
zvolený zastupitel s nejnižším počtem hlasů, Daniel 
Brodan ml. kandidující za  Berounské nestraníky.
cz. Druhý nejvyšší počet hlasů získala rovněž kan-
didátka ODS Soňa Chalupová 1892.

Dosavadní vítězové voleb Nezávislí Berouňáci 
nyní v čele s Šárkou Endrlovou skončili třetí s 21,15 

procenty hlasů. V zastupitelstvu budou mít namísto 
dosavadních sedmi jen pět zastupitelů. 

Nováček v  letošních volbách do  zastupitelstva 
TOP 09 získala 12,23 procent hlasů, bude tedy mít 
dva zastupitele. Právě tato tři uskupení se později 
dohodla na spolupráci. Týden po volbách podepsali 
smlouvu o vytvoření většinové koalice v zastupitel-
stvu pro volební období 2010 - 2014. V Berouně tak 
vznikne široká pravicová koalice. Její představitelé 
se dohodli, že celkový počet členů rady bude sedm, 
z toho 2 uvolnění členové a 5 neuvolněných členů. 

Na  starostu města navrhnou Tomáše Havla 
(ODS) a na post místostarosty Šárku Endrlovou (Ne-
závislí Berouňáci s  podporou STAN). Neuvolnění 
členové rady budou: Soňa Chalupová (ODS), Vik-
tor Burkert (ODS), Jiří Holub (Nezávislí Berouňáci 
s  podporou STAN), Stanislav Lidinský (Nezávislí 

Berouňáci s podporou STAN), Patrik Brodan (TOP 
09). 

Lepšího výsledku než při minulých komunálních 
volbách dosáhla nyní ČSSD v čele s Ivanem Kůsem. 
Získala 21,26 procent hlasů, tedy o 2,81 procent více 
než minule a namísto čtyř tak bude mít pět zastupitelů.

Dva zastupitele bude mít KSČM, o jedno křeslo 
přitom přišla, získala 10,76 procent hlasů. Jednoho 
zastupitele bude mít další nováček letošních voleb 
v  Berouně Berounští nestraníci.cz. Hlas jim dalo 
5,08 procent voličů. Kandidát uskupení Volte Pravý 
Blok se do zastupitelstva nedostal. 

Pokračování na straně 3
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Post senátora obhájil v obvodu Beroun s rozdílem 777 hlasů Jiří Oberfalzer (ODS)

Volby v Berouně: vítězství pravice

Jedeme dál...
Jen na  několik dní vystřídalo sychravý 

podzim příjemné babí léto. Naposledy 
jsem se tak za  sluníčka projel okolo Be-
rounky a podíval se na místa, kde se buduje 
nová cyklostezka. Trasa mezi Berounem 
a  Královým Dvorem podél Litavky roste 
před očima. Hotovy jsou podkladní vrstvy 
a zanedlouho tu bude trasa pro cyklisty i in-
line bruslaře. Blizoučko pro všechny zájemce 
z Velkého sídliště. Pro řadu z nich se nabídne 
nezvyklý pohled na Litavku a dálnici z  jižní 
strany. Na druhém konci města proti proudu 
Berounky rostou dva pilíře budoucí lávky, 
která umožní nejen cyklistům ale i pěšákům 
nové propojení ze Závodí přes řeku Na Pták. 
Sám jsem zvědav, zda dřevěná lávka bude 
nakonec v přírodní barvě nebo v moderních 
odstínech šedi, korespondující s  kovovými 
částmi konstrukce. Na  projížďku jsem vyjel 
den po  komunálních volbách a  bylo třeba 
se nadýchat svěžího vzduchu a  pročistit si 
hlavu. 

I  touto cestou děkuji za  podporu, které 
se mi množstvím hlasů od  voličů dostalo. 
Výsledky vidíte na stránce vedle, ihned jsme 
se pustili do  koaličních jednání. O složení ve-
dení města a jeho rady rozhodne definitivně 
až jejich první zasedání v polovině listopadu. 
To už bude v dohledu náš tradiční adventní 
koncert a příprava na Vánoce. Skutečně. Rok 
uběhl jako voda. Než ale skončí, snad si ještě 
jednou sedneme na  kolo a  projedeme se, ne 
na  obhlídku, ale vyzkoušet již hotové úseky 
té nové cyklostezky. Myslíte si, že to bude už 
na sněhu?

Tomáš Havel, starosta města

Koaliční smlouvu podepsali v pátek 22. října členové volebních stran a hnutí ODS, Nezávislí 
Berouňáci s  podporou STAN a  TOP 09, kteří byli zvoleni do  Zastupitelstva města Berouna. 
Dohodli se, že celkový počet členů rady bude sedm, z toho dva uvolnění členové  a pět neuvol-
něných členů. Na starostu města navrhnou Tomáše Havla (ODS) a na post místostarosty Šárku 
Endrlovou (Nezávislí Berouňáci s podporou STAN). 

Poprvé od  roku 1994 zvítězila v  komunálních 
volbách v Berouně Občanská demokratická strana. 
V  čele s  dosavadním starostou města Tomášem 
Havlem se jí pro ODS podařilo získat dosud nejvíc 
procent hlasů - 29,32. Oproti minulým volbám si tak 
strana polepšila o necelé procento. Počet mandátů 
jí ale zůstal stejný - bude mít šest zastupitelů.

Právě jednička na  kandidátce ODS Tomáš 
Havel obdržel od voličů nejvyšší počet hlasů - 2609, 
což je vůbec nejvíc v  historii komunálních voleb 
v Berouně. Je to takřka čtyřikrát víc, než kolik měl 

Pozvánka
Ustavující zasedání nového Zastupitelstva města 

Beroun, které bude veřejné, se uskuteční 15. listopa-
du. Naplánováno je až na 17. hodinu do velké zase-
dací místnosti bývalého okresního úřadu, Politických 
vězňů 20. Zde bude zvolen starosta města, místosta-
rosta a sedmičlenná rada. Jednání bude opět vysíláno 
živě na webových stránkách města.
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Ještě letos se začne v  okolí Dolnohradební 
a Biřické ulice budovat nové náměstí Joachima 
Barranda. Vydáno už je pravomocné stavební 
povolení.

Na  výstavbu použije město milionovou 
odměnu za  prvenství v  soutěži Historické 
město roku 2009. Zbytek zaplatí soukromý in-
vestor - společnost Tipsport, v jejímž soused-
ství park vznikne. „Chtěli jsme odměnu 
použít tak, aby po ní zůstala trvalá a viditelná 
stopa,“ uvedl starosta města Tomáš Havel. 
Původní projekt, na  který město neuspělo 
se získáním evropské dotace, ale dozná 
změn. „Projekt je nyní upravován tak, aby 
se snížily finanční náklady na  jeho realizaci 
a  to o několik milionů,“ uvedl Havel. Úspory 
se hledají například v  řešení vodního prvku, 
který bude přemostěn třemi bezbariérovými 
přechodovými mostky. 

„Tekoucí řeka bude zúžena z původních tří 
metrů zhruba na polovinu. Klesnou tím nejen 
náklady na  stavbu, materiál, ale i  na  následný 
provoz. Úspora se očekává i u archeologického 
průzkumu, který musí v této lokalitě ze zákona 

proběhnout,“ uvedla městská architektka Dana 
Vilhelmová. Dosud nijak nevyužívaná plocha 
se má díky rekonstrukci přeměnit v  zónu kli-
du. Vznikne zde pěší zóna s  částečným nebo 
vyloučeným řešením dopravy. Vstup bude řešen 
z  ulic Dolnohradební a  Biřické. Celá plocha 
bude provedena v kamenné mozaikové dlažbě. 
To má nejen estetický, ale i praktický význam: 
Dlažba kladená do  štěrkopískového lože je 
v porovnání s asfaltem ekologickým povrchem, 
který díky spárám dobře reguluje i přívalovou 
dešťovou vodu. Opticky bude oddělena plo-
cha bývalé ulice Dolnohradební. Náměstí bude 
kompletně bezbariérové s vyloučením motoro-
vého provozu.

Dominantou náměstí bude stávající vzrostlý 
strom, počítá se s výsadbou jedenácti nových 
stromů. Chybět nebudou lavičky, odpadkové 
koše, veřejné osvětlení. Další dominantou 
náměstí bude nasvětlená hradební zeď. 
„Architektonické řešení umožní vytvoření plo-
chy i pro pořádání trhů a jarmarků, v návaznos-
ti na  kulturní a  společenské oživení náměstí,“ 
doplnila Vilhelmová.

Barrandovo náměstí se začne 
budovat ještě letos

Už přes čtyřicet let je kdysi honosný sál 
v domě U Tří korun v Palackého ulici zavřený. 
Poté, co se zde přestaly konat taneční či plesy, 
začal v  sedmdesátých a  osmdesátých letech 
sloužil jako sklad národního podniku Restau-
race a jídelny. To se výrazně projevilo na jeho 
vzhledu. Přibyly tu  nevhodné novodobé 
vestavby, zmizely a  nebo byly poničeny 
překrásné nástěnné výzdoby. Majitel Tibor 
Meszaros, který tu kdysi pracoval a  objekt 
v  devadesátých letech koupil, se před časem 
pustil do  obnovy objektu i  se sálem, který 
chce uvést do  původního stavu. Příspěvky 
na obnovu objektu, jenž se nachází v městské 
památkové zóně a  je nemovitou kulturní 
památkou zapsanou v  Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR, získal i od města Be-
rouna a Ministerstva kultury ČR.  

„Opravena už je střecha, fasáda, chodby,“ 
vypočítává Tibor Meszaros. Nyní rekon-
struuje i  sál. „Máme k  dispozici dobové 
fotky i  plánky. Letos jsme opravili balkon, 
dodělala se i podlaha. Část parket je dokonce 
původních z roku 1904,“ říká majitel objektu. 
Sál by se poté mohl stát chloubou Berouna. 
„Takový sál tu chybí. Bylo by fajn, kdyby se tu 
znovu konaly kulturní akce, koncerty,“ říká 
Meszaros. Je ale opatrný. Termín, kdy by mohl 
být sál otevřen, prozradit nechce. I proto, že 
práce je ještě dost. „Je tu rozvedena nová 

Sál U Tří korun může být chloubou Berouna
elektrika, topení, musí se ale dodělat stropy, 
oškrábat omítka, vyklidit pódium i sklep pod 
ním,“ říká.

n Secesní sál U Tří korun už má opravený bal-
kon a podlahu.

Výstavba nového náměstí Joachima Barranda 
má přispět k  dalšímu zatraktivnění berounské 
městské památkové zóny, za jejíž regeneraci zís-
kal Beroun titul Historické město 2009. Beroun 
každoročně ze svého rozpočtu přispívá i na opra-
vy soukromých objektů v městské památkové zóně. 
Za poslední tři roky už mezi majitele na opravy 
rozdělil přes 140 tisíc korun. Díky finanční 
podpoře města mohli Berounští na opravy čerpat 
takřka sedm set tisíc z Ministerstva kultury ČR.

Na co Beroun přispíval:
n  2008 
čp. 13 ul. Zámečnická  
Jednalo se o  opravu hradební zdi městského 
opevnění a  bašty středověkého opevnění v  úseku 
u domu čp. 13, který je stavebně spojen s hradební 
zdí. Obvodovou zeď domu tvoří samotná hradební 
zeď městského opevnění. Hradební zeď je součástí 
nemovité kulturní památky městského opevnění 
zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek 
ČR. Celkové náklady 132 000 Kč, z  toho příspěvek 
města13 200 Kč, dotace z ministerstva 66 000 Kč.
čp. 12 ul. Zámečnická  
Dům čp. 12 přiléhá k  hradební zdi městského 
opevnění. Oprava zahrnovala odstranění stávající 
střešní krytiny, demontování klempířských prvků 
a  výměnu části krovu a  jeho vyztužení. Hradeb-
ní zeď je součástí nemovité kulturní památky 
městského opevnění zapsané v Ústředním seznamu 
kulturních památek ČR. Celkové náklady 68 000 Kč, 
z toho příspěvek města 6 800 Kč, dotace z minister-
stva 34 000 Kč.
čp. 90 ul. Palackého 
Jednalo se o  opravu stávající střechy, kdy došlo 
k odstranění  stávající střešní krytiny, demontování 
klempířských prvků a  výměna části krovu. Dům 
čp. 90 je nemovitou kulturní památkou zapsanou 
v  Ústředním seznamu kulturních památek ČR. 
Celkové náklady 200 000 Kč, z toho příspěvek města 
20 800 Kč, dotace z ministerstva 100 000 Kč.
n  2009
čp. 90 ul. Palackého  
Jednalo se o práce související s uvedením secesního 
sálu do původního stavu. Bylo provedeno odstranění 
nevhodných novodobých vestaveb v  prostoru 
společenského sálu, s tím související oprava rozvodů 
elektroinstalace, oprava propadající se podlahy. 
Celkové náklady 400 000 Kč, z toho příspěvek města 
40 000 Kč, dotace z ministerstva 200 000 Kč.
n  2010
čp. 164 ul. Kostelní  
Jednalo se o  statické zajištění středověké bašty, 
která je stavebně spojena s čp. 164. Dům je situován 
na  území Městské památkové zóny Berouna. Cel-
kové náklady 346  174 Kč, z  toho příspěvek města 
34 618 Kč, dotace z ministerstva 173 000 Kč.
čp. 90 ul. Palackého  
Jednalo se o pokračování prací na opravě vnitřních 
omítek a  stropů  a  dokončení podlahy. Celkové 
náklady 253  826 Kč, z  toho příspěvek města 
25 383 Kč, dotace z ministerstva 126 000 Kč.
Svou městskou památkovou zónu vyhlásil Beroun 
v roce 1992 a o dva roky později ji začal postupně 
zvelebovat. Za tu dobu se vložené městské investice 
vyšplhaly na bezmála 600 milionů korun. 

Foto: archiv RL

Foto: archiv RL
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Už v příštím školním roce by se mohly otevřít minimálně dvě nové třídy
Radnice chystá přístavby modulových školek 

Moderním a  efektivním způsobem chce berounská radnice vyřešit 
nedostatek míst v  mateřských školách. Plánuje výstavbu přenosných 
mateřských škol z  prostorových dílů. Jde o  takzvané modulové či kontej-
nerové školky. Třebaže do  berounských mateřských škol byly letos přijaty 
všechny děti, které město ze zákona musí umístit, radnice chce dál kapacitu 
školek zvyšovat. A využití modulů považuje starosta města Tomáš Havel za  
nejefektivnější řešení. „Je to výrazně levnější, rychlejší a v případě, že počet 

dětí poklesne, dají se jednotlivé díly použít jinde. Třeba na sportovištích,“ uvedl 
Havel.

Modulová školka by mohla vyrůst na  některém z  pozemků určeným 
k  výstavbě rodinných domů, který lze později prodat. Ještě lepším řešením 
se v  současné době jeví možnost přistavět modulovou školku na  některém 
z  pozemků stávajících mateřinek. Přístavby školek je možné provést díky 
změně vyhlášky o  prostorových požadavcích. Požadovaná rozloha zahrady 
připadající na jedno dítě se totiž výrazně snížila. Dosud město nemohlo školky 
přistavovat,  protože podle vyhlášky bylo nutné, aby na jedno dítě připadalo 
30 metrů čtverečných zahrady. Nyní dostačují 4 metry.

Radnice již připravuje podklady pro možnou přístavbu. „Je nutné podle 
půdorysů stávajících školek určit, kde by přístavba byla nejvhodnější,“ uvedl 

Havel. V úvahu připadá přístavba v několika školkách, například MŠ Pod Ho-
molkou, Drašarova či Tovární. Určena zatím ještě není ani podoba přístavby, 
mělo by jít o přízemní budovu. Pestré jsou i varianty fasád: Může to být la-
minát, objekt je možné obložit dřevem, použít lze lakovaný vlněný plech či 
barevnou vnější omítku. Kolik tříd by mohlo v Berouně vzniknout, záleží zej-
ména na financích. „Byl bych rád, kdybychom příští rok otevřeli alespoň dvě 
nové třídy dohromady pro 48 dětí,“ uvedl Havel.

Výstavba modulové školky je výrazně levnější oproti stavbě klasické 
mateřinky. Její cena může být trojnásobně až čtyřnásobně nižší. „Jedna třída 
vyjde na dva a půl milionu korun. Pokud bychom měli více modulů, náklady by 
se ještě snížily,“ vypočetl Havel. Jednotlivé moduly se pak dají skládat jako lego. 
Zázemí se ovšem od klasických školek nijak neliší. Další obrovskou výhodou 
modulární školky je rychlost výstavby - vyrůst může za  necelý měsíc. Nyní 
město řeší i  způsob platby. Radnice zvažuje, zda moduly zakoupí a  nebo si 
je pronajme. „V případě, že město kontejnery zakoupí, nebude cena navýšena 
o úroky a město může v případě poklesu počtu dětí moduly využít například 
pro sportovce na skateparku či pro Farní charitu. Věřím, že se v rozpočtu, který 
se bude koncem roku schvalovat, peníze na školku najdou,“ míní Havel, který 
navýšení kapacity v mateřinkách považuje za jednu ze svých priorit.

n Varianty fasády mohou být velmi pestré.

n Mobilní školka byla postavena v Rychnově u Jablonce nad Nisou.

Foto: archiv RL

Foto: archiv RL

Volby v Berouně: vítězství pravice
Dokončení ze strany 1
Ze 14 751 zapsaných voličů využilo možnost hlasovat v komunálních volbách 

v Berouně 5 708 voličů, tedy 38,70 procent. Platných tedy dobře zakroužkovaných 
lístků bylo odevzdáno 5  699. V  jednadvacetičlenném zastupitelstvu usedne 
jedenáct nováčků a nebo těch, kteří se do zastupitelstva vracejí po nějaké pauze.
Zastupitel    Absol. počet hlasů pořadí
Ing. Tomáš Havel (ODS)   2609  1.
RNDr. Soňa Chalupová (ODS)  1892  2.
František Ečer (ODS)   1682  3.
MUDr. Alena Frausová (ODS)  1672  4.
Ing. Viktor Burkert (ODS)  1660  5.
Miroslav Žbel (ODS)   1412  6.
---------------------------------------------------------------------------------------
MUDr. Dagmar Pěničková (ČSSD) 1400  1.
Mgr. Ivan Kůs (ČSSD)   1353  2.
Ing. Zdeněk Trejbal (ČSSD)  1297  3.
Ing. Josef Setnička (ČSSD)  1272  4.
Pavel Schenk (ČSSD)   1210  5.
---------------------------------------------------------------------------------------
MUDr. Jiří Holub (Nezávislí Berouňáci) 1 773  1.
Mgr. Stanislav Lidinský (N. Berouňáci) 1634  2.

MUDr. Kateřina Táborská (N.Berouňáci) 1455  3.
Ing. Šárka Endrlová (Nezávislí Berouňáci) 1413  4.
Josef Štěpánek (Nezávislí Berouňáci) 1240  5.
---------------------------------------------------------------------------------------
Patrik Brodan, BBA (TOP 09)  879  1.
MUDr. Daniel Brodan (TOP 09)   854  2.
---------------------------------------------------------------------------------------
Jiří Pokorný (KSČM)   786  1.
Doc. Ing. Ladislav Strnad, CSc. (KSČM) 743  2.
---------------------------------------------------------------------------------------
Ing. Daniel Brodan (Berounští nestraníci.cz) 656  1.

Celkové pořadí  Absol. počet hlasů Hlasy v %

ODS   32 423  29,32
ČSSD   23 511  21,26 
Nezávislí Berouňáci  23 384  21,15
TOP 09   13 527  12,23
KSČM   11 904  10,76
Berounští nestraníci.cz   5 619    5,08
Volte Pr. Blok, www.cibulka.net      213    0,19



Přesně deset let už není Beroun posádkovým 
městem. Vojáci přitom pobývali v Berouně více 
než sto dvacet let.
S  vojsky má ale Beroun zkušenost už z  mno-
hem dřívější doby. Nutno přiznat, že většinou 
neradostnou. V  roce 1421 za  velkého krvepro-
lití dobili město husité pod vedením Jana Žižky. 
Pak se kupodivu skoro dvě stě let Berounu 
vojenské oddíly vyhnuly. Vynahradily si to 

v sedmnáctém století: řádila a pobývala tu voj-
ska pasovská,  později během třicetileté války 
to byli „soldáti“ císaře, saského kurfiřta ale 
i  švédské koruny. Právě Švédové vydrancovali 
město nejvíce.
V  roce 1741 obsadila město armáda francouz-
ského krále a oddíly bavorského kurfiřta. V roce 
1744 do Berouna vtrhli Prusové. Také na přelo-
mu 18. a  19. století se ve  městě nacházelo cizí 
vojsko, tentokrát spojenecké ruské, které táhlo 
proti Napoleonovi. V průběhu prusko - rakouské 
války v roce 1866 byl Beroun okupován pruským 
vojskem. A konečně v minulém století v Berouně 
pobývala krom rakousko-uherské, také armáda 
německá a dvakrát sovětská.   
V  roce 1884 byl ustaven 88. pěší pluk rakous-
ko-uherské armády a  právě ten se v  Berouně 
ve  stejném roce usídlil, Beroun se tak stal 
posádkovým městem. Pro tento pluk začala 
obecní správa stavět v  červnu 1886 na  svůj 
náklad na  Hrnčířském předměstí mohutné 
budovy kasáren. Rok na  to už se vojáci stěho-
vali. V  roce 1889 byla dodatečně dokončena 
budova vojenské nemocnice a  na  přelomu sto-
letí pak prostory pro povozy. Radní tehdy roz-
hodli pojmenovat tamní ulici  příhodně podle 
slavného vojevůdce Radeckého.   
Přestože od  roku 1924 v  kasárnách přibývaly 
různé stavební přístavby jako štábní budova, 
konírny či další ubytovací budova pro mužstvo, 

kasárna přestávala pluku prostorově stačit. 
Proto v  roce 1937 začalo město naproti sta-
rým kasárnám z 19. století stavět nové budovy. 
Stavební práce dokončilo v  roce 1939. Krátce 
po  zprovoznění však vojenský komplex obsadil 
německý wehrmacht, jehož posádka opustila 
kasárna až v květnu 1945. 
Po válce se do berounských kasáren načas vrá-
til 38. (později 21.) pěší pluk, který byl v  roce 

1950 vystřídán 38. mechanizovaným plukem 
Sokolovským. Působil zde až do roku 1958, kdy 
se přestěhoval do Strašic. Namísto tankistů pak 
přišli spojaři, kteří zde zůstali až do  ukončení 
činnosti útvaru. V roce 1993 v únoru je dokon-
ce nečekaně navštívil tehdejší prezident Václav 
Havel a  ministr obrany Antonín Baudyš. Ještě 
10. listopadu 1996 se na Husově náměstí konala 
přísaha nových vojáků berounské posádky. 
Berounská posádka však zanedlouho zača-
la v  rámci reformy armády město postupně 
opouštět. V  prosinci 2000 odešla její poslední 
část. Berounská radnice začala ihned usilovat 
o  bezplatný převod areálu do  vlastnictví města 
a  podařilo se jí bývalý majetek získat. Postupně 
zde vzniklo například Komunitní centrum, 
Městská knihovna Beroun, gymnázium a  pade-
sát bytových jednotek. Z  někdejší konírny je 
nyní kavárna Jiná káva. Další část by se v příštích 
letech měla proměnit v obytnou zónu.
 „Kromě čistě vojenského významu mělo půso-
bení posádky v  Berouně nemalý význam eko-
nomický. Kasárna stavěla řada místních firem, 
vojáci nakupovali vesměs v  místě, na  Veselé 
po  2. světové válce posádka provozovala vojen-
ský statek s  chovem prasat. Vojáci významně 
pomáhali například i  při povodních a  jiných 
mimořádných událostech,“ uvedl ředitel beroun-
ského archivu Jiří Topinka. To, že Beroun býval 
vojenským městem, nyní připomínají už jen 
pravidelné armádní plesy. Ten zatím poslední se 
konal letos v březnu na Plzeňce.

historie11/2010
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Beroun: Deset let bez vojáků

n Dobový snímek starých kasáren, kde sídlil 88. pěší pluk rakousko-uherské armády.

n Ještě 10. listopadu 1996 se na Husově náměstí konala přísaha nových vojáků berounské posádky.

Foto: archiv RL

Foto: archiv RL
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Advent zahájí Pavel Bobek
28. 11. neděle od 16:00

První adventní neděli se již tradičně na  berounském Husově náměstí 
uskuteční zahájení adventu. Tentokrát se představí zpěvák Pavel Bobek s Pav-
línou Jíšovou. Po  setmění bude následovat rozsvícení vánočního stromu, 
slavnostní osvětlení centra města a  samozřejmě symbolické zapálení první 
svíce na adventním věnci.

Zpěvům pod širým nebem bude opět předcházet v 15:00 hodin koncert ad-
ventní hudby doby baroka v kostele svatého Jakuba. Účinkuje  soubor Chorus 
Carolinus s uměleckým vedoucím Karlem Procházkou.

11
2010BeRounská Revue

příloha Radničního listu pro kulturu, sport, společnost a volný čas

Velká cena města Berouna v tanci
6. 11. sobota od 8:30

Tanečním párům, krásným společenským 
róbám a  skvělé muzice bude patřit po  celou so-
botu 6. 11. sál Společenského domu Plzeňka. 
Už potřinácté se tu uskuteční Velká cena města 
Berouna ve  sportovním tanci. Dopoledne bu-
dou tančit dospělé a  juniorské kategorie třídy D 
(nejnižší taneční třída). Odpoledne zaplní par-
ket dospělí vyšších tanečních tříd C a B a senioři 
(tanečníci nad 35 let)  Na  co se můžete těšit? 
Taneční páry předvedou standardní tance (walz, 
tango, valčík, slowfox, quickstep) a  latinskoame-
rické tance (samba, cha-cha, rumba, paso doble, 
jive. Vstupné na celodenní akci je 100 korun. Další 
informace naleznete na www. tanec-chvatalova.cz.

Havelka a Melody 
Makers   

20. 11. sobota od 19:30  

Orchestr, který se specializuje předev-
ším na  koncertní show, ale hraje též v  jaz-
zových klubech a  tančírnách, na  plesech 
a  galavečerech, se tentokrát představí 
s  inovovaným pořadem Písně krásné až 
k  nesnešení.  Koncert se  koná ve  Spole-
čenském domě Plzeňka v Berouně.

Drobečky z perníku se Simonou Stašovou
8. 11. pondělí od 19:30

Divadelní představení v  hlavní roli se 
Simonou Stašovou a  herci příbramského 
divadla Antonína Dvořáka se koná v  SD 
Plzeňka. Děj hry dramatika Neila Simona vy-
práví o  několika běžných životních situacích, 
které musí řešit alkoholička právě propuštěná 
z léčení, její nedospělá dcera a stále neúspěšný 
herec, čekající na příležitost, která nepřichází. 
Tragikomický příběh s  nadějeplným koncem. 
Za mimořádný ženský jevištní výkon v roli Evy 
Mearové v této inscenaci získala Stašová Cenu 
Thálie 2007. Režie: Milan Schejbal.
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Kino Mír Beroun

ART KINO: Submarino

  2. 11. úterý 20:00

Švédsko. Režie: Thomas. Winterberg. Dysfunkční 
rodinné vztahy. Příběh bratrů z  kodaňského 
předměstí.

100 min. České titulky. Přístupno od 15 let. 

Občanský průkaz

  4. 11. čtvrtek 20:15
  5. 11. pátek 17:30
  6. 11. sobota 17:30
  7. 11. neděle 17:30
  8. 11. pondělí 17:30 a 20:15
  9. 11. úterý 17:30
10. 11. středa 17:30 a 20:15
17. 11. středa 20:00
18. 11. čtvrtek 20:30

ČR. Režie: Ondřej Trojan. Hořká komedie podle 
stejnojmenné knihy Petra Šabacha. Hrají: Libor 
Kovář, Matouš Vrba, Jan Vlček, Aňa Geislerová, 
Jiří Macháček a další.

137 min. Přístupno. 

ART KINO: Precious

16. 11. úterý 20:00

USA. Máte někdy pocit, že je všechno v háji a že 
život nemá smysl a  budoucnost? Zkuste si malé 
srovnání s  matkou Precious, která je fascinující 
monstrum.

 109 min. České titulky. Přístupno od 15 let.. 

ODPOLeDNí PřeDSTAVeNí: 
Legenda o sovích strážcích

  6. 11. sobota 15:30
  7. 11. neděle 15:30

USA - Austrálie. Malý soví kluk a  jeho kamarádi 
zažívají nejedno dobrodružství. 

90 min. Česká verze. Přístupno.

Let’s Dance

15. 11. pondělí 18:30
16. 11. úterý 17:30
17. 11. středa 17:30

3D

USA. Hudební a zamilovaný příběh. 
107 min. České titulky. Přístupno. 

Polit. vězňů 445, Beroun-Město, tel. 311 621 811, 
e-mail: kino.beroun@iol.cz, www.kinoberoun.cz
Pokladna je otevřena hodinu před začátkem 
představení. Rezervace pouze elektronicky na www.
tickets-online.cz. Předprodej i  ve  videopůjčovně: 
Na Klášteře 10, Beroun-Centrum, tel. 311 622 239.

Bastardi

  1. 11. pondělí 18:30

ČR. Režie Petr Šícha. Příběh z podivného prostředí 
sociálních škol. Když selže systém, je to vždy prob-
lém.  Hrají: Tomáš Magnusek, Ladislav Potměšil, 
Jana Šulcová, Eva Čížkovská, Kristýna Leichtová, 
Jan Šťastný, Blanka Bohdanová, David Novotný, 
Jan Přeučil, Bronislav Poloczek, Jaroslava Ober-
maierová, Alexander Hemala, Saša Rašilov nejml., 
Jaroslava Hanušová, Radek Holub.

80 min. Přístupno od 12 let. 

Jíst, meditovat, milovat

  2. 11. úterý 17:30
  3. 11. středa 17:30
  4. 11. čtvrtek 17:30

USA. Julia Roberts má vše, co by mohla chtít. 
Dům, chatu, manžela, ale nemá dítě. Rozvede se 
a vydává se na cestu kolem světa… 

140 min. České titulky. Přístupno od 12 let.

ART KINO: 
Unaveni sluncem 2: exodus

  3. 11. středa 20:00

Rusko - Německo - Francie. Režie: N. Michalkov. 
Pokračování oscarového snímku z roku 1994.

132 min. České titulky. Přístupno od 15 let. 

DěTSKý FILMOVý KLUB 
BIJáSeK: Astro Boy

  8. 11. pondělí 13:45

USA. Je to pták? Je to letadlo? Ne, mechanický kluk  
a byl stvořen pro napínavá dobrodružství. 

94 min. Česká verze. Přístupno.

3D

Reykjavík

  5. 11. pátek 20:15
  6. 11. sobota 20:15
  7. 11. neděle 20:15

Island. Výprava turistů za  pozorováním velryb. 
Něco se zvrtne a nastává horor. 

90 min. České titulky. Přístupno od 15 let.

FILMOVý KLUB: Hluboký spánek

  9. 11. úterý 20:15

USA. 1946. Soukromý detektiv (Humphrey Bog-
art) se ujímá případu vydírání a  zavádí nás mezi 
vrahy, lumpy z nočních klubů….   

114 min. České titulky. Přístupno od 12 let. 

Ženy v pokušení

11. 11. čtvrtek 17:30
12. 11. pátek 17:30
13. 11. sobota 17:30
14. 11. neděle 17:30

Česká komedie Jiřího Vejdělka. Hrají: Eliška 
Balzerová, Lenka Vlasáková, Jiří Macháček, Ve-
ronika Kubařová, Vojtěch Dyk a další. 

118 min. Přístupno.

ODPOLeDNí PřeDSTAVeNí: 
Sammyho dobrodružství   

13. 11. sobota 15:30
14. 11. neděle 15:30

Belgie. Animovaný dobrodružný příběh mořské 
želvy.  

88 min. Česká verze. Přístupno.

3D

Harry Potter a Relikvie smrti 
- 1. část

18. 11. čtvrtek 17:30
19. 11. pátek 17:30
20. 11. sobota 15:30
21. 11. neděle 15:30
22. 11. pondělí 17:30
23. 11. úterý 17:30
24. 11. středa 18:30
25. 11. čtvrtek 17:30
26. 11. pátek 17:30
27. 11. sobota 15:30
28. 11. neděle 15:30

Velká Británie - USA. Celostátní premiéra. Har-
rymu je již 17 let a vydává se na nebezpečnou misi. 
Jenomže profesoři mu již nepomohou….

 160 min. České titulky. Přístupno od 12 let.

The Social Network

11. 11. čtvrtek 20:00
12. 11. pátek 20:00
13. 11. sobota 20:00
14. 11. neděle 20:00

USA. Celostátní premiéra. Hyperinteligentní 
mladí muži a fenomén nového století - Facebook.  
Jste cyničtí a nihilističtí oportunisté? Tak se velice 
příjemně se sžijete s hlavními postavami.   

120 min. České znění. Přístupno. 

ZLeVNěNé PřeDSTAVeNí: 
Nějak se to komplikuje

  4. 11. čtvrtek po 15:15

USA. Meryl Streepová, Alec Baldwin, Steve 

Martin: dvojice mužů se zamiluje. Bohužel 
do jedné ženy. Komedie.  

120 min. České titulky. Přístupno od 12 let. 
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kino - výstavy - akce 11/2010
Výstavy

MěSTSKá gALeRIe BeROUN

Duslova vila, třída Politických vězňů 203
Galerie otevřena: úterý - pátek 10:00 - 12:00 
a 12:30 - 16:00, sobota 10:00 - 13:00. 

n Jiří Kreissl - Retrospektiva
Vernisáž výstavy obrazů se koná ve středu 3. 11. 
od 17:00. Výstava potrvá do 26. 11. 

HOLANDSKý DůM

Holandská ulice, Beroun-Centrum

DěTSKá gALeRIe V PODLOUBí

Městský úřad Beroun, Husovo náměstí 68
Galerie přístupna: Po a St 7:30 - 17:00, Út a Čt 
7:00 - 15:00, Pá 7:00 - 14:00

n Děti a podzim 
Pokračuje výstava výtvarných prácí žáků z beroun-
ských základních škol.

MUZeUM ČeSKéHO KRASU

Jenštejnský dům, Husovo náměstí 87, e-mail: 
reditel@muzeum-beroun.cz, www.muzeum-
beroun.cz. Otevřeno: úterý - sobota 9:00 - 12:00 
a 12:45 - 17:00, neděle a svátky 10:00 - 12:00 
a 12:45 - 17:00.

VýSTAVNí SíŇ JIříHO JeNíČKA

Pražská (Dolní) brána
Síň otevřena: středa 11:00 - 16:00, sobota 9:00 
- 13:00

n Beroun 2010
Fotografie studentů prvních ročníků kateder: ani-
movaná tvorba, centrum audiovizuálních studií, 
dokumentární tvorba, kamera, produkce, režie, 
scénaristika a dramaturgie, střihová skladba a zvu-
ková tvorba. Výstava potrvá do soboty 13. 11.

n Fotofórum
Výstava fotografií Fotoklubu Beroun potrvá 
do 6. 11.  Galerie otevřena: Po - Ne 10:00 - 12:00 
a 13:00 - 17:00. 
n Marie Holečková - Berounka neznámá
Tajemná a romantická místa řeky Berounky a je-
jích přítoků ve  fotografiích berounské autorky, 
fotografky a nakladatelky. Vernisáž se uskuteční 
8. 11. od 17:00 a výstava bude přístupna veřejnosti 
do 26. 11. Galerie otevřena: Po - Pá 11:00 - 17:00.

n Lži vepsané v kameni aneb temná 
     minulost českých skalníků
Výstava seznámí návštěvníky s  historií falsifikátů 
zkamenělin, převážně pak trilobitů z doby Joachi-
ma Barranda, kdy někteří čeští skalníci a  prostí 
lidé pro zatraktivnění sběru a prodeje zkamenělin 
slepovali nejrůznější části trilobitů k sobě. Výstavu 
v malé výstavní síni je možné navštívit až do 21. 11.

n Nevšední geologie všedního dne
Přehlídka kuriozit ze světa geologie. Výstava 
v  prvním patře Jenštejnského domu potrvá 
do 21. 11. 
n Komentovaná prohlídka 
     k aktuálním geologickým výstavám
     11. 11. čtvrtek od 17:00
Komentovaná prohlídka pod vedením kurátora 
obou výstav Mgr. Štěpána Raka, geologa a paleon-
tologa Muzea Českého krasu.
PROSINCOVá POZVáNKA:
Ve dnech 11. - 12. 12. proběhne v Muzeu Českého 
krasu 1. ročník vánočního jarmarku, zaměřeného 
na prezentaci a prodej regionálních a řemeslných 
výrobků a  umělecké tvorby. Přihlášky zasílejte 
nejpozději do 15. 11. 2010, neboť kapacita je ome-
zená a  z  doručených přihlášek budou účastníci 
vybráni. Podrobnější informace a  přihlášku na-
leznete na  webu: muzeum-beroun.cz/10/2010/
vanocni-jarmark nebo na tel. 311 621 462 (Klára 
Pilíková).

KAVáRNA JINá KáVA

U  Kasáren 192 (areál bývalých kasáren - pod 
městskou knihovnou), Beroun, tel.: 608 050 636, 
www.jinakava.cz
Otevírací doba: Út - Pá 11:00 - 22:00, So 15:00 
- 22:00

n Knižní ilustrace Kameela Macharta
Ukázky knižních ilustrací si můžete prohlédnout 
do 6. 11. 
n Jiří Heller - Křenovický rybník a Kvadrály
Autor představí podstatnou část z právě tvořeného 
souboru Kvadrály přírodní a  Kvadrály noční. 
Prodejní výstavu můžete vidět od 9. 11. do 4. 12. 

Akce v Berouně
   Rudy Linka Trio (USA)
   1. 11. pondělí od 19:30
Koncert v  sále České pojišťovny. Prestižní ame-
rický hudební časopis Down Beat zařadil Rudy 
Linku mezi 10 nejlepších jazzových kytaristů 
světa. Předprodej vstupenek v  Městském infor-
mačním centru Beroun, Husovo nám. 69, tel. 
311  654  321, e-mail: mic@muberoun.cz. Cena 
vstupenky 250 Kč.
 

   Tři zlaté vlasy děda Vševěda
   2. 11. úterý od 9:00 a od 10:30
Klasická pohádka v  podání Teátru Víti Marčíka 
v sále České pojišťovny. 

Legenda o létajícím Cypriánovi

25. 11. čtvrtek 20:30
26. 11. pátek 20:30
27. 11. sobota 18:30
28. 11. neděle 18:30

Slovensko. Režie: Mariana Čengelová - Solčanská. 
Strhující příběh natáčený v překrásném prostředí 
Pienin: sestrojil létající stroj podle ztracené knihy 
Leonarda da Vinci. Prožil si peklo, aby našel sám 
sebe a stal se legendou. A možná pravdivou. Hra-
jí: Marko Igonda, Radoslav Brzobohatý, Kryšto 
Hádek a další.

108 min. Slovenské znění. Přístupno od 15 let. 

Wall Street: Peníze nikdy nespí

19. 11. pátek 20:30
20. 11. sobota 18:30
21. 11. neděle 18:30
22. 11. pondělí 20:30

USA. Režie: Oliver Stone. Svět burzovních maklé-
řů: Michael Douglas jako finanční žralok.

133 min. České titulky. Přístupno od 15 let. 

ART KINO: Imaginární lásky

23. 11. úterý 20:30

Kanada. Celostátní premiéra. Okouzlující sní-
mek se stal jedním z  letošních miláčků publika 
v Cannes. Příběh o paradoxech lásky i lidské osa-
mělosti.

95 min. České titulky. Přístupno od 15 let. 

ZLeVNěNé PřeDSTAVeNí: 
Sex ve městě 2

29. 11. pondělí po 15:30

USA. Zábava, móda a nekončící párty. Komedie.
146 min. České titulky. Přístupno od 15 let. 

Saw

29. 11. pondělí 18:30
30. 11. úterý 17:30

3D

Kanada - USA. Celostátní premiéra. Mysteriózní 
horor: skupina unikla ze spárů šíleného vraha. 
A hledá klidné útočiště u svého kolegy…   

90 min. České titulky. Přístupno od 15 let. 

FILMOVý KLUB: 
Projekt Frankenstein

30. 11. úterý 20:00

Maďarsko - Německo - Rakousko. Film inspirovaný 
románem spisovatelky Mary Shelleyové Fran-
kenstein (1818). Strhující, výtvarně působivý film 
o nutné zodpovědnosti za své činy, o rebelství vůči 
společnosti i o nevyhnutelnosti osudu. 

105 min. České titulky. Přístupno od 15 let. 

MěSTSKá KNIHOVNA

U Kasáren 813, Beroun-Město, tel. 311 621 947, 
e-mail: info@knihovnaberoun.cz, www.knihov-
naberoun.cz
Otevírací doba: Po, St a Čt 8:30 - 17:00; Út a So 
8:30 - 11:00; Pá 8:30 - 15:00

n Věra Čiperová - Obrázky pro radost
Výstavu Věry Čiperové můžete zhlédnout od  1. 
do 30. 11.
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Solná pyramida
Havlíčkova 8, tel. 311 510 724, 737 582 725, www.
solnapyramida.cz
n Setkání s anděly - večer hudby - 12. 11. pátek 
od 19:00 
n Černá hodinka s  čínskou astrologií - večer 
s ing. arch. M. Moudrou - 26. 11. pátek od 18:00 
n Loutková představení v  soli - každou sobotu 
od 15:00
n Výtvarný kroužek pro děti - každý čtvrtek 
od 16:00

 
   TALICHůV BeROUN: Lubomír Brabec 
   (kytara) a Lubomír Malý (viola)
   2. 11. úterý od 19:30
28. ročník hudebního festivalu v  sále České 
pojišťovny. Program - M. Corrette: Sonáta B dur 
pro violu a  kytaru, A. Vivaldi: Largo z  koncertu 
pro violu a  kytaru d moll, F. Carulli: Due Duetti 
op. 137, J. Haydn: Serenade F dur, B. Campagnoli: 
Romance A dur, N. Paganini: Sonata per la Grand 
Viola op. 35. Předprodej na koncerty v rámci fes-
tivalu v  Městském informačním centru Beroun, 
Husovo nám. 69, tel. 311  654  321, e-mail: mic@
muberoun.cz . Cena vstupenky 150 Kč.
   Kachní sezóna - film
   3. 11. středa od 20:00
Nízkorozpočtová černobílá komedie plná ab-
surdního humoru, vtipných dialogů a  naprosto 
přirozených hereckých výkonů. Nejlepší mexický 
film roku 2005 v kavárně Jiná káva.
   Bajaja
   4. 11. čtvrtek od 17:00
Klasická pohádka v  podání Teátru Víti Marčíka 
v  sále České pojišťovny. Předprodej vstupenek 
v MIC Beroun, tel. 311 654 321, e-mail: mic@mu-
beroun.cz . Cena vstupenky 50 Kč. 
   Velká cena města Berouna
   6. 11. sobota od 9:00
Soutěž ve sportovním tanci pořádá Taneční klub 
Romany Chvátalové v  SD Plzeňka. Bližší infor-
mace na str. 5 nebo www.tanec-chvatalova.cz
   Drobečky z perníku 
   8. 11. pondělí od 19:30
Více na str. 5.  Předprodej vstupenek v MIC Be-
roun, tel. 311 654 321, e-mail: mic@muberoun.cz. 
Cena vstupenky 300, 280 Kč.
   TALICHůV BeROUN: České noneto
   9. 11. úterý od 19:30
28. ročník hudebního festivalu v  sále České 
pojišťovny. Program - W. A. Mozart: Diverti-
mento č. 11, K  251, V. Trojan: Nonetto favoloso 
(O statečném rytíři Bajajovi), A. Dvořák: Serenáda 
d moll op. 44.
   O tureckém rybáři
   11. 11. čtvrtek od 17:00
Pohádku zahraje Divadlo Basta Fidli v sále České 
pojišťovny. Předprodej vstupenek v MIC Beroun. 
Cena vstupenky 50 Kč.
   Travesti show
   12. 11. pátek od 19:30
V  sále České pojišťovny v  rámci show vystoupí 
také Chi Chi Tornádo a  její hosté. Předprodej 
vstupenek v  MIC Beroun nebo prostřednictvím 
tel. 603 945 369, 739 490 531.
   Country bál
   13. 11. sobota od 19:30 
V  SD Plzeňka hrají Kamarádi Staré řeky, Údolí 
Berounky, Stopaři a  další. Předprodej vstupenek 
v MIC Beroun. Cena vstupenky 100 Kč. 
   TALICHůV BeROUN: 
   Akademičtí komorní sólisté AKS
   16. 11. úterý od 19:30
Závěr hudebního festivalu v sále České pojišťovny. 
Akademičtí komorní sólisté a Petr Loužecký (di-

rigent), Petr Nouzovský (violonocello), Michiyo 
Keiko (zpěv), Radovan Skalický (fagot). Program 
- J. Novák: Capriccio pro violoncello a orchestr, C. 
M. Weber: Koncert pro fagot a orchestr F dur op. 
75, V. Novák: Melancholické písně o lásce, op. 38, 
Z. Fibich: Dojmy z  venkova - Orchestrální suita 
op. 54. 
   Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
   20. 11. sobota od 19:30
Více na  str. 5. Předprodej vstupenek v  MIC Be-
roun. Cena vstupenky: 300, 280 Kč.
   Triny
   23. 11. úterý od 20:00
Dívčí vokální trio Triny přednese romskou muzi-
ku  s  trochou latiny, jazzu, dance i dalších inspi-
rací. Vystoupí v kavárně Jiná káva. 
   Den otevřených dveří 
   Střední zdravotnické školy Beroun
   24. 11. středa od 12:00 do 17:00 
V  rámci seznámení budoucích studentů se 
čtyřletými obory zdravotnický asistent a  sociální 
činnost pořádá Střední zdravotnická škola Be-
roun, Mládeže 1102. Další Den otevřených dveří se 
uskuteční 5. 1. 2011. Informace na tel. 311 623 527 
nebo na www.szsberoun.cz
   Vánoce s Klubíčkem
   26. 11. pátek od 17:00 
V  sále České pojišťovny pořádá Klub Klubíčko 
Beroun předvánoční program: 17:00 zahájení akce 
prodejní výstavou výrobků klientů; 18:30 Bavorská 
romance v podání klientů Klubíčka a žáků 2. ZŠ; 
19:00 koncert skupiny Jablkoň.
   Vítkovo kvarteto
   27. 11. sobota od 19:30 
Koncert bigbeatové kapely v  SD Plzeňka. 
Předprodej vstupenek v  MIC Beroun nebo v  SD 
Plzeňka, tel. 723 907 119.
   Opera Antiqua Bohemica
   28. 11. neděle od 14:00
Adventní koncert pěveckého sboru v modlitebně 
Českobratrské církve evangelické, Husovo nám. 
43/30. Bohoslužby každou neděli od 9:45.  
   Chorus Carolinus
   28. 11. neděle od 15:00
Adventní koncert souboru Chorus Carolinus 
s  uměleckým vedoucím Karlem Procházkou 
v  kostele sv. Jakuba. V  programu zazní adventní 
hudba doby baroka.
   Slavnostní zahájení adventu
   28. 11. neděle od 16:00
Více informací najdete na str. 5.

Přednášky, besedy
   Za tajemstvím faraonů
   3. 11. středa od 17:00
Beseda z cyklu Setkání s autory, které máte rádi, 
se koná v  zasedací síni Městské knihovny Ber-
oun. Miloš Matula, autor řady zajímavých pub-
likací představí svoji knižní novinku Achnaton 
a  Nefertiti, faraoni Slunce. Součástí besedy bude 
i autogramiáda a výhodná možnost zakoupení této 
knižní novinky. Vstup zdarma. 

   Lži vepsané v kameni 
   aneb po stopách českých skalníků
   9. 11. úterý od 17:00
Více o přednášce v Muzeu Českého krasu na stra-
ně 7.
   Krásou Saturnových prstenců
   9. 11. úterý od 19:00
V Muzeu Českého krasu se uskuteční také 9. lis-
topadu přednáška pracovníků Hvězdárny Žebrák. 
Jak to bylo s  objevem Saturnových prstenců? 
A jaká jsou jejich tajemství? Po skončení přednášky 
v  případě jasného počasí pozorování oblohy 
z Plzeňské brány dalekohledy Hvězdárny Žebrák.
   Rodinné konstelace
   21. 11. neděle od 13:00
Prožitkový seminář na  téma skrytých vazeb 
v  rodině i  mimo ní se koná v  MC Slunečnice 
(Bezručova 928, Beroun). Bližší informace na tel. 
604 307 988. Provází Barbora Bekeová.

Taneční kurzy
n SPOLeČeNSKý DůM PLZeŇKA
   Taneční kurzy
   5., 12., 19., 26. 11. od 19:00
Pravidelné taneční kurzy vedou Romana Chvátalo-
vá a Pavel Kafka, hraje rytmická skupina tanečního 
orchestru Karavel. 19. 11. se koná 2. prodloužená.

Taneční večery
n ReSTAURACe A PeNZION U ŠTIKy
tel.: 311 610 358, 777 960 594, e-mail: ustiky@
email.cz
   Mejdan - Ježek, Mrázek - živá hudba
    5. a 19. 11. pátek od 20:00
   DJ Pupík - disco v pyžamu
   13. 11. sobota od 20:00
   DJ Karel Huml - „Čadil“ - disco
   6. a 20. 11. sobota od 20:00
   Duo Melody - živá hudba
   12. 11. pátek od 20:00
   Duo Melody - živá hudba
   26. 11. pátek od 20:00
Tanec zdarma v sále pro 200 osob.

Klub Metro Beroun
V  Hlinkách 1513, Beroun, pod restaurací Bud-
varka. Aktuální program na www.metro-club.cz
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Knihovny
e-mail: info@knihovnaberoun.cz
www.knihovnaberoun.cz
   Městská knihovna Beroun
   (U Kasáren 813)
   telefon: 311 621 947
Oddělení pro dospělé, studovna a čítárna:
Po, St a Čt   8:30 - 17:00
Út a So   8:30 - 11:00
Pá   8:30 - 15:00
Dětské oddělení:
Po   12:00 - 17:00
St a Čt   12:00 - 16:00
Pá   12:00 - 15:00
   Pobočka sídliště (Třída Míru)
   telefon: 311 622 782
Po a Čt  8:30 - 11:00, 12:00 - 16:00
St   8:30 - 11:00, 13:00 - 17:00
Pá  8:30 - 11:00, 12:00 - 15:00

Městská rozhledna
Městská hora. Otevřeno v listopadu: So, Ne a svát-
ky 10:00 - 15:30 (v případě zájmu do 16:00) 

MIC Beroun
Městské informační centrum Beroun, Husovo 
náměstí 69 (pasáž Na  Nové), tel: 311  654  321, E-
mail: mic@muberoun.cz. Provozní doba v  říjnu: 
Po - Pá  8:00 - 12:30 a 13:00 - 16:30 

Plzeňská brána
Otevřeno: St a So 9:00 - 12:00 (ostatní dny po domlu-
vě v  Muzeu Českého krasu osobně nebo na  tel. 
311 621 842, e-mailem: info@muzeum-beroun.cz

Předprodej vstupenek v MIC:
n Bran (3. 12. od 19:30. Cena vstupenky 160 Kč)
n Spirituál Kvintet (8. 12. od 19:30. Cena vstu-
penky 280 Kč)
n eva a Vašek (18. 12. od 17:00 . Cena vstu-
penky 200 Kč)
n Silvestr s  hudební skupinou gama (31. 
12. od 20:00) Oslavte poslední den v roce v SD 
Plzeňka. Předprodej vstupenek v SD Plzeňka, 
(tel.: 723 907 119). 

Hořovice

Loděnice
n SPOLeČeNSKý KLUB  
 

   Ivan Hlas & Norbi Kovács
   5. 11. pátek od 20:00
   Domek plný pohádek
   21. 11. neděle od 15:00 
V podání Divadla Hračka.

Tmaň

n KLUB LABe
Vísecké nám. 198, e-mail: labe.prochor@seznam.
cz, www.klublabe.cz
    Ing. Petr Ježek - Jihovýchodní Asie:
    Střípky z cest…, Barma - Laos- Thajsko
    

Výstava bude zahájena 3. 11. a potrvá do 17. 11.
    

    Toxique
    6. 11. sobota od 21:00
    

Koncert. Předprodej vstupenek v  MIC Beroun, 
Husovo nám. 69, tel. 311 654 321 a v IC Hořovice.

   Čína, jak ji neznáme
   10. 11. středa od 19:00
    

Velmi úspěšná přednáška PhDr.  Ivany Bakešové 
s promítáním snímků z cest po východním Tibetu 
a z dalších zajímavých míst v Číně.
    

   Divadlo Buchty a Loutky: Rocky IX
   19. 11. pátek od 19:30
Představení divadla, v současnosti jednoho z nej-
uznávanějších loutkových a alternativních divadel 
u nás. Předprodej vstupenek v IC Hořovice.
    

   Jesse Ballard Quartet (USA)
   20. 11. sobota od 21:00
    

Koncert: Folk Rock/ Blues/ Soul
    

   In Articulo Mortis
   + hosté: Say why? + Opitz + Lycanthrophy
   27. 11. sobota od 20:00
    

Koncert. Poslední vystoupení na domácí půdě!!!
n SPOLeČeNSKý DůM
Nádražní 606, tel. 311 512 915
   O princezně a čarodějnici
   14. 11. neděle od 14:00
Loutková pohádka v podání souboru Malá scéna 
MKC Hořovice.

Nenačovice
n ReSTAURACe OBeCNá ŠKOLA
Nenačovice 18, tel. 724 087 445, www.obecnaskola.cz 
    

    Avalon
    13. 11. sobota od 20:00
    

Koncert. Vstup zdarma.

Sv. Jan pod Skalou
n SVATOJáNSKá KOLeJ  
 

   Improvizovaný Cirkus
   12. 11. pátek od 17:00 
Upoutávkové pouliční studenstské  divadlo.
   Originální pražský synkopický orchestr
   12. 11. pátek od 18:00
Koncert v refrektáři školy.

Tetín
n KULTURNí DůM  
 

   Adventní jarmark
   26. 11. pátek od 15:00 do 18:00 
Na jarmarku můžete nakoupit rukodělné práce dětí, 
ale i  šikovných maminek, občerstvit se a  od  16:00 
zhlédnout pohádku Jak kašpárek zachránil Vánoce 
v  podání divadelního souboru Žebřík. Vstupné 
na pohádku 50 Kč, děti od 2 let zdarma.

n gALeRIe ČeRťáK  
Vápenka Čertovy schody, Tmaň 200
Galerie otevřena: Po - Ne 5:00 - 19:00 
    Jan Kovařík: Hory, doly
Autor nás na  svých fotografiích zavede do  nej-
krásnějších koutů světa. Výstava potrvá do 16. 12. 

Točník
n KAFé BAR BáRKA  
Točník 1, tel. 311 533 862, www.barka.webzdarma.cz
 

   Disquiet + Hissing Fauna
   12. 11. pátek od 20:00
indie-psychedelic + powerpop 

Zahořany
n ReSTAURACe PáSOVeC
Zahořany 71, Králův Dvůr, tel. 311 510 215, www.pa-
sovec.com 
    

    Den mrtvých
    6. 11. sobota od 18:00
    

Lampionový průvod v  maskách kostlivců pořá-
daný společně s berounskými divadelníky. Odchod 
v  18:00 ze hřbitova v  Počaplech do  Zahořan. 
Na  trase bude připraveno občerstvení pro děti 
i dospělé. 
    Son Caliente (Cuba)
    27. 11. sobota od 20:30
Son Caliente je skupina složená převážně z kubán-
ských muzikantů, vystupuje většinou v osmičlenném 
složení. 

Aqua-aerobik
    STUDIO KyTKA
Pod Šibencem 844, Beroun, tel.: 602 549 864, www.
studio-kytka.cz
n s Ivou - pondělí 17:45, 18:30 a 19:15
n s Pavlou -  středa 18:00 a 18:45
n s Terezou - čtvrtek 18:00, 18:45 a 19:30
n s Monikou a Markétou - pátek 18:00, 18:45 a 19:30 
n Cvičení v bazénu pro těhotné s porodní asistent-
kou - středa 19:30 
    BABy CLUB HROŠíK
Rezervace na tel. 737 348 903, e-mailu: babyclub.hro-
sik@seznam.cz. Info: www.babyclub-hrosik.cz
n BAZéN NA MARJáNCe, Pražská 67/15, Be-
roun-Závodí: úterý, středa, čtvrtek - 18:00 - 18:45, 
19:00 - 19:45
n BAZéN OBCHODNí AKADeMIe BeROUN, 
U  Stadionu 486/2, Beroun-Město: úterý 19:00 - 
19:45, čtvrtek 20:00 - 20:45
Maratonek 
13. 11. sobota 9:00 - 12:30, tělocvična a  bazén 
Obchodní akademie Beroun
9:00 - 10:30 aerobic, bodystyling s Markétou Papsto-
vou, 11:00 - 12:30 aquaaerobic s Luckou Lovasovou 
a Alenou Petrusovou. Kapacita tělocvičny i bazénu je 
omezená, zajistěte si své rezervace na výše uvedeném 
telefonu nebo e-mailem.
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     Městský plavecký areál
Městský plavecký areál Tipsport laguna, Na  Ostrově 
900, tel. 774 896 711, e-mail: alena.vancova@seznam.cz
n s Alenou Beránkovou Vančovou
Cvičební hodiny: pondělí 20:00 - 21:00, úterý 18:00 - 
19:00, středa a čtvrtek 19:00 - 20:00.

Bazén
    MěSTSKý PLAVeCKý AReáL
Městský plavecký areál Tipsport laguna, 
Na  Ostrově 900, www.tipsportlaguna.cz, info@
tipsportlaguna.cz, tel: 311 514 401
Advent v Tipsport laguně 
Během období adventu získáte ke  každému za-
koupenému vstupu do relaxu jednu hodinu navíc 
zdarma. Slevy nelze kombinovat.

Cvičení
    Sportcentrum eDeN
Karla Čapka 1482 (Velké sídliště), rezervace na  tel. 
724 774 353. Kompletní rozpis na www.sporteden.cz
n Pilates: s Petrou - pondělí 18:00 - 19:00, středa 
18:00 - 19:00, 19:00 - 20:00; se Zuzkou - středa 
19:00 - 20:00
n Bodystyling s Ivanou - pondělí 19:00 - 20:00
n Tai-chi - úterý 18:00 - 19:00 
n Dance aerobic s Alenou - úterý 19:00 - 20:00
n Dance step aerobic s  Alenou - čtvrtek 19:00 
- 20:00
n Power step aerobic s  Alenou - čtvrtek 20:00 
- 21:00
n P-class s Alenou - úterý 20:00 - 21:00
    Městský plavecký areál 
    Tipsport laguna
Tipsport laguna, Na Ostrově 900, Beroun-Závodí, 
kontakt na tel. 603 533 453, 311 685 549 (večer), 
e-mail: dia.racio@seznam.cz nebo v prodejně zdravé 
výživy Dia - Racio ve  Zdicích (Palackého nám. 3). 
Cvičí Mirka Kolebabová, žákyně Renaty Sabongui. 
n Flovin: pondělí 20:00 - 21:00, pátek 19:40 - 20:40
Cvičí se na  speciálních klouzavých podložkách. 
Vhodné pro posílení těla a spalování tuků.
n Pilates: úterý 15:45 - 16:45, pátek 18:30 - 19:30  
Cena 440 Kč/4 lekce/měs. 
    TJ Sokol Beroun
Nábřeží U  Sokolovny 510/1, tel. 311  626  389, 
www.sokolberoun.estranky.cz ; zájemci se mohou 
hlásit na začátku cvičební hodiny.
n Pro rodiče s dětmi 
Zájemci se mohou přihlásit u cvičitele V. Svobody. 
Cvičí se každé pondělí 15:00 - 16:00 
n Taneční gymnastika
Určeno pro ženy od 16 do 99 let, relaxace, posi-
lovací cvičení, lidový, moderní i  scénický tanec. 
Cvičení vede M. Bártlová, dipl. specialistka 
v oblasti tance. Cvičí se každé úterý 19:00 - 20:00.
n Zdravotní tělocvik
Určeno pro ženy i  muže, cvičí se každou středu 
18:00 - 19:00 pod vedením fyzioterapeutky Hany 
Fárové.
    eLáN Sport o. s.
SOKOLOVNA TJ SOKOL BEROUN, Nábřeží 
U sokolovny 510/1, www.elansport.cz. 

n Pro předškolní děti - pondělí 16:00 - 17:00
n Pro předškolní děti - pondělí 16:00 - 17:00
n Žactvo - pondělí a čtvrtek 17:00 - 18:00
n gymnastika děti - středa 16:00 - 17:00
n Dětský dance aerobik - středa 17:00 - 18:00
n Rodiče a děti - úterý 17:00 - 18:00; čtvrtek 16:00 
- 17:00
ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEROUN, Wagnerovo 
náměstí 458 
n Aerobik - pondělí až středa 19:00 - 20:00, čtvrtek 
18:30 - 19:30
    TJ Lokomotiva Beroun
Tyršova 85, Beroun-Město
n Pro pohyb: Sportovní trénink pod vedením 
cvičitelky Darinky: pondělí a čtvrtek 17:00 - 18:00 
v tribuně.
n Pro zdraví: Pod vedením fyzioterapeutky 
Michaely, cílené protahovací a  posilovací reha-
bilitační cviky pro mladší i starší ženy, individuální 
přístup: úterý 19:00 - 20:00 v tribuně.
n Pro kondici: Se zkušenou cvičitelkou Zuzanou: 
čtvrtek 19:00 - 20:00 v tribuně.
    Fitness Tyran
Na  Parkáně 23 (u  zimního stadionu), Beroun-
Město. Objednávky, informace a rozpisy na www.
tyran.cz , tel. 311 626 300, 602 221 441. 
n Alpinning - začátky: pondělí 16:50 a  20:10; 
úterý 8:30, 16:00, 16:50, 20:10; středa 16:50 
a 19:10; čtvrtek 16:00, 16:50 a 19:10; pátek 16:50; 
sobota 9:30; neděle 16:50.
n Dancing „crackers“ (street dance, hip hop, 
r&b, house dance, electric boogie, breakdance, 
new style atd.) - úterý 15:00 (děti 6-11 let), 16:00 
(kat. 12 a více let). 
n Fitbox  - pondělí, středa 18:00 a  19:00; úterý 
19:00; čtvrtek, pátek, neděle 18:00. 
n Taebo s Janou - úterý 20:00; čtvrtek 19:00.
    Tělocvična Jungmannovy ZŠ 
Plzeňská 30, Beroun-Město 
n Powerjóga s  Markétou - pondělí 19:00. Pod-
ložky s sebou.

Flexi-bary 
    Flexibary + balanční čočky + míče
Budova Gymnázia J. Barranda, Talichova 824, 
Beroun-Město, informace na  tel.: 608  885  182. 
Cena 80 Kč, permanentka 650 Kč/10 hod. 
Cvičební dny: Po  a  St 19:00 - 20:00; Út 18:00 - 
19:00; Čt 18:30 - 19:30
AKTIVNí SOBOTA:
    Kdo se o mě bude starat - když ne já!
    13. 11. sobota 13:00 – 15:00
Budova gymnázia J. Barranda. Cena 200 Kč. Nut-
ná rezervace na tel. 608 885 182.

Fotbal
   Česká fotbalová liga
Králův Dvůr - Viktoria Žižkov B
7. 11. neděle 14:00 
Králův Dvůr - Hlavice
21. 11. neděle 13:30
Stadion v Králově Dvoře.

   Krajský přebor
ČLU Beroun - Nové Strašecí 
13. 11. sobota 14:00
Hřiště Na Ostrově v Berouně.

Cheng Hsin
    TJ LOKOMOTIVA BeROUN
Tyršova 85, Beroun-Město
Cvičení kombinující práci s tělem a bojové umění. 
Je založené na podobných principech jako tchaj-ťi 
čchüan nebo aikidó. Cvičební den: středa 19:00 - 
20:30. Bližší informace na www.chenghsin.cz

Lední hokej
   HC Berounští Medvědi - 1. liga
Berounští Medvědi - HC Znojemští Orli
3. 11. středa 18:00
Berounští Medvědi - HC Dukla Jihlava 
6. 11. sobota 17:30
Berounští Medvědi - IHC Písek 
13. 11. sobota 17:30
Berounští Medvědi - HC Chrudim
20. 11. sobota 17:30
Berounští Medvědi - SK Kadaň
27. 11. sobota 17:30
Všechny zápasy se konají na  Zimním stadionu 
Beroun, Na Ostrově 816.

Orientální tance 
    TANeČNí CeNTRUM R.A.K.
Česká 56, Beroun-Centrum, kontakt: Jana Tip-
plová, tel. 721 901 519, www.brisnitance.info
Kurzy: středa 19:00 - 20:00 začátečnice a 20:00 
- 21:00 pokročilé

Plavání dětí
    BABy CLUB HROŠíK
Tel.: 737  348  903, e-mail: babyclub.hrosik@sez-
nam.cz, www.babyclub-hrosik.cz
    STUDIO KyTKA
Pod Šibencem 844, Beroun, tel.: 602 549 864, www.
studio-kytka.cz. Od  22. 11. probíhají zápisy 
do kurzů Plavání kojenců, batolat a starších dětí, 
které budou probíhat leden - březen 2011.

Spinning
     LAgUNA KLUB OFFICIAL SPINNINg®
Městský plavecký areál Tipsport laguna, 
Na  Ostrově 900. Hodiny: pondělí 17:15; úterý, 
čtvrtek 8:00, 17:00, 18:30 a  20:00; středa 7:15, 
17:15, 18:30 a  20:00; pátek 8:00, 17:15; neděle 
10:30 a  17:00 (pouze pro členy Laguna klubu). 
Na  jednotlivé lekce je třeba se předem objednat 
buď osobně nebo na tel. 311 600 385.
    FAMILy SPINNINg
Sportcentrum Lokomotiva Beroun, Tyršova 85, 
Beroun-Město, objednávky na  tel. 737  442  801 
e.chlumska@gmail.com, www.spin.tym.cz  
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Zumba
     FITNeSS TyRAN
Na  Parkáně 23 (u  zimního stadionu), Beroun-
Město. Objednávky, informace a  rozpis na www.
tyran.cz , tel. 311 626 300, 602 221 441. Cvičí se: 
středa a pátek od 9:00; pondělí a čtvrtek od 16:30; 
úterý od 18:00; středa a čtvrtek od 20:00
     SPORTCeNTRUM eDeN
Karla Čapka 1482, Beroun, www.sporteden.cz, 
rezervace na tel. 724 774 353.
n Pro děti - 3-6 let - středa 16:00 - 17:00; 7-15 
let - středa 17:00 - 18:00 
n s Janou U. - středa 20:00 - 21:00
n s Valerií - pondělí 20:00 - 21:00 

     TJ LOKOMOTIVA BeROUN
Sportovní hala, Tyršova 85, Beroun-Město
n s eliškou: neděle 18:00. Více na www.beroun-
ska-zumba.cz
n s Miriam: úterý 18:30 - 20:00; čtvrtek 19:00 - 
20:00. Bez rezervace.  
n Zumba party „Black & white“ - 20. 11. sobota 
od 9:00 do 12:00. Zúčastnit se může každý, bez ro-
zdílu věku. Vstupné 200 Kč. Přihlášení vč. platby je 
možné nejpozději do úterý 16. 11.
     TJ SOKOL BeROUN 
Sokolovna, Tyršova 510, Beroun-Město
n s  Terezou: úterý 18:00 - 19:00. Info: ELÁN 
Sport, o. s., www.elansport.cz 
     ZáKLADNí ŠKOLA BeROUN
Wagnerovo náměstí 458, Beroun-Město
n s  eliškou: čtvrtek 19:30 - 20:30. Info: ELÁN 
Sport, o. s., www.elansport.cz 

    FITNeSS TyRAN
 

Na  Parkáně 23 (u  zimního stadionu), Beroun-
Město. Objednávky, informace a  rozpis na www.
tyran.cz , tel. 311 626 300, 602 221 441 
Hodiny: pondělí, úterý a  pátek 18:00 a  19:00; 
středa a neděle 18:00; čtvrtek 17:00 a 18:00

Jubilea
Bedřiška Donatová si 17. listopadu připomene 
úctyhodné 91. narozeniny. František Svoboda 
oslaví 28. listopadu 73. narozeniny. Oběma přeje-
me pevné zdraví!

Noví občánci
Vávrová Karolína, Krézlová Magdaléna, Šmerda 
Marek, Kolářík Vojtěch, Němčíková Iveta, 
Nováková Julie, Toman David, Heroudek Ludvík, 
Vokurka Samuel, Kadrnožková Ema, Kreisinger 
Matěj, Nachtmanová Tereza, Lukáš Bílý, Ludmila 
Bartoňová, Vávrová Karolína, Štulíková Kateřina, 
Juřicová Berenika, Kaucká Nicol, Umon Josef, 
Kolářová Daniela, Blahout Jan, Vrbová Natálie, 
Triebová Viktorie, Sejpka Ondřej, Houdek Josef

Poděkování
Děkuji všem přátelům, známým, příbuzným 
a sousedům za projevení soustrasti k úmrtí mého 
manžela, pana Jana Merhauta z  Berouna. Jindra 
Merhautová

Ordinační hodiny 8:00 - 11:00.
n 6. - 7. 11. sobota a neděle
MUDr.  Irena Kozlerová, Beroun, Plzeňská 1880, 
tel. 737 171 408
n 13. - 14. 11. sobota a neděle
MUDr. Vladimíra Krabcová, Beroun-Závodí, Pod 
Haldou 64, tel. 311 621 973
n 17. 11. středa
MUDr. Marie Veselá, Hudlice 64, tel. 311 697 659
n 20. - 21. 11. sobota a neděle
MUDr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, tel. 
311 625 901
n 27. - 28. 11. sobota a neděle 
MUDr.  Václava Laštovičková, Komárov, Buzu-
lucká 480, tel. 311 572 765

Zubní pohotovost

n Svaz tělesně postižených v  ČR, o. s., místní 
organizace Beroun. Sídlo: Komunitní centrum, 
Bezručova 928, tel. 737 756 254, e-mail: kolowrato-
va@seznam.cz, kontakt: Bohuslava Kolowratová
Členská schůze se koná v  sobotu 20. 11. 2010 
od 13:30 v prostorách Klubu důchodců Beroun, 
U Kasáren 813. Členské průkazy s sebou. 

Zdrav. postižení

Dílna pro tvořivé
     „U Bílé paní“ 
Pivovarská 170, Beroun, tel. 311  622  246, www.
tvorivost.cz. V  listopadu si tu mlůžete vyzkoušet 
například decoupage, drátování, scrapbook výro-
bu vizovického pečiva či adventního věnce. Bližší 
informace na výše uvedených webových stránkách 
nebo telefonu.

Pro rodiče s dětmi
n DěTSKý KOUTeK VOJTíŠeK
Na Ostrově 274, areál berounské pekárny, Beroun-
Závodí, tel.: 724 705 768, 722 075 547, www.agen-
turakk.cz
Otevřeno: Po - Pá 13:00 - 18:00 herna pro maminky 
s dětmi; So 14:00- 18:00 
Jóga pro děti - pondělí od  9:00 do  10:00; středa 
od 16:00 do 17:00
gravidjóga - pondělí od 10:30 do 12:00
Jóga po porodu (pro ženy od 6. týdne po porodu 

s  miminkem) - středa od  17:15 do  18:15; pátek 
od 15:00 do 16:00
Powerjóga (dospělí) - sobota od 9:00 do 10:30
Flétnička - úterý od 16:00
Výtvarné tvořeníčko - čtvrtek od 16:00
Oslava 2. výročí DK Vojtíšek s karnevalem - 5. 11. 
pátek od 15:00
Poradenství a líčení zdarma pro maminky - 15. 11. 
pondělí od 14:00 
n MC SLUNeČNICe
Bezručova 928, budova Komunitní centrum Be-
roun, 2. patro, tel.: 603  141 700, www.mcslunec-
nice.cz
Bachovy květové esence - 3. 11. úterý od 19:30
Přednáška s ukázkou práce s Bachovými esence-
mi. Možnost nákupu esencí. Vstupné 100 Kč. Vede 
Vladimír Hulec.
Znaková řeč pro slyšící batolata - 6. 11. sobota 
od 9:30 do 11:30. Přihlášky tel. 776 341 872, bo-
huslava.bowdery@seznam.cz. Cena za  seminář 
499 Kč.
Pohádky O  pejskovi a  kočičce - 10. 11. středa 
od 16:00 
Keramika pro dospělé - 13. 11. sobota od  9:15 
do 11:45. Pod vedením keramičky Jany Skořepové. 
Vstupné 170 Kč. Objednávejte se do 10. 11. v MC. 
Keramika se uskuteční při účasti 4 osob.
Putování za Svatým Martinem - 14. 11. neděle 
od 16:00 
Vše o kojení - 16. 11. úterý od 19:30  
Bubnování s dětmi - 24. 11. středa od 16:00
VýBěR Z PROgRAMU MC SLUNeČNICe 
Ve SPORTCeNTRU eDeN:
Jóga pro děti - pondělí od 16:00 do 16:45. Vede 
Mgr. Anna Dubinina. Cena 100 Kč.
Znakování se zpěvem a  hrou - 12. 11. pátek 
od 10:00 do 11:00. Kurz znakování pro děti od 6 ti 
měsíců do 3 let je šestitýdenní. Cena celého kurzu 
1 199 Kč vč. materiálu. Přihlášky tel. 776 341 872, 
bohuslava.bowdery@seznam.cz 
n STUDIO KyTKA
Pod Šibencem 844, Beroun, tel. 602 549 864, www.
studio-kytka.cz
Cvičení těhotných v  bazénu s  porodní asis-
tentkou - středa od 19:30 
Přednáška pediatra na  téma Péče o  dítě, 
očkování - 24. 11. středa od 17:30
Od 22. 11. probíhají zápisy do kurzů: Hrátky s bar-
vami, Hrátky s gymbalony, Hrátky s nemluvňátky, 
které budou probíhat leden - březen 2011.
Výtvarná dílna pro dospělé - výroba šperků 
z  ovčího rouna - 26. 11. pátek. 24. 11. středa 
od 16:00. Info na výše uvedeném webu.

Formulář pro zveřejnění životního jubilea v Radničním listu

Jubilant: (jméno, příjmení, datum narození)

Adresa:

Souhlas jubilanta se zveřejněním osobních údajů:
(datum, podpis)
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stalo se...

Osmadvacátý ročník mezinárodního festi-
valu Talichův Beroun byl slavnostně zahájen 12. 
října i za účasti ministra kultury Jiřího Bessera, 
jeho náměstkyně Anny Matouškové a beroun-

ského starosty Tomáše Havla. Ten ještě před 
tím položil květiny k  hrobu dirigenta na  be-
rounském hřbitově. Při pietním aktu promlu-
vil i  profesor Akademie múzických umění Jiří 

Festival Talichův Beroun je v půli 

Čilý pracovní ruch panuje nyní na  několika 
místech, kudy povedou nové úseky cyklostezky 
Po  stopách českých králů. Pracuje se například 
u řeky Berounky, v lokalitě Na Ptáku. Právě tam 
v  polovině října začala stavba mostu pro pěší 

a cyklisty přes Berounku. Spojí ulice U Přívozu 
a  lokalitu Na  Ptáku, vedle stávajícího zahrad-
nictví. Práce pokračují podle plánu. Pracuje se 
i v neděli, aby mohla být stavba dokončena v ter-
mínu, tedy do poloviny prosince.  

Stavba cyklostezky v plném proudu

S  výrazným náskokem zvítězil první 
říjnovou středu Beroun v  Plavecké soutěži 
měst. Obhájil tak loňské prvenství a  ještě si 
v  počtu získaných bodů polepšil. Do  bazénu 
Tipsport laguna přišlo 360 účastníků. Získali 
6249 bodů, o 64 víc než loni. Druhé Kravaře 
získaly 5  885 bodů, bronz vybojoval Mělník 
se 4 598 body. Nejmladšímu plavci bylo šest, 
nejstaršímu jednaosmdesát let. Nejlepšího 
dosaženého času dosáhl osmnáctiletý Mi-
lan Grubner, sto metrů uplaval za  00:59,8. 

Nejrychlejší plavkyní byla čtrnáctiletá Kristý-
na Holanová. Sto metrů zvládla v čase 01:10,6. 
Mezi prvními plaval i starosta Berouna Tomáš 
Havel, který dosud nechyběl na  žádném 
ročníku soutěže. Letos poprvé se mu podařilo 
získat plný počet bodů.

Beroun obhájil 
plavecký primát

Den otevřených dveří se ve  středu 6. října 
konal v rámci Týdne sociálních služeb v beroun-
ském penzionu pro seniory Na Parkáně i klubu 
Klubíčko. Obyvatelům se představily děti z be-
rounské základní umělecké školy, které předvedly 
úžasný balet. V  Klubíčku si příchozí mohli 
prohlédnout místnosti stacionáře a  terapeutic-
kých místností a zakoupit výrobky klientů.

Den otevřených dveří 
v Klubíčku i penzionu

Hlaváč a vystoupil sbor Slavoš. Jednou z dopro-
vodných akcí festivalu byl koncert Berounského 
komorního orchestru v  čele s  houslistou Jiřím 
Bezděkovským (na snímku vlevo).

Foto: Pavel Paluska

Foto: archiv RL

Foto: Alena Šustrová

Foto: archiv RL

Foto: archiv RL

Foto: Pavla Švédová
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Stručně z města
n Slovně a pak i fyzicky napadl faráře při boho-
službě v  berounském Zábranském kostele čty-
řiatřicetiletý muž. Stalo se to v  pondělí 11. října 
večer. Útočník je podezřelý z  trestného činu 
výtržnictví, za což mu hrozí až dva roky vězení. 
n Koncem září byla zprovozněna moder-
ní lékárna v  prostorách Lékařského domu 
na  pomezí Berouna a  Králova Dvora, v  Plzeňské 
ulici naproti Lidlu. Kromě klasické konzultace 
nabízí možnost dotazování i v elektronické podo-
bě. Otevřena je v  pracovní dny od  9 do  12:30 
a od 13 do 19 hodin.
n Případů okradených seniorů na  Berounsku 
přibývá. Policie proto rozeslala všem obecním 
a městským úřadům důležité preventivní rady pro 
seniory. K dispozici jsou i na webových stránkách 
města Beroun.
n Policisté nabádají berounské majitele psů 
k  opatrnosti. Při venčení v  ulici Na  Vinici totiž 
našla majitelka psa kousek salámu, do něhož byly 
zastrčeny modré granule. Veterinář následně zjis-
til, že se jednalo o  granule na  hubení škůdců. 
Podobná uzenina byla na stejném místě nalezena 
i dříve. V případě, že na ulici najdete podezřelou 
potravinu, měli byste o tom informovat policii.
n Na  unikátní výstavě Slavné vily Čech, Moravy 
a  Slezska, která se koná v  prostorách Národní 
technické knihovny v Praze - Dejvicích do 28. lis-
topadu, je mezi více než stovkou staveb k  vidění 
i berounská vila od architekta Jana Šépky. 
n Výstavba Domova pro seniory pokračuje 
podle plánu. Z  hrubé stavby již chybí jen stře-
cha. Stavba má být dokončena příští rok v  létě. 
Žádosti o  umístění ale zatím není možné nikam 
posílat. Domov důchodců spadá pod Středočeský 
krajský úřad a  až získá právní subjektivitu začne 
přijímat žádosti klientů. Povede si pořadník 
zájemců a  s  nimi uzavře smlouvy. Zatím je tedy 
zasílání žádostí o umístění do domova, popřípadě 
o pracovní pozici v zařízení, předčasné.
n Takřka osm tisíc lidí navštívilo v  letošní 
sezoně venkovní koupaliště na  Velkém sídlišti. 
Nejvyšší tržby zaznamenal provozovatel areálu 
- Technické služby Beroun - v červenci. Nejvyšší 
počet lidí koupaliště navštívil 11. 7. Branami 
tehdy prošlo 572 osob.
n Od  11. října 2010  Technické služby Beroun 
mění z  provozních důvodů svozový den pro 
berounské části Lištice a Hostím. Namísto v úterý 
budou nyní odpady vyváženy již v pondělí. 
n  Amatérský fotograf a  spolupracovník 
Radničních listů Pavel Paluska bodoval  v  sou-
těži o  Nejlepší amatérskou sportovní fotografii, 
kterou vyhlašuje deník Sport. Z tisícovky snímků 
se ten jeho umístil na pátém místě, od čtvrté příč-
ky dělil Palusku jediný bod.   
n Lehkoatletickou soutěž Grand Prix již podesáté 
uspořádala 2. ZŠ v  Preislerově ulici. V  pondělí 
11. října na  stadionu soutěžili nejlepší sportovci 
v  deseti chlapeckých a  jedenácti dívčích druž-
stvech z  jedenácti škol okresu. Bojovali v  šesti 
disciplínách. Bodovaly berounské školy: vyhrá-
la ZŠ Wagnerovo náměstí, druzí byli závodníci 
z  JZŠ Beroun a  třetí místo obsadil „domácí“ tým 
2. ZŠ.

Pětadvacet nových občánků Berouna, 
čtrnáct holčiček a  jedenáct chlapečků, přivítal 
poslední zářijovou středu v obřadní síni radnice 
starosta města Tomáš Havel. Dětem i rodičům 
popřál hodně zdraví a štěstí. Následně se rodiče 
zapsali do  pamětní knihy města. Maminky 
dostaly květinu, děti pak barevné bryndáčky 
s nápisem Občánek města Beroun. O kulturní 
vystoupení se postaraly děti z  mateřské školy 
v Tovární ulici v Berouně.

Starosta přivítal nové občánky Berouna 

Šestadvacet škol z  Berouna i  okolí se 
počátkem října představilo na  Burze škol 
ve Společenském domě Plzeňka. Beroun tu za-
stupovalo například Gymnázium J. Barranda, 
Manažerská akademie či Střední zdravotnická 
škola. Nechyběli tu ani zástupci odborných 
škol a učilišť.  „V západních zemích je běžné, že 
jsou řemeslníci váženými lidmi. Ne každý musí 
být manažerem nebo bankéřem. Právě tradiční 
řemeslníky každý potřebuje,“ prohlásil při za-
hájení veletrhu starosta Berouna Tomáš Havel. 
Budoucí středoškoláci a  učni tu mohli vidět 
například robota na sbírání míčků, kterého ses-
trojili studenti elektrotechniky.   

Školáci si vybírali povolání 

Sedmatřicet osob zkontrolovali poli-
cisté ve  středu 13. října časně ráno v  areálu 
Národního centra pro neslyšící pod dálnič-
ním mostem v  Berouně. Bylo mezi nimi i  pět 
žen. Akce se zúčastnili i  městští policisté. 
„Kontrolovali jsme nejen totožnost, ale i to, zda 
se na místě nevyskytují kradené věci či nelegální 

výrobna drog. Zadržena byla jedna celostátně 
hledaná osoba,“ uvedl velitel berounských stráž-
níků Pavel Novák. Areál v poslední době obsa-
dili nelegálně bezdomovci. Protože objekt není 
v majetku města, snaží se radnice legislativními 
kroky o  to, aby majitel dočasnou stavbu zajistil 
a následně odstranil.

Policie zkontrolovala sedmatřicet osob

Fotografický minifestival pro Beroun 
a  okolí nazvaný Berounský Fotoblázinec se 
uskutečnil v  rámci Týdne knihoven v  sobotu 
9. října 2010. V areálu knihovny a  jejím okolí 
byly k vidění rozvěšené na prádelních šňůrách 
snímky osmnácti vystavovatelů. Dopoledne 

Fotoblázinec sklidil velký úspěch
bylo věnováno minivernisážím jednotlivých 
vystavovatelů a  také prezentacím jejich děl 
v  promítacím sále, na  který se proměnilo 
oddělení pro děti. Odpoledne pak bylo 
věnováno tématickým fotolovům po  Berouně 
a přednáškám Martina Majera o focení v pod-
zemí a  Ireny Bucharové o  cestování po  Islan-
du. Odborná porota i  diváci vybírali nejlepší 
fotografie. Porota zvolila snímky Martina Ma-
jera, diváci dali první cenu Michaele Socho-
rové Dandové. Díla vystavovatelů si můžete 
prohlédnout na oficiálních stránkách Fotoblá-
zince http://fotoblazinec.cz/. Pořadateli akce 
byla Irena Bucharová a  Petr Jílek. Cílem akce 
bylo setkání fotografů, profesionálů i  laiků, 
nad svými fotografiemi, diskuze, předávání 
poznatků a vzájemné obohacování.

Foto: archiv RL

Foto: archiv RL

Foto: Fotoblazinec.cz
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Z usnesení Rady města 
Beroun

n Rada města (dále RM) doporučuje zastupitel-
stvu města souhlasit s  bezúplatným převodem 
pozemku p.č. 1420/3 o  výměře 289 m2 - ostatní 
plocha v k.ú. Beroun z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlast-
nictví Města Beroun, předložených za omezujících 
podmínek. 
n RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s  prodejem pozemku p.č. 551/1 o  výměře 12601 
m2 - orná půda v k.ú. Beroun za minimální cenu  
900,-Kč/m2 prostřednictvím Aukční síně NAXOS 
a.s a to formou dražby.
n RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s prodejem pozemku stp. 7252 o výměře 1 m2 - za-
stavěná plocha v k.ú. Beroun manželům Miloslavu 
a Marii Sklenářovým,  
n RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
se směnou garáže na  majetku stp. 2603/5 a  po-
zemku stp. 2603/5 o  výměře 17 m2 - zastavěná 
plocha a nádvoří v k.ú. Beroun ve vlastnictví měs-
ta Beroun za  garáž na  stp. 2974 a  pozemek stp. 
2974 o výměře 22 m2 - zastavěná plocha a nádvo-
ří v k.ú. Beroun ve vlastnictví p. Petra Suchopára  
bez finančního vyrovnání s  tím, že p.  Suchopár 
uhradí veškeré náklady spojené se směnou.    
n RM souhlasí s výpůjčkou pozemků p.č.2372/3 
a  p.č.2372/4, oba v  k.ú.majetku Beroun formou 
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o výpůjčce s SK 
Kelti Nižbor.
n RM nesouhlasí s  uzavřením nájemní smlouvy 
na pozemek p.č.1985/3 o výměře 1789 m2 (ostatní 
komunikace) v k.ú. Beroun. 
n RM doporučuje zastupitelstvu města nesou-
hlasit s  uzavřením kupní smlouvy na  pozemek 
p.č.1985/3 o výměře 1789 m2 (ostatní komunika-
ce) v k.ú. Beroun.
n Rada města doporučuje zastupitelstvu města 
nesouhlasit se zřízením předkupního práva k po-
zemku p.č. 1226/3 o  výměře 383 m2 - zahrada 
v k.ú. Beroun.
n RM doporučuje zastupitelstvu města nesouhla-
sit s  prodejem části pozemku p.č.98/1 o  výměře 
cca 120 m2 z městského pozemku p.č. 98/1 - ostat-
ní plocha v k.ú. Beroun.   
n RM souhlasí se snížením nájemného za období 
od  11. 3. - 8. 8.2010 p.  Janu  Blahovcovi za  pro-
najaté nebytové prostory situované ve  vestibulu 
Městského kina Beroun.
n RM souhlasí s převodem členských práv pana 
Bc. Tomáše Vejra na Hanu Mohylovou  a s uzav-
řením nájemní smlouvy s ní na byt č.D24 o veli-
kosti 62,77 m2 za podmínek dle stanov Bytového 
družstva Palouček. Rada města souhlasí se schvá-
lením dohody o ukončení smlouvy o nájmu bytu 
č. D24  uzavřenou mezi spoluvlastníky Městem 
Beroun a Bytovým družstvem Palouček a nájem-
cem panem Bc. Tomášem Vejrem.
n RM souhlasí se zveřejněním záměru města 
projednávat prodej  p.č.1985/75 o  výměře 84 m2 
- ostatní  komunikace - ostatní plocha v k.ú. Be-
roun.    

ze dne 27. 9. 2010

n RM souhlasí se zveřejněním záměru města 
projednávat prodej p.č.1985/83 o výměře 83 m2 - 
ostatní plocha - komunikace v k.ú. Beroun.
n RM povoluje výjimky z počtu dětí na školní rok 
2010/2011 pro mateřské školy zřizované městem 
Beroun podle předložených žádostí.
n RM souhlasí s uzavřením dodatku ke Smlouvě 
o poskytnutí dotace mezi městem Beroun a Dět-
ským domovem a Mateřskou školou speciální, kte-
rým se mění předmět využití dotace. 
n RM doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit přijetí věcných darů od  vystavujících umělců 
v Městské galerii Beroun dle předloženého sezna-
mu do jednání Rady města Beroun.
n RM souhlasí a doporučuje zastupitelstvu měs-
ta schválit zařazení nové položky běžných výdajů 
- pol. č. 33 Kultura, církve, sdělovací prostředky,  
Městské kino - vstup, vestibul, fasáda, interiéry 
do III.úpravy  rozpočtu města Beroun na rok 2010 
a s převedením části finančních prostředků ve výši  
79 800 Kč z kapitálových výdajů z položky Měst-
ské kino - vstup, vestibul, fasáda - interiéry na tuto 
novou položku.
n RM souhlasí s  přijetím finančních prostředků 
z havarijního fondu Středočeského kraje na úhra-
du likvidace havarijního úniku ropných látek dne 
25.2.2010 v  obci Chyňava, část Podkozí, na  po-
zemku p.č.5327/1, ve výši 270.947,-Kč a s uzavře-
ním smlouvy o jejich přijetí.
n RM souhlasí s  ukončením Veřejnoprávní 
smlouvy o zveřejňování obsahu úřední desky způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup mezi Měs-
tem Beroun a Obcí Železná dohodou v předlože-
ném znění.
n RM bere na vědomí informaci o stížnosti na hu-
dební produkci a  o  podněty na  změnu Obecně 
závazné vyhlášky č.1/2006 o stanovení podmínek 
k zajištění veřejného pořádku při kulturních pod-
nicích a  ukládá veliteli Městské policie Beroun 
a vedoucí Kanceláře tajemníka MěÚ Beroun před-
ložit na  nejbližší zasedání rady města společnou 
informaci o  uplatňování této vyhlášky v  praxi 
s případnými podněty na její změnu. 
n RM souhlasí, aby jako administrátor výběrové-
ho řízení pro projekt „Protipovodňová prevence 
Beroun“, byla vybrána  firma Český a  moravský 
účetní dvůr. RM souhlasí se Zadáním veřejné 
zakázky ve  zjednodušeném podlimitním řízení 
pro projekt „Protipovodňová prevence Beroun“ 
v  předloženém znění. RM souhlasí se jmenová-
ním členů hodnotící komise a jejich náhradníků 
pro posouzení a hodnocení nabídek pro veřejnou 
zakázku ve  zjednodušeném podlimitním řízení 
na  projekt  „Protipovodňová prevence Beroun“:  
Ing.  Tomáš Havel, Ing.  Jiří Chalupecký, Petra 
Stančíková,  Ing. Jan Marek, Zdenek Švec.

Z usnesení Rady města 
Beroun

n RM bere na vědomí děkovný dopis Vojenského 
historického sdružení Brdy ze dne 4. 10. 2010. 
n RM souhlasí se zrušením věcného břemene 
uzavřeného mezi městem Beroun a  firmou TU-

ze dne 11. 10. 2010

SAN z  důvodu přeložení plynovodní přípojky 
mimo p.č. 61/10 a stp.č. 443/1 v k.ú. Beroun.
n RM souhlasí s výmazem  předkupního práva z ka-
tastru nemovitostí uzavřeného mezi městem Beroun 
a firmou TUSAN s.r.o. z důvodu uplynutí doby urči-
té, tj. 5 let od vkladu do katastru nemovitostí. 
n Rada města ruší své usnesení č. 126/2008 ze 
dne 19. 5. 2008 a doporučuje zastupitelstvu měs-
ta zrušit své usnesení č.2/2008, bod III., odst.7 ze 
dne 9. 6. 2008.
n Rada města ruší své usnesení č. 225/2010, bod 
1 ze dne 2. 8. 2010 a souhlasí s uzavřením nájem-
ní smlouvy na část pozemku p.č. 445/2 - ostatní 
plocha - jiná plocha v k.ú. Zdejcina o výměře  cca 
65 m2  s p.Jiřím Faiglem.
n RM bere na  vědomí žádost Oblastního spolku 
Českého červeného kříže Beroun  o  snížení ná-
jemného v Komunitním centru Beroun a pověřuje 
starostu města Beroun jednat s Českým červeným 
křížem o jejich dluhu vůči městu Beroun.
n RM souhlasí se zveřejněním záměru města pro-
jednávat směnu části pozemků ve zjednodušené evi-
denci č. kat. 1990/25 o výměře 25 m2, č. kat. 2187/2 
o výměře 131 m2  a  č. kat. 1995/1 o výměře 367 m2 

v Berouně-Závodí.
n RM souhlasí se zveřejněním záměru města pro-
jednávat prodej pozemků PK 2023 - díl 2 o výměře 
7110 m2  a  PK 2024 o výměře 1 m2, oba v k.ú. Be-
roun.
n RM souhlasí se zveřejněním záměru města 
projednávat návrh na uzavření výpůjční smlouvy 
na nebytové prostory v budově čp. 7  na pozemku 
p.č. 96 v k.ú. Hostim u Berouna.
n RM souhlasí se zveřejněním záměru města pro-
jednávat prodej stožárové transformovny umístěné 
na p.č. 176/1 v k.ú. Stradonice u Nižboru.
n RM  rozhodla ukončit činnost  komisí Rady 
města Beroun a zrušit  ke dni 31. 10. 2010: Komisi 
bytovou, Komisi dopravy, Letopiseckou komisi, 
Komisi - Poradní sbor ředitelů berounských  škol 
zřizovaných městem Beroun a  Středočeským 
krajem, Komisi pro kulturu a  kulturní dotace, 
Komisi pro likvidaci majetku, Komisi pro pojme-
nování bezejmenných ulic v Berouně, Komisi pro 
prevenci kriminality, Komisi pro sport a spolko-
vou činnost, Komisi výstavby, Komisi zdravotní 
a sociálních věcí, Komisi životního prostředí.
n RM bere na vědomí informaci  o uplatňování 
Obecně závazné vyhlášky č.1/2006, o  stanovení 
podmínek k  zajištění veřejného pořádku při kul-
turních podnicích v praxi a ukládá vedoucí Kan-
celáře tajemníka připravit návrh na  vydání nové 
vyhlášky regulující veřejný pořádek při hudebních 
produkcích.
n RM souhlasí s uzavřením smlouvy se spol. EX-
PRESNET.CZ na  realizaci a  údržbu internetové 
stránky pro prezentaci cyklostezek města Beroun 
a s úhradou částky dle předložené smlouvy.
n RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 
5 000 Kč od společnosti Transportservis na pořá-
dání hudebního festivalu Talichův Beroun 2010.
n RM souhlasí s  pokračováním jednání o  vý-
stavbě soukromé mateřské školy kontejnerového 
typu Moje školka bublinka.
n RM souhlasí se zveřejněním pronájmu pozemku 
p.č.1387/158 v  k.ú. Beroun o  výměře cca 1000 m2 
na  úřední desce města Beroun. Uvedený pozemek 
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Kvůli bezpečnosti se budou 
strážníci a policisté scházet

Provést revizi vyhlášky o  hracích auto-
matech, provozních dobách heren a kontrolu 
stávajících heren, zvýšit bezpečnost ve městě 
chce starosta Berouna Tomáš Havel. Jedním 
z prvních kroků, které mají vést k zajištění větší 
bezpečnosti ve městě, bylo zavedení pravidel-
ných pracovních schůzek se zástupci policie. 
První schůzka se uskutečnila počátkem října. 
Zúčastnil se jí kromě starosty, velitel městské 
policie Pavel Novák a  tři velitelé z  beroun-
ského oddělení státní policie. Přítomný byl 
i ředitel Technických služeb Berouna, vedoucí 
odboru dopravy a  městská právnička. Podle 
Havla byla schůzka velice přínosná. Strážníci 
a  policisté se dohodli na  intenzivnější spo-
lupráci. „Budou si předávat informace o  zá-
krocích, které provedli, budou společně lépe 
koordinovat některé své akce,“ uvedl Havel 
s tím, že město hledá nyní řešení, jak podniky, 
v nichž dochází k rušení nočního klidu, ome-
zit. „Může se stát, že na některých stávajících 
místech bude provoz výherních hracích 
přístrojů úplně zakázán nebo nebude povolen 
jejich nonstop provoz,“ uvedl Havel.

Kolem tři tisíc řidičů si musí do konce roku vyměnit na berounském odboru dopravy staré řidičské 
průkazy. Nutné je vyměnit řidičské průkazy vydané v období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000.  „V současné 
době chodí tak průměrně 40 lidí denně, což je málo. Je třeba, aby jich denně chodilo 66,“ uvedl ve-
doucí odboru dopravy Miroslav Jerling. Nejvhodnější dny, kdy je na  úřadě minimum žadatelů, jsou 

úterky a  čtvrtky. Výměna se provádí 
v oddělení dopravních agend v Tyršově 
ulici 1635, v přízemí budovy Policie ČR.  
K výměně ŘP je třeba jedna fotografie, 
starý řidičský průkaz a vyplněná žádost 
s  vlastnoručním podpisem. Zákonná 
lhůta pro vydání nového průkazu je 
do 20 dnů od podání žádosti. 
ÚřeDNí HODINy:
PO, ST  8:00 - 17:00
ÚT, ČT  8:00 - 13:30

V pondělí a ve středu se poslední 
žádost na  evidenci řidičů přijímá 
v 16:30.

Tisíce řidičů si ještě musí vyměnit řidičáky

Web města čtou v Peru i Japonsku
Počet návštěvníků nových webových stránek města Berouna se od spuštění výrazně zvýšil. Ještě 

v červenci jsme evidovali 5687 unikátních návštěv. V září už je to 8946 unikátních návštěv. Nejvíce 
zahraničních přístupů je z  Německa, USA a  Velké Británie, stránky ale navštívili i  lidé například 
v  Nigérii, Jihoafrické republice, Peru, Malajsii, Kanadě či Japonsku. Obsah webových stránek 
nadále vylepšujeme. Nově přibyla interaktivní mapa, která bude postupně doplňována. Přibyly také 
videopřenosy. Ty budou zahrnovat nejen archivní záznam z jednání zastupitelstva, v budoucnu by tu 
měly přibýt i další videa z berounských akcí. Rozšiřovat a doplňovat se bude zejména sekce Turistika.

Czech Point rok v provozu  
Czech Point byl v Berouně v Pasáži Na Nové 

otevřen loni v říjnu. Lidé si sem mohou přicházet 
ověřovat podpisy, kopie listin nebo žádat výpisy 
z  katastru, obchodní či živnostenské výpisy, ale 
například i výpisy z insolventního rejstříku. Získat 
zde mohou i  výpisy z  rejstříku trestů nebo výpis 
trestných bodů řidiče.  

CZeCH POINT ZA ROK VyDAL:
1 033  výpisů z rejstříku trestů
1 262  výpisů z ISVS
56  výpisů z bodového hodnocení
104  úkonů k agendě dat. schránek
108  provedených konverzí
20 282  ověření podpisů a kopií listin

ÚřeDNí HODINy:
Pondělí  8:00-16:30
Úterý  8:00-15:00
Středa  8:00-16:30
Čtvrtek  8:00-15:00
Pátek  8:00-12:00

je určen pro případnou budoucí výstavbu mateřské 
školy.
n RM souhlasí s pokračováním přípravy stavby 
parkovacího domu v  Berouně, ul. Politických 
vězňů. Všechny podmínky realizace a budoucího 
provozu musí být součástí plánovací smlouvy, 
podléhající schválení Radou města Beroun před 
vydáním územního rozhodnutí na  stavbu parko-
vacího domu.
n RM projednala úpravu rozpočtových položek 
a  souhlasí s  přesunem položky sk. 31 Vzdělání 
- MŠ Hlinky - úprava pískovišť ve výši 40 tis. z ka-
pitálových do běžných výdajů. 
Doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se 
zrušením rozpočtové položky sk. 36 Bydlení, 
kom. služby, úz. rozvoj - obnova spínacích bodů  
a rozvaděčů VO.do 3. úpravy.
- doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s na-
výšením položky v běžných výdajích sk. 36 Byd-
lení, komun. služby, úz. rozvoj - ostatní objekty 
v majetku města o 268 tis. Kč.
- doporučuje zastupitelstvu  města souhlasit s na-
výšením položky  v běžných výdajích sk. 36 Byd-
lení,  komun. služby, úz. rozvoj - pojistné události 
o částku 115 tis. Kč.
- RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
se zrušením položky v  běžných výdajích sk. 37 
Ochrana životního prostředí - projekty sadových 
úprav.
- RM  doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s  navýšením položky v  běžných výdajích Sk. 37 
Ochrana životního prostředí - údržba vzrostlé 
zeleně o částku 45 tis.Kč.
- RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 

s navýšením položky v kapitálových výdajích sk. 
22 Doprava - cyklostezka Plzeňská  o 170 tis. 
- RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se 
zrušením položky v kapitálových výdajích sk. 23 Vod-
ní hospodářství - Vodojem Pánve - přípravné práce.
- RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
se snížením položky v kapitálových výdajích sk. 
31 Vzdělání - MŠ Preislerova - autorský dozor 
o 68 tis. Kč.
- RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
se zrušením položky sk. 33 Kultura - rozšíření 
městského rozhlasu - vysílací stanice. 
- RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit 
s navýšením položky v běžných výdajích FPR MPZ 
- radnice - opravy a údržba o částku 50 tis. Kč. RM 
doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se za-
pracováním uvedených změn do  3. úpravy roz-
počtu města na rok 2010.
n RM bere na vědomí celkové vyúčtování veřej-
né sbírky pořádané městem Beroun za  účelem 
podpory chovu medvědů od 1. 11. 2007 do 16. 9. 
2010, schválené Krajským úřadem Středočeského 
kraje.
n RM souhlasí s  výsledkem výběrového řízení 
a  s  přidělením veřejné zakázky na  dodavatele 
služeb v  rámci projektu Zavedení principů pro-
cesního řízení na MÚ Beroun firmě SPF Group. 
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
k tomuto projektu s firmou SPF Group.
n RM souhlasí s  poskytnutím pozastaveného fi-
nančního příspěvku ve výši 20 000 Kč na  Terénní 
program pro Farní charitu Beroun, schváleného 
Zastupitelstvem města Beroun dne 22. 3. 2010 
usnesením ZM č. 1/2010, bod II., odst.3.

n Czech Point najdete v Berouně v Pasáži Na Nové.

Foto: archiv RL



Berounské Sport Centrum Eden otevře koncem 
října novou multifunkční halu. Návštěvníci si zde 
mohou vyzkoušet badminton, tenis, beachvolejbal, 
indoor golf, ale také řadu dalších sportů. V  neděli 
31. října si v  areálu při slavnostním otevření nové 
multifunkční haly navíc zahrají 
exhibiční utkání badmintonové 
hvězdy světového formátu: In-
donésan Budi Santoso a česká 
jednička Petr Koukal. 

Sport Centrum Eden je 
vhodným místem jak pro 
nejrůznější kolektivní sporty, 
tak i  pro oblíbená kondiční 
cvičení. Tento multifunkční 
areál mohou lidé využívat v létě 
i v zimě - v teplejších měsících 
si návštěvníci s  instruktorem 
zastřílejí z luku nebo si zahrají 
tenis na  čtyřech venkovních 
antukových kurtech. Hřiště 
jsou tu připravená také pro 

beachtenis nebo beachvolejbal. V zimě je možné 
trénovat v  hale indoor golf. V  nově otevřené 
multifunkční hale je možné si zahrát florbal, fut-
sal, tenis a badminton. Více informací www.sport-
eden.cz

Špičkoví badmintonisté v edenu

www.mesto-beroun.cz16

sport11/2010

n Radniční list, měsíčník Královského města Berouna, č. 11/2010, ročník VIII., vychází 1. 11. 2010.
Vydává Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum, IČ: 00233 129. Telefon redakce: 311 654 133, fax: 311 621 991, 
e-mail: tm@muberoun.cz. Redakční rada: Pavla Švédová, Ing. Tomáš Havel, Ing. Zdeňka Slivková, Ing. Karel Abrahám. Náklad 
10 400 výtisků. Sazba a tisk: Radek Dolejš - Reklamní studio Dalmat. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod evi-
denčním číslem MK ČR e 14192. Distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností na území města Berouna. 
Uzávěrka čísla 11 byla 25. října 2010. Příspěvky do prosincového čísla zasílejte nejpozději do 16. listopadu 2010.

Semináře pro zdravotníky
Od října letošního roku je v Berouně v pro-

vozu vzdělávací agentura Brigantea, která se 
věnuje celoživotnímu vzdělávání nelékařských 
zdravotnických pracovníků - tedy převážně 
zdravotních sester. Přednášejícími jsou 
zkušení lektoři z  oblasti zdravotnictví, so-
ciálních služeb a  školství. Semináře se konají 
každý čtvrtek v prostorách Soukromé střední 
odborné školy cestovního ruchu v  Berouně. 
Více informací naleznete na www.brigantea.cz

Cvičte s chutí, cvičte s elánem!
Občanské sdružení ELÁN sport je velmi mla-

dé, vzniklo v květnu 2010, ale ve své podstatě již 
funguje přes třicet let. Pro členy i širokou veřejnost 
nabízí různé formy aerobiku, p - class i  body-
form. V neposlední řadě i velice populární zumbu. 
Stěžejní část činnosti je hlavně práce s dětmi, a to 
již od  těch nejmenších, dvouletých, v  hodinách 
rodičů s  dětmi, dále hodiny pro předškolní děti 
a  samozřejmě děti školou povinné. Do  nabídky 
patří i  aerobik pro děti a  specializovaná ho-
dina gymnastiky. „Náplň hodin je přizpůsobena 
věku a  schopnostem cvičenců. Vždy se však ne-

násilnou formou snažíme o  rozvoj pohybových 
dovedností a  návyků pro další zdravý vývoj dětí. 
Děti si zde osvojí základy gymnastiky, cvičení 
na  nářadí, pohybových a  míčových her. Naučí se 
disciplíně a součinnosti v kolektivu,“ uvedla jedna 
ze cvičitelek Laďka Spurná. Mimo běžné hodiny 
připravují jak pro dospělé, tak i  pro děti spoustu 
mimořádných akcí, jako je Mikulášský karneval, 
drakiáda, pochody či sportovní víkend. Pro dospělé 
jsou to pak mimořádné víkendové akce plné po-
hybu, se zastoupením všech sportovních aktivit! 
„Tím, že jsme se osamostatnily, jsme musely hle-
dat nové prostory. Velice nám vyšlo vstříc vedení 
3. ZŠ na Wágnerově náměstí, kde probíhá cvičení 

dospělých, a vedení Sokola Beroun, kde probíhají 
hodiny pro děti a  zumba,“ uvedla Spurná s  tím, 
že zastřešující organizací je Český svaz asociace 
sportu pro všechny. Cvičitelky E. Čapková, M. 
Kindlová, T. Lhotáková, Z. Růžičková, I. Řeřichová, 
L. Spurná, I. Valdesová a I. Zajícová jsou všechny 
držitelkami cvičitelských průkazů a licencí různých 
forem pohybových aktivit a  své vzdělání si stále 
rozšiřují a doplňují o nové poznatky a moderní sty-
ly cvičení. „Jsme plné elánu a chceme pokračovat 
v tom, v čem jsme dobré a děláme to s láskou již 
spoustu let. Rádi uvítáme každého, kdo chce udělat 
něco pro své zdraví a kondici. Více se o nás dozvíte 
na www.elansport.cz,“ uvedla Laďka Spurná.

Zajímavosti
n Taneční skupina R.A.K. z  Berouna se před-
stavila v  televizní Talentmánii v  neděli 24. 10. 
v  duelu s  Lukášem Smolkou a  Noemi. Berounští 
tanečníci se na  vystoupení připravovali tvrdě 
každý den několik hodin, včetně víkendů.
n Členové střeleckého klubu Beroun se zúčastnili 
v září Mistrovství Evropy v praktické střelbě, které 
hostil srbský Bělehrad. Českou republiku, ale také 
Beroun mezi tisícovkou závodníků reprezentova-
li členové klubu Jan Liehne, Irena Liehne a Zdeněk 
Liehne. V  nejprestižnější střelecké soutěži obsa-
dil Zdeněk Liehne celkově 6. místo a stal se naším 
nejlepším českým závodníkem. Navíc získal zlatou 
medaili v prestižní soutěži týmů. Jan Liehne skon-
čil na 47. místě. Z českých závodníků skončil jako 
4. Velký závod vybojovala Irena Liehne, která obsa-
dila v divizi Standard Lady vynikající 2. místo.
n V Berouně byly otevřeny další nové provozov-
ny. Například Thajské masáže Montra můžete 
nyní nově navštívit ve Slapské ulici 130, Beroun 
2. patro. Otevírací doba je od  pondělí do  sobo-
ty 9 - 20 hodin, v neděli dle objednávek. Telefon 
777  755  758. www.thajskemasazeberoun.cz, 
masáže pro relaxaci i  odstranění bolestí zad 
a migrény, relaxační koutek.

Foto: archiv RL

Berounští učitelé navštívili Slovensko a Maďarsko
Pedagogové z  Obchodní akademie Beroun se koncem září zúčastnili setkání českých, slovenských 

a maďarských pedagogů na Slovensku a v Maďarsku. Jednalo se o zástupce sedmi partnerských obchod-
ních akademií zapojených do projektu Modernizace školních kurikulárních dokumentů obchodních aka-
demií zřizovaných Středočeským krajem. Setkání, jež se konalo v Rimavské Sobotě na Slovensku a v Egeru 
v Maďarsku, bylo zaměřeno především na výměnu zkušeností a získávání nových poznatků z vyučovacího 
procesu. Velice zajímavá byla i  návštěva Obchodní akademie v  Rimavské Sobotě, v  níž probíhá výuka 
ve slovenštině a maďarštině.


