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GALERIE

Již 27 let trvá vzájemná spolupráce německého Goslaru s Berounem. Město
ležící uprostřed Německa ve spolkové zemi Dolní Sasko v pohoří Harz nabízí
mnoho historických památek i přírodních krás a rozhodně stojí za návštěvu.
Pokud přemýšlíte o tom, kam se vydat na dovolenou nebo na prodloužený
víkend, je Goslar tou správnou volbou. Tato výstava nechť je pro vás inspirací,
zážitkem i zdrojem informací o našem překrásném partnerském městě, které
je od roku 1992 součástí světového dědictví UNESCO.
Stavba císařského paláce s halovou stavbou, která
probíhala v letech 1039 – 1045, byla počátkem
vzestupu Goslaru k proslulému císařskému městu
a říšské metropoli. V pozdním středověku byla
hlavní budova císařského paláce používána jako
oblíbené sídlo králů a císařů při jejich cestách.
Je možno napočítat celkem 130 pobytů
panovníků. Ve 14. a 15. století fungovala jako
sídlo městského starosty. V dnešních dnech je
císařský palác se svojí umělecky vyzdobenou
halou a kaplí sv. Ulricha magnetem pro veřejnost.

Jak se do Goslaru dostanete
Vzdálenost 456 km, doba jízdy 4:34 hod.
– zdroj www.mapy.cz
trasa: Beroun, dálnice D5 směr Praha, dálnice
D8 směr Ústí nad Labem, dálnice A17 směr
Drážďany, dálnice A 14 směr Lipsko, Halle,
dálnice B6 směr Wernigerode, Goslar.

Na rozdíl od středověku
se dnes na prostranství
goslarského Schuhhofu
nekonají žádné ševcovské
trhy; místo toho lákají
k setrvání slunná místa
kavárny a malé obchůdky.
Schuhhof je kromě toho
místem, kde se koná
v adventní době
pohádkový vánoční les.

Goslar

Beroun
Ještě dnes jsou zřejmým svědectvím obnovy městského jádra v končícím středověku goslarská radnice a dům „Kaiserworth“ na náměstí, jakož
i další četné měšťanské domy, které v centru starého města zaujmou svým zvláštním půvabem. Klenuté podloubí radnice v přízemí sloužilo
původně jako tržnice; v horním podlaží se nachází holdovací sál, jeden z nejvýznamnějších interiérů pozdní gotiky.

Základní informace
Souřadnice

51°54′40″ s. š., 10°26′21″ v. d.

Nadmořská výška 255 m n. m.
Rozloha

163,71 km²

Počet obyvatel

51 439 (31. 12. 2016)

Hustota zalidnění 314 obyvatel/km²
Oficiální web

www.goslar.de

Starosta

Dr. Oliver Junk

Partnerská města Goslaru
Arcachon, Francie, 1965
Beroun, Česko, 1991
Brzeg, Polsko, 2000
Ra‘anana, Izrael, 2006
Windsor and Maidenhead,
		 Velká Británie, 1969
Forres, Skotsko, 1984

Fotografie: Martin Schenk

Město Goslar je formováno svými četnými historickými stavbami a památkami, jež vznikly během jeho více než tisícileté pohnuté historie. Díky trvalému zájmu středověkých králů a císařů doznal raný Goslar, původně osada horníků
a rolníků, od první poloviny 11. století velmi rychlý rozvoj. Rozhodující rozmach, jenž vedl k vytvoření řádné „říšské
metropole“ středověku, zaznamenal Goslar za císaře Jindřicha III. (1039–1056), druhého z dynastie Salierů. Ten nechal vybudovat mohutný císařský palác (falc). Významný krok v dosažení rozsáhlé politické nezávislosti znamenalo
pro goslarské měšťanstvo získání tzv. říšského místodržitelství (fojtství) z rukou hraběte z Wohldenbergu v roce 1290.
Udělením dalšího práva císařem Ludvíkem Bavorem goslarským měšťanům 3. listopadu 1340 byl v právním smyslu
uzavřen vývoj Goslaru ve svobodné říšské město.

Severně od císařského paláce se rozprostírá čtvrť Liebfrauenberg, pojmenovaná podle
kaple Panny Marie zbourané kvůli havarijnímu stavu v roce 1722, která kdysi přiléhala
k severnímu křídlu „Aula Regis“. Toto území, jímž protéká potok zvaný Abzucht, plnilo
v raném Goslaru již za zakladatele císařského paláce Jindřicha III. funkci hospodářského dvora.

Skutečným symbolem Goslaru je říšský orel. Zlatě zdobený orel na románské kašně z 12. století uprostřed rozhlehlého náměstí Martkplatz bez ohledu na svou důstojnost pomžourává po Dukátovém mužíčkovi, neomaleném
ztělesnění bohatství, na rohu Kaiserworthu.

Velký hrázděný dům (vpravo) nechal postavit v roce 1693 goslarský kupec a sládek Jürgen Siemens a pochází z něj slavná rodina Siemensů. Jednalo se o vícedílný komplex budov s pivovarem a sklady. Jürgen Siemens
měl v Goslaru široké pole působnosti – byl sládkem, obchodníkem a prvním městským radním (hejtmanem).
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Doly Rammelsberg

Císařský palác nedaleko starého centra je symbolem
města. V této románské stavbě se konalo 23 říšských
sněmů a v kapli sv. Ulricha dokonce spočívá pod kamennou
deskou srdce Jindřicha III., které je symbolem jeho úzkého
sepětí s městem.

Podél Abzuchtu, tak se nazývá říčka Gose v obvodu
města, bylo v minulosti 28 mlýnů, z nichž se
zachoval pouze Lohmühle. Zde se dříve mlela kůra
ze stromů, ze které se vyrábělo tříslo. Stejný název
jako goslarská říčka získalo i zdejší pivo. V 16. století
mělo licenci na vaření piva 387 rodin. Pivo Gose
bylo velmi oblíbené a dokonce se i vyváželo.

Vodní systém
Horního Harzu

Organizace UNESCO

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. V roce 2010 byl na seznam světového kulturního dědictví zahrnut také vodohospodářský systém
Horního Harzu - vodní systém kanálů a odvodnění zajišťující energii pro hornictví.

Organizace UNESCO spadá pod OSN a byla
vytvořena nedlouho po skončení druhé světové
války, aby prostřednictvím kultury, vzdělání
a vědy usilovala o světový mír a prosazovala
úctu k lidským právům a právnímu řádu. Dnes se
k ní hlásí většina existujících států. Nejčastěji se
o ní hovoří ve spojitosti s péčí o památky.
Vznik UNESCO byl zahájen podepsáním Ústavy
v Londýně na ustavující diplomatické konferenci
16. listopadu 1945. Ústava pak vstoupila
v platnost 4. listopadu 1946 po její ratifikaci
zakládajícími dvaceti státy: Austrálie, Brazílie,
Čína, Československo, Dánsko, Dominikánská
republika, Egypt, Francie, Indie, Jižní Afrika,
Kanada, Libanon, Mexiko, Norsko, Nový Zéland,
Řecko, Saúdská Arábie, Spojené království,
Turecko a USA.

Jde o systém přehrad, nádrží, příkopů
a dalších konstrukcí, z nichž většina
byla postavena od 16. do 19. století,
aby odklonila a ukládala vodu, která
řídila vodní kola dolů tohoto regionu.
Je jedním z největších a nejdůležitějších historických systémů hospodaření s těžebními vodami na světě.
Většina zařízení je stále používána,
i když dnes je jejich účelem zachování historické kulturní krajiny, ochrana přírody, cestovní ruch a plavání.
Z pohledu vodohospodářského řízení hrají roli některé z rezervoárů protipovodňové ochrany a zásobování
pitnou vodou. Vodní systém pokrývá
plochu zhruba 200 km2.

V současné době má UNESCO 195 členských
zemí a 9 přidružených členů. Zabývá se činností
v pěti hlavních oborech: vzdělání, přírodní vědy,
sociální a humanitní vědy, kultura, komunikace
a informace.

Fotografie: Martin Schenk, Gerd Koch

Jako první bylo v roce 1992 připsáno na seznam UNESCO samotné středověké město včetně císařské falce. Kromě
architektonicky zajímavého náměstí, které tvoří srdce Goslaru, dotvářejí jedinečný charekter města křivolaké uličky dlážděné
„kočičími hlavami“ se stovkami zachovalých hrázděných domů. Celkem 168 z nich bylo postaveno před rokem 1550.
Dalších 242 domů do roku 1700 a 590 domů vzniklo v období 1700 – 1850. A to vše na roloze menší než 1 čtvereční kilometr.

Historická těžební síť dolů Rammelsberg, historické město Goslar
a vodní hospodářství Horního Harzu tvoří jeden z největších
důlních a metalurgických komplexů pro neželezné kovy v Evropě.
Návštěvníci mohou navštívit nejen samotné doly a prohlédnout si
důlní expozice, ale i zázemí a provozní budovy.

Speciální rámy s „úlomkem“ rudy připomínají důlní činnost
a jsou rozmístěné po celém městě. Ruda je z části opracovaná
s otiskem lidské ruky jako symbolem tvrdé manuální práce.

Měděné, stříbrné, olovné a zinkové doly Rammelsberg v oblasti Harz pracovaly nepřetržitě od 11. století do 80. let 20. století.
Jsou vynikajícím svědectvím o těžebních zařízeních a praktikách jak z hlediska povrchových, tak podzemních pozůstatků od
středověku až po renesanční období. Jsou to jediné doly na světě, kde těžba probíhala nepřetržitě více než 1000 let.

skvost starobylé architektury
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Město Goslar uchvátí svou starobylou architekturou a příjemnou atmosférou.
Prohlídka města obvykle začíná na rozlehlém náměstí Martkplatz, v jehož
centru stojí románská bronzová kašna z 12. století. Většina pozoruhodností
není od centra vzdálena dále než půl kilometru. Císařský palác je nejenom
největším románským palácem na území Německa, ale i jednou z
nejvýznamnějších státních památek. Mezi nejkrásnější budovy města náleží
pozdně gotická radnice a dům hotelu Kaiseworth se sochami osmi německých
císařů. Na radnici navazuje románský kostel sv. Kosmy a Damiána. Historické
centrum města protínají dlážděné ulice, které se po staletí téměř nezměnily.

Jeden z nejkrásnějších historických měšťanských domů ve čtvrti Liebfrauenberg je ten s nápisem "1614" nad vchodem. Nachází se bezprostředně na úpatí
Liebfrauenbergu a je nápadný zvláště svou půvabnou renesanční dřevořezbou na severním průčelí hrázděného domu. Atraktivně působí na Liebfrauenbergu domy
z nejrůznějších období, které vytvářejí na březích Abzuchtu idylický celek.
První písemná zmínka o Široké bráně pochází ze
14. století. Jako původní městská brána patřila spolu
s postranní věží a mohutným parkánem k impozantnímu
obranném systému proti útočníkům. Až do třicetileté
války budovali Goslarští své městské opevnění, které pak
bylo jedním z nejsilnějších v Německu. Zdi, valy
a příkopy byly přes dva kilometry dlouhé, zdi až osm
metrů silné. Bylo tu 50 věží a mezihradbí. Z celého
městského opevnění je nejlépe zachována Široká brána.

Legenda o Goslaru
K objevu starých rudných nalezišť se zpravidla
váže legenda a ani v případě Rammelsbergu
tomu není jinak.
Podle ní zdejší rudnou žílu objevil jistý Ramm,
rytíř z družiny císaře Oty I., když na lovu jeho kůň
zahrabal kopyty do země a v hlíně se zatřpytily
krystalky lesklého kovu. Císař Ramma odměnil
tím, že místo nálezu nazval jeho jménem, jméno
rytířovy manželky Gosy nechal zvěčnit v názvu
nově zakládaného města.
Pověst ztvárňuje zvonkohra s figurami
představujícími 3 období těžby – nález rudy,
středověká těžba a těžba 20. století. Od roku
1988 se ve druhém patře průčelí budovy bývalé
městské pokladny na náměstí Marktplatz,
kde si ve středověku horníci z Rammelsbergu
každý týden vyzvedávali mzdu, čtyřikrát denně
otevírají malá dvířka.
Nad náměstím pak za zvuků zvonkohry
defilují postavičky horníků vedené císařem
Otou, rytířem Rammem a jeho hrabavým
lichokopytníkem.

Fotografie: Martin Schenk, Gerd Koch

Ukázka starobylé architektury v centru města, kde stojí asi 1000
hrázděných domů s břidlicovou střešní krytinou.

Jako pozůstatek císařského kolegiátního kostela sv. Šimona a Judy, který byl
zbořen mezi roky 1819 a 1822 kvůli havarijnímu stavu, působí jeho tehdejší
severní vstupní hala z druhé poloviny 12. století jako pojítko mezi starým městem
Goslar a císařským palácem. Ze 47 historicky evidovaných kostelů jich dnes
můžeme napočítat 23. Dalších 6 je v podobě zakonzervovaných ruin.

Pozdně gotická radnice na západní straně náměstí skrývá v patře nádherný zasedací sál s ojediněle řešenou výzdobou,
neboť jeho stěny, strop, ale i okenní výklenky jsou kompletně obloženy deskovými obrazy s biblickými a mytologickými
výjevy. Tyto motivy prý nebyly zvoleny samoúčelně, postavy apoštolů a proroků měly „dohlížet“ na radní a připomínat
jim, aby při jednáních mysleli na obecní dobro. Kvůli ochraně těchto vzácných maleb není možné do sálu vstoupit, lze do
něj však nahlédnout přes ochranné sklo.

Nejnápadnější stavbou na goslarském náměstí je
budova hotelu Kaiserworth, jejíž červenou fasádu
zdobí polychromované plastiky osmi německých
císařů a několika alegorických postav. Názorným
dokladem toho, že pozdně gotickým umělcům
nechyběl smysl pro humor, je tzv. Dukátový mužíček
aneb připomínka dlužníků trestaných kdysi ranami
na holou – drobná plastika na východní straně
fasády vypodobňuje naturalisticky naháče, kterému
vypadávají ze zadní části těla mince.

V sousedství románského kostela sv. Kosmy a Damiána
nechal postavit zámožný měšťan a městský syndikus
Johannes Thiling v roce 1526 jeden z nekrásnějších
patricijských domů ve městě tzv. "Brusttuch". Budovu,
jejíž půdorys připomíná šátek přes prsa, zdobí mnoho
veselých i drastických dřevořezeb. Lidé, zvířata, postavy
z bajek a samozřejmě slavná „Butterhanne“ – služka,
která se štípe do svého plného stehna. Ulice Hoher
Weg mezi kostelem a domem „Brusttuch“ vede dále ke
královskému mostu a nakonec k císařskému paláci.
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Goslar je moderní dynamické město, které nabízí nejen architektonické skvosty, historické a industriální památky
či přírodní krásy, ale na své si příjdou také milovníci nakupování v místních stylových obchůdcích. Město se
proslavilo i moderním uměním, kterému je věnováno jedno z místních muzeí – Mönchehaus Museum Goslar.
Jedinečným zážitkem je výlet do pohoří Hartz s nejvyšší horou Brocken 1142 m n. m. Hartz je rovněž spojený s
čarodějnickými procesy, a proto také většina suvenýrů, které si z Goslaru můžete odvézt, je zaměřena právě na tuto
tématiku. Jedním z období, kdy stojí za to Goslar navštívit, je advent s vyhlášenými vánočním trhem, který patří k
nejkrásnějším v Německu.

Turistické
informační
centrum
Turistické informační centrum je umístěné ve středu
historického města na náměstí Marktplatz. Kontakt
s turisty zajišťuje 14 zaměstnanců, motivovaných na
prvotřídní servis, s hlavním
cílem – aby se hosté cítili
pohodlně. Služby spojené
s propagací města a Turistické informační centrum
Goslar zajišťuje společnost
GOSLAR marketing GmbH.
Adresa:
Tourist-Information Goslar,
Markt 7
Tel: 0049 5321 78060
E-mail: marketing@goslar.de

Co v Goslaru navštívit?
n Císařská falc - Kaiserpfalz
n Goslarská radnice – holdovací sál

Huldigungssaal

n Velký svatý kříž - bývalý hospital Großes

Heiliges Kreutz s historickou vojenskou
expozicí

n Židovský hřbitov
n Muzeum a důl Rammelsberg
n Pohoří Harz s nejvyšším vrcholem Brocken

1142 m n. m.

n Kostel sv. Kosmy a Damiána s vyhlídkovou

věží – Marktkirche

n Kostel sv. Jakuba – nejstarší dochovaný

v Goslaru

n Románský kostel Neuwerkkirche
n Muzeum historie města Goslar – Goslarer

Museum

n Muzeum moderního umění Mönchehaus-

„Pán s holí“ a „Dáma s deštníkem“, lidově „Tlouštíci“od Fernanda
Botera z Kolumbie působí jako vítací či rozlučkový výbor při
průchodu do historického centra Růžovou branou.

Museum Goslar

n Muzeum cínových figurek

Zinnfigurenmuseum

Goslarský bojovník „Goslarer Krieger“ od Henryho Moora je umístěn v zahradě císařského
paláce.
Proslulým prstenem Paula Linckeho
jsou oceňováni hudebníci, kteří
dosáhli mimořádného úspěchu
v německé hudbě. Svůj název získal
podle skladatele Paula Linckeho.
Tato hudební cena města Goslar je
udílena každoročně od roku 1955
německým skladatelům, textařům
a interpretům.

n Goslarská bašta – Goslarer Zwinger –

expozice umístěná v obranné věži s jednou
z nejsilnějších zdí v Evropě

n Muzeum moderního umění – Mönchehaus

Muzeum

Nejvýznamnější akce v Goslaru
s nadregionálním významem:
n Udělování ocenění Kaiserring – císařského

prstenu v oblasti celosvětového moderního
umění

n Udělování ocenění Paul-LinkeRing – prstenu

Paula Linkeho v oblasti německé hudební
scény

n Řemeslné trhy – Kunsthandwerkermarkt
n Mezinárodní hudební festival

– Internationales Musikfest Goslar-Harz

n Německý kongres právníků – do Goslaru

každoročně přijíždějí právníci v oboru
dopravy na Deutsche Verkehrsgerichtstag

n Vánoční trh – Weihnachtsmarkt

& Weihnachtswald

Fotografie: Martin Schenk, Gerd Koch, archiv
města Beroun

Objekt z roku 1528 s idylickou zahradou je harmonicky integrován, propůjčuje neobvyklé, jedinečné prostory k prezentaci
uměleckých děl světových umělců. Muzeum nabízí celoročně mnoho zajímavých výstav. Hlavním bodem celoročního programu
je výstava děl v tom roce oceněného nositele císařského prstenu Kaiserringu. Poprvé byla tato cena propůjčena v roce 1975
Henry Moorovi, od té doby se stala prestižním každoročním světově uznávaným oceněním v oblasti moderního umění.
www.moenchehaus.de

Plastika hlavy s hřebíky „Goslarer Nagelkopf“ od Rainera
Kriestera je ukázkou umístění moderního umění ve veřejném
prostoru tak, jak můžete vidět na mnoha místech v Goslaru.

Osmdesát vánočních domečků s desítkami jehličnatých stromů zdobí historické centrum města.

Na goslarském vánočním trhu si přijdou na své i dětští návštěvníci. Připraven je pro ně mimo jiné kolotoč,
živá zvířata a vláček.
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Partnerství mezi městy Goslar a Beroun bylo uzavřeno 12. 9. 1991. Jejich dalším společným
partnerským městem je zároveň polský Brzeg. Město Goslar již po desetiletí udržuje aktivně
přátelské vztahy s dalšími čtyřmi městy, a to francouzským Arcachonem, izraelskou Ra´ananou,
anglickým Windsor and Maidenheadem a skotským Forresem.

Partnerství Berouna a Goslaru bude připomínat i dub u řeky Berounky, který byl slavnostně zasazen
10. září 2016 při příležitosti oslav 25. výročí trvání oficiálních partnerských vztahů. Dub společnými
silami zasadili starosta Berouna Ivan Kůs a goslarská radní Altmut Broihan za asistence starosty
Brzegu Jerzyho Wrębiaka a Burkharda Sieberta.

Při příležitosti 10. výročí partnerských vztahů, tedy v roce 2001, byl v Goslaru slavnostně pojmenován most na Berouner
Brücke. Této události se zúčastnil i tehdejší starosta Jiří Besser (na fotografii vlevo). Při 25. výročí pak na mostě přibyla ještě
pamětní deska. Od letošního září je na počest dlouholetého přátelství pojmenován podle Goslaru most na Zavadilku.

Pro své partnerské město Goslar nechala berounská
radnice vyrobit v Muzeu berounské keramiky speciální
dárek. Helena Klicperová namalovala tradiční technikou
- nanášením bílé a zelené engoby pomocí tzv. kukačky –
na keramický talíř vytočený hrnčířkou Ivou Kapounovou
motivy medvěda a orla vycházející ze znaků obou měst.

Burkhard Siebert je první a zatím také jedinou
osobností, které bylo uděleno čestné občanství
města Beroun. Obdržel ho za dlouholeté
budování a rozvíjení partnerských vztahů mezi
městy Beroun a Goslar v SRN a za šíření dobrého
jména Berouna v zahraničí. Osobně se od konce
šedesátých let, nejprve prostřednictvím sportu,
posléze přes dobrovolné i profesionální hasiče,
aktivně podílel na vytváření přátelských vztahů
mezi oběma městy. „Rád bych vás pozval do
Goslaru. Je to staré historické město, které bude
v roce 2022 slavit 1100 let od svého založení.
Goslar měl to velké štěstí, že nebyl během
2. světové války téměř poničen a zachoval
si historické centrum s mnoha stavebními
památkami. To je jistě pádný důvod, proč by
měl být pro Berouňany zajímavým turistickým
cílem. Chtěl bych ještě říct jednu zcela osobní
věc. Po té řádce let se Beroun stal mým druhým
domovem. Kdybych sečetl všechen čas, který
jsem tu strávil, byly by to nejméně 3 roky
mého života a za tu dobu jsem tu našel mnoho
opravdových přátel,“ uvedl Burkhard Siebert
v medailonku natočeném k příležitosti předání
čestného občanství.

Partnerská smlouva
Listinu o uzavření partnerství mezi městy
Beroun a Goslar podepsali tehdejší starostové,
za Beroun Štefan Filip a za Goslar Jürgen Paul
společně s ředitelem správy města Goslar
Michaelem Primusem. Samotnému uzavření
partnerství ale předcházela korespondence,
a to nejen mezi samotnými městy.
V dochovaných dokumentech můžeme nalézt
dopis s datem 2. 7. 1990, který goslarská strana
adresovala přímo prezidentovi tehdejší ČSFR
Václavu Havlovi. V něm se mimo jiné uvádí:
„Od roku 1965 jsou mezi městem Goslar a
československým městem Beroun přátelské
vztahy. Především díky sportu a početným
setkáním mládeže bylo možné zintenzivňovat
tyto kontakty až do dnešních dnů. Na základě
těchto vztahů je přáním obou měst vznik
oficiálního partnerství. Byli bychom Vám,
velevážený pane prezidente, velmi vděčni,
kdybyste tento úmysl mohl podpořit.“

Fotografie: Alena Šustrová, archiv města
Beroun

Výtěžek z prodeje ze stánku města Goslar při Hrnčířských trzích pravidelně putuje na charitativní činnost.
V roce 2017 byla částka věnována organizaci Klubíčko. „Finanční dar přispěje na přístavbu našeho
bezbariérového penzionu Klubíčko, jehož služby střídavě využívá celkem 45 klientů s těžkým zdravotním
i mentálním postižením,“ uvedla ředitelka Klubíčka Alena Pecková při předání daru.

Ministři zahraničních věcí Sigmar Gabriel a Lubomír Zaorálek navštívili také Gymnázium Joachima Barranda, kde besedovali se studenty.
Většina otázek měla společné téma, a to Evropskou unii.

V červnu 2017 navštívil Beroun při své oficiální cestě do České republiky ministr zahraničních věcí SRN Sigmar Gabriel. Jeho volba nebyla
náhodná. Sigmar Gabriel totiž pochází z Goslaru. Při prohlídce berounské radnice udivoval svými dokonalými znalostmi o vzájemné
spolupráci obou měst. Do Berouna přijel v doprovodu ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka a také 1. radního města Goslar
Burkharda Sieberta, který patří k jeho blízkým přátelům.
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společná setkání
xxx

Co možná nevíte...
První společné vzájemné setkání výtvarníků se
uskutečnilo v červenci roku 2004, kdy přijeli do
Berouna na pozvání zdejší radnice vystavovat
tři goslarští umělci: Eike Geertz, Horst König a
Dieter Utermöhlen (na snímku s
malířem Karlem
Součkem).
v
historii Městské
galerie Beroun se
tak představili jejím návštěvníkům
zahraniční malíři a sochaři. V Goslaru se ve stejné době uskutečnila první výstava berounských
malířů Viktora Žabinského, Davida Ištoka, Jiřího
Kreissla a Jana Patáka.
V dalších letech vystavovala v Goslaru své
obrazy např. Lucie Suchá, Jan Rynda nabídl
dřevěné plastiky, Jiří Kopřiva fotografie a Květa
Makovská nechala nahlédnout do své keramické
říše.
V Duslově vile byly postupně k vidění akryly s
rostlinnými modely od Ingrid Krieser-Demuth, a
fotografie Martina Schenka z Goslarsche Zeitung,
svými díly přispěli také Maria Jösch, Marlies
Glase nebo Ingeborg Pommer.

Partnerství Berouna a Goslaru
nestojí jen na oficiálních setkáních
představitelů obou měst. Právě
naopak. Hlavním cílem je setkávání
mládeže, sportovců, umělců a všech,
kteří projeví zájem. Řada takových
setkání se již uskutečnila a další se
plánují. V letošním roce se například
setkali mladí hudebníci ze Základní
umělecké školy Václava Talicha
v Berouně a studenti Ratsgymnasia
Goslar.

Město Beroun ve
spolupráci se ZUŠ Václava
Talicha uspořádalo
v březnu setkání
dechových orchestrů
z Berouna a partnerského
německého města
Goslar. Mladí hudebníci z
goslarského Ratsgymnasia
ze sboru Symphonisches
Blasorchester společně
s ODDechovkou ze
ZUŠ Václava Talicha
připravili koncert, který
se uskutečnil v Kulturním
domě Plzeňka. Jedinečný
projekt měl velký úspěch
a publikum v závěru
koncertu aplaudovalo
vestoje. Studenti mezi
sebou navázali přátelské
vztahy a slíbili si, že
zůstanou i nadále ve
spojení. V roce 2019
se uskuteční obdobný
koncert v Goslaru.

Na pozvání goslarského Sport Clubu 1908 se žáci ČLU Beroun vypravili na velký mezinárodní halový turnaj, kterého se účastnilo 80 mužstev z Německa, Polska, Izraele a Česka.
Starší žáci podali v průběhu celého klání fantastický výkon, čemuž nasvědčuje i fakt, že kapitán Adam Řeřicha byl oceněn hráčem turnaje. Berounští fotbalisté zaslouženě
obsadili 1. místo. Skvělý výkon podali i mladší žáci, kteří ve velké konkurenci vybojovali 4. příčku.
Na začátku prázdnin
v létě 2017 se skupina
žáků a studentů z
partnerských měst
Goslar a Beroun
zúčastnila akce
cyklotour. Během dvou
týdnů zdolali na kole
trasu mezi Berounem
a Goslarem o délce
570 km. Kromě
sportovního výkonu
si aktivně procvičili
němčinu a angličtinu.
Pro některé to bylo první
setkání s cizím jazykem
v praxi. Během cyklotour
mladí sportovci navštívili
i řadu zajímavých míst,
například pohoří Harz,
Drážďany, Českosaské
Švýcarsko včetně
Pravčické brány,
památník Terezín, hlavní
město Prahu i hrad
Karlštejn.

V roce 2009 v rámci Berounského plenéru vytvořili Eike Geertz a
Jan Rynda společnou plastiku nazvanou Dialog. Prohlédnout si ji
můžete v Pakostově sadu.
Sochařka Eike Geertz často používá
pro svá díla ušlechtilé materiály,
jako je alabastr, opál, dubové či
akátové dřevo. Berounské publikum
zaujala zejména její plastika z opálu.

Fotografie: archiv měst Beroun a Goslar
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Pěvecký sbor Slavoš v Goslaru koncertoval opakovaně. Dosud poslední vystoupení se uskutečnilo v září 2017
u příležitosti 140 let působení goslarského smíšeného sboru Juventa. Návštěvu korunovalo skvělé společné
vystoupení obou pěveckých těles v sále Císařského paláce. Berounští zpěváci si nenechali ujít příležitost
prohlédnout významná a pamětihodná místa Goslaru.

