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Beroun se připravuje na zpřísnění
legislativy v nakládání s odpady
Jedním z kroků je rozšíření třídících nádob do rodinné zástavby

S

ystémy sběru vytříděných odpadů přímo od domu chystá
v reakci na novou odpadovou legislativu řada českých měst. Beroun
se k nim připojí od března příštího
roku. Na nákup 4300 kusů nádob
na třídění plastu a papíru jsme
letos získali dotaci z Operačního
programu Životní prostředí, která
pokryje 85 % uznatelných nákladů.
Celkové výdaje projektu „Beroun –
door to door systém sběru a svozu
odpadů“ jsou 4,5 milionu korun
a vedle nákupu modrých a žlutých
popelnic zohledňují i pořízení 300
kusů nádob na bioodpad a 15 kusů
nádob na sběr použitého potravi-

nářského oleje z domácností (více
na straně 9).
Podle zákona o odpadech,
který začal platit od letošního

prvního ledna, je třeba v průběhu
následujících let výrazně omezovat
skládkování. Po roce 2030 bude
povoleno skládkovat pouze 10 %

neupraveného směsného odpadu.
Poplatky za skládkování mezitím
rychle porostou.
Dokončení na straně 4

Krátce z radnice
n Zasedání zastupitelů
Ve středu 15. prosince od 15:00
se uskuteční veřejné zasedání zastupitelů města Beroun. Ti se tak
setkají naposledy v letošním roce
a na programu budou mít mimo
jiné schvalování rozpočtu na příští
rok. Pokud vás průběh zasedání zajímá, máte možnost sledovat jej na
webových stránkách města v záložce Město Beroun/ Rada a zastupitelstvo města/ videopřenosy.
n Výstava v Galerii Pěší zóna
Těší nás příznivé reakce na
novou výstavu v Galerii Pěší zóna
v Palackého ulici. Ta je tentokrát
věnovaná starým berounským hotelům, restauracím a hospodám.
Pokud jste ještě výstavu neviděli,
zveme vás srdečně na její prohlídku.
n Kdy do knihovny
Městská knihovna informuje
o vánoční otevírací době, která je
platná i pro pobočku na sídlišti.
Knihovna je od čtvrtka 23. do neděle 26. prosince zavřená. V následujícím týdnu můžete do knihovny
dle běžné otevírací doby jen v pondělí 27., ve středu 29. a ve čtvrtek 30. prosince. V ostatní dny je
knihovna uzavřena. Běžná otevírací
doba začne platit od 3. ledna. n
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n K berounské vánoční výzdobě na Husově náměstí již neodmyslitelně patří dřevěný betlém, který pro nás
vyřezává Jan Viktora. Říká se, že pokud do betléma každý rok nepřidáte novou figuru, tak zemře. To rozhodně
nechceme připustit, tak i letos přibyla do ohrádky u vánoční stromu nová figura, a to pekařka. Letos si také
můžete zasoutěžit o tajemnou postavu v betlémě. Více informací a soutěžní kupón najdete na straně 6. n

Beroun představuje nové autobusové linky

B

eroun ve spolupráci s dopravcem, společností Arriva a Integrovanou dopravou Středočeského
kraje (IDSK) připravují dvě nové linky MHD, které budou určené pouze
pro naše město. Linky budou mít
označení 748 a 749. Jejich hlavním
smyslem je svážet obyvatele města
z odlehlejších a nových lokalit blíže
k centru, k obchodům a k vlakovému a autobusovému nádraží. Právě
tam budou navíc obě linky začínat
i končit.
S trasami obou linek se můžete blíže seznámit uvnitř listu na
straně 5, kde jsou na mapě zakreslené i jednotlivé zastávky. U linky
749 je navíc znázorněná červená

šrafovaná čára, která představuje
školní trasu. Jedná se o jeden speciální ranní spoj, který by zavezl
děti k ZŠ Preislerova, Jungmannova
a Wagnerovo náměstí.
„V souvislosti s novými linkami
vznikne 10 nových zastávek. Většina
jich bude u stávajících chodníků,
ale tři budeme muset vybudovat
včetně zpevněné plochy. Jedná se
o zastávky v obchodní zóně u Billy,
u hřbitova a v ulici Viničná. Všechny
nové zastávky budou osazeny přemístitelnými označníky s jízdním
řádem a na vozovce bude vodorovné dopravní značení. Pokud se tyto
linky a rozmístění zastávek osvědčí,
vybudujeme i v těchto místech kla-

sické zastávky včetně přístřešku,“
uvedl místostarosta Michal Mišina.
Zatím by měl na obou linkách
jezdit midibus pro zhruba 25 cestujících. Po určité době se vyhodnotí
vytíženost a v případě velkého zájmu bude možné zajíždět do všech
lokalit klasickým autobusem.
Kdy se nové trasy uvedou do
provozu? „Je vůle všech zainteresovaných stran tyto linky spustit co
nejdříve. Nyní se řeší nezbytné legislativní kroky a je potřeba schválit
finance na provoz. Předpokládáme
tedy, že autobusy by po těchto nových trasách mohly začít jezdit v prvním čtvrtletí příštího roku,“ dodal
Michal Mišina. n
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Dětské hřiště v Košťálkově ulici se ještě více rozroste

N

a travnaté ploše v Košťálkově ulici vzniklo na přání obyvatel této části Velkého sídliště nové dětské hřiště. V letošním městském rozpočtu se
podařilo najít finanční prostředky na instalaci několika nových herních prvků. V první etapě zde děti najdou řetězovou trojhoupačku a věžovou sestavu se skluzavkami, lany, sítěmi a kreslící tabulí. Montáž bude pokračovat v příštím roce, kdy město rovněž plánuje rozšíření dalších
dětských hřišť. Na přiložené vizualizaci výše můžete vidět, jak bude herní prostor v Košťálkově ulici po dokončení obou etap vypadat. n

Beroun navštívila slovinská velvyslankyně

Autobusové spoje na Prahu
v ranní špičce posílí

M

ěsto Beroun zajistilo posílení spojů v ranní špičce na
Prahu! Představitelé města v čele
s místostarostou Michalem Mišinou jednali na základě stížností
berounských občanů se zástupci dopravce, společností Arriva,
dále Integrované dopravy Středočeského kraje a Regionálního
organizátora Pražské integrované
dopravy. Problematickou se stala
linka 394 směřující z Berouna do
Prahy. V ranní špičce byla přetížená a bohužel se stávalo, že
cestující na poslední berounské
zastávce Brožíkova se už do autobusu nevešli…
„Upozornili jsme na tento
problém už na jaře. Provozovatel
autobusové dopravy nám slíbil
zlepšení po prázdninách, ale to se
nestalo. Proto jsme znovu žádali
kompetentní osoby o řešení to-

J

ejí excelence Tanja
Strniša, velvyslankyně Slovinské republiky
v České republice, navštívila v listopadu město
Beroun. Zúčastnila se
křtu knihy Jerneje Weisse
Čeští hudebníci ve Slovinsku, kterou přeložila
Lenka Kuhar Daňhelová.
Slovinskou velvyslankyni
při této vzácné příležitosti
pozvala na radnici starostka města Soňa Chalupová,
která spolu s místostarosty seznámila velvyslankyni
s historií i současností našeho města. n

hoto problému. Poté, co si ROPID
a IDSK udělali vlastní průzkum,
dali jejich zástupci občanům
a městu za pravdu a hledali schůdné řešení,“ uvedl Michal Mišina.
V nejbližších dnech tak bude
jeden ze spojů v ranní špičce nahrazen kloubovým vícekapacitním
autobusem, tzv. harmonikou. Zároveň všechny strany hledají další
varianty, jak situaci dále řešit ke
spokojenosti cestujících.
Spolu s touto změnou jde ruku
v ruce další novinka. Autobusy
právě v ranní špičce se u Prahy
často dostávaly do kolon a nabíraly zpoždění. Nově proto v nejvíce exponovaných časech budou
sjíždět již na Stodůlky, vyhnou se
tak nejhorším kolonám. V Nových
Butovicích autobus zajede rovnou
na nástupiště, odkud je následně
odjezd zpět do Berouna. n

Nový adventní hrnek

Vánoční strom pro sídliště

V

edení berounské radnice okamžitě reagovalo na námitky občanů, kteří si stěžovali na vánoční
strom instalovaný na Velkém sídlišti před bývalou Hvězdou. Představitelé města uznali oprávněnou
reakci na vzhled stromu a začali
ihned jednat.
„Bohužel jsme strom poprvé
viděli, až když byl postavený na
místě. Také se nám nelíbil, a proto jsme začali intenzivně hledat
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náhradní řešení, což se nám podařilo. Vytipovali jsme vhodný strom
v areálu firmy STABE a.s., který by
se stejně v budoucnu kácel kvůli
stavbě prodejny Lidl,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.
Berounským občanům na Velké
sídliště tedy letošní vánoční strom
věnuje společnost STABE a.s. Jedná
se o stříbrný smrk. Na větvích z původního stromu si pochutnají naši
medvědi. n

n V prosinci uzavíráme naší sérii čtvero ročních období, a to tyrkysovým adventním hrnkem. Ten si budete moci zakoupit na vánočních
trzích ve stáncích společně se svařeným vínem, nebo jej získáte spolu
s dalšími třemi hrnky z naší série v berounském infocentru. n
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Práce na udržování města nikdy nekončí
Z pracovního deníku AVE CZ aneb ohlédnutí za uplynulými měsíci v Berouně

V

elké investiční akce, jako je
třeba stavba školy, nového
hřiště nebo rekonstrukce ulice, si
všimneme, než drobných stavebních či údržbových prací. Přitom
to rozhodně není samozřejmost
a v důsledku je tato činnost mnohem náročnější. Tak si pojďme připomenout alespoň některé z nich.
Tuto činnost na základě podnětů
a zadání města Beroun provádí
společnost AVE CZ.
Do konce roku zbývá už jen
krátký čas, přesto i na toto období má firma pracovní deník
naplněný. V ulici Mládeže chce
například snížit nášlap chodníku

nebo umístit koše na Jarově. Letos
se bude ještě pokračovat v řezu
a kácení stromů v parku pod pekárnou. Nezanedbatelná péče je
věnována i samostatně rostoucím
stromům. n
Máte také nějaký podnět
z vašeho okolí? Napište nám
o něm na podnety@muberoun.cz a my jej předáme
kompetentním osobám. Děkujeme všem, kteří se snaží,
aby naše město hezky vypadalo a bylo to to správné místo pro život.

n V ulici Lidická se propadla zámková dlažba, bylo tedy nutné předláždění.

n Na Třídě Míru se obyvatelé čtyř bytových domů mohou těšit z nově opravených chodníků.

n Městské hoře je od konce srpna
věnována zvýšená péče, která zahrnuje především odstranění suchých
částí stromů a kácení nemocných/
suchých stromů s ohledem na bezpečnost návštěvníků.

n Silnice i pěšina pro chodce v ulici
Švýcarská byly kompletně zbaveny
náletové a přerostlé zeleně v celé délce této ulice. Výrazně se zde zvýšila
bezpečnost chodců a zlepšil průjezd
automobilů.

n Zákazníci obchodní zóny v ulici Konečná určitě s povděkem přijali opravu
propadlé vozovky v této části silnice.

n Čištění kanalizačních vpustí probíhalo na Jarově, ale také v dalších lokalitách jako například v ulici Branislavova, Sadová, K Dubu nebo Na Veselou.
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n Švermova ulice a přilehlé vnitrobloky ulic Ke koupališti, Karla Čapka včetně Hospodářského dvora jsou postiženy problémem bezdomovectví. AVE CZ
proto přistoupilo ke kompletní úpravě
keřů a ostatní zeleně včetně vyčištění
lokality s cílem zamezit nežádoucímu
přebývání osob.

n Beroun nezapomíná ani na ostatní části města. Například na Zdejcině tak pracovníci AVE CZ provedli zatrubnění odpadních vod a přepadu hasičské nádrže.

3

V

listopadu proběhlo v Berouně pravidelné cvičení protipovodňové ochrany. Tentokrát bylo zaměřené na zácvik nových pracovníků AVE při stavbě mobilních zábran i na údržbu a kontrolu funkčnosti mobilních stěn včetně příslušenství. Současně proběhla revize všech hradítek na třinácti kanalizačních
šachtách, které jsou do systému Protipovodňové ochrany města zahrnuty. n

Jak získat barevné nádoby na třídění odpadu

P

omozte snížit množství komunálního odpadu a třiďte
pohodlně u svého domu. Třídění
odpadu umožňuje, aby materiál
neskončil spolu s ostatními odpady
na skládce, ale mohl být znovu využit. Vytříděné odpady tak mohou
sloužit jako vstupní surovina pro
vznik nových výrobků, které můžeme další dlouhé roky používat.
Beroun má nyní k dispozici
4300 kusů nádob na třídění papíru a plastu a 300 kusů hnědých
popelnic na bioodpad, všechny
o objemu 240 litrů. Vlastní třídící
nádobu může mít každý rodinný
dům ve městě. Jak to udělat?
Elektronicky
Na webových stránkách města
(záložka Pro občany/Odvoz a likvidace odpadu) bude od 1. prosince
umístěna smlouva o výpůjčce, kterou stačí vyplnit, podepsat a naskenovanou zaslat na adresu: beroun@
ave.cz. Ve formuláři zaškrtněte,
o které nádoby máte zájem a zda
si je chcete vyzvednout osobně ve
sběrném dvoře v areálu AVE ve Viničné ulici nebo preferujete přivezení nádoby při hromadném rozvozu. .
Pokud budete chtít navíc také nádobu na bioodpad, je potřeba vyplnit
i druhý formulář, který rovněž najdete na webu města.
Osobně v podatelně
MěÚ Beroun, Husovo nám. 68
Pracovnice podatelny vám na
požádání vydá dva tiskopisy, které
na místě vyplníte. Jeden si ponecháte, druhý odevzdáte. Máte-li
zájem ještě o nádobu na bioodpad,
vyžádejte si také druhý formulář.
Rozvoz nádob není vázán na vaši
přítomnost a bude uskutečňován
postupně podle zájmu v jednotlivých městských částech až do konce
února. Nádoby budou doručeny na
adresu uvedenou ve smlouvě a složeny před vaším domem.

www.mesto-beroun.cz

Osobně ve sběrném dvoře
v areálu AVE
Tuto možnost doporučujeme
všem, kteří si chtějí nádoby i rovnou odvézt a nečekat na rozvoz.
Budete potřebovat pouze občanský průkaz a propisku. Smlouvu
můžete vyplnit rovnou na místě
nebo si formulář stáhnout z webu
a vyplněný odevzdat obsluze sběrného dvora ve dvou vyhotoveních
s tím, že jeden výtisk si ponecháte.
Co byste měli ještě vědět

n Osobní výdej i hromadný roz-

voz nádob začne od ledna 2022.
Chcete-li si tedy nádobu rovnou
odvézt, vyčkejte s vyřízením na začátek příštího roku. V případě, že
upřednostňujete rozvoz, můžete si
smlouvu vyřídit již během prosince.
n Podle podmínek dotace se začne
se svozem odpadu z nových nádob
od 1. března 2022. I když získáte
popelnice dřív, vyčkejte s tříděním
do této doby. V lednu a v únoru se

vyvážet ještě nebudou. Toto neplatí pro nádobu na bioodpad, která
bude svážena podle současného
harmonogramu umístěném na
webu města (listopad - březen 1x
za 14 dní).
n Pořízení nádob bylo financováno z dotace a jsou proto majetkem
města po dobu pěti let. Z tohoto
důvodu je pro jejich předání nutná
smlouva o výpůjčce. Jedna je určena pro nádoby na plast a papír,
na nádobu na bioodpad, která je
službou doplňkovou, vyplňujete
druhou smlouvu.
n O nádoby budete moci požádat i po 1. březnu 2022. V tomto
případě si je však budete muset
vyzvednout osobně nebo využít
možnosti individuálního rozvozu,
která bude již zpoplatněna.
n Sběrný dvůr je otevřen ve všední
dny od 7:00 do 17:00, v sobotu od
8:00 do 13:00.
n Pokud chcete vyzvednout nádoby pro někoho jiného, nepotře-

bujete jeho občanský průkaz, ale
předvyplněnou smlouvu.
n Nemusíte si brát všechny druhy
nádob, je na vás, jaké si vyberete.
n Všechny další aktuální informace
budou průběžně zveřejňovány na
webu města. n

Beroun se připravuje na zpřísnění
legislativy v nakládání s odpady
pokračování z 1. strany
Pro města a obce s vysokým
podílem směsného komunálního
odpadu (SKO) to bude znamenat
vyšší náklady na nakládání s odpady. „Poskytnutím třídících nádob
zdarma obyvatelům rodinných
domů se chceme pokusit snížit
množství směsného komunálního
odpadu odváženého na skládku
na celorepublikový průměr, což
je 194 kilogramů na obyvatele.
Momentálně připadá na jednoho
našeho občana o téměř padesát
kilogramů více. Tento systém je
opatřením proti významnému navyšování poplatku za svoz odpadu
ve střednědobém horizontu,“ při-

pomněla starostka Soňa Chalupová. Jak dále dodala, do nepříznivé
aktuální statistiky významně promlouvá i skutečnost, že v Berouně
žije více než 2000 lidí v nájemních
bytech, kteří zde nemají trvalý
pobyt. Odpad ale produkují, což
v konečné fázi znamená, že máme
jednu z největších produkcí SKO
v přepočtu na jednoho obyvatele
v České republice. Letos jsme již
k 31. říjnu vyčerpali výhodnější
sazbu do 200 kg na obyvatele za
rok a od 1. listopadu budeme platit za skládkování jedné tuny o 300
korun více, tzn. 800 korun.
V blízké budoucnosti již v souladu s evropskou legislativou

nebude možné směsný odpad
ukládat na skládky, ale bude nutné ho likvidovat ve speciálních
zařízeních. „Beroun společně se
Středočeským krajem v současné
době pracuje na konečném řešení,
jež povede k energetickému využití
zbytkového komunálního odpadu,
který nebude možné recyklovat ani
skládkovat. Vyřešit je potřeba nejen
vybudování zařízení pro likvidaci
odpadu, ale také efektivní přepravu
odpadů na místo určení,“ naznačila berounská starostka.
Více informací k tomuto tématu
přineseme v rámci našeho seriálu
v některém z příštích čísel Radničního listu. n
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SOUTĚŽNÍ Vánoční koncert Kamarádů Staré řeky
L
KUPÓN
NAJDĚTE
NOVOU FIGURKU
V BEROUNSKÉM
BETLÉMU

etos pro Vás připravili Kamarádi Staré řeky již čtrnáctý
předvánoční koncert. Písničky,
vyprávění i vystoupení hostů večera, jsme přichystali nejen milovníkům přírody a trampování, ale
i vodákům a všem, kteří si chtějí
v předvánočním čase oddechnout
od věčného shonu i starostí. Koncert s tradičním názvem: Berounko má aneb Osada slaví výročí se

uskuteční v pátek 9. prosince od
19:00 ve velkém sále na Wagnerově náměstí v Berouně. Milými
hosty večera budou hudební
uskupení Duo Tornádo a v novém
obsazení i oblíbená trampská
a folková hudební skupina Pacifik
se zpěvačkami Helenou Maršálkovou a Martinou Novou.
Současně s koncertem bude
pro vás připravena výstavka z čin-

Jméno soutěžícího:

Adresa:

Vánoční výzdoba v muzeu keramiky

(Vyplněním tohoto kupónu souhlasím

se zveřejněním svého jména na webových stránkách města, facebooku
a v Radničním listu)

✂ Soutěžte o tajemnou

postavičku v betlému

M

ěsto Beroun ve spolupráci
s řezbářem Janem Viktorou,
autorem berounského betléma,
připravilo pro všímavé Berouňany
opět soutěž o tajemnou figurku.
Kromě nové sochy pekařky se ale
v betlému ukrývá ještě jedna nová
figurka a o tu nyní můžete soutěžit.
Pokud ji odhalíte, napište ji do
kupónu, který si můžete vystřihnout zde v Radničním listu nebo
jej získáte v infocentru. Lístek pak
vhoďte do schránky u betléma.
Hlasovat můžete do 17. prosince.
Výherce bude slavnostně vylosován v sobotu 18. prosince v 10:00
na pódiu na Husově náměstí
v průběhu adventního programu.
Řezbář Jan Viktora pak šťastnému
vítězi osobně předá hledanou
figurku. V případě zrušení akce
kvůli pandemickým opatřením
bude vylosován výherce na radnici a jméno následně zveřejníme
na webových stránkách města. n
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Vánoční bohoslužby

P

Tajemnou postavičkou je:

Telefonní číslo:

nosti osady Kamarádi Staré řeky,
almanach vzpomínek, CD, DVD.
Přijďte si v předvánočním shonu
odpočinout a zazpívat si s námi
oblíbené písničky, a určitě zažít
i další překvapení. Vstupenky
v předprodeji v informačním
centru na berounském Husově
náměstí. (ksř) n

B

eroun a keramika tvoří nerozlučnou dvojici už téměř půl
tisíciletí, to se každý návštěvník
města dozví nejpozději při návštěvě Muzea berounské keramiky.
A protože nejkrásnější svátky roku
se nezadržitelně blíží, vznikají
v těchto dnech v dílně muzea nejen typické malované hrnky nebo
oblíbené děrované svícny, ale
také kolekce keramických zvonků,
které budou letos novinkou ve
vánoční výzdobě Husova náměstí.
Celkem 30 větších zvonků zdobí
velký strom, s menšími exempláři
se pak budete v době předvánoční
setkávat i na adventním trhu. Po-

kud byste si podobnou neotřelou
vánoční dekoraci chtěli zakoupit
nebo třeba sami vyrobit, neváhejte obrátit se na Muzeum berounské keramiky (www.muzeumberounskekeramiky.cz). (kš) n

řinášíme přehled plánovaných bohoslužeb Římskokatolické farnosti Beroun
v době vánočních svátků. Jejich
konání je samozřejmě podmíněno platnými epidemiologickými
opatřeními.
n 24. prosince - Beroun 16:00
a 23:00 (bohoslužba slova s jáhnem), Loděnice 16:00, Králův
Dvůr 22:00, Tetín 23:00, Železná 24:00 (bohoslužba slova
s jáhnem)
n 25. prosince - Beroun 10:00,
Králův Dvůr 8:00, Svatý Jan pod
Skalou 8:00, Loděnice 9:30,
Chyňava 11:15, Nižbor 16:30
n 26. prosince - Beroun 10:00,
Králův Dvůr 8:00, Svatý Jan pod
Skalou 8:00, Loděnice 9:30,
Tetín 11:15, Chyňava 11:15
Římskokatolická farnost Beroun n

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Berouně otevírá i letos

Na Husově nám. 43/30, Beroun
Pro 11. ročník sbírky Krabice od bot
Registrace dárků od 15.11. na https://www.krabiceodbot.cz/sberna-mista/

Termíny pro předání dárků:
Středa 24.11. a 1.12.
Čtvrtek 25.11.
Pátek 26.11. a 3.12.
Neděle 28.11. a 5.12.

18:00-20:00
18:30 – 21:00
18:00 – 20:00
11:00 – 12:00

Kontakt - Jordan Tomeš: 605 532 860; Lenka Langhansová: 728 437 906
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Jubilea
n Dne 11. prosince oslaví 75. narozeniny paní Libuše Papežová.
Přejeme hodně štěstí a zdraví do
dalších let.
Ke všem gratulantům se přidávají
představitelé města Beroun, redakce Radničního listu a také Klub
důchodců Beroun.
Poznámka: 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.

Blahopřání
n Dne 23. 11.
2021 oslavila
klientka Domova Na Verandě
v Berouně, paní
Libuše Korousová, sté narozeniny. K tomuto životnímu jubileu přeje celý
kolektiv Domova hodně zdraví
a životního optimismu.

Mezinárodní spolupráce
Střední zdravotnické školy
S

třední zdravotnická škola
Beroun získala grant z Fondů
EHP a v rámci Projektů mobilit navázala spolupráci se střední školou Fjölbrautaskoli Sudurnesja
z Islandu. Cílem projektu je výměna zkušeností mezi učiteli, výuka
metodou CLIL, inspirace novými
přístupy – vše ke zvýšení motivace
k učení. V druhém listopadovém
týdnu se uskutečnil studijní pobyt 4 islandských učitelek v Berouně. Program byl rozmanitý,
edukační a velmi přínosný pro
obě participované strany. Potěšilo
nás, že návštěvu přijali a přivítali
na radnici i zástupci města Berouna, paní starostka RNDr. Soňa
Chalupová a místostarosta Mgr.
Dušan Tomčo. V průběhu týdne
proběhly ve škole dva workshopy
na téma Island a školský a zdravotnický systém na Islandu. Studenti tak měli možnost dozvědět
se nové informace o této zajímavé zemi. Celý program návštěvy

Parkovací karty - jak v roce 2022

P

arkovací karty pro rok 2022 budou vydávány jako v minulých
letech v budově Policie ČR, v Tyršově

Zubní pohotovost
n 4.–5. 12. MUDr. Švábová Ladislava, Hořovice, Pod Nádražím
289, tel.: 311 513 375
n 11.–12. 12. MUDr. Joukl Jan,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 18.–19. 12. MUDr. Tomková
Martina, Beroun, Větrná 984, tel.:
774 117 578
n 24. 12. MUDr. Trtková Eva,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
602 448 894
n 25. 12. MUDr. Valta Richard, Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
n 26. 12. MUDr. Třesohlavá
Magdaléna, Lochovice 308, tel.:
723 556 474
n 27. 12. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591, tel.:
601 371 200
n 28. 12. MUDr. Mynko Leonid, Beroun, Talichova 825, tel.:
605 251 083
n 29. 12. MUDr. Zaytsev Dmitry,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 30. 12. MUDr. Asina Iuliia, Beroun,
Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
n 31. 12. MUDr. Aušteda Josef,
Broumy 73, tel.: 311 585 165
Pohotovost je od 8:00 - 11:00

www.mesto-beroun.cz

ulici v Berouně. O parkovací karty
pro rok 2022 lze žádat od 3. ledna
v následujících úředních hodinách:
Po

8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Út

7:00 - 11:00 11:30 - 15:00

St

8:00 - 12:00 13:00 - 17.00

Čt

7:00 - 11:00 11:30 - 15:00

Pá

zavřeno

Karta z roku 2021 platí ještě pro
parkování v lednu 2022. Ceny parkovacích karet jsou stejné jako v roce
minulém. Pokud byla v roce 2021
vydána žadateli parkovací karta, při
vystavení nové karty na rok 2022
prosíme starou kartu vrátit.
Od roku 2022 bude možné
vydat žadateli parkovací kartu na
příslušnou modrou zónu pouze na
základě doložení trvalého pobytu
v této zóně. Nebude tedy dostačovat
jako doposud pouze předložení nájemní smlouvy.
Při vstupu do budovy a na výdejní místě je nutné používat respirátory. Děkujeme Vám. n

Berounský videozpravodaj

K

aždý měsíc vám přinášíme obrazové zpravodajství ze života
města, sledovat jej můžete na www.
mesto-beroun.cz v záložce Aktuálně
/ Berounský videozpravodaj, kde najdete i archiv všech dílů. n

probíhal v anglickém jazyce, na
závěr proběhla diskuze, studenti
kladli zvídavé otázky. Byla názorně předvedena výuková metoda
CLIL v hodinách první pomoci
a ošetřovatelství, v laboratorních
cvičeních z biologie a chemie
a dalších předmětech. Nejzajímavějším bodem programu se stala
návštěva Nemocnice Hořovice,
kde naši studenti vykonávají odbornou praxi. Islandská návštěva
byla konsternována špičkovou

úrovní a moderní vybaveností navštívených oddělení. Jsme potěšeni, že naši mezinárodní návštěvu
vedení nemocnice velmi srdečně
přivítalo a umožnilo nám nahlédnout do moderních prostor
nemocnice. Setkání s učitelkami
z islandské školy bylo pro učitele
i studenty školy velkým přínosem,
jak v oblasti vzdělávací, tak komunikační. Spolupráci mezi školami
budeme nadále podporovat a rozvíjet. SZŠ Beroun n

Okénko zastupitelů
Chce to jen nápad, vůli a odhodlání

P

o roce Vánoce přicházejí, a tak bych i já chtěl všem popřát pěkný advent
a pohodové Vánoční svátky.
Adventní čas by měl být dobou, kdy odložíme staré spory a budeme hledat
to dobré okolo nás. Úsměv a dobrá nálada jsou nakažlivé, a proto se snažme,
aby se šířily rychleji než covid.
Každý musí vždy začít sám u sebe, stačí úsměv, dobrý skutek, vzájemná
ohleduplnost. Zkusme si odpouštět, naše okolí a náš mikrosvět bude takový,
jaký si ho uděláme.
Skvělým příkladem je nyní spolupráce v okolí židovského hřbitova. O víkendu v polovině listopadu byla aktivními občany započata výsadba komunitního
parku. Celkem 40 stromů a asi 100 keřů by mělo být vysazeno do konce listopadu a těšíme se, že v následujících letech se rozrostou natolik, že poskytnou
dostatečný stín a prostor k trávení volného času a odpočinku. Navíc rušno
začalo být i v samotné historické budově. Tu si jako svoji klubovnu opravil
turistický oddíl ATOM, a tak nyní už probíhá nábor nových turistů. Na počátku
této proměny byl smělý nápad Jakuba Smejkala a vstřícnost židovské obce.
Celou projektovou přípravu včetně financování zajistil spolek Berounská zeleň.
Ten sehnal peníze nejen z dostupných veřejných titulů, ale také i díky veřejné
sbírce. Do výsadby trvalkových záhonů, opravy vnitřních prostor, finanční sbírky a výsadby dřevin se zapojilo přes 200 dobrovolníků. Každému z nich patří
velký dík. Nechť nám všem jsou inspirací, že když se chce, všechno jde. Každý
čin začíná nápadem, pak už je třeba jen vůle a odhodlání.
Přeji nám všem dost síly být o kousek lepší, naslouchejme si a buďme ohleduplní. Pěkný advent všem!
Adam Voldán, Beroun Sobě (adam.propark@seznam.cz) n
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Seriál Radničního listu…

Co se děje s vytříděným odpadem – 10. díl oleje a tuky
Součástí dotace na projekt door to door, kterou Beroun získal na nákup žlutých a modrých popelnic o objemu 240 l pro rodinné domky,
je i pořízení sběrných nádob na jedlé tuky a oleje. Nádoby, kterým se lidově říká „tuktejnery“, mají zlatavou barvu a najdete je na patnácti stanovištích po celém městě. Jsou označeny nálepkou a určeny pro všechny jedlé tuky a oleje, které používáte doma při přípravě jídla.
Sběr potravinářských olejů je pro města a obce od ledna 2020 povinný. Sběrné nádoby v ulicích má však zatím necelá pětina, většina
z nich řeší tuto povinnost prostřednictvím sběrných dvorů.
JAK OLEJE A TUKY TŘÍDIT
Odkládat do „tuktejnerů“
můžete všechny druhy potravinářských olejů stejně jako oleje
a tuky z konzerv, ze zeleniny,
masa, ryb, salátů, fondue, sýrů či
hub nakládaných v oleji nebo marinády na grilování, máslo, margarín, sádlo a samozřejmě tuky ze

n Kontejner na oleje má zlatavou
barvu.

n Šířka otvoru je 16 cm, takže je
dostačující pro PET lahve.

smažení i fritování. Je však nutné
je slít do PET lahve o objemu maximálně 2 litry a pevně uzavřít.
Do kontejneru pak vhazujete celou láhev. Rozhodně nepoužívejte
skleněné obaly a vzhledem k charakteru obsahu neodkládejte láhve vedle nádob.
Otvor pro vhazování má průměr 16 cm, není tedy vhodný pro
široké plastové nádoby nebo kanystry. Nezapomeňte, že nádoby
jsou určeny pouze pro jedlé tuky,
rozhodně sem nepatří motorové oleje a oleje např. na mazání
strojů.
Tuky ani oleje nikdy nevylévejte do dřezu ani do kanalizace! Jedná se o přestupek, za který vám
hrozí vysoká pokuta. Vylité tuky
a oleje jsou navíc příčinou ucpaných potrubí a kanalizací, které
se pak musí složitě a nákladně
čistit. Jejich důkladné odstranění z vody je navíc téměř nemožné
i pro čističky odpadních vod. Tuky
tedy do dřezu ani do toaletní mísy
určitě nepatří!
CO SE DĚJE DÁL…
Sběrem olejů a tuků z domácností šetříme přírodní zdroje
a snižujeme potřebu pěstování
dalších olejnin, jako je například
řepka olejná, pro průmyslové
účely. Dáváme tak odpadu šanci
být znovu užitečný.
Vytříděný olej se sváží do továrny, kde se nejprve přecedí a pošle
na čistící linku. Dále se čistí ve
třech fázích, aby se z něj odstranily veškeré nečistoty a zbytková
voda. Vyčištěný olej se separuje
na tři složky. První část se používá na výrobu metylesteru, který
slouží pro výrobu druhé generace

biopaliv do letadel a automobilů.
Další části se pak používají například v chemickém a gumárenském
průmyslu nebo v kosmetickém
průmyslu. Zpracovávat je mohou
také bioplynové stanice, které
z odpadů dokážou vyrobit elektřinu, teplo nebo biometan. Jako
alternativní palivo se využijí i PET
lahve, v nichž se olej sbírá.
SBĚRNÁ MÍSTA
n Branislavova 1416 n Duslova
2079 – východ n J. Fučíka 1196 n
Jarov náves n Park u ulic Za Měst-

skou horou a Erbenova „Skleník“
n Kaplířova n Košťálkova 15361538 n Na Parkáně n Okružní n
Pod Homolkou 1437 n Prof. Urbana n Svatojánská u podchodu
n Tř. Míru parkoviště u Penny n
Tyršova 54 – západ n Zdejcina –
Hudlická.
Použité tuky v PET lahvích je
možné odevzdat také ve sběrném
dvoře v areálu AVE ve Viničné ulici
nebo ve Vodovodech a kanalizacích Beroun v Mostníkovské ulici
na Závodí.
Zdroj: projektpromestaaobce.cz n

Kanál ucpal obří chuchvalec tuku a utěrek

P

řed čtyřmi lety plnila stránky novin a televizní vysílání zpráva o neuvěřitelném nálezu v kanalizačním potrubí v Londýně. Údržbáři zde
prověřovali, proč v historické čtvrti Whitechapel nejdou splachovat toalety, a objevili téměř stopadesátitunovou tukovou hroudu tuku,
zbytků jídla, kuchyňských utěrek a vlhčených ubrousků. Ty se totiž na rozdíl od toaletního papíru špatně rozkládají. Živočišné i rostlinné tuky
navíc při nižších teplotách, které jsou v kanálech, tuhnou. Obří špunt ucpal potrubí v délce 250 metrů a snížil tak jeho průtok na minimum.
Osmičlenný pracovní tým vybavený vodními tryskami likvidoval horu tuku tři týdny. Dalších šest týdnů trvala oprava škod.
V roce 2019 byla nalezena podobná tuková „příšera“ v kanalizaci anglického pobřežního města Sidmouth. Byla dlouhá jako šest autobusů a dělníkům tehdy trvalo přes dva měsíce, než odstranili ztuhlý odpad skládající se vedle tuku ze smažení z vlčených ubrousků a dětských
plen. Kusy hroudy pak putovaly i do muzea. n
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Kulturní a společenský kalendář 12/2021
Čertovské odpoledne
1.

ST

13:00

DDM Beroun

Adventní koncert školy
ST

18:00

KD Plzeňka

Klub přátel výtvarného umění
ČT
2.

17:00

Městská knihovna

Zimní kytky k jídlu
ČT

3.

DDM Beroun

Vydejte se napříč Marockým královstvím v rámci videoprojekce Jany
Kupčákové.

17:00

Městská knihovna

Klub deskových her pro mladé hráče ve věku 13 - 18 let pod vedením
farářů Jordana Tomeše a Davida Kašpera.

17:00

Městské kino

Klub hráčů
SO
4.

13:00

Městská knihovna

Berounské hvězdičky
SO

9:00
10:00
14:00

Husovo náměstí

Skladby A. Michny z Otradovic a další světová hudba v rámci adventního programu. Více na str. 7.

Muzeum Českého krasu

Čerti, Mikuláš a andělé zvou děti do muzea. Objednávejte se na tel.:
774 950 671, daniela.dolezalova@ddmberoun.cz.

Adventní koncert
5.

NE

15:00

Kostel sv. Jakuba

Druhá adventní neděle v Berouně
NE

16:30

Husovo náměstí

Mikulášská s Barrande
NE
6.

16:30
14:00

9.

18:00

KD Plzeňka

Tradiční cvičení pro seniory spojené s představením chystaných kulturních akcí.

Muzeum Českého krasu

Přednáška přiblíží vyspělé kultury a první státy z oblasti mezi řekami
Eufrat a Tygris.

Sál Wagnerovo nám.

Kamarádi staré řeky zvou na čtrnáctý předvánoční koncert. Více na
str. 6.

Berounko má
ČT

19:00

Big Band Václava Zelinky
SO
11.

19:30

KD Plzeňka

Folklórní soubor
SO

Husovo náměstí

Zveme vás na venkovní vystoupení folklorního souboru Terezie Dudové. Více na str. 7.

10:00

Husovo náměstí

Vokálně instrumentální skupina hraje vánoční písně z alba Sváteční.
Více na str. 7.

14:00

KD Plzeňka

Jů a Hele
12.

NE

Třetí adventní neděle v Berouně
NE

16:30

13.

14:00

Ginevra - středověké balady, kramářské písně i bojové chorály. Více na
str. 7.

KD Plzeňka

Přijďte si protáhnout tělo, cvičení je určeno především seniorům
a vstup je zdarma.

Husovo náměstí

Koncertuje ZUŠ Václava Talicha a Smíšený pěvecký sbor Slavoš. Více
na str. 7.

Beroun zpívá koledy
PO

16:00

Madagaskar
15.

ST

19:00

Městská knihovna

Hiphop-erace
ST

19:00

www.mesto-beroun.cz

Divadelní představení pro děti tentokrát na vánoční téma.

Husovo náměstí

Posedíme, pocvičíme
PO

Užijte si adventní čas při vánočním koncertu.

9:00

Cantina
SO

Vladimír F. Mužík a Přidaná Hodnota vystoupí na pódiu na Husově
náměstí. Více na str. 7.

Nám. Joachima Barranda

Starověká Mezopotánie
ČT

Charita Beroun zve na adventní koncert kapely Bárka.

Přijďte si vychutnat pohodovou adventní atmosféru na náměstí Joachima Barranda. Více na str. 7.

Posedíme, pocvičíme
PO

Rádi hrajete deskovky? Vezměte rodinu či partu a přijďte k nám!
Vystoupení mažoretek při MKC Berouně na pódiu na Husově náměstí.
Více na str. 7.

Mikuláš v muzeu
NE

Mikulášská nadílka s promítáním.

Husovo náměstí

Valdštejnovi trubači
SO

Přednáška Jany Vlkové, kulinární spisovatelky a květinové gurmánky.

19:00

Mikulášská v kině
PÁ

Blanka Koubová a Jan Zíma ml. vás provedou po Provence.

Městská knihovna

Herka
PÁ

Tradiční adventní koncert v podání žáků a učitelů ZUŠ Václava Talicha.

18:00

Maroko
ČT

Děti, chcete si vyzkoušet kariéru čerta? Procvičíme si základní čertí
dovednosti a užijeme si pekelnou zábavu.

ČCE, Husovo nám. 43

Další cestovatelský večer Modrýho Berouna odhalí krásy Madagaskaru.
Českobratrská církev evangelická zve na promítání filmu o partě nadšených seniorů, kteří s tanečním vystoupením míří do Vegas.
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Nezapomínejte na Alzheimera
ČT

18:30

DDM Beroun

Na toto téma si budete moci povídat s Tomášem Petráskem z Národního ústavu duševního zdraví.

Městská knihovna

Čtete rádi? A rádi si o knížkách povídáte? Nemáte s kým sdílet své
čtenářské zážitky? Pak je čtenářský klub právě pro vás!

Čtenářský klub
ČT

16.

18:00

Stopem napříč Afrikou
ČT

19:00

Tomáš Poláček stopuje už dvacet let. V této přednášce popisuje svůj
poslední bláznivý stop z Jižní Afriky do Prahy.

DDM Beroun

Vánoční pohlazení
ČT

Nenechte si ujít vánoční vystoupení baletní školy Terezie Dudové.

17:00

KD Plzeňka

17:00

Městská knihovna

Herka
PÁ

Opět zveme všechny náruživé hráče do klubu deskových her.

Zvukový dýchánek s tibetskými mísami

17.

PÁ

18:00

Městská knihovna

20:00

KD Plzeňka

Koncert tibetských zpívajících mís a dalších relaxačních hudebních nástrojů. Registrace a podrobné info na info@nechserozeznit.cz.

Flex
PÁ

Pop-rocková kapela Flex zve na svůj berounský koncert.

Skupina Moped 56 a hosté
SO

18.

19:00

V klubu Kotelna v KD Plzeňka tentokrát zahraje Moped 56 a hosté.

Klub Kotelna

Třehusk
SO

9:30

Husovo náměstí

Třehusk opět zavítá do Berouna. V průběhu koncertu se vylosuje vítěz
soutěže o tajemnou postavičku v betlému. Více na str. 6.

KD Plzeňka

Lukáš Vaculík, Adéla Gondíková a další známí herci se představí ve
francouzské komedii.

Kaktusový květ
NE

19.

19:00

Čtvrtá adventní neděle
NE

16:30

Husovo náměstí

Přijďte si poslední adventní neděli vychutnat pohodovou atmosféru při
poslechu akustického etnošramlu. Více na str. 7.

KD Plzeňka

Naposledy před vánočními svátky si můžete protáhnout tělo při cvičení
s Marcelou Bergerovou.

Posedíme, pocvičíme

20.

PO

14:00

Přednosti a rizika Vánoc

21.

ÚT

18:00

Přednášku se Zdeňkem Martaskem pořádá Klub zdraví Beroun.

Klubová scéna

PRO- Retro bar U Madly
SINEC PÁ + SO
20:00

n Výstavy

3. 12. Dj Zdeněk Vranovský, 4. 12. Dj Harwey, 10. 12. Dj Martin Hovorka, 11. 12. Dj Sunny, 17. 12. Dj Arny, 18. 12. Dj Zdeněk Vranovský,
25. 12. Dj Doktor Buben - Vánoční retro diskotéka, 31. 12. Dj Harwey –
SILVESTR

n Hudba, plesy

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy:
Věra Jenšovská a Karel C. Grig: Jen sen (Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 7. 11.), Jídlo deseti staletí aneb Vánoce na talíři (Muzeum
Českého krasu), Salon berounských výtvarníků (Městská galerie Beroun, výstava potrvá do 31. 12.), Herečky a herci monarchie (Galerie Holandský
dům, výstava trvá do 18. 12.)

Městské 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

1.

2.

3.

4.

začátek

17:30

Můj život
s Bohuslavem Martinů

20:00

popis

60

Hraný dokument o životě a díle slavného českého skladatele. Snímek se částečně inspiruje stejnojmennou knihou, kterou napsala jeho žena Charlotte.

Drazí soudruzi

RUS

120

Lyudmila, oddaná úřednice komunistické strany a idealistická veteránka z druhé světové války, je metlou všeho, co vnímá jako protisovětský sentiment.

18:30

Král Richard:
Zrození šampiónek

USA

140

Příběh Richarda Williamse, trenéra a otce světově proslulých tenistek Venus a Sereny,
který má geniální plán jak dostat své dcery z ulic Comptonu v Kalifornii na světovou
tenisovou scénu.

17:00

Mikuláš v kině: O čertovi
a jiné vánoční pohádky

ČR

63

20:00

Resident Evil: Racoon City

USA

107

15:30

Barevný sen

ČR

70

Dobrodružný příběh o tom, jak je lehké ztratit svobodu a obtížné ji získat zpět.

PÁ

SO

čas

ČR

ST

ČT

název

Městské kino Beroun slaví svátek svatého Mikuláše.
Vítejte v Racoon City, kdysi prosperujícím domově farmaceutického gigantu Umbrella
Corporation s velkým zlem pod zemí.

17:30

Tady hlídáme my

ČR

96

Lesní inženýr Ivan a vědkyně Julie si po svatbě pořídili penzion v samotném srdci
malebné Šumavy, kam se nastěhovali s šestnáctiletou dcerou Kačkou a jejím psem,
jezevčíkem Hugem.

20:00

Klan Gucci

USA

120

Příběh vypráví o tom, jak se Patrizia Reggiani, exmanželka Maurizia Gucciho, spikla,
aby zabila svého manžela, vnuka renomovaného módního návrháře Guccia Gucciho.

www.mesto-beroun.cz
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5.

6.

7.

PO

9.

ČT
PÁ

SO

12.

NE

13.

PO

14.

ÚT

15.

ST

16.

ČT

17.

PÁ

18.

19.
20.

SO

NE
PO

21.

ÚT

22.

ST

23.

ČT

25.

SO

26.

NE

27.

PO

28.

USA

110

Kouzlo Encanto způsobilo, že každé dítě v rodině má jedinečný dar, kromě jediné dívky
jménem Mirabel.

18:30

Přání Ježíškovi

ČR

109

Obyčejné lidské příběhy o tom, co nás trápí, co hledáme a nenalézáme, jsou vyprávěny
s nadhledem a okořeněné trefnou situační komikou.

17:30

Karel

ČR

133

Celovečerní dokumentární film přináší ojedinělý pohled do soukromí a do duše Karla
Gotta.

20:00

Kurz manželské touhy

ČR

90

Sledujeme pět manželských párů, kteří si přejí navrátit touhu a vášeň do svých životů.

17:30

Zátopek

ČR

130

Australský rekordman Ron Clarke přijíždí do Prahy za běžcem Emilem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje.

20:00

Dokud nás bůh nerozdělí

IT

110

A kdyby vás místo Boha rozdělil soudce, který prohlásí vaše manželství za neplatné,
protože vás oddal kněz, který nebyl skutečným knězem?

17:30

Resident Evil: Racoon City

USA

107

Viz 3. 12.

20:00

Poslední noc v Soho

VB

116

Studentka módního návrhářství Eloise se právě přestěhovala z ospalé anglické vesničky do životem pulzujícího Londýna.

17:30

Tajemství staré bambitky 2

ČR

100

Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku…

JAP

86

Jedinečná příležitost shlédnutí tohoto nádherného snímku poprvé v historii v českých
kinech.

ÚT

ST

11.

Encato

NE

8.

10.

15:30

ÚT

29.

ST

30.

ČT

17:30

Můj soused Totoro

20:00

Přání Ježíškovi

ČR

109

Viz 5. 12.

15:30

Encanto

USA

110

Viz 5. 12.

17:30

Tajemství staré bambitky 2

ČR

100

Viz 9. 12.

20:00

Francouzská depeše Liberty,
Kansas Evening Sun

USA/
NĚM

110

Milostný dopis novinářům odehrávající se v detašované redakci amerických novin ve
fiktivním francouzském městě 20. století.

15:30

Tajemství staré bambitky 2

ČR

100

Viz 9. 12.

18:30

Louskáček

150

Baletní představení Louskáček, je již neodmyslitelně spjato s dobou adventu. Jiskřivý
hudební doprovod je dozdoben nádhernou sváteční dekorací.

17:30

Zátopek

ČR

130

Viz 7. 12.

20:00

Resident Evil: Racoon City

USA

107

Viz 3. 12.

17:30

Král Richard:
Zrození šampiónek

USA

140

Viz 2. 12.

20:00

Přání Ježíškovi

ČR

109

Viz 5. 12.

17:30

Tady hlídáme my

ČR

96

Viz 4. 12.

20:00

Eternals

USA

157

Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu nesmrtelných hrdinů, kteří jsou
nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva.

18:30

Známí neznámí

ČR

95

Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v pražském
bytě, aby oslavili příchod Nového roku.

17:30

Tajemství staré bambitky 2

ČR

100

Viz 9. 12.

20:00

Kurz manželské touhy

ČR

90

Viz 6. 12.

15:30

Tajemství staré bambitky 2

ČR

100

Viz 9. 12.

17:30

Spider-Man: Bez domova

USA

105

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš dobrý soused již nedokáže oddělit svou zodpovědnost superhrdiny od běžného života.

20:15

Známí neznámí

ČR

95

Viz 16. 12.

15:30

Encanto

USA

110

Viz 5. 12.

18:30

Přání Ježíškovi

ČR

109

Viz 5. 12.
Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil drak. Vlastně spíš malý vystrašený dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země.

17:30

Dračí princezna

NOR

85

20:00

Spider-Man: Bez domova

USA

105

Viz 18. 12.

17:30

Známí neznámí

ČR

95

Viz 16. 12.

20:00

Benedetta

FR/BEL

130

Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě koncem 17. století výsadní
postavení v toskánském klášteře.

17:30

Spider-Man: Bez domova

USA

105

Viz 18. 12.

20:15

Známí neznámí

ČR

95

Viz 16. 12.

18:30

Kingsman: První mise

VB/USA

131

Ve snímku Kingsman: První mise se stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby.

17:30

Zpívej 2

USA

110

Kdo chce skutečně prorazit, musí mít vlastní vystoupení v Redshore City. Jenže tam to
má pevně pod kontrolou nelítostný vlk Jimmy Crystal.

20:00

Přání Ježíškovi

ČR

109

Viz 5. 12.

17:30

Tajemství staré bambitky 2

ČR

100

Viz 9. 12.

20:00

Kingsman: První mise

VB/USA

131

Viz 23. 12.
Viz 25. 12.

17:30

Zpívej 2

20:00

Sny o toulavých kočkách

17:30

Encanto

USA

110

ČR/FR

96

Filmové putování po vnitřním a vnějším světě Petra Síse.

USA

110

Viz 5. 12.

20:00

Známí neznámí

ČR

95

Viz 16. 12.

17:30

Barevný sen

ČR

70

Viz 4. 12.

USA

105

Viz 18. 12.

VB/USA

131

Viz 23. 12.

20:00

Spider-Man: Bez domova

18:30

Kingsman: První mise

www.mesto-beroun.cz
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Za přírodními zajímavostmi Berounska…

O

Na zkameněliny do lomu i na pole

kolí Berouna je významným
geologickým územím s četnými nalezišti zkamenělin. Svým
výzkumem ho celosvětově proslavil francouzský badatel Joachim
Barrande (1799 - 1883). Po něm
byla také oblast usazených hornin
mezi Prahou a Plzní pojmenována

ukončení této činnosti Barrande u nás zůstal a přijal nabídku
zakladatele Národního muzea
Kašpara hraběte Šternberka
posoudit projekt koněspřežné
železnice z Prahy do Křivoklátu
a Radnic u Plzně. Při práci v okolí Skryj nalezl velké množství

n Houbův lom na Zlatém koni.
Barrandienem. Barrande nebyl
jediným sběratelem zdejších zkamenělin. Už před ním se jejich
zkoumáním zabýval např. c. k. guberniální rada a hejtman Berounského okresu Ignaz Hawle. Ale až
francouzský inženýr svým rozsáhlým vědeckým dílem o 6000 stranách objevil tuto oblast pro celý
svět. Joachim Barrande se dostal
do Prahy v roce 1832 s francouzským královským dvorem, který
po červencové revoluci odešel
do exilu. Působil jako vychovatel
vnuka francouzského krále Karla X. Jindřicha Chamborda. Po

zkamenělin, které se poté staly
jeho celoživotním cílem zkoumání. Barrande při svém putování
za zkamenělinami často pobýval
u svého přítele, významného berounského průmyslníka Martina
Dusla, který byl rovněž velkým
sběratelem zkamenělin a vlastnil
jejich rozsáhlou sbírku.
Zkameněliny nebyly vždy v pozornosti pouze vědců a odborníků, ale také v zájmu řady amatérských nadšenců. Kde hledat
zkameněliny pravěkých mořských
organizmů jako byli trilobiti?
Tak především v místech, kde na

povrch vystupují odkryvy usazených hornin jako jsou vápence,
břidlice, pískovce a další. Jedná
se o skály, opuštěné lomy, zářezy
cest apod. Bohužel řada z nalezišť
se nachází v chráněných územích
a tady je aktivní sběr s pomocí
kladívka zakázán. Jsou ale i zde
výjimky, kde lze zkameněliny
hledat v suti. Takovým místem
je např. Houbův lom na Zlatém
koni.
Zkameněliny je někde překvapivě možné sbírat i na poli, bez
toho, abyste roztloukali horniny
nebo se prohrabávali v suti. Samozřejmě se na ně můžeme vypravit až po sklizni nebo na jaře
před osetím. To pak stačí se jen
procházet po poli, dobře se dívat
a sbírat. Taková místa jsou např.
mezi Berounem a Svatým Janem
pod Skalou, kde vystupují blízko
k povrchu horniny tzv. svatojanského vulkanického centra. Jedná
se o tufitické vápence, což jsou
vlastně usazené sopečné vyvrženiny (popel, prach apod.) smíchané s vápnitým sedimentem,
které pohřbily tehdejší organizmy korálových útesů při erupcích
podmořských a ostrovních sopek.
Ty se tu nacházely asi před 430
miliony let. Především lze dobře
sbírat zkamenělé schránky deskatých korálů, které tu nacházíme dokonale vypreparované ze
zvětralé horniny. Od ostatních
kamenů se liší tvarem připomínající miniaturní bochníček
chleba a pravidelnou síťovitou
strukturou na povrchu, představující přepážky vápencových koster jednotlivých živočichů žijících
v kolonii. Pak ještě zbývá doma
zkameněliny důkladně očistit od
zeminy a zařadit do sbírky.
Emil Šnaidauf n

n Deskatý korál z Lištice u Berouna.

n Ocasní štíty trilobita Dalmanitina socialis z Dědu.

n Trilobit Conocoryphe sulzeri ze
Skryjí.

n Trilobit Reedops cephalotes.

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 jsme vám
na stránkách Radničního listu ty nejznámější přiblížili. 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…

O vílách, bílé paní a zakletém hradním pánu
Zlověstnou pověst měly lesnaté a skalnaté srázy hory Plešivce, tyčící se nad levým břehem Berounky severně od města Berouna, a lesy na
Veselé, táhnoucí se severovýchodně směrem ke Vráži a Lhotce. Zakletý les divých žen. V potůčku, tekoucím po dně údolí mezi Plešivcem a Veselou
(říká se tu v Pánvích), prý sídlívaly víly. Když lidé vykáceli staleté stromy na jeho březích a do zeleného šera vpustili ostrý sluneční jas, uchýlily se
víly do tří studní pod zaniklým hradem Na Veselé. Už v době, kdy sběratelé pověst zapisovali, byly tyto studny zasypány.
Jiná pověst říká, že v místech, kde údajně stával hrad Na Veselé, obcházel v poledne průsvitný přízrak bílé paní. Je zakleta ve studánce Klabalce
a čeká, až si ji některý mládenec vezme za ženu a tím ji vysvobodí. Zakletý je i pán tohoto bájného hradu. Prý byl pohanem a nenáviděl křesťany.
Jednou odmítl pomoc kněžně Ludmile, když její vůz uvízl ve strmém stoupání blátivé cesty od Berouna do Vráže. Od těch dob se prý vozkům na
té cestě zjevuje bílý kůň, který jim pomáhá táhnout náklad do kopce, a těsně před Vráží opět nenadále mizí. Je to sám rytíř, který si v této podobě
musí odpracovat své provinění. n
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Ceny města Beroun: Letošními laureáty
jsou Věra Bočková a Rudolf Kadeřábek

Slavnostní večer spojený s udílením Cen města Beroun se uskutečnil 10. listopadu v kulturním domě Plzeňka. Již
podeváté představitelé města ocenili osobnosti, které se významnou měrou podílejí na společenském životě a dobrém
jménu Berouna.

S

tejně jako v předchozích letech i tentokrát zastupitelé
města na základě doporučení letopisecké komise a rady města udělili Cenu dvěma laureátům. Těmi se
tentokrát stali Věra Bočková a Ru-

dolf Kadeřábek. V jeho případě
Cenu in memoriam převzala jeho
vnučka Kateřina Nekulová. V letošním roce starostka Soňa Chalupová předala na pódiu Plzeňky také
jedno české občanství, a to Václavu

n Letošní předávání ocenění se opět mohlo konat za přítomnosti veřejnosti. V loňském roce tuto slavnost přerušil lockdown.

Talichovi. I tentokrát bylo ocenění
předáno in memoriam, a to vnukovi Michalu Dejmalovi.
Všichni přítomní se se všemi
laureáty mohli blíže seznámit
prostřednictvím natočených me-

dailonků, které
najdete na webu
města. V Radničním
listu vám letošní oceněné představujeme blíže v následujících článcích. n

n O hudební doprovod slavnostního předávání Cen města Beroun se postaral Big band Václava Zelinky.

Václav Talich se stal čestným občanem Berouna

Cenu převzal Michal Dejmal, vnuk slavného dirigenta, který spojil významnou část života právě s naším městem.

V

áclav Talich (28. 5. 1883 Kroměříž – 16. 3. 1961 Beroun)
byl jedním z nejvýznamnějších
českých dirigentů 20. století. Jeho
osudy jsou spjaty zejména s orchestrem Národního divadla a Českou
filharmonií, jejichž interpretační
umění pozvedl na světovou úroveň. V letech 1919 až 1950 se také
nejvýrazněji podílel na vytváření
jejího repertoáru a realizaci gramofonových nahrávek. V roce 1946

založil legendární Český komorní
orchestr. Jako dirigent působil také
ve Švédsku, Skotsku, Slovinku a na
Slovensku. Byl učitelem řady hudebních osobností např. Charles
Mackerras, Milan Munclinger, Karel Ančerl), spolupracoval s umělci,
jako byli Vladimir Horowitz, Svjatoslav Richter či Mstislav Rostropovič.
Cestu do České filharmonie
mu otevřela Sukova symfonická

n Václav Talich je pohřben na berounském hřbitově.
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skladba Zrání, jejíž premiéru dirigoval dva dny po vzniku samostatného Československa 30. října 1918. O necelý rok později se
stal šéfdirigentem orchestru a zůstal jím – s malou přestávku na
počátku 30. let – až do roku 1941.
Na podzim 1935 byl Talich
jmenován správcem opery pražského Národního divadla. Jedním
z jeho hlavních cílů bylo vtělit se do
kmenového repertoáru díla Leoše

n Vnuk Vaclava Talicha Michal Dejmal převzal ocenění v Kulturním
domě Plzeňka.

Janáčka. I když v době nacistické
okupace (1939 – 1945) nesmlouvavě a statečně hájil českou hudební
kulturu, a to nejen v Národním divadle, byl po osvobození Československa v květnu 1945 obviněn z kolaborace, zatčen a několik týdnů
vězněn. Nesmyslná obvinění byla
zanedlouho vyvrácena, ale Talich
přesto nesměl až do podzimu 1946
veřejně vystupovat – se studenty
pražské konzervatoře v té době tedy
zakládá vynikající Český komorní
orchestr. Po komunistickém převratu v únoru 1948 mladí hráči raději
dobrovolně ukončili činnost tělesa,
než aby se pod politickým tlakem
vzdali Talichova uměleckého vedení. V Čechách nesměl veřejně vystupovat, pracoval tedy v Bratislavě
se Slovenskou filharmonií (1949
– 1952), krátce s pražskými rozhlasovými tělesy (1953), příležitostně
nahrával s Českou filharmonií. S ní
se také v březnu 1954 mohl vrátit
na několika jedinečných koncertech
před pražské publikum, ale léta nejistoty a komunistické perzekuce
nezůstala bez následků. Posledních
několik let strávil v rodinné vile
v Berouně. Václav Talich je pochován na berounském hřbitově. n
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Zprávy z klubu
důchodců

Věra Bočková

Věra Bočková: Je potřeba si v důchodu
P
najít aktivu, samota je zlá

Cena za dlouholetou obětavou činnost v čele Klubu důchodců Beroun, který pod jejím vedením umožňuje
starším obyvatelům města aktivní společensko-kulturní vyžití.
ěra Bočková (9. 6. 1933) je Nechybí oslavy MDŽ, Dne matek, tost a soustředit se na jiné aktivity,
rodačka z Újezdu u Průhonic. mikulášská a vánoční setkání. „Já třeba jako je klub důchodců. Hlavně
V devatenácti letech se vdala za vo- bych doporučovala, aby se nikdo aby nezůstal sám, protože samota je
jáka z povolání a právě jeho profese nezavíral sám doma. Když odejde do zlá,“ radí všem seniorům Věra Bočzavála rodinu Bočkových do Berou- důchodu, je potřeba si najít příleži- ková. n
na. Celý další život už Věra Bočková
spojila s Berounem. Vychovávala zde
své tři děti, po mateřské dovolené nastoupila na poštu, kde pracovala na
různých pracovištích dalších 40 let.
„Mezi lidmi jsem velmi spokojená, právě jako v klubu důchodců.
V něm jsem od roku 1992 a v roce
2003 jsem se stala jeho předsedkyní
a tou jsem doposud,“ uvedla Marie
Bočková, na níž je znát, že práce pro
klub a pro ostatní ji skutečně naplňuje. Snaží se, aby členové klubu
měli bohatou náplň života. A tak se
v průběhu roku setkávají nejen při
tradičních schůzkách, ale jezdí na
výlety, do divadla, cvičí, pořádají n Předsedkyně berounského klubu důchodců Věra Bočková převzala ocebesedy o všem, co je baví a zajímá. nění z rukou starostky Soni Chalupové.

V

Rudolf Kadeřábek

Rudolf Kadeřábek se v životě řídil
jasným krédem: makat, makat, makat
Cena za úspěšnou dlouholetou literární činnost, ve které oslavoval své město Beroun a jeho významné
či jinak zajímavé obyvatele.

R

udolf Kadeřábek (8. 4 1925 –
24. 11. 2020) byl berounský
rodák. Dětství prožíval v předválečném Československu v kiosku zvaném Bouda, který jeho rodina koupila naproti berounské nemocnici.
Během války byl učněm v drogerii
a další studentská léta strávil na likérnické střední škole. Po květnové

revoluci vystřídal mnoho povolání,
přispíval do různých novin, až se mu
roku 1963 splnil sen stát se redaktorem na plný úvazek v deníku Svoboda. Tam se odehrála nejkrásnější
léta jeho života. V redakci působil až
do roku 1969, kdy proběhly v důsledku okupace masivní čistky a celá
redakce byla rozpuštěna. Rudolfu

n Rudolf Kadeřábek se věnoval historii Berouna, mapoval především ty
oblasti, kterým podle něj hrozilo zapomnění.
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Kadeřábkovi byla zakázána publicistická činnost. Do svého důchodu
vykonával řadu povolání, publicistiku však nikdy neopustil a až do roku
1989 psal pod cizími jmény.
„Snaha po sdílnosti mi zůstala
celý život, asi ji mám v krvi. Vrhl jsem
se na specialitu, a to na Berounské
reminiscence. V nich jsem se snažil
zmapovat věci, kterým podle mého
hrozí zapomenutí a myslel jsem si, že
je to škoda. Zmapovat zmizelé město
byla báječná práce,“ uvedl v pořadu
Paměti národa Rudolf Kadeřábek.
A přidal tehdy i své životní krédo,
kterým se celý život řídil: „Makat,
makat, makat. Prostě na něčem dělat. Samozřejmě tím předáváte něco
dál, něco po vás zůstává, ale je to
sobecké, ale já to dělám především
kvůli době, abych nezblbnul…“
Rudolf Kadeřábek si bohužel
Cenu osobně převzít nemohl, zemřel 24. listopadu 2020. Cenu in
memoriam tak na slavnostním večeru převzala jeho vnučka Kateřina
Nekulová. n

o nutné covidové pauze zahájil v červenci klub důchodců svou činnost. V nově vymalovaných místnostech klubu jsme
uvítali mladé hudebníky, členy
Českého rozhlasu Praha. S velkou
pozorností jsme vyslechli hudbu
Mozarta, Dvořáka a Čajkovského.
Na prvním jednodenním zájezdu
jsme si prohlédli klášterní areál
Kladruby a město Stříbro. Podzimní vycházky do Nižbora a na
Tetín byly prospěšné pro naše
zdraví. V listopadu byla odměněna
dlouholetá předsedkyně Klubu důchodců paní Věra Bočková Cenou
města Beroun – gratulujeme! Tuto
cenu si plně zaslouží.
Na prosinec plánujeme oblíbené akce jako je Mikulášské
odpoledne, Posezení u stromečku
i Silvestrovské setkání. Doufáme,
že se konečně uskuteční již dvakrát
odložená návštěva divadelního
představení v Praze. Spolupracujeme také s ostatními organizacemi
v Berouně. S místní organizací Svazu tělesně postižených jsme absolvovali jednodenní zájezd do ZOO
Plzeň a opět v prosinci navštívíme
muzeum v Berouně, kde je vždy
instalovaná výstava s vánoční
tematikou.
Jestliže vás zaujala naše činnost, přijďte se do klubu podívat.
Rádi uvítáme nové členy bydlící
v Berouně.
Závěrem přejeme všem našim
členům i čtenářům berounského Radničního listu spokojenost
a hlavně pevné zdraví v roce 2022.
Výbor Klubu důchodců Beroun n

Betlémské světlo
v berounském íčku

V

e dnech 20. – 23. 12. si můžete do Městského informačního centra přijít se svíčkou či
lucerničkou pro plamínek zapalovaný každoročně před Vánocemi
v betlémské jeskyni. Do Berouna
ho přivezou skauti ze střediska Radost a naděje. Lucerničku
bude možné (do vyprodání zásob)
na místě zakoupit. Provozní doba:
8:00 - 12:30; 13:00 - 16:30. n
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Goslar s Berounem oslavil 30 let přátelství

V

letošním roce si připomínáme 30 let partnerství mezi městy Beroun a Goslar. Zástupci veřejného života v Goslaru k nám přicestovali na konci
října a společně se svými berounskými protějšky zavzpomínali na 30 let trvající svazek obou měst. n

n Třicetileté výročí nám budou připomínat dvě lavičky, které starostky Soňa Chalupová a Renate Lucksch slavnostně odhalily ve spodní části Havlíčkovy ulice.

n Goslarští přátelé měli v Berouně připravený zajímavý program. Mimo
jiné měli možnost prohlédnout si město Beroun z rozhledny na Městské
hoře nebo například navštívit místní sportoviště.

Představujeme partnerský Goslar

n Berounská radnice zprostředkovala také setkání představitelů Goslaru s berounskými studenti. Ti tak měli příležitost procvičit si němčinu v praxi a navíc
se dovědět něco o městě, které je třikrát zapsáno na seznamu UNESCO.

n Město ležící uprostřed Německa ve spolkové zemi Dolní Sasko v pohoří
Harz nabízí mnoho historických památek i přírodních krás a rozhodně
stojí za návštěvu. Vzdálenost od Berouna činí 456 km, doba jízdy vychází
na necelých pět hodin.
n Originalita, integrita a autenticita existence téměř 200 památkově
chráněných objektů v zachovalém
starém městě spolu s císařským
palácem a technickou památkou
rudných dolů Rammelsberg učinily
z Goslaru v roce 1992 místo světového dědictví.
n V roce 2010 byl na seznam světového kulturního dědictví zahrnut
také vodohospodářský systém
Horního Harzu - vodní systém kanálů a odvodnění zajišťující energii
pro hornictví. n

Dar města Beroun Domovu seniorů TGM
n Jedním z míst, které představitelé partnerského města navštívili, byla městská
knihovna. Velmi mile je překvapil počet čtenářů i aktivity, které knihovna dále nabízí.

n Zástupci partnerského města se zajímali také o projekty, které se
ve městě v poslední době dokončily. Dozvěděli se tak například o přístavbě
a rekonstrukci závodské základní školy nebo o bazénu na Velkém sídlišti.
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n A ještě jedna darovaná lavička závěrem. Tu v tomto případě věnovalo město
Beroun obyvatelům Domova seniorů TGM při příležitosti letošního 10. výročí
otevření. Současně každý senior dostal na památku hrneček s berounskými
motivy. n
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Jan Kobylák, malíř +…
N
ovou výstavní sezonu v Městské galerii zahájí 5. ledna 2022
v 17:00 Jan Kobylák. Název jeho
výstavy není zcela přesný, protože
kolínský rodák, který žije v Berouně, bude vystavovat své ilustrace,
obrazy i obrazy, které sbírá.
Jeho původní profesí je autorizovaný stavitel. Už jako dítě miloval entomologii a ta se stále jeho
největším koníčkem. Zajímá se
o brouky, sbírá je, přednáší o nich
a věnuje se i jejich kresbě a mal-

bě. Dostává zakázky na vědecké
ilustrace ze zahraničí i doma. Jeho
ilustrace můžete vidět v nejrůznějších časopisech. Většinou se jedná
o vědecké časopisy české i zahraniční.
Od roku 2000 uspořádal mnoho
výstav svých ilustrací a obrazů v Čechách i v zahraničí, vystavoval v regionálních museích i galeriích. Maluje ilustrace i větší obrazy. Velký
důraz klade na precizní provedení,
které se od něho jako od vědeckého
ilustrátora očekává.
Při volné tvorbě vytváří olejomalby na větších plátnech. Často
se inspiruje také svým velkým vzorem Zdeňkem Burianem. To určitě
potěší velkou obec čtenářů příběhů
z dávných časů, které Burian neopakovatelně ilustroval. Dalším velkým koníčkem Jana Kobyláka je sbírání obrazů. V jeho sbírce, jejíž část
v berounské galerii také představí,
najdeme především krajinomalby
převážně současných malířů.
Těšíme se na vaši návštěvu
a přejeme hodně hezkých zážitků
na výstavě. (jf) n

Únos třídní učitelky: světová
premiéra původního muzikálu

V

pátek 12. listopadu se Městské kino Beroun rozeznělo
písničkami z dětského muzikálu
Únos třídní učitelky. Jednalo se
o další kousek z dílny SZUŠ Dr. Lidinské. Tvůrci tentokrát představili muzikál formou filmu. Příběh je
zasazen do školního prostředí a je
detektivkou. Tým dětských detektivů se vydá po stopách únosce.
Podaří se jim oblíbenou učitelku
najít a zachránit? Jako VIP host
vystupuje ve filmu zpěvačka Marta Jandová. Koho by tak asi moh-

Herečky a herci z fotografických alb prababiček

V

Holandském domě si až do
18. prosince můžete prohlédnout výstavu s názvem Herečky
a herci z fotografických alb prababiček.
Vynález fotografie přinesl
ohromný zájem o portrétování. Ve
fotografických albech vznikala rodová portrétní galerie, v níž vedle
vyobrazení členů rodiny a příbuzných se skvěly portréty těch, kteří
byli majiteli alba sympatičtí. A to
bývali především populární divadelní umělci, ale tehdy také politici,
buditelé a známí vědci, zkrátka věhlasné osobnosti. Koneckonců divadlo tehdy bylo pilířem národního
života ve společnosti, která toužila

po své emancipaci. Do divadla s fotoaparátem však fotograf z technických důvodů dlouho nezavítal, ale
naopak sami herci chodili do fotoateliérů se svými rekvizitami, převleky a líčidly a tam se stylizovali do
divadelní role, která někdy i volbou
pozadí imitovala konkrétní divadelní scénu. Patrně první fotografii
z představení přímo v divadle u nás
pořídil až Alfred Baštýř v roce 1893.
Vedle vyobrazení profesionálních hereček a herců se do alb často
umisťovaly také snímky divadelních
ochotníků, kteří mohli mít i přímý
vztah k majiteli alba. Divadelní
ochotnictví bylo tehdy velmi popu-

lární formou zábavy a trávení volného času. Síto času, dělící expozici
snímku od současnosti, mnohdy
znemožňuje přesnou identifikaci
portrétovaných a jejich rolí, a tak
vždy nevíme, zda jde o vyobrazení
z maškarního plesu, herce v roli či
o hrátky inspirované nějakou literární postavou. U většiny snímků
na naší výstavě se však interpretace
snímků zdařila. Autorsky mezi nimi
dominuje fotograf Jan Mulač, jehož
vizitka byla také použita pro výstavní plakát. Udělejme si výlet v čase
do doby před 130 lety, kdy se rodila
česká divadelní fotografie!
Alena Šustrová n

la hrát? Nechte se překvapit! Čeká
vás velká hudební nálož, písničky
plné humoru i napětí a velmi překvapivý konec.
Podrobné informace a odkaz
na youtube najdete na http://
www.szusberoun.cz. n

Předprodej vstupenek
AKTUÁLNÍ PRODEJ VSTUPENEK
V MIC BEROUN
n 11. 12. BIG BAND VÁCLAVA
ZELINKY; koncert; KD Plzeňka;
19:30; 220 Kč

n 12. 12. JŮ A HELE – VÁNOČNÍ
ČAS; divadlo pro děti; KD Plzeňka; 14:00; 110 Kč / 90 Kč
n 19. 12. KAKTUSOVÝ KVĚT;
divadlo; KD Plzeňka; 19:00; 540
Kč / 490 Kč
n 9. 1. TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ; KD Plzeňka; mírně pokročilí
17:30, pokročilí 19:15; 3 500 Kč
/ pár

Vydejte se do Muzea berounské keramiky

V

Muzeu berounské keramiky můžete až do 9. ledna
zhlédnout výstavu Věry Jenšovské
a Karla C. Griga.
Výtvarnice je absolventkou
SPŠ keramické v Karlových Varech. Nejdříve pracovala jako
propagační výtvarnice, později
založila firmu, která se věnovala
návrhům a realizaci interiérů.
Nakonec zakotvila po mnoha životních peripetiích na Knoblošce
u Litoměřic, obklopená malebným až magickým světem. V její
tvorbě se prolíná humor a nad-
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sázka se snovou poetikou. Zúčastňuje se trhů v Praze a v Berouně.
Vystavovala např. v Olomouci
v galerii Anděl, v Úštěku v galerii
U Brány, v Litoměřicích v Mini galerii a Na Hradě. Svým dílem je zastoupena v soukromých sbírkách
v ČR i v zahraničí. Keramiku Věry
Jenšovské doplní obrazy Karla C.
Griga. Ten se kromě své profese
věnuje psaní, malování a také
hudbě. Karlu C. Grigovi vyšly čtyři
knížky, své obrazy vystavuje většinou s přáteli a občas přidá i vlastní skladby. (ji) n

Informace o novinkách Vám
můžeme zasílat e-mailem. Stačí
zaslat žádost o zasílání na mic@
mkcberoun.cz n
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Děti vzpomínaly na Václava Čtvrtka

V

letošním roce si připomínáme
45. výročí úmrtí známého českého spisovatele Václava Čtvrtka,

který napsal mnoho krásných pohádek i povídek pro děti. Družina
při ZŠ Závodí proto věnovala jedno
odpoledne právě tomuto spisovateli.
Společně jsme si připomněli knihy,
které mnozí z nás mají doma – O hajném Robátkovi, Rumcajs, Motýl
Emanuel a mnoho dalších. Zkoušeli
jsme si vzpomenout na některé jeho
pohádkové postavy. Nechyběla ani
četba z knih, ale také soutěže a besedy. Květa Hrbáčková n

Halloween v muzeu

V

úterý 2. 11. se konala tradiční akce DDM Beroun ve spolupráci s Muzeem Českého krasu
- Halloween v muzeu. Tentokrát
v muzeu zahaleném do strašidelného hávu, čekala na děti cesta
Zemí hrůzy se svými úkoly. Pro
malé odvážlivce bylo připraveno
sedm stanovišť, kde se setkali
s duchy i kostlivci, museli překonat výbušné dýňové pole, zdolali
čarodějnou cestu na košťatech
a nakonec v továrně na strašidla
pomohli strašidlům vyrobit ma-

lého netopýra. Na cestě do světa
živých čekala na děti malá odměna a krásná halloweenská medaile. (ddm) n

Domov a stacionář sv. Anežky
České oslavil desáté výročí

P

řesně 1. listopadu uplynulo deset let od chvíle, kdy Domov se
zvláštním režimem a Denní stacionář
Charity Beroun začali poskytovat péči
seniorům, do jejichž rodin vstupují projevy demence, které ovlivňují životy
jak uživatelů samotných, tak i jejich
blízkých. Kapacita domova je 11 lůžek,
denní kapacita stacionáře je 10 osob.
Za dobu své existence pomohl
domov a stacionář desítkám seniorů především z Berouna a blízkého
okolí. Všichni zaměstnanci se zde
snaží vytvářet rodinné prostředí respektující důstojnost a individuální
potřeby uživatelů. Důležitou součástí
je aktivizace uživatelů, trénování

kognitivních funkcí a snaha o zachování co největší soběstačnosti. Každodenní program zahrnuje cvičení
podporující paměť, jemnou motoriku
i fyzické schopnosti. K objektu, jenž
je celý bezbariérový, náleží i okrasná
zahrada sloužící k aktivnímu i pasivnímu odpočinku. Pro relaxaci slouží
relaxační místnost, kterou se zaměstnancům Charity podařilo vybudovat.
K tomu částečně přispěly i dary od
podporovatelů charity.
Do budoucna by Charita Beroun
ráda rozšířila kapacitu Domova přístavbou nového pavilonu a tím pomohla
dalším seniorům a jejich rodinám v této
nelehké životní situaci. (CHB) n

Projekt NOCLEHÁRENKA
n Charita Beroun spustila od 1. listopadu 2021 nový projekt: „Noclehárenka“. Noclehárenka je poukázka do Noclehárny sv. Jakuba Charity Beroun
(Beroun – Zavadilka), jejímž zakoupením můžete zaplatit 1 noc osobě bez
přístřeší. Noclehárenku mohou využít muži i ženy bez domova starší 18 let.
Poukázka v hodnotě 80 Kč obsahuje přespání na noclehárně s možností osobní hygieny a finanční podporu noclehárně.
Na prodej budou 2 druhy: papírové a elektronická. Papírovou lze zakoupit
v Městském informačním centru. Noclehárenku můžete přímo věnovat konkrétní osobě bez domova, případně nechat v MIC a následně bude vyzvednuta
vedoucí či sociální pracovnicí Charity Beroun. Dále ji zakoupíte přímo v Noclehárně sv. Jakuba, Roháče z Dubé 131. O použití noclehárenky rozhodne
vedoucí služeb, popř. sociální pracovník. Následně bude použita dle potřeby.
Elektrickou noclehárenku zakoupíte prostřednictvím sbírkového účtu Charity
Beroun 48 43 75 33 59 / 0800, VS: 131. Při elektronickém zakoupení noclehárenky budou 1x týdně předány Noclehárně.
Cílem tohoto projektu je podpořit sociální službu Noclehárny v Domě
sv. Jakuba, jejíž provoz je vzhledem k nízké kapacitě (10 lůžek) finančně
náročnější. Zároveň chceme motivovat osoby bez přístřeší k jejímu využití.
Myslíme si, že i podpora menšího počtu osob je potřebná a zároveň přínosná
i pro ostatní obyvatele města. Ten kdo spí na noclehárně, nespí totiž venku!
Nově otevíráme prostory noclehárny také pro ženy a doufáme, že i to přispěje
k možnostem řešení akutních obtížných životních situací. Charita Beroun n

Přednáška v muzeu přiblíží
starověkou Mezopotámii

V

Vánoční přání Svazu neslyšících a nedoslýchavých
n Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob Beroun přeje všem svým klientům příjemné prožití vánočních svátků, klid, pohodu a mnoho úspěchů v roce 2022. Také
děkujeme za spolupráci organizacím a za finanční podporu městu Beroun. Rádi bychom vás zároveň pozvali na vánoční trh na pevnost Königstein 11. 12. , informace
na tel: 721 173 117 nebo e-mailem ivaneuschlova@centrum.cz. (in) n

www.mesto-beroun.cz

Muzeu Českého krasu se
uskuteční přednáška, která
představí vyspělé civilizace v oblasti mezi řekami Eufrat a Tigris. Na
území dnešního Iráku, Íránu, Sýrie
a Turecka se ve starověku usídlili
nejstarší zemědělci a cca od 4. tis.
př. n. l. zde existovaly první státy
v dějinách. Bylo zde vynalezeno
písmo a vznikly zde unikátní literární (Epos o Gilgamešovi), právní
(Chammurapiho zákoník) a archi-

tektonické (Ištařina brána) památky. Poznejte lépe kulturu, historii,
náboženství a odkaz sumerských
městských států či mocných říší
jako byla Babylonie či Asýrie. Přednášejícím bude Petr Charvát z Pedagogické fakulty UK. Akce se koná
s finanční podporou města Berouna
9. prosince od 18:00 v Jenštejnském
domě (Husovo náměstí 87). Vstupné 20 Kč. Na přednášku se vztahují
platná protiepidemická opatření. n
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Školáci slavili Den stromů

N

a 2. základní škole v Berouně
jsme slavili Den stromů. Tento svátek známe již z 19. století.
Upozorňuje na fakt, aby si lidé
uvědomovali estetickou, psychologickou, ale i hospodářskou

Nově otevřeno
n Pánské holičství bylo nově otevřeno v Havlíčkově ulici 128. Pány
zde obslouží holiči se zahraničními
zkušenostmi a dobrou zprávou je,
že není nutné se předem objednat. Mužské klientele je určen také
Barber shop v ulici Plzeňská vedle
Kulturního domu Plzeňka. (bs) n

hodnotu lesa. Napříč třídami jsme
poznávali stromy, tvořili jsme je
z různých materiálů, připomínali
jsme si jejich význam a popisovali
jsme jejich části. Ukazovali jsme
si herbáře listů a poslouchali
jsme písničky. Nezapomněli jsme
na národní strom a vysvětlili jsme
si význam památných stromů.
V této souvislosti přírodovědný
kroužek připravil pro nejmladší
žáky zábavné hry a soutěže na dětském hřišti. Sešli jsme se v sobotu
23. 10. plni očekávání a nadšení.
V parku jsme stromy poznávali.
Viděli jsme dub, buk, břízu a javor.
Ukazovali jsme si tvary jejich listů.
Na hřišti jsme malovali křídami,
hráli jsme hry s kamínky, stavěli
jsme dřevěné puzzle, házeli jsme
kroužky na cíl, lovili jsme rybičky.
Některé děti zaujalo domino s obrázky z moří a některé zase hry
s pálkami a míčky. Zkoušeli jsme
i dovednosti na chůdách, ale zde
máme ještě značné rezervy. Každý
si zde našel svou oblíbenou činnost. Počasí bylo skvělé a dodalo
celému dopoledni pěknou atmosféru. Na každého čekala věcná
i sladká odměna. Již nyní se těšíme
na další akce v terénu. Jana Šopejstalová, vedoucí přírodovědného
kroužku n

NOVINKY Z BEROUNSKÉ ZELENĚ:
Bezpečnější prostředí pro ptáky

M

ilion ptáků ročně přijde v Česku o život poté, co narazí do prosklené
překážky. Nejčastěji jde o zrcadlící se pláště obchodních center či moderních výškových domů, průhledné spojovací krčky budov nebo prosklené stěny zastávek. Berounská zeleň se zapojila do tzv. „Týdne skleněného
zabijáka“ a uspořádala komentovanou vycházku městem s ornitologem.
V terénu pak přímo upozornila na 3 nebezpečné autobusové zastávky, které
nejsou dostatečně zabezpečeny a jsou přímo v letovém koridoru drobných
ptáčků za potravou. Jedná se o dvě zastávky „Beroun, pod dálnicí“ a poté
„Beroun, Na Parkáně“.
Česká společnost ornitologická uvádí: „Jedna silueta dravce na skleněné
ploše je překonaný, nefunkční způsob zabezpečení. Nepohybující se silueta
není pro ptáky reálnou hrozbou, jen pevným objektem, kolem kterého se
snaží proletět. Není podstatný tvar nebo velikost polepu, ale jejich vzdálenost. Nálepky musí být v takové vzdálenosti od sebe, aby pták „mezi nimi
neproletěl“, jako ideální vzdálenost se uvádí 10 cm.“.
V tomto duchu proběhl následný happening a společně s účastníky jsme
tyto zastávky umyli a vyčistili od špíny a graffiti a ozdobili je profesionálními samolepkami od ČSO, které jsou velmi odolné, barevně stálé a ptáci
je dobře vidí. Tyto 3 zastávky jsou nyní nejen bezpečné pro ptáky, ale také
moc hezké a veselé pro lidi.
Prosím sledujte web berounskazelen.cz, kde se můžete dozvědět více
o činnosti spolku a také se zapojit do dárcovské výzvy na dokončení komunitního parku Na Paloučku. Jakub Smejkal, Berounská zeleň n

Hlasujte v celostátní soutěži Alej roku!
n O titul se ucházejí dvě aleje z Berouna: alej v Talichově a Ořešáková alej
u Zdejciny. Zašlete svůj hlas na www.alejroku.cz, kde najdete fotografie
jednotlivých soutěžních alejí a podrobnosti pro hlasování. Tato soutěž,
která pomohla ocenit mnoho krásných alejí naší země, dokázala mnohým
i pomoci a některé přímo zachránit před vykácením. (hol) n

www.mesto-beroun.cz

n Ceny předal místostarosta Berouna Dušan Tomčo.

n Taneční soutěž má v Berouně
velkou tradici.

Plzeňka opět patřila
vyhlášené taneční soutěži

V

listopadu se v prostorách Kulturního domu Plzeňka uskutečnila
taneční soutěž Velká cena města Berouna, kterou již 23 let, za významné finanční podpory města Beroun, pořádá Taneční klub Romany
Chvátalové.
Letošní akci zkomplikovala zhoršující se situace s Covid 19, a tak
účast nebyla tak masivní jako v roce 2019. Zúčastnilo se 90 tanečních
párů z celé ČR, berounský klub přitom reprezentovalo 6 párů.
V juniorských kategoriích I a II nás reprezentovalo v taneční třídě
synchro (tanec latinskoamerických tanců dvou děvčat vedle sebe) hned
5 tanečních dvojic. Stříbrnou příčku obsadily Eliška Pavlisová a Viktorie
Vlčková, bronzovou medaili v kategerii do 21 let pro Klub vybojovaly
Kateřina Horná a Adéla Marešová.
„Ráda bych touto cestou poděkovala svým dcerám Lucii Chvátalové
a Silvii Stunové a celému realizačnímu týmu, ať už odbornému nebo technickému, který musel vše zvládnout s novými vládními opatřeními a bez
mé osobní pomoci. Mám výborný tým a to je k nezaplacení. Poděkování
všech zúčastněných párů patří našemu městu a také sponzorům, kterých
je jako šafránu,“ uvedla za pořadatele Romana Chvátalová.
Akce se zúčastnil i místostarosta Dušan Tomčo, který nechyběl ani
při předávání medailí těm nejlepším. „Děkuji pořadatelům za skvěle
připravenou akci, za kterou si zaslouží skutečně velkou pochvalu. Taneční soutěž byla skvěle organizačně zvládnutá,“ pochválil pořadatele
Dušan Tomčo. n

24. ročník Sportovní olympiády

T

enisový klub LTC Beroun
uspořádal za finanční podpory města Beroun 24. ročník
Sportovní olympiády. Závodit
přišlo 41 dětí. Testovali jsme kondiční a koordinační schopnosti
dětí a mládeže v sedmi disciplínách: skok daleký z místa, hod
medicinbalem, sed-leh 1 min,
vějíř, kružítko1 min, přeskoky
přes švihadlo 1 min, člunkový
běh 5x10m. Po ukončení testování jsme s dětmi soutěžili o „Krále
kámen-nůžky-papír“. Vítězem se
stal Vladimír Petříček, 2. místo
Lukáš Novák a 3. místo Elena Števová.
Celkovým vítězem Olympiády
se stala Elena Števová z Edenu
Beroun se ziskem 68 bodů ze 70
možných. Druhé místo obsadila
Gabriela Dřížďalová také z Edenu

s 65 body, třetí místo vybojovala
Nathalie Nováková z LTC Beroun,
která získala 64 bodů.
Gratulujeme vítězům a všem
dětem děkujeme za bojovnost
a krásné výkony! LTC Beroun n

n Malé tenistky vybojovaly pohár.
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Medailové žně berounských plavců

D

o nově zrekonstruovaného bazénu v Rakovníku se v říjnu sjely
plavecké oddíly ze Středočeského kraje – západ na 4. kolo Krajské základní soutěže. Kluby Berouna, Příbrami, Kladna, Rakovníka
a Hořovic se popraly o co nejlepší možné výsledky a umístění, mezi
nimi i svěřenci berounských trenérek Šárky Freywaldové Hromasové
a Anety Pokorné. Maximální počet zlatých stupňů vítězů získalo hned
několik našich plavců. Jsou to Matouš Synek, Zuzana Křížová, Sofie
Koníčková a Nikol Boubínová.
Další medailové žně přidala trojice našich plavců v kategorii ročníku narození 2007, kdy si pouze měnili pořadí mezi sebou. Jedním
z nich byl Martin Hončík, dále Matěj Palata a Aurelius Theodor Klíma. Umístění přidala ještě Tereza Hončíková, Adam Baštýř, Antonín
Volmut, Natálie Procházková, Agáta Hronová, Laura Jandáková, Anna-Marie Pechová, Filip Hřebíček, Damián Pokorný, Štěpán Honek, David
Lapka, Kateřina Zítková, Jakub Jedlička a Filip Šebo. LoBe n

n Berounští plavci na krajských závodech.

Plavci úspěšně zdolali Plzeňské sprinty

V

plaveckém bazénu Slovany
v Plzni se konaly mezinárodní závody Plzeňské sprinty, kam
se vydali plavci TJ Lokomotivy Beroun. Pod vedením trenérky Anety
Pokorné si výprava jela vyplavat
kvalitní výkony: Klíma Aurelius,
Křížová Zuzana, Míka Tomáš, Palata Matěj, Palata Štěpán, Plhal
Dominik, Uxa Lukáš, Jan Valečka
a v neposlední řadě berounský
plavec s dlouholetou plaveckou
historií trénující nyní ve vysokoškolském centru Praha Tomáš
Ludvík, který stále reprezentuje

svůj mateřský oddíl LoBe. Do Plzně se sjelo přes 600 závodníků
nejen z České republiky, ale i ze
zahraničí.
Tomáš Ludvík si vyplaval bronzovou medaili na 400 metrů polohový závod. Na jeho oblíbené
disciplíny 100 a 200 metrů znak
si Tomáš dohmátl pro nepopulární
čtvrté místo a bramborovou medaili. Tomáš Míka, velmi úspěšný
berounský plavec, si zaplaval skvělé osobní rekordy. Ale i další plavci
LoBe bojovali ze všech sil a vyplavali si osobní rekordy. LoBe n

Stříbro z Překážkáče pro Stejkalovou

P

řekážkově náročnější celý závodní víkend nabídl závod Překážkáč v Břehách u Přelouče. Barbora Stejskalová se zúčastnila obou
závodních dnů a odváží si v kategorii
mix oba dny stupně vítězů. V sobotu
na kratším závodě na 4 km vybojovala 2. místo a v nedělním hlavním
závodě na 10 km si doběhla pro vítězství s náskokem 9 minut.
Celou letošní sezónu zakončila
závodem Gladiator race v Praze

opět v kategorii mix. Tento závod
na 7 km byl s rekordní účastí, a tak
se sešla na startu celkem slušná
konkurence. Barbora obsadila
5. místo o pár sekund. Na jedné
z posledních překážek bohužel
smolně promáchla zvonek, který
značí úspěšné zdolání překážky,
a tak byla nucena absolvovat dlouhý hendikep. Teď už ji čeká tréninkové volno a potom již následuje
příprava na novou sezónu. (bs) n

n Berounský střelecký tým.

Ohlédnutí za střeleckou sezonou 2021

S

třelecký tým z Berouna se
neztratil ani v letošní sezoně
a navázal tak svými dobrými výkony na výsledy z předchozích let.
V letošním roce se konaly jedny
z největších a nejlépe obsazených
závodů na světě, a to Extreme Euro
Open 2021, z nichž jeden se konal
v Hodonicích u Znojma a druhý
v Polsku. Zdeněk Liehne obsadil
v Hodonicích 3. místo, ale v prestižním závodě vítězů „SUPER FOUR“
s přehledem zvítězil. V Polsku skončil
na 2. místě za profesionálním střelcem USA Reed Caseyem.
Na mezinárodním mistrovství
České republiky obsadili berounští
střelci přední pozice. Titul Mistra ČR
získala opět Irena Liehne v divizi
Standard Lady, Zdeněk Liehne byl
2. v divizi Standard a v divizi Production skončil na 5. místě Jan Liehne,
Hana Najmonová skončila bronzová
též v divizi Production Lady.
V seriálu závodů Superliga 2021
zvítězil Zdeněk Liehne v divizi Stan-

dard, Irena Liehne obsadila též 1. místo
(Standard Lady) a Jan Liehne obsadil
5. místo v divizi Production. Další velkou radost nám udělali další členové
berounského týmu: Hana Najmonová
obsadila skvělé 2. místo, Marek Valvoda 3. místo, Jiří Rajman 8. místo,
všichni v divizi Production.
V seriálu závodů Eggenberg Cup
2021 obsadili Zdeněk Liehne a Irena
Liehne shodně 1. místo v divizi Standard, 1. místo Jan Liehne, 2. místo
Hana Najmonová kategorie Lady
a 3. místo Jiří Rajman kategorie Senior, všichni v divizi Production.
Mimořádně úspěšné Mistrovství
Evropy v disciplíně IPSC zaznamenal střelecký tým České zbrojovky
a.s. V obrovské konkurenci několika
stovek střelců celého světa se mu podařilo vybojovat čtyři tituly mistra
Evropy. Mimo jiné v divizi Standard
zazářila pistole CZ 75 TS ORANGE.
Mistrovský titul zde vybojoval Josef
Rakušan a třetí místo obsadil Zdeněk
Liehne. (li) n

Hledáme nejlepšího sportovce roku

T

radiční anketa Nejúspěšnější sportovec okresu Beroun už se
pomalu blíží. Nejprve je ale třeba nalézt sportovce a týmy,
které se objeví v nominacích v jednotlivých kategoriích. Nominace
posílejte na e-mailovou adresu bezosport@seznam.cz.
Nominovat můžete jednotlivce a týmy do 18 a nad 18 let, dále
sportovce, kteří jsou z města Beroun, ale reprezentují nyní jiný
klub. Pokud jste byli svědkem činu fair-play, pošlete nominaci i do
této kategorie.
U nominace uveďte:
n jméno a příjmení sportovce/název týmu n koho reprezentuje
n druh sportu n úspěchy v roce 2021 n spojení na závodníka či
tým n fotografie nominovaného.
Více o anketě se dozvíte na stránkách města Beroun, okresního
sdružení České unie sportu Beroun a agentury SPORT Action s.r.o.
Uzávěrka nominací je 20. prosince. Slavnostní vyhlášení
ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska se uskuteční 2. února 2022 opět v sále Kulturního domu Plzeňka. n
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