23. 7. od 9:00
Dětský Sportovní Den

Bohatý doprovodný program:
dopravní hřiště – k zapůjčení
zdarma kola a helmy, fotokoutek,
cyklokroužky, profesionální
instruktoři
HLAVNÍ PARTNEŘI

PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

Vstupné je

ZDARMA!
DODAVATELÉ CEN

GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

INSTITUCIONÁLNÍ
PARTNEŘI

MARKETINGOVÝ
PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNEŘI

CYKLISTICKÁ
SEKCE
ZA PODPORY
ZA PODPORY

www.mesto-beroun.cz
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Jan Rynda představí
nejen své sochy a obrazy
V

Eva Vejražková: Katedrály

O

d pondělí 12. července můžete v galerii Holandský dům
zhlédnout novou výstavu. Nese
název Katedrály, které tu na svých
obrazech představí Eva Vejražková.
Akademická malířka žije a tvoří
v pražských Jinonicích. Studovala
na Střední uměleckoprůmyslové
škole v Uherském Hradišti obor
grafika a Akademii výtvarných
umění v Praze v malířském atelieru prof. Jana Smetany. Jako rodič
se v roce 1992 podílela na založení
Základní waldorfské školy v Praze-Jinoncích, kde později pedagogicky působila jako učitelka výtvarné
výchovy, modelování a dějin umění. V Jinonicích také vedla výtvarné
kurzy pro děti a dospívající, nadále vede kurz vrstveného akvarelu

pro dospělé. Techniku vrstveného
akvarelu poznala v seminářích
zaměřených na waldorfskou pedagogiku a později se stala její hlavní malířskou technikou spolu se
suchým pastelem a olejomalbou.
Pro výstavu v Holandském domě
v Berouně vybrala autorka práce
inspirované románskými kostely
a gotickými katedrálami, které
opakovaně obdivovala na svých
cestách po Evropě.
Architektonické motivy doplnila obrazy z cyklu „Tváře oblohy“.
Pokud to situace dovolí, bude výstava zahájena vernisáží v pondělí
12. července v 17:00. Pokud to
možné nebude, bude výstava přístupná již od 9. hodiny ráno. Výstava potrvá do 31. 7. (aš) n

Berounské hradby

B

erounské hradby letos z důvodu platných vládních nařízení
proběhly pouze koncertní formou za zdmi berounského letního
kina v nejteplejším červnovém dni. Bonbonkem pro diváky byla jedna
ze špiček naší metalové scény - kapela Limetall se zpěvákem Františkem
´Fany´ Michalíkem, která i v ještě panujícím horku předvedla stoprocentní show (stejně jako všechny kapely ten den). Foto: Alena Šustrová n
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červenci a srpnu bude
v Městské galerii vystavovat
sochař a malíř Jan Rynda. Představí návštěvníkům nejen sochy
a obrazy, ale i objekty a asambláže. Výstava bude zahájena 7. července a potrvá do 7. srpna.
Jan Rynda je autodidakt, povoláním elektromontér. Od dětství jej však přitahovala plátna
a barvy. Soustavně tvořit začal
však až od roku 1967. Stal se
členem sdružení Arsklub, v roce
1984 absolvoval Lidovou konzervatoř, obor sochařství – keramika. Od roku 1988 byl členem poradního sboru okresních
a středočeských výtvarníků.
Jako sochař má v oblibě pískovec, ale má rád i dřevo, které
kombinuje často s kůží. Nevyhýbá se ani železu či plastu.
V jeho obrazech je zřetelný zájem
o strukturu. Velmi rád experimentuje a používá kombinovanou techniku, dispercol, suché
křídy, latex, mořidla a jiné neobvyklé materiály.
Se zájmem navštěvuje výstavy, které jsou pro něho podnětem
pro další tvorbu. Velký vliv na
něho měli Salvátor Dalí, Vladimír
Preclík, Otto Gutfreund či Ernst
Barlach. Obdivuje i anonymní
autory egyptských chrámových
struktur, kmenové černošské artefakty či Pabla Picassa.
Svá díla představil Jan Rynda
na mnoha výstavách autorských
i souborných. V sedmdesátých
letech vystavoval v Městské
knihovně, ve společenském
domě Hvězda či v galerii U Radnice. Jeho obrazy a sochy mohli
vidět návštěvníci v Teplicích, Mariánských Lázních, v galerii Rückl v Praze nebo v Atriu v Plzni.
V zahraničí vystavoval v Belgii,
v Berlíně, Goslaru i v polském
Brzegu. V Berouně se účastní
Berounských salonů, vystavuje
v Městské galerii, v Muzeu Českého krasu i v Městské knihovně.
Rád pracuje i s dětmi, jejichž obrázky bývají vystaveny v galerii
Holandského domu.
Jan Rynda vytvořil také několik realizací. V areálu mateřské
školky v Mnichově Hradišti stojí
pískovcový Patník cesty slunce,
pro obřadní síň v Hýskově vytvořil z lipového dřeva Mateřství. Pro
berounské Gymnázium Joachima
Barranda byl určen Památník
obětem fašismu. Je také spolu-

autorem plastiky Dialog v Pakostově sadu a vytvořil náhrobek D.
Auředníka ve Svatém Janu pod
Skalou. Jana Forejtová n

n Jan Rynda vystaví své obrazy
v Městské galerii Beroun.

Odpoledne u Hvězdy
n V neděli 11. 7. můžete prožít
opět příjemné odpoledne s dechovkou i cimbálovkou u Hvězdy.
Hlavní hvězdou bude letos Jiří
Helán (Moravanka, Moravěnka)
s cimbálovou muzikou, chybět
nebude ani domácí Berouňačka, těšit se můžete na mladou
dechovku z Čáslavi Věnovanku
a krojovanou kapelu od Kyjova
s názvem Skaláci. Začínáme ve
14 hodin u OC Hvězda. Při akci
je třeba dodržet platná nařízení
vlády. n
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Liteň vyhlásila sbírku na opravu
Kaple sv. Jana Nepomuckého

B

n 1. místo Čímtačáry - Klára Vindišová.

Výtvarná on-line soutěž
ČÍMTAČÁRA ve finále
O
d 1. ledna do 30. dubna bylo
možno zasílat práce žáků,
studentů, ale i učitelů a amatérských výtvarníků, do on-line
výtvarné soutěže a nesoutěžní
galerie ČÍMTAČÁRA. Protože se
jednalo o první ročník a netradiční čistě on-line pojetí soutěže,
bylo pro nás velkou neznámou,
kolik učitelů a škol tento způsob
prezentace zaujme. Když byl koncem března do galerie nahrán tisící obraz, radovali jsme se, že se
nápad ujal. To, že ještě 30. dubna ve 23:59 v noci přicházely obrázky a počitadlo se zastavilo na
čísle 2706, jsme opravdu nečekali a udělalo nám to obrovskou
radost.
Hned po uzávěrce začala perná práce odborné poroty složené
z profesionálních a aktivních
výtvarných umělců. Výběr prací
a hodnocení poroty probíhalo
výhradně on-line. Ve třech mnohahodinových setkáních vybrala
porota nejen vítěze na prvních
místech, držitele čestných uznání, dvacet nejzajímavějších prací
v každé kategorii, ale také udělila mimořádnou cenu poroty za
výjimečný výtvarný počin.
Do soutěže se zapojilo 433
škol z Čech a Slovenska, jednotliví autoři poslali své práce
z Německa, Brazílie, Indie a Spojených arabských emirátů.
Spolek výtvarníků ČÍMTAČÁRA je z Berouna, účast berounských škol byla v soutěži velmi
silná. Ze zdejší ZUŠ Václava Talicha přišlo do soutěže 95 prací,
a to nejen od žáků, ale i učitelů
a amatérských výtvarníků, kteří
zde navštěvují večerní kurzy malby. Z berounského gymnázia dorazilo 32 prací a z pedagogické
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školy v Berouně soutěžilo devět
prací. Účastnili se také žáci berounských základních škol a také
škol v okolí, např. z Hýskova, Litně a dalších.
Jména žáků berounských škol
se velmi často objevují na předních místech výsledkové listiny,
odborná porota ocenila 1. místem v kategorii žáků ZUŠ Kláru
Vindišovou, 2. místem Adélu Petrákovou a 3. místem žákyně Lucii
Nejedlou a Biancu Burkertovou
ze ZUŠ Václava Talicha.
První ročník soutěže ČÍMTAČÁRA podpořilo kulturním grantem město Beroun, cenu svým
favoritům udělilo berounské nakladatelství Machart, generální
partner Krustashop, partneři Janáček Art a Pastelka.eu věnovali
oceněným soutěžícím umělecké
vybavení.
za spolek ČÍMTAČÁRA
Andrea Borovská n

erounsko je místem, kudy
kráčely dějiny. Důkazy můžeme najít všude, především formou
historických památek. O ty je ale
třeba pečovat. O tom ví své i městys Liteň, který se rozhodl opravit
Kapli sv. Jana Nepomuckého.
Vzhledem k faktu, že rozpočet
na opravu kaple, která je umístěna
ve hřbitovní zdi, je cca 400 000 Kč
a z dotačních titulů lze získat jen
max. 50 % očekávaných nákladů,
rozhodl se Městys Liteň vyhlásit
sbírku. Část peněz se již podařila vybrat v loňském roce, kdy se
v rámci dobrovolného vstupného
na akci ZUŠ OPEN podařilo vybrat
téměř 6,5 tisíce Kč. Hostitel akce,
nezisková společnost Zámek Liteň,

zaokrouhlila vybranou částku na
10 tisíc Kč a Městys Liteň ji pak
doplnil na 15 tisíci Kč.
Výklenková kaple se sochou
Jana Nepomuckého si opravu určitě zaslouží. Mimo jiné je potřeba
zpevnit omítky i sochu, doplnit
pískovec a určitě celou kapli očistit. Počítá se a také s rekonstrukcí
kovového atributu svatozáře z mědi
včetně pozlacení plátkovým zlatem.
Při svém putování Berounskem si návštěvu Litně nenechte
ujít. Třeba při své cestě na nedaleký Karlštejn. A pokud se při té
příležitosti rozhodnete podpořit
veřejnou sbírku na opravdu kaple, přispějete k zachování české
historie. n

Pozvánka na rekondiční pobyt a zájezd do ZOO
n Klub důchodců a místní organizace Svazu tělesně postižených Beroun pořádají pro své členy rekondiční pobyt v Sezimově Ústí od
4. do 9. září a jednodenní zájezd do ZOO Plzeň dne 14. 9. 2021.
Zájemci se mohou přihlásit vždy ve středu v Klubu důchodců Beroun,
kde získají bližší informace. Klub důchodců zahájil svou pravidelnou
činnost. (kol) n

Speciální poradna pro seniory a zdravotně postižené

M

ěsto Beroun oznamuje, že
od 1. července zahajuje v přízemních prostorách (bývalé kadeřnictví) Penzionu pro důchodce na
adrese Na Parkáně 111 v Berouně
ve spolupráci s Krajským úřadem
Středočeského kraje a sociálně
právní poradnou Camino San José,
z.s. projekt rozšířené služby seniorům v rámci projektu POSEZ (Pomoc seniorům a zdravotně postiženým). V první přípravné fázi bude
projekt zaměřen na poskytování

speciálního odborného sociálního
poradenství seniorům a zdravotně
postiženým, následně cca od 1. 10.
přibudou další aktivity (kurzy počítačové gramotnosti, přednášky,
kulturní odpoledne a další).
Od 1. července se na vás budeme těšit každé úterý, čtvrtek
a pátek od 10:00 do 18:00 hodin,
telefonické konzultace na čísle
604 272 576, emailové konzultace
na info@caminoberoun.cz nebo
porrberr@post.cz. (rr) n
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Muzeum Českého krasu při terénní exkurzi
představí stradonické oppidum

M

uzeum Českého krasu zve
na komentovanou vycházku
na bývalé keltské oppidum nad
Stradonicemi. Uskuteční se v sobotu 17. července.

V doprovodu archeoložky Jany
Šuchmové si prohlédnete pozůstatky hradiště. Dozvíte se, co vše
z nich odborníci zjistili o době,
kdy bylo vzkvétajícím sídlištěm.

n Oppidum Stradonice

Trilobit pořádal Mezinárodní den dětí

S

vátek všech dětí připadá vždy
na 1. června. V tento den si
připomínáme, že všechny děti
mají stejná práva na důstojný život plný radosti a štěstí.
Mladí ochránci přírody Trilobit uspořádali slavnost dne dětí
již v sobotu 29. 5. Sešli jsme se
na hřišti v ulici Josefa Hory. Počasí
nám přálo, tak nám nic nebránilo
v přípravách. Starší děti pomohly
připravit jednotlivá stanoviště.
Kolem desáté dopoledne se již
místo plnilo prvními odvážlivci,
kteří si mohli vyzkoušet lovení
rybiček z bazénu, hry s padákem,
hod na cíl, kreslení křídami na
chodník, petangue, kroket, ringo,

hry s pálkami i dřevěné hlavolamy a chůdy. Atrakcí bylo skutečně
dost a všichni se mohli pouštět do
zdolávání překážek. Na každého
účastníka čekala sladká i věcná
odměna.
Zavítal mezi nás i zastupitel
města Berouna Jiří Pokorný, který byl potěšen, že se děti opět
mohou scházet při venkovních
akcích. I když jsme dodržovali zvýšená hygienická opatření, nijak
jsme tím nestrádali. Tato akce se
mohla uskutečnit díky podpoře
a spolupráci Mladých ochránců
přírody, obec Praskolesy a město
Beroun. Mgr. Jana Šopejstalová,
vedoucí MOP Trilobit n

Obec Tetín hledá dobrovolníky

V

letošním roce se na Tetíně odehraje velká událost významná celonárodní akce, Národní Svatoludmilská pouť, která proběhne ve
dnech 18. až 19. 9. Akce se pořádá u příležitosti 1100 let od smrti první
české kněžny a světice svaté Ludmily a v rámci Roku svaté Ludmily,
který byl oficiálně zahájen na podzim 2020 v Senátu Parlamentu České
republiky.
Na Národní pouti očekáváme velkou účast, a to až 10 000 osob. Na
programu jsou kromě poutní mše i výstavy, přednášky, trhy, koncerty, divadla apod. Jako malá obec se Tetín snaží hledat pomoc s organizací, kde
jen to je možné. Pomoc je potřebná především v oblastech poskytování
informací poutníkům, pořadatelská činnost, doprava (řízení dopravy),
bezpečnost, zdravotnická pomoc apod.
Během celého poutního dne, budou mít dobrovolníci zajištěno občerstvení, včetně místa pro odpočinek, upomínkový předmět jako dar. V případě zájmu kontaktujte Lenku Viezanovou, lenka.viezanova@tetin.cz, tel:
725 569 180. (eš) n
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Tehdy jste zde mohli potkat nejen
místní, ale i zahraniční kupce, kováře a skláře. Razily se zde např.
mince, první na našem území.
Porovnáme Stradonice s dalšími
oppidy na území dnešních Čech,
Německa či Francie, abychom si
zasadili vývoj v našem regionu do
celoevropského kontextu. O tomto všem si budeme vyprávět nejen
cestou na oppidum, ale i ve stínu
lesa na vrcholku hradiště. Ideální
příležitost spojit procházku s piknikem! Před začátkem vycházky se
sejdeme na návsi ve Stradonicích
(přímo za lávkou). Sraz je v 10:45.
Spojení autobusem z Berouna je možné do zastávky Nižbor,
Stradonice, lávka. Autobus odjíždí v 10:02 z autobusového nádraží nebo v 10:09 od Černého koně.
Vycházka je vhodná pro všechny věkové kategorie, celková
délka cca 2,5 km, převýšení 130
m. Půjdeme po cestě používané
zemědělskými stroji, která není
vhodná pro kočárky. Po skončení
komentované procházky můžete navštívit Informační centrum
keltské kultury na nižborském
zámku. V. Kerl, Muzeum Českého
krasu n

Gladius na Točníku

N

enechte si ujít Gladius na
hradě Točník. Akce se koná
5. a 6. července vždy od 10:00 do
18:00. V bohatém programu spatříte rytíře, zbrojnoše, husity, barbary
i mušketýry a jejich šermířská klání.
Dále Vás pobaví kati, herci i hudebníci. Nebudou chybět dětské hry
rytířské, v předhradí tržiště dobové,
zvířectvo všeliké a pro krky hladové
dobrá sousta a pití spousta.
Žádáme návštěvníky o respektování omezení a opatření proti šíření
Covid–19 v průběhu akce, dle platných ustanovení. Na vaši návštěvu se
těší SDS Gladius a hrad Točník. (pl) n

Týden lesů v závodské školní družině

T

ento Týden lesů si každoročně
připomínají i jednotlivá oddělení naší školní družiny. Mottem
letošního ročníku je Les – zelená
klimatizace. I Země má své klimatizační zařízení, které ji pomáhá
regulovat teplotu, ale i další vlastnosti vzduchu. Je jím bezesporu les.
Zelený, chladný, krásný les, který
utváří charakter naší krajiny. Jen
pro zajímavost si připomeňme, že
průměrný obyvatel České republiky
navštíví během roku les 20x. Na děti
z družiny v rámci této akce opět čekala řada zajímavých soutěží, besed,
malování, příběhů a zajímavého povídání. A co nám celá akce přinesla?
Vědomí, že nesmíme zapomenout

na to, že les je náš druhý domov,
a proto ho musíme chránit a vážit
si jeho darů, které nám dává. Květa
Hrbáčková, ZŠ Závodí n
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Z plavání

Tomáš Ludvík na evropském
šampionátu
V Budapešti se na konci května konal mezinárodní prestižní
šampionát na evropské úrovni
- Mistrovství Evropy 2021 oficiálním názvem LEN European Aquatics Championships. Do Budapešti se sjela celá elita z Evropy, mezi
kterou byli i naši reprezentanti.
Nelze přehlédnout úspěch Barbory Seemanové, která zazářila
ve všech svých disciplínách, které
plavala a v její nejoblíbenější disciplíně 200 metrů volný způsob se
stala Mistryní Evropy a po devíti
letech veze z evropského šampionátu domů zlato. Mezi českou výpravou byl i Tomáš Ludvík, který
tak mohl v Maďarsku reprezentovat naši republiku, město Beroun
a svojí mateřskou TJ Lokomotivu
Beroun. S velkým nadšením a odhodláním Tomáš odjel bojovat na
šampionát o co nejlepší umístění.
Zřejmě tím, jak se moc snažil, se
mu v jeho silné disciplíně 200 metrů znak moc nevedlo a skončil na
35. místě. Nejlépe se mu dařilo na
400 metrů polohový závod, který
se plaval poslední den a Tom se
tak rozloučil se šampionátem 26.
místem.
Velká cena města Liberec
Začátkem měsíce června se
konalo 3. kolo Českého poháru
ARENA CUP 2021 - Velká cena
města Liberce za již uvolněnějších
vládních opatření. Město Beroun
a mateřský oddíl TJ Lokomotiva
Beroun jeli reprezentovat pod vedením trenérky Simony Pokorné
závodníci: Š. Palata, J. Valečka,
D. Ludvík, T. Ludvík, Z. Křížová
a nováčky na velkých závodech
byli M. Synek a B. Jedličková. Nejlépe z berounských si vedl Tomáš
Ludvík, který trénuje v Praze ve
Vysokoškolském centru. Získal
2x stříbrnou medaili na 400 metrů polohový závod a 100 metrů
znak. To nejlepší přišlo ale na
závěr závodů, kdy si vedli velmi
dobře bratři Ludvíkové. V jejich
oblíbené disciplíně na znakařské
dvoustovce nedali nikomu šanci
a umístnili se na nejvyšších stupních. První místo získal Tomáš
a druhé David. LoBe n

n Stříbrní mladší žáci Lukáš Beran,
Sebastián Vilgus, Jakub Havlíček
a Ondra Sejpka.

n Oliver Molčanyi z Lokomotivy
Beroun vybojoval stříbro ze skifu
čtrnáctiletých žáků.

n Stříbrná párovka ml. žaček - Viky
Kocourková, Verča Kučerová, Lucka Domanská a Adélka Kučerová.

Mistrovství oblasti Vltava:
první závody dopadly na výbornou
P
rvní červnovou sobotu se 57 veslařů TJ Lokomotivy Beroun vydalo na své první letošní závody. A dařilo se. Na titul mistra nebo mistrně
si sice nikdo nesáhl, ale mnozí to
měli těsné. Šest posádek zabojovalo

a získalo stříbrnou medaili. Sami
uznejte, že toto je obrovský úspěch.
V disciplíně skif žáků čtrnáctiletých
stříbro cinklo Olíkovi Molčanyimu.
Naše mladší žačky na párovce ho
v tom nenechaly dlouho samotného.

PRVNÍ LESNÍ BĚH

www.berounskymedved.cz

NEDĚLE 22. SRPNA 2021

Viki Kocourková, Lucka Domanská,
Verča Kučerová, Áďa Kučerová a na
kormidle Zuzka Vabroušková dojely
do cíle jako druhé a přivezly si své
zasloužené stříbrné medaile a to
jely svůj první závod. Na další stejně
úspěšné párovce byli mladší žáci
a to Lukáš Beran, Kuba Havlíček,
Séba Vilgus, Ondra Sejpka s kormidelnicí Majdou Kindlovou. Stejně
staří kluci, stejné finále, ale po boji
a menších komplikacích to nepopulární čtvrté místo, to jsou také naši
skvělí kluci Timi Petráš, Karel Říha,
Kuba Zajíček, Vojta Kodras s kormidelníkem Michalem Štorkem.
Dalším klukům to zase cinklo. Stříbro domů z dvojskifu třináctiletých
starších žáků vezou Kuba Dušek
s Šimonem Hobzou. Krásné stříbro
si nenechali ujít ani o rok starší Přemek Prášek s Oliverem Molčanyim,
kteří předvedli úžasný výkon. Další
a poslední veslař se stříbrem byl náš
Matěj Smejkal, který se zde neztratil
ani mezi o rok staršími dorostenci
a na skifu si dojel pro druhé místo.
Ani bronzové medaile nechyběly.
Jednou z těchto „krásek“ se může
pyšnit Kuba Dušek, který mezi svými vrstevníky dojel na skifu třetí.
Další medaile za třetí místo domů
vezou starší žačky na dvojskifu –
Kačka Štajerová a Anička Čechová.
Jako poslední bronz získala Maki
Forejtová na skifu dorostenek.
Markéta Forejtová n
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