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Post obhájila polovina zastupitelů
H

ned osm z devíti kandidujících
stran bude mít v následujících
letech své zastoupení v Zastupitelstvu města Beroun. Křeslo zastupitele nezískala pouze Strana
svobodných občanů. Osazenstvo se
z poloviny obmění, z 21 stávajících
zastupitelů jich svůj dosavadní post
obhájilo 11.
Ve volbách v Berouně zvítězilo
uskupení NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI
v čele se stávající starostkou Šárkou
Endrlovou, které si oproti minulému období o jedno křeslo polepšilo
a získalo celkem 6 mandátů. Druhá
skončila ČSSD, která naopak oproti

minulému období o dva mandáty
přišla, bude mít 3 zastupitele. Stejný počet mandátů získalo i Hnutí
ANO, které bude nováčkem v zastupitelstvu. Strana zelených a Beroun
sobě bude mít v zastupitelstvu dvě
křesla, stejně jako ODS, TOP 09
a NEZÁVISLÍ a KSČM. Další nováček
uskupení PRO BEROUN získalo
1 mandát.
Komunální volby v Berouně
provázela nízká volební účast.
K urnám přišla pouhá třetina voličů. V případě komunálních voleb
to dokonce byla nejnižší volební
účast od roku 1994. n

Výsledky voleb v Berouně v %
NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI 25,80
Česká strana sociálně
demokratická
14,23
Politické hnutí ANO 2011 11,88
Strana zelených
a Beroun sobě
9,85
Občanská demokratická
strana
9,59
TOP 09 a NEZÁVISLÍ
9,29
Komunistická strana
Čech a Moravy
8,54
PRO BEROUN
7,14
Strana svobodných občanů 3,64

Volba nového
vedení města: 5. 11.
Ustavující zasedání nového berounského zastupitelstva
se uskuteční ve středu 5. listopadu od 15.00.
Protože kvůli obsazenosti
nebylo možné uspořádat jednání v Kongresovém sále Best
Western Hotel Grand, vrátí se
zasedání po letech do jednacího sálu Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových
(někdejší Okresní úřad), který
se nachází v ulici Politických
vězňů 20. Na programu bude
nejen volba nového vedení
města, ale také nových členů
jednotlivých výborů. Jednání
bude tradičně přenášeno online na webu města. n

Znovunabytí
svobody připomenou
dobové snímky

P

n Pietní akt na městském hřbitově i úvodní koncert Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun
zahájil prasynovec věhlasného dirigenta Jan Talich.
Foto: P. Nováčková

Nově objevená planetka se jmenuje Berounurbi

N

ově objevenou planetku č.
24839 české astronomky Lenky Kotkové zaregistrovala Mezinárodní astronomická unie (IAU) pod
názvem Berounurbi. Beroun, který
se chystá na oslavy 750 let od první
písemné zmínky, se tak zařadil
mezi zhruba sedm desítek českých
a moravských obcí, které se mohou
pochlubit „vlastní“ planetkou. Dík
za to patří pracovnici astronomické
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observatoře v Ondřejově Lence Kotkové, která má na svém kontě již
více než dvě stovky nově objevených
planetek, a astronomovi Jiřímu
Grygarovi. Ten přesně podle mezinárodních regulí zpracoval anglický text, na jehož základě bylo
jméno Berounurbi, jež splnilo i
požadavek jednoslovného názvu,
schváleno. V našem regionu mají
svoji „hvězdičku na nebi“ ještě

obce Stradonice a Karlštejn. Také
řeka Berounka získala svoji planetku číslo 4702. Slavnostní předání
certiﬁkátu IAU proběhne během
adventního koncertu v neděli 30.
listopadu. Na Husově náměstí se
ho zúčastní i objevitelka Lenka Kotková, se kterou se budete moci
osobně sejít i v lednu v rámci besed
cyklu Setkání s autory, které máte
rádi. M. Holečková n

ětadvacáté výročí znovunabyté
české demokracie si v Berouně
budete moci připomenout sérií ﬁlmových dokumentů mapujících
pohnuté dny listopadu 1989. Vzpomínkovou akci připravuje MKC
Beroun v týdnu od 17. do 24. listopadu.
Každý tento den městské kino
nabídne jako předﬁlmy hlavních
ﬁlmových představení autentické
týdeníky, tak jak byly promítány
před 25 lety. V Den boje za svobodu
a demokracii 17. 11. pak kino promítne ﬁlm Jiřího Vejdělka Něžné
vlny, jehož ﬁnále vás zanese právě
na Národní třídu roku 1989.
Dokumentární ﬁlmy, které
budou promítány: 17. listopad –
vláda moci končí; 10 dnů 1989, které změnily naši zemi; Svědomí proti
násilí – 17. listopad a studenti;
Reﬂexe – dramatické momenty
roku 1989; Odsun – sovětská vojska
se stěhují; Po roce – rozhovory se
sedmi z těch, co byli před rokem
při tom. n
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Děti za hřiště poděkovaly básničkou Kraj podporuje výstavbu obchvatu
Také děti z MŠ Tovární si užily
berounské mateřské škoBerouna a Králova Dvora
Vlyšechny
v pátek 3. října oﬁciálně pře- počátkem října druhé letošní Váno-

vzaly k užívání nová dopravní hřiště,
prolézačky a moderní didaktické
pomůcky. Město na ně získalo vrámci projektu Inovace a legrace evropskou dotaci v hodnotě 6 milionů.
V Mateřské škole Drašarova děti společně s paní učitelkou poděkovaly
za nové atrakce a hry básničkou.
Děkujeme za dárky,
jsou to prima hračky.
Na dopravním hřišti
učíme se značky.
Inovace-legrace
to je pěkná psina,
řešit nové úkoly,
není pro nás dřina.
Do školky se těšíme,
že si zazpíváme.
Srdečně vás zdravíme,
dobře se tu máme.

ce, když jim byly slavnostně předány nové hračky, didaktické pomůcky, vybavení zahrady a dopravní hřiště. V pátek 10. října proběhl
Den otevřených dveří, aby se i rodiče mohli seznámit s novým vybavením školky, které budou jejich děti
využívat při výuce. Můžeme se tak
mezi školkami pochlubit největším
dopravním hřištěm, které jsme si
ještě dozařídili stanovišti s čerpací
stanicí, myčkou a autoservisem,
kde ochotně zaskočí ten, kdo zrovna
nejezdí. Zaujal rovněž Magic Box
s velkou interaktivní promítací plochou. Celý týden jsme zkoumali
možnosti nových her a hraček ve
třídách. Radost a nadšení dětí mluví za vše. Děkujeme. Radka Zbuzková, MŠ Tovární n

M

inistr průmyslu a obchodu
Jan Mládek se 9. října setkal
s představiteli Berouna. Šlo
v pořadí o třetí návštěvu ministra
v Berouně za uplynulé dva měsíce.
Jednání se zúčastnili také středočeský hejtman Miloš Petera a ředitel berounského Úřadu práce.
Hovořilo se o nabídce učebních
oborů i následné nabídce práce
v regionu. V současné době se
nezaměstnanost na Berounsku
pohybuje kolem 6,2 %. Po okresech v těsném sousedství Prahy,
Mladé Boleslavi a Benešovu je to
pátá nejnižší nezaměstnanost
v kraji. Při debatě se projednával
rovněž problém kamionové dopravy. „Znovu jsme jednali o vybudování obchvatu města, který by
odvedl dopravu z centra. Chceme
najít takové řešení, které pomůže
nejen Berounu, ale také městům
Králův Dvůr a Zdice. Jednali jsme

také o náhradní trase železničního
koridoru, neboť vedení města
Berouna nesouhlasí s trasou vedenou podél dálnice tak, jak je
zakreslena ve schválených Zásadách územního rozvoje Středočeského kraje. Berounští požadují
změnu této trasy,“ řekl hejtman
Petera. Kvůli vybudování nové
páteřní komunikace inicioval Středočeský kraj podepsání memoranda o spolupráci s městy
Beroun a Králův Dvůr. Krajští radní o něm rozhodli 29. září. „Spolupráce se týká projednání
a inženýrské přípravy Jižního
obchvatu Berouna a Králova Dvora podél severního břehu řeky
Litavky za více než jednu miliardu
korun a pomůže zlepšit kvalitu
života i prostředí obyvatelům
měst,“ dodal hejtman. Slavnostní
podpis memoranda o spolupráci
je naplánován na 3. 11. n

Práce na parkovacím domě ﬁnišují

P

ráce na výstavbě parkovacího
domu U Černého koně finišují. Dokončen a zkolaudován by
měl být objekt, který nabídne
158 parkovacích míst, na počátku roku 2015. Následně začne
sloužit veřejnosti. V přízemí
budovy bude sídlit Kooperativa
a Česká spořitelna, investor

Důležitá upozornění
n Město nadále hledá nového
nájemce pro přízemí Kulturního
domu Plzeňka, které má sloužit pro
gastronomický provoz. Upravené
podmínky má schválit nová rada.
Následně budou znovu zveřejněny
na webu města. V podmínkách
veřejné soutěže bude nadále platit,
že nový nájemce již nesmí v těchto
prostorách provozovat hazardní
hry a jiné podobné služby. Plzeňku
čeká zásadní rekonstrukce, jejíž
celková hodnota dosáhne 26 milionů korun. Dvacet milionů se přitom městu podařilo získat z evropských fondů.
n Lávka přes Litavku vedoucí
k autobusovému nádraží se podle
aktuálního vyjádření stavební ﬁrmy
zavře od listopadu. Její uzavření
oddálilo přeložení vodovodní přípojky a dalších inženýrských sítí.
Lávka má být uzavřena do konce
roku. Aktuální informace budou
zveřejňovány na webu města. Na
rekonstrukci této lávky a lávky
V Kozle se městu podařilo získat
dotaci ve výši 7,6 milionů korun.
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vyjednává také s dalšími nájemci, kteří by nabídli restaurační či
jiný gastro provoz. Další kanceláře se budou nacházet v horním
patře budovy. Snahou města
bude, aby ceny parkovného byly
přívětivé a nalákaly řidiče využívat parkování v těsném sousedství centra. n

Dětská porota opět vybere nejlepší snímek

T

řebaže ceny audiovizuální tvorby Trilobit Beroun se budou
v berounském kině předávat až
17. ledna, dětská porota udělující
cenu Berounský medvídek začíná
naplno pracovat již nyní. Sedmičlenná skupina se začne pravidelně
scházet nad nominovanými snímky
od 7. listopadu. „Stejně jako loni

si budeme snímky promítat vždy
v pátek odpoledne ve výtvarné třídě
ZUŠ Václava Talicha a budeme
o nich diskutovat,“ uvedla koordinátorka dětské poroty Andrea
Borovská. Porotu tvoří 4 dívky a 3
chlapci ve věku od 7 do 14 let, předsedou poroty zůstává loni osvědčený Adam Bartoš.

Ke snímkům přihlášeným tvůrci nebo producenty, které měly premiéru od 1. října 2013 do 1. října
2014, bude mít dětská porota možnost nominovat ještě další soutěžní
pořad. Verdikt poroty by měl padnout na posledním promítání
12. prosince, až do lednového předávání cen ale zůstane tajný. n

Pětiletý chlapec cestoval sám s prázdnými lahvemi

A

si pětiletého chlapce, který
15. 10. cestoval sám autobusem
od Prahy, přivedla
na služebnu jedna
z cestujících. Chlapec chtěl vrátit
prázdné lahve a dojet za babičkou do Nižboru. Hlídka
se spojila se sociální pracovnicí, které chlapce i celý případ předala.
n Muž, který vyhrožoval zabitím
a později i sebevraždou, volal na služebnu městské policie. Byl agresivní
a dožadoval se pomoci, odmítal ale

sdělit své jméno. Hlídka se spojila
s Policií ČR. Podařilo se jim zavolat
muži zpět na mobilní telefon a sjednat si s ním schůzku. Na místě policisté zjistili, že muž má v sobě 3
promile alkoholu. Protože stále
vyhrožoval sebevraždou, byl převezen do psychiatrické léčebny.
n Kvůli ženě, která slovně a později
i strkáním napadala 6. 10. pracovnici OSSZ, zasahovala na místě hlídka městské policie. .
n Nepřizpůsobivé osoby, které
v centru města i přilehlých ulicích

dělají nepořádek, budí pohoršení,
znečišťují prostředí, a nebo porušují
vyhlášku o zákazu požívání alkoholu, městská policie několikrát
během dne z místa vykazuje. Nejčastěji se jedná o Husovo náměstí,
hlídky v maximální míře kontrolují
také okolí škol, institucí a obchodních domů. Využívají k tomu rovněž
kamerový systém. Hlídky požadují
po těchto osobách, aby po sobě
nepořádek uklidily. V případě potřeby je strážníci poučují, kam a na
koho se mají obrátit o pomoc. n
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Nově zvolení zastupitelé Berouna pro roky 2014–2018
NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI
Endrlová Šárka Ing.
36 let, bezpartijní
Povoláním ekonomka,
personalistka. Narodila se v Plzni, v Berouně
žije od roku 2008. Je
vdaná, má dva syny.
Nikdy nebyla členkou žádné politické
strany, v komunální politice působí
od roku 2010 nejprve v pozici místostarostky a od roku 2011 v pozici starostky.
Hojka Ivo MUDr.
55 let, bezpartijní
Plicní lékař, alergolog.
Narodil se vPraze, vBerouně trvale žije od
roku 1994. Je ženatý,
otec dvou dětí. Nikdy
nebyl členem politické strany. Vzastupitelstvu města za Nezávislé Berouňáky
od roku 2012, je také předsedou komise sociálních věcí a zdravotnictví.
Lidinský Stanislav Mgr.
54 let, bezpartijní
Pedagog a ředitel
berounského gymnázia. Je ženatý, má dva
syny, dvě vnoučata,
nikdy nebyl členem
politické strany. O roku 1998 pracuje
v zastupitelstvu města za Nezávislé
Berouňáky aod roku 2002 vradě města.
Štěpánek Josef
41 let, bezpartijní
Hudebník a ředitel
umělecké školy. Narodil se v Berouně. Je
svobodný, bezdětný,
nikdy nebyl členem
politické strany. Vzastupitelstvu města pracuje za Nezávislé Berouňáky od
roku 2010, je také předsedou kulturní
komise.
Táborská Kateřina MUDr.
50 let, bezpartijní
Známá berounská kožní lékařka. Narodila se
vHořovicích, celý život
žije v Berouně. Je vdaná, má dvě děti. Nikdy
nebyla členkou politické strany.
V zastupitelstvu města za Nezávislé
Berouňáky pracuje od roku 2010.
Urbánek Josef
61 let, bezpartijní
Dopravní referent,
pořadatel Vodáckého
maratonu. Působí jako
odborný referent pro
oblast dopravně správních agend na odboru dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje.
Narodil se v Berouně. Je ženatý, má jednoho syna. Vkomunální politice dosud
působil jako člen sportovní komise.
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ČSSD
Kůs Ivan Mgr.
67 let, člen ČSSD
Narodil se v Mezouni.
V Berouně žije od
roku 1973. Rozvedený, dvě děti. Od
roku 1994, mimo
období 2006–2010, je členem zastupitelstva města. Vykonával funkci předsedy kontrolního výboru
zastupitelstva a v letech 1998 až
2002 byl členem rady města. Od
roku 2011 místostarostou města
s gescí za školství, kulturu, sociální
věci a zdravotnictví a za životní prostředí.
Pěničková Dagmar MUDr.
54 let, bezpartijní
Praktická lékařka pro
dospělé. Narodila se
v Příbrami, v Berouně
žije od roku 1988. Rozvedená, matka dvou
dětí. V zastupitelstvu města pracuje
od roku2006. Od roku2011 jako členka rady města.
Trejbal Zdeněk Ing.
70 let, člen ČSSD
Narodil se v Berouně
a stále žije v Berouně,
je ženatý. Se ženou
mají dvě dospělé děti
a čtyři vnučky. Od roku
1971 působil pracovně stále vBerouně, od roku 1989 byl spoluvlastníkem
projektové a stavební firmy, kterou
v roce 2006 předal spolupracovníkům, v zastupitelstvu města pracuje
od roku 2010, byl předsedou finančního výboru.

Politické hnutí ANO 2011
Mišina Michal Ing.
43 let, bezpartijní
Stavební inženýr. Narodil se a trvale žije
v Berouně. Je ženatý,
otec jednoho dítěte.
Nikdy nebyl členem
žádné politické strany ani hnutí.
Šnaidauf Emil Mgr.
58 let, bezpartijní
Od narození celý
život působí v Berouně. Je absolventem
Pedagogické a Přírodovědecké fakulty
UK v Praze, v současné době učitel
na ZŠ. Je autorem 14 naučných stezek a řady informačních panelů
s přírodovědnou tématikou. Je
předsedou ZO ČSOP Beroun.
V minulosti pracoval s mládeží ve
sportovních oddílech. V zastupitelstvu pracoval již v minulosti
a vykonával funkci předsedy komise životního prostředí. Je ženatý,
má 2 dospělé syny.
Zelienková Kristýna Ing.
40 let, členka Hnutí ANO 2011
Narodila se na Moravě
vobci Uherský Ostroh,
v Berouně žije od roku
2001, má 2 děti. V současné době pracuje
jako poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Specializuje se na ekonomiku cestovního
ruchu. V Poslanecké sněmovně pracuje vRozpočtovém výboru ave Výboru pro evropské záležitosti. Její oblastí
jsou dotace.

ODS
Chalupová Soňa RNDr.
58 let, členka ODS
Je spolumajitelkou
a jednatelkou soukromé geologické kanceláře. Je vdaná a má dva
syny. Od listopadu
1990 a října 1994 byla 1. místostarostkou města Beroun, od října 2002
do května 2011 byla radní města
Berouna.
Randa Vratislav Ing.
52 let, bezpartijní
Manažer a daňový
poradce. Byl členem
první polistopadové
rady města a předseda
finančního výboru.
V letech 2002 až 2005 byl radním
města Berouna a předsedou finančního výboru. V současné době je předsedou dozorčí rady městského
aquaparku Tipsport laguna a předsedou představenstva akciové společnosti Tipsport.

Strana zelených a Beroun sobě
Havel Tomáš Ing.
59 let, bezpartijní
Stavební inženýr, berounský rodák a patriot. Je ženatý, má dva
syny a jednoho vnuka.
Osmnáct let byl členem městské rady, osm let místostarostou a poté i starostou města
Berouna.
Patera Martin Ing. arch.
30 let, bezpartijní
Architekt v berounském architektonickém studiu. Vystudoval berounské gymnázium a Fakultu
architektury ČVUT v Praze. Aktivní
v občanském sdružení Beroun sobě.
Spolupořadatel Dne architektury
v Berouně.

TOP 09
Patrik Brodan, BBA
36 let, člen TOP 09
Narodil se v Praze, ale
už od dětství se pohyboval v Berouně. S komunální politikou začal minulé volební
období jako radní a od dubna 2011
pokračoval jako neuvolněný místostarosta. Mimo působnosti a s tím
spojenou agendou ve vedení města
jako místostarosta byl členem komise
územního plánování a regenerace
památkové zóny. Ve Středočeském
kraji působí jako zastupitel a člen
komise bezpečnosti.
Olga Chocová Mgr.
60 let, bez politické příslušnosti
Středoškolská učitelka. Je berounská rodačka, stejně jako byli
její rodiče a jsoujejí dvě
dcery. Učí už druhé
generace svých prvních studentů na
Gymnáziu J. Barranda. V předcházejících volebních obdobích pracovala
v kulturní komisi a v komisi prevence
kriminality.
KSČM
Pokorný Jiří
76 let, člen KSČM
Narodil se v Běštíně,
V Berouně žije od roku
1953. Je ženatý , má dvě
dcery, 4 vnoučata a 1
pravnučku. Původním
povoláním slévač, později pracoval
jako profesionální pracovník v odborovém hnutí, pak 12 let v TS jako
důchodce, nyní je v důchodu. Vzastupitelstvu města pracuje od roku 1990,
členem rady města byl v letech 1998
až 2002. Od roku 1992 až dosud pracoval jako předseda a později člen
bytové komise.
Pavlis Josef
38 let, bezpartijní
Narodil se v Hořovicích.
V Berouně žije od narození. Od roku 1999
zaměstnancem TS Beroun jako řidič. Od roku
2003 předseda odborové organizace.
Členem dopravní komise od roku
2011. Svobodný bezdětný.
PRO BEROUN
Besserová Jana MUDr.
57 let, bezpartijní
Berounská stomatoložka. Narodila se vPraze,
kde vystudovala medicínu. V Berouně žije
přes třicet let a jako
zubní lékařka provozuje svoji stomatologickou praxi Má dva syny.
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Dalekohledem uvidíte krásy Berounska
V

novém kabátě má od počátku
roku fungovat Městské informační centrum Beroun. Během listopadu a prosince budou totiž pro
informační kancelář upraveny prostory někdejší prodejny traﬁky. Na
tuto rekonstrukci navážou úpravy
stávajících prostor íčka, kde vznikne další příjemné místo pro setkávání a posezení.
Autorem návrhu nové podoby
berounského íčka stejně jako Muzea
berounské keramiky je Tomáš
Petráň. Snahou je totiž vtisknout
těmto turistickým cílům jednotnou
linku, která je vzájemně propojí.

Ve svém návrhu se přiklání ke
stylizaci v duchu komiksových postav a krajin, zvýrazňuje i některé
místopisné zajímavosti. A tak se
například v návrhu objevují všudypřítomní koně, jejichž odkazy
najdete nejen v Berouně, ale i těsném sousedství: Tetíně, Koněprusech, Stradonicích aj.
V bývalé traﬁce bude návštěvníkům k dispozici hlavní recepce
s výběrem turistických cílů v Berouně a jeho nejbližším okolí spojená
s prodejem vstupenek na akce. Do
středu místnosti navrhl autor umís-

Krátce
n Na Dni otevřených dveří byly
představeny dvě novinky
v autobusu MHD Beroun-Králův
Dvůr. První novinkou je testovací
provoz informačních LED panelů
v bílé barvě. Tato technologie
je na MHD testována jako první
v ČR. Kromě Česka je toto
barevné provedení nasazováno
ve SRN (především v regionu
Frankfurtu nad Mohanem). Další,
druhou, novinkou ve stejném
autobusu je nabíječka pro
dobíjení mobilních telefonů či
tabletů přímo v autobusu.
Po zkušebním provozu na jedné
z linek PID, byl touto technologií
vybaven i jeden autobus na
MHD Beroun-Králův Dvůr.
n Střední zdravotnická škola
Beroun nabízí pro školní rok
2015/2016 obory čtyřletého
denního studia: zdravotnický
asistent a sociální činnost
(vhodné pro dívky i chlapce).
Formou kombinovaného
pětiletého studia: sociální
činnost. Hořovická a berounská
nemocnice nabízejí studentům
oboru zdravotnický asistent
možnost stipendijního
programu. Dny otevřených dveří
se na škole konají
26. 11. 2014 (středa) a 14. 1.
2015 (středa) od 12–16.30
hodin. Více na
www.szsberoun.cz.
n V listopadu se opět mění
četnost mobilního svozu bio
odpadu od rodinných domů
v Berouně. Pravidelný týdenní
svoz bude ukončen
v 47. týdnu tedy v úterý
18. 11., ve středu 19. 11. a ve
čtvrtek 20. 11. 2014. Následně
bude svoz bio odpadu probíhat
jednou za 14 dní počínaje 49.
týdnem. Tedy od úterý 2. 12.,
středy 3. 12. a čtvrtka 4. 12.
bude probíhat dále pravidelně
každý lichý týden. Týdenní svoz
bude opět zahájen od dubna
2015. Roman Jindra

www.mesto-beroun.cz

tit otočný dalekohled, který v krátkých video spotech představí konkrétní místa nacházející se daným
směrem.
Z prostor stávajícího íčka se stane další centrum kulturního a společenského života. Návštěvníkům
bude k dispozici knihovna se sbírkou knih, časopisů a tištěných
materiálů věnovaných městu.
K vidění zde má být i malá expozice
slavných rodáků a obyvatel města.
Právě v těchto prostorách najde své
místo i sbírka medvědů, která byla
letos vyhlášena. Neměly by tu chybět ani zajímavé interaktivní hry.
Pasáž z Husova náměstí zůstane
průchozí. Její nový vzhled s dřevěnými lavicemi a vitrínami připomínajícími okna vagonu, včetně výstražných cedulek, má napodobovat cestu
starým železničním vagonem, kde je
možné v klidu posedět. Vkolmé zadní
části pasáže vedoucí do ulice V Pražské bráně bude umístěna expozice
Řeka času i se starou kanoí zavěšenou u stropu.
Tomáš Petráň si pohrál rovněž
s dalšími atributy města. Využil
například katastrální mapu města,
která připomíná postavu poutníka,

n
n
n

n
n

Multimediální a výstavní
činnost T. Petráně
Informační centrum keltské
kultury na zámku v Nižboru
Bitva u Lipan a její odraz
v českých dějinách, Podlipanské
muzeum Český Brod
Kolínsko – území
s archeologickými nálezy
a letecká prospekce. Regionální
muzeum v Kolíně
The Day after … Tchernobyl –
Výtvarný festival BLACK,
Pardubice
Lety do minulosti – Národní
muzeum v Praze

obchodníka s nůší či turistu s batohem (viz foto). Neopomněl ani na
nový symbolický slogan: Ber,
Berounsko jako na dlani. n

Muzeum ukáže i keramiku sloužící v každodenním životě

S

tavební práce na novém Muzeu
berounské keramiky jsou sice
v plném proudu, na jeho otevření
si ale budou muset občané počkat
na příští rok. Situaci zkomplikovalo
výběrové řízení na interiéry muzea,
ve kterém byla vybrána ﬁrma až
napotřetí. V předcházejících dvou
kolech se totiž nepodařilo dodavatele vybrat.
V současné chvíli již má budova
novou střechu, repasována jsou
původní okna, hotovy jsou z větší
části i vnitřní prostory. Přesvědčili
se o tom i představitelé města, kteří
si byli průběh rekonstrukce prohlédnout.
Co nového Muzeum berounské
keramiky návštěvníkům nabídne?
Koncepce prostoru domu i přilehlého okolí vychází z principu kruhu,
který je základem keramické techniky. Středem kruhu je bašta se
dvěma výstavními prostory,
v prvním patře se bude nacházet
pec s ožívající historií, ve druhém
podlaží by mohl být vystaven džbán
Šimona Nemazala. Muzeum nabídne multifunkční prostory nejen pro
stálé expozice, ale i dočasné výstavy. Využít je budou moci i děti
z různých kroužků keramiky,
mateřská centra aj.

Přízemí muzea
Zde se bude nacházet recepce
doplněná nabídkou propagačních
předmětů a drobných dárků. V jedné z místností bude umístěna
archeologická expozice, v baště si
budou moci návštěvníci prohlédnout repliku hrnčířské pece
s kachli po obvodu, nad ní bude
v projekci představen život renesančních hrnčířů. Zadní dvě místnosti v přízemí budou sloužit dílně
s hrnčířským kruhem a současně
i netradiční keramickou pecí,
v jejíchž kachlích budou ztvárněny
mikropříběhy související s berounskou hrnčířskou tradicí i současností.
1. patro
Návštěvníkům nabídne expozici kuchyně s keramikoupoužívanou v každodenním životě. Vystaveny zde tak budou například
keramické formy, zásobníky, šuplíky s keramickými držátky a další
keramické nádoby sloužící kuchařkám. Nad všemi těmito nádobami
by pak měla být k vidění rozvodná
skříň s veškerým elektroinstalačním materiálem první poloviny 20.
století, který byl rovněž z keramiky.
Ve výklenku bašty bude na točně

za sklem umístěn berounský
džbán Šimona Nemazala ze 16. století, jeden z nejznámějších exponátů raněnovověké keramiky.
Další místnosti budou věnovány berounskému zboží a místní
hrnčířské výrobě v dobách její největší slávy. Obě místnosti svou
výzdobou evokují renesanci,
využívány budou moci být i jako
kinosál. V prvním patře se bude
nacházet i galerie pro dočasné
výstavy.
Exteriér
Dvorek muzea je vyhrazen prezentaci uměleckých děl z keramiky.
Z něj se vstupuje rovněž na toalety.
Na protější straně uličky se rozprostírá zahrada se zahradním
domkem, která bude využívána pro
akce pod širým nebem a pro posezení. n
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Advent zahájí obří andělé na chůdách
Z

jevením několika andělů v nadlidské velikosti vypuknou v neděli 30. listopadu na berounském
náměstí tradiční oslavy Berounského adventu. Trvat budou celé tři
týdny.
Anděle tančící na chůdách za
zvuků rolniček, činelů a zvonků na
Husově náměstí potkáte již od 15.40,
kdy začne jedno zveselých vánočních
představení Divadla Kvelb nazvané
Jak andělé zdobili a zlobili. Samotný
adventní koncert komorního souboru Musica Bohemica vypukne tradičně v 16.00. Úderem 17. hodiny
pak bude slavnostně rozsvícen
vánoční strom. Zdobit jej budou stylové perníky adrobná světýlka. Navíc
bude veřejnosti představena nová
postava do berounského betléma.
Půjde o ﬁguru dudáka, která loni
skončila na druhém místě v anketě
berounských občanů. Postavu
do betléma, který nyní čítá celkem
10 postav, šest zvířat a dva reliéfy
oslíka a vola, opět vytvoří řezbář Jan

Viktora. Představitelé města současně převezmou certiﬁkát o registraci
nové planetky nazvané podle města
Berouna Berounurbi.
Vánoční program bude na Husově náměstí pokračovat i v následujících třech týdnech. V horní části
náměstí budou probíhat adventní
trhy. Otevřeno zde bude osm stánků,
které město pro tyto účely nově
zakoupilo. Příchozím nabídnou
vánoční dekorace a zboží, chybět
nebude ani něco na zahřátí.
V těsném sousedství tržiště se
bude nacházet pódium, na kterém
se postupně představí děti z berounských škol i školek. Jejich program
zde bude probíhat vždy v úterý a ve
čtvrtek dopoledne. Další koncerty
jsou připraveny na každou adventní
neděli od 16.00, živo zde ovšem bude
o sobotách dopoledne, kdy se
postupně představí například dechové kvinteto či staropražská kapela
Třehusk. Těšit se můžete ina zpívání
koled, módní přehlídku nebo hoke-

PROGRAM ZAČÁTKU ADVENTU
25. 11. Příjezd vánočního stromu
28. 11. Stavba betlému
30. 11.
15.00 Adventní koncert Svatojakubského chrámového
sboru v kostele sv. Jakuba. Program: Svatojánské
roráty, řídí Jiří Beščec, na
varhany hraje Lukáš Petřvalský.
15.40 Jak andělé zdobili a zlobili – představení na náměstí
16.00 Koncert souboru Musica
Bohemica na náměstí
16.45 Představení nové postavy
do betlému, berounské
planetky, zapálení svíce
17.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
1. 12. Zdobení vánočních stromků žáky berounských škol
na Husově náměstí od
10.00
5. 12.
10.00 Otevření kluziště na Husově náměstí. Mikulášská
pro děti z berounských
škol a školek. Soutěž o nejhezčí masku Mikuláše,
čerta a anděla, exhibice
TJ Kraso
Další prosincový program přineseme v příštím vydání
jovou exhibici. Neseďte doma a přijďte se pobavit se svými známými,
kamarády a dětmi na Husovo náměstí. n

Bruslit se bude na náměstí celý měsíc
Umělé kluziště, které mělo loni
během adventu na Husově náměstí
úspěšnou premiéru, zakoupí město
natrvalo. Navíc bude výrazně větší
a bruslit se na něm bude od 5. prosince až do 4. ledna. Zatímco loni

měli školáci a veřejnost k dispozici
hřiště o ploše 110 m2, na základě
zkušenosti město objednalo plochu
14x14 metrů, tj. 196 m2.
Bruslení zahájí 5. prosince od
10.00 Mikulášská určená pro děti

z berounských základních
a mateřských škol. Na děti čekají
různé soutěže, vystoupení dětí
z krasobruslařského oddílu TJ
Kraso i hokejistek oddílu HC
Berounské Lvice. Pro milovníky
dopravních prostředků zde budou
k vidění nové autobusy společnosti PROBO BUS. Pokud děti dorazí
v převleku Mikuláše, čerta anebo
anděla, mohou se zapojit do soutěže o nejlepší masku a získat
krásné ceny. n
KLUZIŠTĚ U HUSA
Otevřeno 5. 12.–4. 1. 2015
Ve všední dny od 15–20, o víkendech 10–20 hodin.
K dispozici půjčovna a broušení
bruslí
Občerstvení
Na pořízení kluziště přispěly společnosti: VaK Beroun, PROBOS
BUS a Tipsport + LOGA
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Musica Bohemica
je komorní soubor s třicetiletou
tradicí. Jeho základní složení je třináctičlenné, může se však rozšířit
a provádět i projekty s více jak
sedmdesáti členy včetně sboru.
Díky tomu může interpretovat hudbu širokého záběru od vrcholného
baroka přes velké oratorní formy
klasicismu až k hudbě současné.
Zvláštní a ojedinělá je interpretace
a zpracování anonymní a lidové
hudby. Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru
je Jaroslav Krček. Je všestranným
hudebníkem, kromě dirigování
komponuje, hraje na mnoho
hudebních nástrojů, zpívá a dokonce vyrábí pro potřeby souboru nové
nástroje.
Užitečné informace
Přímo na Husově náměstí budou
30. 11. umístěny 4 mobilní toalety
Veřejné toalety budou otevřeny
od 7 do 19 hodin
Od 14 do 19 hodin bude Husovo
náměstí uzavřeno pro dopravu
Foografujte s námi a vyhrajte
Také letos vyhlašujeme fotografickou soutěž na téma Berounský advent. Pokud na akce
dorazíte s fotoaparátem, můžete
nám zaslat své „úlovky“. Rádi je
zveřejníme na webu města spolu
se jménem autora, případně
krátkým popiskem. Nejlepšího
autora, kterého vybere porota,
navíc odměníme. Snímky je
možné zasílat elektronicky na
e-mail: tm@muberoun.cz až do
4. 1. 2015.

Objednejte
se u Mikuláše
Dům dětí a mládeže Beroun
ve spolupráci s Muzeem Beroun
pořádá tradiční Mikulášskou
nadílku v prostorách Muzea
Českého krasu. Akce je určena
pro rodiče s dětmi. Mikulášská
nadílka probíhá dne 5. 12. od
14.00 do 19.00. Do pekla i nebe
je nutné se telefonicky objednat
na čísle 774 950 671 u Šárky
Jelínkové. Vstupné pro dítě činí
100 korun, pro dospělé korunu.
Čert v muzeu děti trochu postraší a Mikuláš je v nebi zase
pochválí. Na všechny čekají také
rozverní andělé. Zájemci mohou
přinést i svou nadílku a seznam
hříchů svých malých ratolestí.
n
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Z usnesení Rady města Beroun 8. 10. 2014
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování právních služeb mezi
městem Beroun a JUDr. Jaroslavem Tenkrátem, advokátem, se sídlem
advokátní kanceláře Beroun, Havlíčkova 132, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 209/42
– ostatní plocha o výměře 20 m2 v k. ú. Beroun za účelem provozování
půjčovny sportovních potřeb pod podmínkou, že na předmětné části
pozemku nebudou instalovány žádné pevné konstrukce, s panem B.
K. a panem S. K. na dobu neurčitou za nájemné ve výši 3200 Kč/rok.
RM souhlasí: 1. s uzavřením Dohody o skončení nájmu bytu zvláštního
určení v domě s pečovatelskou službou, Na Parkáně 111, Beroun, mezi
městem Beroun, (na straně jedné jako pronajímatel) a paní H. S. (na
straně druhé jako nájemce) ke dni 30. 9. 2014 včetně, v předloženém
znění. 2. s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou mezi městem Beroun a nájemcem paní L. J. na
dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016, na byt Na Parkáně č. p.
111, v předloženém znění.
RM souhlasí: 1. s prodloužením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení
a uzavřením dodatku č. 4 k nájemní smlouvě mezi městem Beroun, Bytovým družstvem Palouček, družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun
(na straně jedné jako pronajímatel) a panem V. K. (na straně druhé jako
nájemce), na dobu určitou 1 rok v předloženém znění. 2. s prodloužením
Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení a uzavřením dodatku č. 2
k nájemní smlouvě mezi městem Beroun, Bytovým družstvem Palouček,
družstvem se sídlem Palouček 1709, Beroun (na straně jedné jako pronajímatel) a panem T. D. (na straně druhé jako nájemce), na dobu určitou
1 rok v předloženém znění. 3. s prodloužením Smlouvy o nájmu bytu
zvláštního určení a uzavřením dodatku č. 9 k nájemní smlouvě mezi
městem Beroun, Bytovým družstvem Palouček, družstvem, se sídlem
Palouček 1709, Beroun (na straně jedné jako pronajímatel) a panem J.
Ř. Palouček (na straně druhé jako nájemce), na dobu určitou o 6 měsíců
v předloženém znění.
RM ruší své usnesení č. 480/2014 ze dne 17. 9. 2014, z důvodu odstoupení od podpisu smlouvy žadatelem – spolkem Lomikámen, o.s., se
sídlem Bezručova 928, Beroun-město, 266 01 Beroun.
RM souhlasí s poskytováním sociálních služeb Centrem pro nedoslýchavé
a neslyšící pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s., se sídlem Karlínské
náměstí 59/12, Praha-Karlín ve vypůjčených prostorách Domova penzionu
pro důchodce, které užívá Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
Krajská organizace Středočeského kraje v souladu s účelem užívání,
podle výpůjční smlouvy č. 409/2011/VYP/MM ze dne 13. 7. 2011, ve
znění pozdějšího dodatku, za podmínky, že nebude omezen provoz ostatních organizací využívajících vypůjčené prostory.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720803435
ze dne 18. 12. 2013 na pojištění didaktických pomůcek pro mateřské
školky u pojišťovny Kooperativa a. s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,
na rok 2014 v celkové částce 189 Kč.
RM souhlasí s podáním výzvy na pojištění majetku města Beroun na
rok 2015 podle postupu navrženého makléřskou společností Mapor
spol. s r. o.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajímat garážové stání
v budově bez čp/če, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k. ú. Beroun
(budova bývalé kotelny v Hlinkách) za cenu 1 500 Kč/měsíc/osobní automobil, případně motocykl za cenu 450 Kč/měsíc (cena je včetně 21%
DPH). V případě, že se sejde více nabídek, rozhodne rada města losováním.
RM vyhlašuje nabídku č. 1 společnosti MI-VA, stavební, obchodní a realitní
společnost, s. r. o., se sídlem Vranská 33, Praha 4-Lhotka, jako vítěznou
nabídku veřejné zakázky malého rozsahu „Radnice – stavební úpravy
vestibulu“.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Radnice – stavební
úpravy vestibulu“, se společností MI-VA, stavební, obchodní a realitní
společnost, s. r. o., se sídlem Vranská 33, Praha 4-Lhotka, v předloženém
znění.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Posuvné regály do archivu“ a jmenuje komisi pro otevírání obálek a její náhradníky, která bude plnit funkci komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „1.
ZŠ Jungmannova – oprava soklu“ a jmenuje komisi pro otevírání obálek
a její náhradníky, která bude plnit funkci komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
RM: 1. bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města
Berouna včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun. 2. souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt v Talichově ulici 767, Beroun, s paní
D. K. na dobu určitou 1 rok.
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RM bere na vědomí zápis č. 4/2014, ze zasedání Komise bytové, konaného
17. 9. 2014.
RM souhlasí: 1. s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
s paní I. Ž.; s paní A. J.; panem S. V. a paní E. H. na dobu určitou o 1 rok,
2. s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem
R. K. a paní T. K. na dobu určitou o 1 rok, za podmínky, že do 31. 10.
2014 doplatí městu Beroun dlužné částky za komunální odpad, 3. s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní V. K. na dobu
určitou o 3 měsíce.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním
z účetnictví a souhlasí s odprodejem kuchyňského vybavení organizace
DPD Beroun společnosti Eurest, spol. s. r. o. podle návrhu komise pro
likvidaci majetku ze dne 15. 9. 2014. Pořizovací hodnota likvidovaného
majetku je celkem 20 037 Kč. Pořizovací hodnota kuchyňského vybavení
je 18 795,99 Kč a navrhovaná cena k odprodeji je 8 900 Kč.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/14/2014
uzavřené dne 1. 8. 2014 na prodloužení termínu dokončení na akci
„Bezpečně do školy“ s firmou Berger Bohemia a. s., se sídlem Klatovská
410, Plzeň.
RM souhlasí s natáčením společnosti SPORT 5 a. s., se sídlem Praha 1Těšnov 1/1059 dne 16. 10. 2014 v době od 9,30 do 11,30 hod. na městských pozemcích v okolí Zimního stadionu Beroun a dále s natáčením
na Zimním stadionu za podmínky, že si společnost SPORT 5 a. s. zajistí
vydání souhlasu s natáčením v prostoru Zimního stadionu od jeho stávajícího provozovatele.
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajímat prostor sloužící k podnikání „prodejna květin“, u Městského hřbitova v Berouně, skládajícího
se z prodejny o výměře 29 m2 a skladu o výměře 15 m2 v budově č. p.
345 na pozemku st. 886 v k. ú. Beroun, obec Beroun na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců. Případné nabídky zájemců musí
obsahovat nabízenou výši nájemného. Minimální nájemné je stanoveno
ve výši 16 500 Kč/měsíc včetně DPH + poplatky za služby (elektřina,
voda, plyn). Součástí nájemní smlouvy budou následující podmínky: 1)
prostor musí být v zájmu obyvatel města Beroun provozován jako prodejna květin, 2) nájemce se zaváže k provozu prodejny květin v minimální
otevírací době od 9.00 do 17.00, včetně státem uznaných svátků.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských
zařízení a hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011,
Martinovi Hruškovi, se sídlem Plzeňská 143, Králův Dvůr-Počaply, pro
provozovnu Rock Club Prdel, Václavské nám. 38/24, Beroun-Závodí,
jedenkrát týdně v sobotu do 04.00 hod. následujícího dne do 31. 3.
2015.
RM nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských
zařízení a výherních hracích zařízení podle Obecně závazné vyhlášky
č. 11/2011, společnosti SKY-KITE s. r. o., se sídlem Kněžská 94/5, České
Budějovice, pro hernu s barem a kavárnou v České ul. č. p. 57, Berouncentrum, před pracovními dny do 02.00 hod. následujícího dne a v pátky,
soboty a přede dny pracovního klidu do 04.00 hod. následujícího dne.
RM nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování výherních
hracích zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 společnosti
PROFI GRUP CZ a. s., se sídlem Korunní 1302/88, Vinohrady, Praha 10,
pro koncové interaktivní video loterní terminály v herně v České ul. č.p.
57, Beroun-centrum, před pracovními dny do 02.00 hod. následujícího
dne a v pátky, soboty a přede dny pracovního klidu do 04.00 hod. následujícího dne.
RM souhlasí 1. s uzavřením smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících formou přímého zadání se společností PROBO BUS a. s., se
sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 97, na období od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2020. 2. souhlasí se zveřejněním informace o svém rozhodnutí uzavřít
smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících se společností PROBO BUS a. s., se sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 97, v Úředním věstníku
Evropské unie.
RM stanoví osobní příplatek paní Haně Hrabákové, ředitelce Mateřské
školy Vrchlického 63, Beroun.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2014, ze zasedání Komise pro prevenci
kriminality, konaného 17. 9. 2014.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2014, ze zasedání Komise dopravy, konaného 17. 9. 2014.
RM vylučuje nabídku č. 3 uchazeče zakázky „Sdružení pro Beroun“, hlavní
účastník sdružení: Pražské služby, a. s., se sídlem Pod Šancemi 444/1,
Praha 9, další účastník sdružení: ELTODO-CITELUM, s. r. o., se sídlem Novodvorská 1010/14, Praha 4 a nabídku č. 4 uchazeče sdružení „Čistý Beroun“,
hlavní účastník sdružení: AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem
Pražská 132/38a, Praha 10, další účastník sdružení: Komwag, podnik
čistoty a údržby města, a. s., se sídlem Perucká 10/2542, Praha 2 z výběrového řízení veřejné zakázky „Poskytování služeb a správy majetku města
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Beroun“ zadané v otevřeném řízení. RM vyhlašuje nabídku č. 1 společnosti
Technické služby Beroun, s. r. o., se sídlem Viničná 910, Beroun jako
vítěznou nabídku veřejné zakázky „Poskytování služeb a správy majetku
města Beroun“ zadané v otevřeném řízení a souhlasí s uzavřením Smlouvy
na poskytování služeb a správy majetku města se společností Technické
služby Beroun, s. r. o., se sídlem Viničná 910, Beroun.

Z usnesení Rady města Beroun 24. 9. 2014
RM 1) vyhlašuje nabídku č. 1 společnosti STRABAG a. s., se sídlem Na
Bělidle 198/21, Praha 5 jako vítěznou nabídku veřejné zakázky malého
rozsahu „Lávka u Obchodní akademie Beroun“. 2) souhlasí s uzavřením
Smlouvy o dílo na akci „Lávka u Obchodní akademie Beroun“, se společností STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, v předloženém znění.
RM souhlasí 1) se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky malého
rozsahu „Berounská keramika – znamení identity města – Realizace
a dodávka interiéru a expozice Muzea berounské keramiky“. 2) s novým
zadáním veřejné zakázky malého rozsahu „Berounská keramika – znamení
identity města“ – Realizace a dodávka interiéru a expozice Muzea berounské keramiky.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Kluziště pro advent
a školy“ s firmou REMOV sport, s. r. o., IČ: 27304108, se sídlem Topolová
584, 434 01 Most.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun 24. 9. 2014
ZM bere na vědomí informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení
zastupitelstva města.
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Beroun za 1. pololetí 2014,
v předloženém znění.
ZM souhlasí s pokračováním školního poradenského pracoviště na 2. ZŠ
a MŠ, Beroun, Preislerova 1335 na dobu trvání školního roku 2014/2015,
tj. do 30. 6. 2015 v navržené podobě a schvaluje, aby v rámci 2. úpravy
rozpočtu města na rok 2014 byla vytvořena výdajová položka ve výši
260 tis. Kč určená na financování mezd pracovníků tohoto pracoviště.
ZM schvaluje II. úpravu rozpočtu města Beroun na rok 2014, v předloženém znění.
ZM bere na vědomí informaci o současném majetkovém uspořádání ve
společnosti Technické služby Beroun s. r. o. ZM pověřuje starostku města
Beroun Ing. Šárku Endrlovou, aby na valné hromadě společnosti Technické
služby Beroun, s. r. o. hlasovala za město Beroun pro odvolání jednatele
této společnosti Ing. Petra Schönfelda a pro volbu nového jednatele
Ing. Jana Žurka.
ZM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 1399/14/5641 s Československou obchodní bankou, a. s. se sídlem
Radlická 333/150, Praha 5, v předloženém znění.
ZM souhlasí 1) s uzavřením „Kupní smlouvy“ na dopravní, technickou
infrastrukturu a veřejnou zeleň, a to na pozemcích p. č. 1413/3, p. č.
1413/191, p. č. 1413/242, p. č. 1413/245, p. č. 1413/197, p. č. 1413/300,
p. č. 1413/31, p. č. 1413/305 a p. č. 1413/304 v lokalitě „Beroun – Nad
Homolkou“ mezi městem Beroun, jako kupujícím a společností Homolka
next s. r. o., se sídlem Beroun, V Pražské bráně 71, jako prodávajícím za
celkovou kupní cenu 50 Kč. 2) souhlasí s uzavřením „Kupní smlouvy
o převodu vlastnického práva k nemovitosti“ k pozemkům p. č. 1413/3
o výměře 2786 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1413/191
o výměře 170 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1413/242
o výměře 13 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1413/245
o výměře 38 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v lokalitě „Beroun
– Nad Homolkou“ mezi městem Beroun, jako kupujícím a společností
Homolka next s. r. o., se sídlem Beroun, V Pražské bráně 71, jako prodávajícím za celkovou kupní cenu 50 Kč.
ZM nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy na část pozemku 2187/1 –
ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 300 m2 v k. ú. Beroun
s paní J. D. z důvodu toho, že se jedná o doprovodnou zeleň u komunikace,
která je spojnicí mezi Lidickou a Slavašovskou ulicí a podle územního
plánu by měla tvořit jednu z příjezdových komunikací do rozvojové
lokality za Slavašovskou ulicí.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na bytovou jednotku č. 12 v domě
č. p. 54 včetně příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 718/2861
na společných částech budovy č. p. 54 a na pozemku p. č. 227, vše v obci
Beroun, k. ú. Zdejcina, za cenu 800 000 Kč s panem M. R.
ZM nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek st. 740/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2 v k. ú. Beroun s manželi J. a J. L.
z důvodu toho, že pozemek je součástí zeleně Zavadilské rokle s vodotečí
a zároveň přes něj prochází vodovodní řad.
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ZM souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na směnu pozemku p. č.
1543/73 o výměře 289 m2 – ostatní plocha v k. ú. Beroun ve vlastnictví
města Beroun za pozemek p. č. 1543/43 o výměře 66 m2 – orná půda
v k. ú. Beroun ve vlastnictví M. E. a S. E. s úhradou finančního rozdílu
ve výši 111 500 Kč ve prospěch města Beroun, v předloženém znění.
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu s ČR – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem
12800, Praha 2-Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42 na bezúplatný
převod pozemku p. č. 1984/55 o výměře 897 m2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Beroun do vlastnictví města Beroun.
ZM 1) ruší usnesení č. 2/2009/III/2 ze dne 8.6.2009 o přijetí daru, a to
pozemků p. č. 2524 – o výměře 424 m2, p. č. 2525 – o výměře 530 m2,
p. č. 2215/29 – o výměře 283 m2, p. č. 2526/2 – o výměře 7 m2, PK
2215/2 – o výměře 1832 m2, p. č. 2193/16 – o výměře 2032 m2 a PK
2264 – o výměře 8694 m2 vše v k. ú. Beroun od Středočeského kraje,
Zborovská 81/11, Praha. 2) souhlasí s podáním nové žádosti na bezúplatný převod pozemků pod chodníky a komunikacemi v lokalitě Beroun
– Závodí na Středočeský kraj, se sídlem Zborovská 81/11, Praha, cestou
Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, Praha 5.
ZM ruší usnesení č. 4/2006/III/17 ze dne 25. 9. 2009 na majetkoprávní
vypořádání pozemků v Berouně, ul. Talichova mezi městem Beroun
a Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, Praha.
ZM ruší své usnesení č. 10/2011 ze dne 21.3.2011, z důvodu odstoupení
žadatelky, paní D. R.
ZM souhlasí s uzavřením „Plánovací smlouvy“ mezi městem Beroun
a společností Brand Invest s. r. o. se sídlem Beroun-Centrum, V Pražské
bráně 71, v souvislosti se záměrem na vybudování stavby veřejné dopravní
a technické infrastruktury v lokalitě „Homolka IV, komunikace a IS“ (vč.
kanalizace ul. Na Morákově), v předloženém znění.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú.
Beroun st. 2478, st. 2535, st. 4086, st. 4087, st. 4088, st. 4231/1, st.
4231/2, st. 4345, st. 4889, st. 7570, st. 7569 se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za celkovou kupní cenu 761 738 Kč.
ZM nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy na část pozemku p. č. 551/8 –
orná půda o výměře cca 260 m2 v k. ú. Beroun s panem J. K. z důvodu
toho, že se jedná o pozemek, na kterém se nachází komunikace a musí být
zachován v celé své výměře, pro případ jejího možného budoucího rozšíření.
ZM souhlasí s narovnáním zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí ke stavbám technického vybavení bez čp/če na pozemcích st.
3060/1 a st. 4578 v k. ú. Beroun, formou souhlasného prohlášení, jehož
předmětem bude uznání vlastnického práva ke stavbám městem Beroun
ve prospěch společnosti ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s paní E. B. na prodej pozemků
v k. ú. Beroun p. č. 1053/129 o výměře 94 m2 – trvalý travní porost
a st. 7599 o výměře 39 m2 – zastavěná plocha za celkovou kupní cenu
266 000 Kč a náklady s prodejem spojenými.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností ČEZ Distribuce
a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, na prodej
pozemku p. č. 445/4 o výměře 6 m2 – zastavěná plocha v k. ú. Zdejcina,
za celkovou kupní cenu 7 130 Kč a náklady s prodejem spojenými.
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun
a městem Králův Dvůr, v předloženém znění.
ZM bere na vědomí ucelenou informaci z šetření kontrolní skupiny jmenované na základě usnesení rady města č. 365/2014 ze dne 16. 7. 2014
a souhlasí s navrženým postupem.
ZM uděluje Cenu města Berouna za rok 2013 panu K. S. za jeho celoživotní
umělecké dílo.
ZM uděluje Cenu města Berouna za rok 2013 paní J. Č. 2.5. za její dlouhodobé
působení v oblasti kulturního a společenského života ve městě Beroun.
ZM 1. bere na vědomí podnět pana V. Š. ze dne 28.7.2014 ve věci komunálního odpadu s tím, že na podkladě informací k jeho obsahu od příslušných odborů Městského úřadu Beroun a Městské policie Beroun
nepovažuje za nutné přijímat k němu žádná opatření, 2. ukládá starostce
města zaslat podateli požadované informace a odpověď na jeho podnět.
ZM bere na vědomí dopis od Společenství vlastníků bytových jednotek
Dukelská 566, č. j. MBE/48442/2014 z 28. 7. 2014.

Archiv usnesení rady a zastupitelstva města najdete
na webových stránkách
www.mesto-beroun.cz/obcan/usneseni-rady-a-zastupitelstva/.
Zde jsou zveřejněny i termíny zasedání rady a zastupitelstva.
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Výstava ukáže stroje, jež pomáhaly
v obživě žebráků
V

ystoupení ﬂašinetářů bude předcházet zahájení jedinečné výstavy
Svět mechanické hudby aneb Zlaté
časy automatofonů, která v Muzeu
Českého krasu začíná 12. listopadu.
K vidění na ní budou nejpříjemnější
hrací hodiny, obdiv budící píšťalové
mechanismy, věhlasné hřebíčkové
hrací strojky, senzační polyfony,
vkusné elegantní symfoniony, báječné aristony, zázračné ﬂašinety, brilantní patentní orchestriony.
Ne všichni byli obdařeni talentem pro to, aby se mohli věnovat hře
na hudební nástroj. Možná i kvůli

tomu usilovalo mnoho konstruktérů
ovytvoření speciálního přístroje, který by dokázal na hudební nástroj
zahrát, aniž by bylo potřeba větší
míry zručnosti. Výstava Muzea Českého krasu ukáže skleněné i kovové
zvonkohry, píšťalové i citerové hrací
hodiny, ﬂašinety, různé hrací předměty a mnohem více. Návštěvníci se
seznámí s vývojem mechanických
hudebních strojů v českých zemích
od 18. století až do dvacátých let tohoto století prostřednictvím textů,
audio i videozáznamů i doprovodného programu pro děti. Poznáte

stroje, jež pomáhaly vobživě žebráků
aválečných invalidů, nebo které hrály pro potěšení v měšťanských salonech. Nejrozšířenějšími mechanismy
19. a20. století jsou hřebíčkové hrací
strojky, jejichž výroba byla vČechách
hojně zastoupená a měla světovou
úroveň. Byly doplňovány do hodin,
obrazů, fotoalb a dalších například
upomínkových předmětů.
Zpestřením vernisáže výstavy
12. 11. bude od 16 hodin vystoupení
ﬂašinetářů před budovou muzea
a neformální prohlídka pro mladší
návštěvníky. Výstava bude zahájena

v 17 hodin za účasti Jana Bondry,
předsedy Společnosti přátel mechanické hudby. Více na www.muzeumberoun.cz/automatofony. n

Před 10 lety v Berouně prvně zahrály varhany z Holandska

N

ejsou vidět, ale jsou slyšet. Když
procházíte kolem berounského
kostela sv. Jakuba, často uslyšíte
jejich podmanivý zvuk. Varhany,
dar zpartnerského města Rijswijku,
byly v kostele instalovány přesně
před 10 lety.
Původní nástroj na hlavním
kůru berounského kostela byl postaven v roce 1802 Johanessem
Neugebauerem. Do pozdně barokní
skříně byl v roce 1932 umístěn
nástroj nový ﬁrmy Josefa Mölzera
z Kutné Hory. Vlivem špatného ovzduší, komplikovaného systému
nástroje a nedostatku ﬁnančních
prostředků na údržbu tyto varhany

dohrály v roce 1990 a byly nahrazeny provizorním digitálním
nástrojem, který věnovala kostelu
rakouská charita. Vroce 2003 došlo
ke zrušení kostela sv. Benedikta
v partnerském městě Rijswijku,
aprotože berounská farnost ve stejné době uvažovala o stavbě nového
nástroje, byl nástroj z Holandska
nabídnut k využití. Ukázalo se, že
tyto varhany jsou svou velikostí
i uspořádáním naprosto vyhovující
pro berounský kostel sv. Jakuba.
Farnost v Rijswijku tedy varhany
farnosti berounské velkoryse věnovala. O rok později, v květnu roku
2004 byly varhany z Rijswijku pře-

vezeny do Berouna. Bylo to symbolické: kamion přejel hranice České
republiky po půlnoci 1. 5. 2004,
kdy jsme se stali členy EU. Veškeré
práce spojené s přemístěním,
rekonstrukcí, rozšířením a montáží
nástroje na novém místě zajistil
mistr varhanář Jiří Vaculín ze Vsetína. Varhany byly inaugurovány
3. 10. 2004 při slavnostní bohoslužbě, které předsedal tehdejší
arcibiskup pražský Miloslav kardinál Vlk. Varhany slouží skvěle. Díky
nim se v kostele sv. Jakuba pořádají
pravidelné koncerty, kterých do
dnešní doby bylo více než 60. Hráli
zde světově proslulí virtuosové

z České republiky i ze zahraničí.
Titulárním varhaníkem kostela je
od roku 2003 varhanní virtuos,
pedagog a skladatel Lukáš Petřvalský. V kostele působí pod vedením
titulárního sbormistra Jiřího Beščece pozoruhodný Svatojakubský
chrámový sbor a Svatojakubská
schola cantorum, která se věnuje
interpretaci gregoriánského chorálu. Tyto varhany se staly viditelným symbolem přátelství mezi
Berounem a Rijswijkem. Všem, kteří jakkoliv podpořili stavbu reprezentativních varhan v našem městě
patří upřímné poděkování. Lukáš
Petřvalský. n

Splněný sen jazzové zpěvačky
Zatímco loňský rok byl v Berouně oslavován jako Rok Václava
Talicha, rok 2014 je Rokem české hudby. Tomuto tématu se
věnuje i seriál Rudolfa Kadeřábka. Dnešní díl patří jazzu.
Konkrétně Bohumile Vokáčové, která se jazzovému zpěvu
věnuje kromě vedení pěveckého sboru Bonbon.
Naposledy jsme se viděli, když
jste letos vbřeznu vJiné kávě křtila
vaše CD Splněnej sen. Jazz byl pro
naši generaci způsobem vzdoru,
troufalosti, odporu k dvojímu
totalitnímu režimu, zprvu vmládí
k nacismu a posléze ve zralosti ke
komunismu. Kdy vy jste s ním
začala?
K jazzu mě vedla klikatá cesta.
Za mého dětství a raného mládí se
zrozhlasu linuly kromě trocha taneční muziky odhodlané, většinou
pochodové písně o míru a šťastné
zemi, kde zítra znamená včera. Jazz
se prakticky nevysílal, nahrávky světových jazzových hvězd byly nedo-

www.mesto-beroun.cz

stupným zbožím. Z dětství si pamatuji jen rozhlasové jazzové koncerty
zﬁktivní kavárny UPavouka uváděné
Janem Svěrákem. Kvlastnímu jazzovému zpívání jsem doputovala až po
té, kdy se po sametové revoluci staly
dostupnými jazzové nahrávky, noty,
nebo živé koncerty opravdových jazzových velikánů. Do té doby jsem si
vyzkoušela všechny žánry od klasiky
až k populárním písničkám, Semaforu i k lidovkám. V šestnácti,
sedmnácti jsem začínala na písničkách třeba Heleny Vondráčkové či
Marie Rottrové.
Jaká byla vaše cesta ke zpívání?
Kdy jste poprvé stála na pódiu?

V patnácti jsem chodila do
hudebky na zpěv a zpívala v pěveckém sboru Střední pedagogické
školy v Berouně. Zpívali jsme na
schůzích, slavnostech... Na opravdovém pódiu jsem se ocitla náhodou: kapela, v níž hrál můj bratr
Mirek na bicí, byla jeden večer bez
zpěvačky. Přijeli pro mne domů, já
sebrala papírky s texty, jak je holky
sbírají a vystoupila před kapelu
v „kulturáku“ v Počaplech. A zůstala
jsem několik let. Po maturitě, při
vysokoškolském studiu psychologie
v Praze, nabral můj život rychlé
obrátky, ne však jazzové. Promovala
jsem s dvěma dětmi a se zpíváním
byl na dlouho konec.
Ale ke zpívání jste se přece jen
znovu dostala…
Asi před deseti lety jsem se
dostala na jazzovou dílnu do Frýdlantu v Čechách a slyšela, jak jazz

zpívají zpěváci alektoři zpěvu zAmeriky azAnglie. Je to, jako když vás učí
cizí jazyk Čech, apak si vás podá rodilý mluvčí. Byl to šok, který mě současně nakopl správným směrem.
Začala jsem se jazzem víc zabývat,
poslouchala nejlepší světové jazzové
interprety, porovnávala různá pojetí
téže skladby. Našla jsem si iučitelku,
jazzovou zpěvačku paní Jitku Vrbovou. Povzbuzovala mě natolik, až
jsem sestavila program, doprovodnou skupinu aCD, které jsem nazvala
troufale Splněnej sen. Začala jsem
zpívat s jedním big bandem v Praze
a připravuji Splněnej sen č. 2. n
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Kulturní přehled LISTOPAD
Legendární trumpetista vystoupí v Berouně

P

Cestovatel představí divokou Aljašku

P

o roce se do Berouna opět vrací
cestovatel Leoš Šimánek, aby
v rámci své velkoplošné panoramatické diashow představil panenskou
přírodu Aljašky. Jeho přednáška
nazvaná Aljaška – pobřeží Paciﬁku,
která navazuje na předchozí diashow
věnovanou jižní části plavby podél
břehů Kanady, se uskuteční 28. 11.
od 19.00 v sále České pojišťovny.
Expedici Leoše Šimánka se podařilo

během dvou let obeplout na nafukovacích člunech západní pobřeží
Kanady a Aljašky. Členové expedice
tentokrát prožili severské léto v přímořské divočině, místy doposud
nedotčené lidskou rukou. Z vod
Tichého oceánu se tam zvedají hory
pokryté ledovci, s fjordy, které jsou
rejdištěm mořských vyder, tuleňů,
lvounů, dravých kosatek a velrybkeporkaků. n

ošesté hostí Beroun multižánrový festival Proudy. Odstartoval ho již v říjnu koncert Ami
Warning, osmnáctileté zpěvačky
s kořeny v Karibiku. V listopadu je
na řadě vystoupení vynikající zpěvačky a houslistky propagující
moravský folklór Jitky Šuranské.
Představí se 5. 11. od 20.00 v Jiné
kávě. Beroun tak má šanci slyšet
dvojnásobnou držitelku cen Anděl,
letos ji získala za sólové CD Nězachoď slunečko.
Festival završí 9. 11. M. P. Stewart, vynikající americký jazzový
trumpetista, který hrával i s takovými hudebními hvězdami jak jsou
Quincy Jones, Whitney Houston,
Kenny Garret či Diana Ross.
S legendárním trumpetistou
vystoupí prešovské AMC Trio. Koncert začíná ve 20.00 v sále České
pojišťovny. n

Přednášky a besedy
5.

Václav Talich a Slovinsko

6.

Generál Vilém Stanovský

ST
ČT

17.30
17.00

Městská knihovna Beroun
Muzeum Českého krasu

13.

Setkání se stylistkou

18.

Zdravá spiritualita versus závislost a sektářství

27.

Latinskou Amerikou – s Dakarem i bez

28.

Aljaška – pobřeží Paciﬁku

ČT
ÚT
ČT
PÁ

17.30
18.00
17.00
19.00

Městská knihovna Beroun
Život a zdraví, o. s.
Muzeum Českého krasu
Sál České pojišťovny

Václav Talich a Slovinsko – působení českých hudebníků ve Slovinsku. Přednáška
Petera Kuhara se koná ve středu 5. listopadu 2014 od 17.30 hodin. Vstup volný.
Český FOREST GUMP. Neuvěřitelný, ale skutečný byl životní příběh legendárního
českého letce V. Stanovského. Přednáší Ing. Ivo Pujman.
Seminář věnovaný osobnímu stylu a oblékání Dany Beranové – profesionální stylistka
a vizážistka. Rezervace na studovna@knihovnaberoun.cz nebo 311 621 947.
Klub zdraví a dobré pohody, Klubovna Beroun-Závodí, Tylova 273/8. Více na
www.zivotazdravi.cz.
Jaroslav Šíma představí již čtvrtý kontinent, který procestovali společně se svou
manželkou v sedle motocyklu BMW F800 GS společně se slavnou Rallye Dakar.
Panoramatická live-diashowiashow věnovanou jižní části plavby podél břehů
Kanady. Nyní expedice pokračuje, nyní podél pobřeží Aljašky.

Výstavy
1.

Normandie
SO

9.00–12.00 Městská knihovna Beroun

Malby a obrázky Renaty Liškové
10.

PO

Městská knihovna Beroun

WERK
PO

17.00

Holandský dům

11.

Malba křídou

12.

Svět mechanické hudby

ÚT
ST

Kavárna Jiná káva
17.00

18. Advent
ÚT

Muzeum Českého krasu
Galerie v Podloubí

Součástí programu bude také přednáška spojená s besedou. V případě příznivého
počasí se před knihovnou představí vojenská technika.
Výstava Renaty Liškové bude k vidění na oddělení pro dospělé od 10. listopadu
až do konce měsíce.
Industriální fotograﬁe Pavla Zubka. Otevřeno Po–Pá 9–12 13–17, So 9–12.
Výstava potrvá do 29. 11.
Ivana Lukešová – amatérská malířka se ráda vrací ve svých myšlenkách do dětských let, které může vyjádřit pomocí obrazů. Potrvá do 31. 12.
Výstava ukáže skleněné i kovové zvonkohry, píšťalové i citerové hrací hodiny,
ﬂašinety, různé hrací předměty a mnohem více. Potrvá do 6. 4. 2015.
Výstava prací žáků berounských základních škol. Potrvá do 31. 12.

Pod noční oblohou

Tematická výstava Fotoklubu Beroun s názvem Pod noční oblohou. Výstava
potrvá do 19. 12.
PO 17.30
Holandský dům
Pokračující výstavy: Barrandien očima Oldřicha Hamery (MČK do 2. 11.); Rafael Jeroným Kubelík (do 7. 11. HD); Matka Země a otec Vesmír (do 10. 11.
Jiná káva), Talent 2014 (do 14. 11. Galerie v Podloubí), Berounští hrnčíři z pohledu archeologie (MČK do 16. 11.); Křižovatky času (do 28. 11. MGB)

1. 12.

Divadlo
24.

Dívčí válka
PO

20.00

www.mesto-beroun.cz

sál České pojišťovny

Hru Františka Ringo Čecha uvádí Zdická divadelní s. r. o.
Více na www.zdickadivadelni.cz/fotogalerie.html.
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Městské kino Beroun

Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun@iol.cz, www.kinoberoun.cz n Rezervace elektronicky na www.tickets-online.cz n Pokud chcete dostávat každý den zdarma
krátkou SMS o programu kina, zaregistrujte se na tel. čísle 774 905 223 n přístupnost, české titulky, ART kino, ﬁlmový klub, dokument, ☺ představení pro děti
den

1.

2.

SO

NE

3.

PO

4.

ÚT

5.

ST

6.

ČT

7.

8.

9.

PÁ

SO

NE

10. PO
11.

ÚT

12.

ST

13.

14.

ČT

PÁ

15. SO

16. NE

17. PO
18. ÚT
19.

ST

20.

ČT

21.

PÁ

22. SO

23. NE
25. ÚT
26. ST
27. ČT

začátek

název

15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
13.45
19.00
15.30
18.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
9.30
13.00
17.00
20.30
13.45
18.30
17.30
20.00
13.45
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
18.30
17.30
20.00
13.45
18.30
15.30
17.30
20.00
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
18.30
20.00
13.45
15.30

Winx club – V tajemných hlubinách
Mapy k hvězdám
Mezi náhrobními kameny
Škatuláci
Mezi náhrobními kameny
Mapy k hvězdám
Mezi náhrobními kameny
Zmizelá
Intimity
Století Miroslava Zikmunda
Cesta za vánoční hvězdou
Intimity
Století Miroslava Zikmunda
Pohádkář
Včelka Mája / 3D
Pohádkář
Včelka Mája / 3D
Pohádkář
Interstellar
Pán prstenů: Společenstvo prstenu
Pán prstenů: Dvě věže
Pán prstenů: Návrat krále
Pohádkář
Cesta za vánoční hvězdou
Interstellar
Annabelle
Pohádkář
Cesta za vánoční hvězdou
Pohádkář
Kmen
Láska na kari
Magické stříbro – hledání kouzelného rohu/3D
Interstellar
Zmizení Eleanor Rigbyové: On, Ona / On
Zmizení Eleanor Rigbyové: On, Ona / Ona
Včelka Mája
Co jsme komu udělali
Interstellar
Magické stříbro – hledání kouzelného rohu/3D
Zmizení Eleanor Rigbyové: On, Ona / On
Zmizení Eleanor Rigbyové: On, Ona / Ona
Tři bratři
Něžné vlny
Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel
Zimní spánek
Cesta za vánoční hvězdou
Andělé všedního dne
Intimity
Hunger Games: Síla vzdoru – 1. část
Falešní poldové
Hunger Games: Síla vzdoru – 1. část
Divoké historky
Magické stříbro – hledání kouzelného rohu
Falešní poldové
Hunger Games: Síla vzdoru – 1. část
Dům kouzel
Hunger Games: Síla vzdoru – 1. část
ROUTE 66 REVISITED!
Cesta za vánoční hvězdou
Mapy k hvězdám

IT
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
ČR
ČR
NOR
ČR
ČR
ČR
DE
ČR
DE
ČR
USA

čas

popis

98
107
113
97
113
107
113
145
104
97
80
104
97
90
79
90
79
90
169

Jsou zpět a tentokrát chtějí získat císařský trůn.
Mysteriózní příběh o rodinné dynastii.
Liam Neeson v hlavní roli krimi thrilleru.
Animovaný rodinný dobrodružný příběh.
Liam Neeson v hlavní roli krimi thrilleru.
Mysteriózní příběh o rodinné dynastii.
Liam Neeson v hlavní roli krimi thrilleru.
Film podle světového bestselleru spisovatelky Gillian Flynn.
Příběhy o lásce, které se vzájemně prolínají.
Životopisný ﬁlm.
Dobrodružný rodinný příběh.
Příběhy o lásce, které se vzájemně prolínají.
Životopisný ﬁlm.
Strhující příběh o osudové lásce a nemilosrdné lži.
Rodinný animovaný příběh v moderním kabátě.
Strhující příběh o osudové lásce a nemilosrdné lži.
Rodinný animovaný příběh v moderním kabátě.
Strhující příběh o osudové lásce a nemilosrdné lži.
Dobrodružné sci-ﬁ.
Kompletní velkolepá trilogie Pán prstenů. Každý účastník obdrží
dárek a pozornost. Kostýmovaní návštěvníci budou vyhodnoceni.
Podrobnosti na www.kino.beroun.cz. Vstup na celý maraton 200 Kč.
Strhující příběh o osudové lásce a nemilosrdné lži.
Dobrodružný rodinný příběh.
Dobrodružné sci-ﬁ.
Satanský kult v novém hororu.
Strhující příběh o osudové lásce a nemilosrdné lži.
Dobrodružný rodinný příběh.
Strhující příběh o osudové lásce a nemilosrdné lži.
Drsný příběh z tichého světa krutosti.
Dojemný příběh s Hellen Mirren v hlavní roli.
O skřítcích a kouzelném rohu, který dokáže změnit počasí.
Dobrodružné sci-ﬁ.
Film o snaze muže najít a obnovit ztracený vztah.
Film o mladé ženě, která se snaží znovu nalézt vztah.
Rodinný animovaný příběh v moderním kabátě.
Komedie o životě.
Dobrodružné sci-ﬁ.
O skřítcích a kouzelném rohu, který dokáže změnit počasí.
Film o snaze muže najít a obnovit ztracený vztah.
Film o mladé ženě, která se snaží znovu nalézt vztah.
Česká pohádka s oblíbenými a známými písničkami.
Česká komedie Jiřího Vejdělka.
Filmová adaptace stejnojmenného románu.
Emocionální příběh.
Dobrodružný rodinný příběh.
Originální příběh, v němž andělské perutě „nosí“ M. Labuda
Příběhy o lásce, které se vzájemně prolínají.
Hunger Games s podtitulem Síla vzdoru.
Akční komedie o maﬁánech a zkorumpovaných detektivech.
Hunger Games s podtitulem Síla vzdoru.
Film o běžném životě.
O skřítcích a kouzelném rohu, který dokáže změnit počasí.
Akční komedie o maﬁánech a zkorumpovaných detektivech.
Hunger Games s podtitulem Síla vzdoru.
Animovaný rodinný příběh.
Hunger Games s podtitulem Síla vzdoru.
Čeští a slovenští motoristé se znovu vydávají na Route 66.
Dobrodružný rodinný příběh.
Mysteriózní příběh o rodinné dynastii.

USA
ČR
NOR
USA
USA
ČR
NOR
ČR
UK
USA
NOR
USA
USA
USA
DE
FR
USA
NOR
USA
USA
ČR
ČR
SWE
TUR
NOR
ČR
ČR
USA
USA
USA
ES
NOR
USA
USA
BE
USA
NOR
USA

90
80
169
95
90
80
90
130
122
84
169
89
100
79
97
169
84
89
100
86
103
114
196
80
97
104
120
104
120
122
84
104
120
85
120
90
80
107

pozn.

☺
T 15
T 12

☺
T 12
T 15
T 12
T

☺

15

☺
15

☺
15
T 12

15

☺
T 12
T 15
15

☺
15
T 15
T

☺
T 12

☺
T 12
T 12

☺

☺
T
T 15

☺
12

T 12
T 12
T 12
T 12

☺
T 12
T 12

☺
T 12

☺
T 15

Aktuální program najdete na webu kina a na webu města. Na webu je možné se rovněž přihlásit k odběru pravidelného kulturního přehledu.
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Ostatní akce
Velká cena města Berouna
1.

SO

9.00–16.30 TJ Sokol Beroun

Derniéra a komentovaná prohlídka výstavy
SO

10.00

Muzeum Českého krasu

7. Lampionový průvod
PÁ 17.00
Husovo náměstí
Tanec
s
bubny
Jana
Čambala
8.
SO

18.30–21.00 YOGAWAY, Na Parkáně 367/14

9. Úvod do Kundalini jógy
NE

12.

16.00–18.00 YOGAWAY, Na Parkáně 367/14

Svatomartinská slavnost
ST

16.30

Kaple sv. Marie Bolestné

15. Restaurant Day
SO 12.00
levý břeh Berounky
Autentické
týdeníky
17.–24.
PO

19.

Městské kino Beroun

Snow ﬁlm fest
ST

19.30

Kavárna Jiná káva

20. Noc venku
ČT
Beroun, gymnázium
Setkání sběratelů pivních etiket
22.

SO

9.00–11.00 Restaurace U Kropáčů

English books day
SO

9.45–18.00 Gymnázium J. Barranda

28. Vánoční jarmark na Tetíně
PÁ

15.00

KD Tetín

Den pro dětskou knihu
SO

8.30–11.00 Městská knihovna Beroun

29. Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
SO

13.00–17.00 DDM Beroun – Hlinky

Mikulášská veselice
SO

14.00

KD Tetín

Propozice a přesný rozvrh na www.tanecberoun.cz- aktuality. Vítáme každého milovníka
společenských tanců.
Derniéra a komentovaná prohlídka výstavy Barrandien očima Oldřicha Hamery v sobotu
1. 11. 2014 od 10.00. Provede Eva Čapková společně s O. Hamerou.
Sraz na Husově náměstí v 17.00, vstup zdarma. Průvod bude procházet ulicemi Berouna
a bude ukončen na In-line dráze, kde bude zakončen ohňovou show.
Kolový tanec s prvky integrity, samohláskový zpěv, živě zahraje na bubny, zvonky, gongy
a další perkuse J. Čambal. Na závěr si někteří sami zabubnují. Rezervace 604 720 409.
Speciální dvouhodinová lekce pro všechny, kteří chtějí vědět více o kundalIni józe. Lekci
vede Sandra Černá. Rezervace 777 216 096, e-mail: sandracerna10@gmail.com.
Od kaple půjdeme po světélkách s lampiony až k svatomartinskému pokladu. LampiOny
vyrobíme v lesní tvořivé dílně ve čtvrtek 6. 11., 774 977 097.
Příjďte nabídnou a nebo ochutnat něco dobrého.
25. výročí znovunabyté české demokracie si připomene MKC Beroun sérií dokumentů
mapujících pohnuté dny listopadu 1989. Více na webu města.
Celovečerní pásmo špičkových ﬁlmů o extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu,
snow-kitingu a dalších zimních radovánkách přinese Snow ﬁlm fest. Více www.pohora.cz.
Projekt na podporu lidí bez domova. Od setmění je připravena beseda, hudební vystoupení
a promítání ﬁlmu s problematikou bezdomovectví. Sbírka trvanlivých potravin.
Setkání sběratelů pivních etiket a ostatních pivovarských suvenýrů – tácků, korunek, pohledů,
sklenic, plechovek apod. Ulice Bratří Nejedlých, cca 12 min od vlakového nádraží.
Den plný zajímavých seminářů, možnost vyzkoušet si nanečisto vybrané části mezinárodních jazykových zkoušek City & Guilds, bohatá tombola. www.englishbooks.cz/akce
Vánoční zpívání se skupinou THE REVIVAL BAD BOYS BLUE od 16.30. K prodeji budou
výrobky dětí ze ZŠ a MŠ Tetín a různé další vánoční stánky. Občerstvení na místě.
Děti se mohou těšit na výtvarné dílny či čtení z knížek Jiřího Kahouna a pro rodiče
bude připraven prodej dětských knih. Opět nebudou chybět pohádkové bytosti.
Cena za výrobek je 50 Kč. Téma: Netradiční adventní věnec. Nutno se telefonicky
objednat na tel.: 774 950 671, pí Jelínková. DDM Beroun – Hlinky, Drašarova 1447.
Dětská veselice od 14-17 hod. s návštěvou pekla a nebe. Dospělá veselice od 20 hod. –
hraje DJ Karel Moravec ve stylu starých hitů.

Hudba
Retro večer Baru u Madly
1.

PÁ, SO 20.00

Retro Bar U Madly

1.11., 15. 11. a 29. 11. DJ Harway, 7.11. a 28. 11. DJ Sunny,
8.11. a 22. 11. DJ Tomáš Mašek, 14.11. a 21. 11. DJ Pavel Klíma.

Restaurace u Štiky

1.11., 15. 11. a 29. 11. DJ Jarda Petarda – disco, 7. 11. DJ Jarda Petarda – oldies disco, 8.11. a 22. 11. DJ Pupík – disco.

Disco U Štiky
PÁ, SO 20.00

4.

Talichův Beroun – 3. koncert

5.

Jitka Šuranská

7.

Podwobraz

9.

Micheale „Patches“ Stewart & AMC TRIO

ÚT
ST
PÁ
NE

19.30
20.00
20.00
20.00

Sál České pojišťovny
Kavárna Jiná káva
Pivnice Na Náhonu
Sál České pojišťovny

11.

ORCHESTR BERG – 4. koncert TB

12.

Mucha

ÚT
ST

19.30
19.30

Sál České pojišťovny
Kavárna Jiná káva

Country skupina KAPIČKY
14.

PÁ

20.00

Pivnice Na Náhonu

Živá hudba U Štiky
PÁ, SO 20.00

Restaurace U Štiky

16.

Fleret

19.

Podzimní koncert

27.

Zuby nehty

28.

Hudební duo Vlasta & Pavla

NE
ST
ČT
PÁ

20.00
17.00
19.30
20.00

Pivovar Berounský medvěd
ZUŠ V. Talicha
Kavárna Jiná káva
Pivnice Na Náhonu

Koncert Svatojakubského chrámového sboru
30.

NE

15.00

Kostel sv. Jakuba, Beroun

Adventní koncert
NE

16.00

www.mesto-beroun.cz

Husovo náměstí, Beroun

Více na straně 13.
Výjimečná zpěvačka a houslistka z Moravy, držitelka ceny Anděl 2013 v kategorii world
music. Více na www.jitkasuranska.cz.
Kladenská kapela zahraje české hity od lidovek po Kabáty od 20.00 hodin.
Špičkový světový trumpetista, spoluhráč Marcuse Millera, člen kapely Al Jarreaua, hrál
s Dianou Ross, Whitney Houston.
Více na straně 13.
Tak trochu punk, tak trochu folklor. Trochu hormonální blouznění, trochu sebejisté
kázání. Více na www./bandzone.cz/mucha.
Karlštejnská country skupina zahraje od 20.00 hodin.
14. 11. a 28. 11. Mejdan – živá hudba, 21. 11. Duo Melody – živá hudba
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji, v restauraci pivovaru, nebo na vrátnici nonstop.
Koncert se koná v sále školy ZUŠ V. Talicha.
Dnes tato již nejen dámská kapela vydává po 15 letech album Kusy, které mimo jiné
představí na koncertě. Více na www.noise.cz/zubynehty.
Začínáme ve 20.00 hodin.
Adventní koncert Svatojakubského chrámového sboru. Program: Svatojánské roráty
(úprava L. Petřvalský), řídí Jiří Beščec, na varhany hraje L. Petřvalský.
Zahájení adveNtu na Husově náměstí. Vystoupí soubor Musica Bohemica pod vedením
Jaroslava Krčka. Více na straně 5.
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Nepřehlížejme odkazy našich předků
C

enu města Berouna na slavnostním večeru, který se uskutečnil 23. října, převzal malíř, graﬁk,
fotograf a ilustrátor Karel Souček
a dlouholetá ředitelka berounského Muzea českého krasu Jana Čapková. O tom, kdo dostane cenu
příští rok, můžete rozhodnout i vy.
Stačí nominovat ty, kteří se podle
Vás nadmíru a dlouhodobě zasluhují o propagaci Berouna. Uzavírka
nominací pro další ročník je v červnu 2015.
Na první dojmy z ocenění jsme
se zeptali letošní laureátky Jany
Čapkové. Rozhovor s druhým laureátem přineseme příště.
Jak vnímáte vaše ocenění?
Kulturní služba obyvatelům
Berouna a berounského regionu
byla mým celoživotním posláním.

Z ocenění mám velkou radost
a upřímně děkuji všem, kteří se
o něj zasadili. Ovšem jediný sebepracovitější, sebekreativnější člověk nesvede zázraky. Proto cenu
vnímám i jako ohodnocení úsilí
všech muzejníků a příznivců
muzea, s nimiž jsem měla čest
téměř 40 let spolupracovat. Těším
se i z toho, že Muzeum Českého
krasu nadále zůstává uznávanou
kulturní institucí s důstojnou pozicí ve městě i v regionu.
Ředitelkou a tehdy i jedinou
pracovnicí berounského muzea
jste se stala v roce 1962, kdy
muzeum nemělo ani vlastní
budovu. Co zpětně hodnotíte
jako nejtěžší úkol?
Tristní stav muzea, který mnohé odrazoval, jsem naopak pociťovala jako výzvu k oživení
instituce, o jejíž nezbytnosti jsem
nikdy nezapochybovala. Na kulturu se tehdy moc peněz nedávalo.
Každý krůček k naplnění předsevzetí stál spoustu energie, nekonečných jednání a přesvědčování
funkcionářů, kteří naše požadavky
řadili daleko za budování pohostinství, asfaltování chodníků...
V atmosféře 700. výročí prvního
dokladu o existenci města se podařilo získat pro muzeum 1. patro
Jenštejnského domu, později sou-

hlas k uvolnění celého objektu
a k odkupu sousední budovy. Po
rekonstrukcích jsem zajistila
dobudování pracovišť, expozic,
depozitářů a kompletní obsazení
základních odborných profesí.
V těchto dnech se koná již
XXXII. ročník Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův
Beroun, u jehož zrodu jste také
stála. Na který z ročníků nejraději vzpomínáte a proč?
Hudba je mou celoživotní láskou a od mládí chovám obdiv
k interpretačnímu umění Václava
Talicha. Proto jsem si po nástupu
do berounského muzea předsevzala, že se pokusím přispět
k očistě Talichova jména. Realizaci myšlenky festivalu Talichův
Beroun jsem vždy považovala
a považuji za významný hudební
i společenský počin. Každý z ročníků přinesl nějaké překvapení,
lahůdku, ať už volbou repertoáru, úrovní interpretace, tématem
doprovodných výstav... Pokaždé
festivalový výbor odvedl perfektní práci. Pokud návštěvníkům
i účinkujícím festivalu mohu ještě něco přát, tak důstojnou koncertní síň.
Co byste popřála Berounu,
který si v příštím roce připomene 750. výročí první zmínky?

Čisté, neposprejované město
plné zeleně, s voňavým dýchatelným ovzduším, kvalitními službami pro mladou i starší generaci,
s nabídkou hodnotného kulturního a sportovního vyžití. Historické
centrum bez přemíry parkujících
a projíždějících aut, kde bude
radost se projít, posedět, popovídat s přáteli. Vnímavou, uvážlivou
radnici... Každý člověk poměřuje
své okolí jiným žebříčkem hodnot
a dojít ke kompromisu nebývá
snadné. Při hledání cest doporučuji nepřehlížet a nepodceňovat
odkaz předků. Využívejme jejich
zkušeností, znalostí. Jen tehdy,
když víš, odkud přicházíš, máš
šanci pochopit, kam směřuješ (W.
Churchil). n

Studenty z Národní v Berouně zatkli
Pochmurné dny první listopadové dekády roku 1989 v Berouně
nezavdávaly náhodnému pozorovateli žádnou velkou naději na
změnu politických poměrů, stále
zdánlivě pevně ovládaných komunistickou stranou. Pravdou však
je, že mnozí její členové znejistěli:
již v srpnu začala v sousedním Polsku vládnout opozice, v říjnu
maďarští komunisté doslova utekli
od moci a co nejhůř, 9. listopadu
po exodu desítek tisíc východních
Němců padla berlínská zeď, symbol rozdělené Evropy. Zdejší
vrcholný mocenský orgán, okresní
výbor KSČ, stejně jako mnohé
závodní a vesnické organizace zůstávají na tvrdých protireformních
pozicích. Ještě koncem října
vedoucí tajemník strany hřímá: „V
okrese rozvrat nedovolíme!“ a 7.
listopadu kladou soudruzi naposledy věnce k soše V. I. Lenina
naproti poště. Ale již od loňského
roku jsou patrné výstupy ze strany
a absolutní nechuť zdejších lidí do
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ní vstupovat. Demonstrace 17. listopadu zastihuje stranické vedení
zcela nepřipravené. Dva tři dny
poté se v Berouně nic neděje, lidé
ani nejsou informovaní, stranická
cenzura stále funguje. 21. listopadu přijíždějí zástupci hlavních
aktérů událostí, pražští studenti,
aby zdejší občany informovali
o překotném dění v Praze. Odměnou je jim zatčení a několikahodinový pobyt na místní služebně
Veřejné bezpečnosti. Ovšem vzápětí se na náměstí zásluhou několika odvážlivců, především mladých Berouňáků Ctirada Maňáska,
Jiřího Fekete, Dany Kříženecké
a dalších, schází první hlouček
nespokojenců u Husova pomníku.
Zde také probíhají i následné
demonstrace, a to pod bedlivým
dohledem zdejších příslušníků
Státní bezpečnosti. V místních
podnicích i na ulici se diskutuje,
po pražském vzoru se pomalu formuje zdejší skupina opozičního
Občanského fóra a 27. listopadu,

v den generální stávky pak vzniká
koordinační centrum OF, kde se
angažovali především MUDr. Jan
Rybáček, Jaroslav Frolík z Agropodniku a Bohumila Svatošová
z pedagogické poradny. V dějinách
politických převratů je někdy
obtížné vysledovat ten zlomový
okamžik; v tomto případě se jím
pravděpodobně stala ona generální stávka, které se zúčastnili
i zástupci zdejších velkých průmyslových podniků. To nakonec rozhodlo, už nešlo jen o studenty
a umělce. Následná zdlouhavá,
nicméně klidná jednání u „kulatého stolu“ s představiteli státní
i stranické moci, vedená z druhé
strany předsedou berounského
národního výboru Ing. Josefem Foltýnem nakonec vedla k uznání opozice jako partnera, a tak koncem
roku už existovalo na okrese 82
organizací OF. Přirozeně i uvnitř
berounské opozice došlo k jistým
sporům či diskuzím mezi radikály
a umírněnými, podstatné však

bylo, že se jednalo o zcela pokojné
převzetí moci, potvrzení počátkem
následujícího roku kooptací
zástupců opozice do poslaneckých
sborů, čímž došlo k definitivnímu
narušení zdánlivě monolitické
moci.
Mnozí komunističtí funkcionáři, garnitura normalizátorů, nebyli
schopni překročit svůj stín. Vedoucí
tajemník OV KSČ v Berouně Jaroslav
Klán na mimořádné konferenci
strany 10. prosince 1989 připustil
dílčí nedostatky s tím, že na okrese
se „není zač hanbit“, ač řada podniků i družstev se nacházela ve
vážných potížích, a jedním dechem
doporučoval zapojení členů Lidových milicí do diskuse. Snad jen
Pán Bůh ví, jak si to představoval.
Brzy poté ve své funkci skončil, stejně jako mnozí další. To už ale drtivou většinu občanů nezajímalo.
Začal pro ně postupný a bolestivý
přechod k demokratické společnosti. Jiří Topinka, Státní okresní archiv
Beroun n
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V listopadu nabídne festival dva koncerty
D

va koncerty má na svém kontě
v listopadu XXXII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu
Talichův Beroun. Koncerty se tradičně konají v úterý od 19.30 v sále
České pojišťovny v Berouně. Po
celou dobu festivalu je v předsálí
České pojišťovny k vidění výstava
výtvarných prací žáků Základní
umělecké školy V. Talicha v Berouně
s názvem Do taktu.
4. listopadu
LIBOR SUCHÝ – klarinet
MAREK ŠEDIVÝ – klavír
VILÉM VLČEK – violoncello,
JAKUB ŠKAMPA – klavír
Zazní skladby P. I. Čajkovského,
A. Dvořáka, J. Brahmse
Libor Suchý (1994) získal
v roce 2011 první cenu v národním
kole rozhlasové
soutěže Concertino Praga a čestné
uznání v jejím
mezinárodním
pokračování.
Úspěšný byl také
v soutěžích v Carlinu a v Brenu.
Letos vystoupil pod taktovkou Jiřího

Bělohlávka v přímém rozhlasovém
přenosu na koncertě nejlepších
účastníků konkurzu „Zahraj si
s Českou ﬁlharmonií“.
Marek Šedivý (1987) absolvoval mezinárodní kurzy v Michiganu
a v Moskvě. Debutoval v roce
2009 na Chopinově festivalu
v Mariánských
Lázních, kde provedl Mozartovo
Requiem. V roce 2011 vystoupil
na festivalu Mladá Praha, loni na
festivalu Dvořákova Praha. Nedávno byl v Canadian Opera Company
v Torontu na místě asistenta dirigenta při přípravě inscenace Wagnerova Tristana a Isoldy.
Také violoncellista Vilém
Vlček (1998) letos vystoupil pod
taktovkou šéfdirigenta Jiřího Bělohlávka na koncertě nejlepších
účastníků konkurzu „Zahraj si
s Českou filharmonií“. Na svůj
nástroj hraje od

čtyř let. Vyhrál například Heranovu violoncellovou soutěž v roce
2011.
Mezi soutěžní úspěchy Jakuba Škampy (1994) patří mimo jiné
druhá cena v mezinárodním kole
rozhlasové soutěže Concertino
Praga. Hrál v ní
v duu s violoncellistou Vilémem
Petrasem.

Ekonomové si zkusili role umělců
W

orkshop pro studenty
středních škol s rozšířenou
výukou hudební výchovy a žáky
ZUŠ Václava Talicha v Berouně
uspořádalo ve středu 1. října
MKC Beroun v sále České pojišťovny. Této mimořádné akce se
zúčastnilo na 100 studentů. Jiří
Šimáček, dirigent orchestru ZUŠ
V. Talicha o akci napsal:
Rok české hudby 2014 se přehoupl do své druhé poloviny
a v Berouně se konají další kulturní akce k jeho připomínce. Jednou z nich byl workshop, ve
kterém se setkaly a prolnuly dva
světy. Svět studentů Pražské konzervatoře – budoucích profesio-

nálních hudebníků a svět budoucích ekonomů a pedagogů, studentů Obchodní akademie
a Střední pedagogické školy
v Berouně. Studenti smyčcového
oddělení Pražské konzervatoře
pod vedením prof. Karla Doležala
zavedli návštěvníky do tajů jimi
studovaného oboru. Pod vedením
i s poutavým výkladem svého
profesora a dirigenta předvedli,
co vše souvisí s nastudováním
hudby E. Griega a W. A. Mozarta.
Atmosféra byla přímo živnou
inspirací pro obrovské množství
nejrůznějších neformálních dotazů. Nejprve z řad budoucích ekonomů či pedagogů směrem

k budoucím profesionálním
hudebníkům a následně i směrem opačným. Došlo dokonce na
spolupráci. Účinkující vyzvali
studenty, aby sami něco zahráli,
anebo aby si zkusili s nimi zahrát
v orchestru. Zde se opět projevila
nezastupitelná úloha základního
uměleckého vzdělávání prostřednictvím ZUŠ. Všichni ze spoluúčinkujících studentů byli žáci či
absolventi berounské ZUŠ. Václav Talich by určitě měl radost
z opravdovosti zájmu budoucí
generace o vše, co souvisí s hodnotami hudby, s její existencí
a tvorbou za současných společenských podmínek. n

Zájemce čeká zajímavý výklad o Karlově náměstí

S

tavební materiály budoucnosti
a minulosti v architektuře přiblíží ve své přednášce účastníkům
Berounské akademie Ing. arch. Vít
Polák ve čtvrtek 20. listopadu
v 17.30 v berounské knihovně.
Tento talentovaný architekt úspěšně realizoval již řadu experimentálních projektů. Třetí a poslední
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lekce v letošním roce s tématem
architektury naváže na předchozí
přednášky v podání PhDr. Vladislava Dudáka, který v sobotu 8.
listopadu pořádá prohlídku svojí
velikostí unikátního Karlova
náměstí. Prohlídka je spojená
s výkladem o bohaté historii a zajímavé architektuře tohoto náměstí.

Akce je určena pro širokou veřejnost. Sraz účastníků je před turnikety stanice metra u hlavního
výstupu na Karlovo náměstí ve 13
hodin – vstupné dobrovolné. Bližší
informace na webu městské
knihovny v Berouně.
Marie Holečková n

11. listopadu
ORCHESTR BERG
Peter Vrábel – dirigent
Zazní skladby P. Glasse, P. Vasksa,
W. Kilara, A. Pärta, A. Honeggera
Orchestr Berg klade důraz na
zcela současnou hudbu ahudbu 20.
století. Uvádí hudbu vsouvislostech
s divadlem, ﬁlmem, baletem, pantomimou, videoartem nebo výtvarným uměním. Má na svém kontě již
desítky světových premiér, ale také
řadu českých premiér kompozici zajímavých světových autorů.
Změna programu vyhrazena!

Krátce
n Projekt Rok české hudby 2014,
který se uskutečňuje za ﬁnanční
podpory Ministerstva kultury
ČR a k němuž se
připojil také Beroun, pokračuje
v listopadu dalšími akcemi. Jednou z nich je pokračování výstavy o dirigentovi
R. Kubelíkovi, jehož 100. výročí
narození si letos připomínáme.
V Holandském domě je k vidění až
do 7. listopadu.
V rámci Roku české hudby se ponese také letošní Adventní koncert.
V neděli 30. 11. na něm vystoupí
soubor Musica Bohemica pod
vedením Jaroslava Krčka (více na
str. 5).
n Věhlasný dirigent Václav Talich
působil v letech 1908–1912 v Lublani. Je dokonce považován za
zakladatele Slovinské ﬁlharmonie.
Do konce první světové války působilo ve Slovinsku kromě Talicha
několik desítek českých hudebníků,
kteří se značně zasloužili o vývoj
slovinské hudební scény od Mariboru po Terst. Přednáška Petera
Kuhara nazvaná Václav Talich a Slovinsko – působení českých hudebníků ve Slovinsku se koná ve středu
5. listopadu od 17.30 hodin v městské knihovně. Vstup je volný.
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Krátce
n Svaz tělesně postižených v České
republice, o. s. místní organizace
Beroun zve na členskou schůzi, která se koná v pátek 21. listopadu
2014 od 13.30 hodin v prostorách
Klubu důchodců Beroun, U Kasáren
813. Členské průkazy s sebou.
n Poděkování za zpracování
a poskytnutí střihových ﬁlmů, zvukových nahrávek a fotograﬁí, které
zachycují pohled na některé historické události v Berouně, zaslal Janu
Pelcovi místostarosta Ivan Kůs. Tyto
autentické materiály vznikly zejména zásluhou jeho otce, pana Oldřicha Pelce, který se významně zasadil
o kulturní život v Berouně. Aby tyto
materiály mohly být zachovány i pro
další generace, budou řádně předány Státnímu okresnímu archivu
Beroun.

Beroun se zapojí do Větrníkového dne
Do celorepublikové akce, která
je zaměřena na podporu dětí nemocných cystickou ﬁbrózou, se letos zapojí iberounské školy. Tato akce probíhá
každoročně 21. listopadu pod názvem
Větrníkový den. Aproč zrovna větrník?
Protože roztočit foukáním větrník je
pro většinu lidí hračka, pro nemocné

cystickou ﬁbrózou, ale mnohdy
nepřekonatelná překážka.
Na berounských školách
bude Větrníkový den probíhat za
doprovodu besed dětí se studenty
Střední zdravotnické školy, která se
do projektu zapojila, a společnou
výrobou již zmíněných větrníků.

Pohádka o štědrosti
se přesunula na listopad

Š

Provozovny
n Společnost Partners Financial
Services, a. s., jedna z největších
poradenských společností v ČR přivádí do Berouna více než 60 špičkových ﬁnančních institucí prostřednictvím nově otevřeného Partners marketu. Občané si zde mohou,
pod jednou střechou, zařídit vše, co
se týče ﬁnančních potřeb (bankovní
služby, pojištění, hypotéky a půjčky,
spoření, investice aj.). Pracovníci
poradí, jak mít ﬁnance pod kontrolou. Otevřeno je v Havlíčkově ulici
110 ve všední dny od 8.30 do 19.00
a soboty od 9.00 do 13.00. Více na
www.partners.cz nebo e-mailu:
maket.beroun@partners.cz, tel.:
604 297 336. Grzegorz Skorek
n Nová ambulance korektivní dermatologie je od listopadu otevřena
v Berouně na adrese: Talichova 825
(bývalý objekt kasáren). Hlavním
naším cílem je dělat ženy (ale
i muže) krásnější a mladší. Specializujeme se na odstraňování vrásek
a korekci různých nedokonalostí pleti. Upravujeme velikost a tvar rtů.
Odstraňujeme nadměrné pocení.
Metličky a drobné žilky na nohách
řešíme sklerotizací. Většina výkonů
je prováděna injekční metodou
pomocí přírodního gelu kyseliny
hyaluronové, s použitím znecitlivujícího krému. Veškeré výkony jsou
prováděny zkušeným lékařem. Ordinační doba je podle telefonických
objednávek. Objednávat se můžete
denně 8–19 hodin na tel.: 792
300 409. Pavlína Vlasáková
n Od letošního května se změnil
majitel z optiky Srna v berounském
Medicentru na Optika Zuzana Kováříková. Otevřeno je každý pracovní den, v PO a ČT 8.30–12
a 13.00–15.30, ÚT a PÁ 8.30–12.30
a ve ST 8.30–12.00 a 13.00–16.30.
Provozovnu najdete ve třetím patře, vedle oční ordinace. Více na
www.zuzana-optika.cz, e-mail: jkberoun@atlas.cz, tel.: 311 746 291.
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Česká republika se tak připojuje
kEvropskému dni pro cystickou ﬁbrózu, který každoročně probíhá vpodobě beneﬁčních a informačních akcí
vřadě evropských zemí. Způsob zapojení je jednoduchý – vyrobit v pátek
21. listopadu větrník (velký, malý,
papírový, látkový, z těsta pečený…),
vyfotit ho a obrázek poslat do Klubu
nemocných cystickou ﬁbrózou. Všechny obrázky zveřejní klub na svých
webových stránkách. Jeden z nich
bude vylosován aobdrží dárek od patrona klubu Ivana Trojana. Více na
www.cfklub.cz n

Slunce svítí pro všechny,
říká ředitelka speciální školy

O

tom, že Beroun je královským
městem se zajímavými památkami, obklopený krásnou přírodou
a turistickými stezkami, vědí mnozí.
Ne všichni občané města ale vědí, že
se zde nachází Dětský domov
a Mateřská škola speciální Beroun.
Zařízení, které pečuje o děti s kombinovaným postižením anarušenými
komunikačními
schopnostmi,
najdete vulici Mládeže čp. 1102. Děti
v tomto zařízení bydlí celoročně na
základě soudního rozhodnutí. Zařízení plní zejména úkoly výchovné,
vzdělávací a sociální. Hlavním cílem
je integrovat děti do společnosti, rozvíjet jejich osobnost a vytvářet podmínky pro jejich všestranný vývoj.
Na kvalitu života občanů se zdravotním postižením má mimořádný
vliv to, jakým způsobem se k nim chová veřejnost. Pro zdravotně postižené
je setkání se zdravou populací velmi
přínosné. Jsme rádi, že občané
Berouna nás vnímají převážně klad-

Pro seniory
7.

ně, nabízí pomoc a respektují děti
z našeho zařízení. Najdou se však
i lidé s negativním názorem. Přesto
věříme, že těch je méně. Všichni totiž
máme právo prožít život na nejvyšší
úrovni. Když uvidíte člověka nebo
dítě se zdravotním postižením, mějte
na mysli, že slunce svítí pro všechny.
Jana Müllerová n

Na sto lidí využilo možnosti a prohlédlo si berounský Penzion pro
seniory v rámci Dne otevřených dveří. Návštěvníci se mohli dozvědět
o činnosti klubů, vyzkoušet kompenzační pomůcky a nebo si nechat
změřit tlak či cholesterol. Den zakončilo kulturní vystoupení dětí
z tanečního a hudebního oboru ZUŠ V. Talicha. Foto P. Nováčková

Vystoupení děti
PÁ

10.00

Domov seniorů TGM

11.

Svatomartinská slavnost

13.

Berouňačka

27.

Bingo

listopad

Pravidelné akce

ÚT
ČT
ÚT
PÁ

15.00
15.00
14.00

tědrá sociální síť Hearth.net
spolu s Rodinným centrem Slunečnice zvou na přeložené představení pohádkové divadelní hry
Světýlka radosti. Namísto říjnového
termínu se uskuteční 27. listopadu
od 16 do 18 hodin v sále České
pojišťovny na Wagnerově náměstí.
Můžete se těšit na představení divadelního souboru Kukadlo. Hlasy
zvířecím postavám propůjčili známí
herci v čele s Václavem Vydrou a Jitkou Molavcovou. Podílet se budete
moci na tvorbě Knihy přání a radostí, po skončení divadla bude představena sociální síť Hearth.net.
Vstupné je pro všechny darem. n

Domov seniorů TGM

Vystoupení dětí z Duhové školky Beroun.
Svatomartinská slavnost v Domově seniorů TGM.
Ve čtvrtek 13. 11 od 15.00 hod. zahraje v jídelně penzionu

Penzion pro seniory, Na Parkáně pro seniory, Na Parkáně 111 dechový orchestr Berouňačka.
Domov seniorů TGM

13.30–15.00 Domov seniorů TGM

Zábavná hra Bingo v Domově seniorů TGM.
PO 14.00–15.30 Literární klub, ÚT 14—16.00 Filmový klub,
ST 14.00–16.00 Keramika, PÁ 14–15.30 Zpívání pro radost.

Dům Charity, Cajthamlova 169, Beroun. Akce jsou pro seniory ve Stacionáři sv. Anežky České zdarma. Potvrďte účast telefonicky na
tel. čísle 606 639 627, kapacita je omezená.

14

Neslyšícím pacientům pomůže online tlumočník

D

o projektu Bezbariérová nemocnice pro neslyšící se zapojila
Rehabilitační nemocnice Beroun. Za
tímto projektem stojí organizace
APPN – Agentura pro neslyšící a jeho
cílem je zlepšení komunikace neslyšících ve zdravotnických zařízeních.
Projekt je postaven na vybavení zdravotnických zařízení speciálním tabletem, který umožní lékaři i dalšímu

personálu zprostředkovat online tlumočníka znakové řeči pro pacienta,
který je neslyšící. Tato služba, která
je bezplatná a funguje nonstop, je
založená na tlumočení znakového
jazyka prostřednictvím webkamery
a profesionálního tlumočníka „na
dálku“ a zároveň přenosu mluvené
řeči. Pomocí tohoto speciálního
tabletu se zdravotnický personál spo-

Vítání občánků také v listopadu

D

alší Vítání občánků je naplánováno na úterý 25. listopadu. Říjnového vítání občánků se
v obřadní síni radnice zúčastnilo celkem 16 dětí. Tradičně je
přivítala berounská starostka Šárka Endrlová. Vítání se zúčastnili:
Klára Tomanová, Jan Mazánek, Alice Šebelová, Maxmilian Macek,
Radek Chaloupecký, Leontýna
Hřebíčková, Viktorie Hřebíčková,
Stella Viktorie Fürstová, Lukáš
Kudera, Vanesa Šebková, Jan
Marek, Ondřej Rada, Vanda Horá-

ková, Izabela Spáčilová, Johanka
Šlapalová, Ondřej Straka.
Rodiče, kteří se chtějí akce
zúčastnit, se mohou hlásit na telefon 311 654 151 a 152. E-mail: evidence2@muberoun.cz nebo evide
nce@muberoun.cz. Vítání se koná
v menších skupinách. Rodiče
na památku dostanou pro své
potomky pamětní minci a knihu.
Mohou si také objednat fotografování v kolébce. Nechybí ani krátké vystoupení dětí z berounské
mateřinky. n

jí s tlumočníkem, který je následně
k dispozici na obrazovce zařízení.
Online tlumočení se řídí etickým
kodexem tlumočníka a tím je zaručena naprostá diskrétnost. Stejně
jako ostatní nemocnice, které tablet
získaly, je i ta berounská označena
modrobílou nálepkou Bezbariérová
nemocnice pro neslyšící. Tablety
mohly být Agenturou pro neslyšící
zakoupeny díky výtěžku zAdventních
koncertů, pořádaných v roce 2012
Českou televizí. Vlasta Dolejšová,
mluvčí Rehabilitační nemocnice
Beroun n

Senioři se učili, jak
„odolávat šmejdům“

B

eseda pro seniory se zástupci České obchodní inspekce se ve čtvrtek
2. října uskutečnila v berounském
Domově penzionu pro důchodce. Akci
zorganizovalo město Beroun asenioři
se během ní učili, jaké mají jako spotřebitelé nároky ajak odolávat nekalým
praktikám podomních a jiných prodejců na nejrůznějších akcích. Se
zástupcem BESIP Teamu zase diskutovali o bezpečnosti na pozemních
komunikacích a seznámili se také
s možnostmi sebeobranných a zabezpečovacích prostředků, okterých informoval zástupce ﬁrmy A - Royal. n

Beseda seniorům poradí,
jak se nezadlužit

B
Kurzy první pomoci budou bezplatné

V

e Středočeském kraji startuje
projekt kurzů první pomoci pro
veřejnost. Projekt je plánován od
října 2014 do jara 2015 v 11 středočeských městech. Beroun je mezi
nimi. Kurzy první pomoci budou
tříhodinové, povedou je přímo školitelé záchranné služby. Seznámí
zájemce s nejčastějšími akutními
stavy, tj. jak pomoci při infarktu,
těžkém úrazu, zástavě srdce. Ukáží,

jak zastavit krvácení a další potřebné techniky účinné první pomoci.
Součástí kurzu bude nácvik těchto
základních dovedností první pomoci na cvičném modelu. Kurzy budou
pro občany kraje bezplatné. Probíhat budou v odpoledních a večerních hodinách. Po ukončení výuky
každý účastník obdrží od záchranářů certiﬁkát o absolvování kurzu
první pomoci. n

esedu s diskusí o dluhové problematice, spotřebitelských úvěrech a ručitelství připravilo pro své
seniory město Beroun. Beseda se
uskuteční ve středu 12. listopadu od
13.00 do 15.00 v Klubu důchodců
Beroun, UKasáren 813, v1. patře nad
městskou knihovnou. Vstup je zdarma. Beseda bude spojená ismožností
poradenství vkonkrétních případech
přímo na místě. Senioři se dozvědí,
na co si v případě uzavírání smluv
o úvěru dávat pozor, jaké smlouvy
neuzavírat akam se obrátit vpřípadě,
že řeší problém zadlužení či exekuce.
Lektory budou zástupci organizace
RUBIKON Centrum Praha, kteří mají
v dané problematice mnoholeté zkušenosti. n

Ve Slunečnici se setkávají pěstounské rodiny

J

iž více než deset let se nezisková
organizace Rodinné centrum Slunečnice věnuje volnočasovým aktivitám pro rodiny s dětmi. Zároveň stím
nabízí i právní, ﬁnanční, rodinné
a mediační poradenství. Novopečeným maminkám pak přináší podporu v úplných začátcích péče o novorozence a samozřejmě i pomoc s následnou celkovou péčí oděti. Sluneč-
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nice nyní rozšiřuje podporu rodin,
které mají zájem stát se náhradním
rodičem či pěstounem. Od ledna
2013, kdy vešla v platnost novela
zákona o sociálně-právní ochraně
dětí, má každý pěstoun povinnost
sepsat tzv. dohodu ovýkonu pěstounské péče. Pěstoun může tuto dohodu
sepsat s organizací či institucí, kterou
si vybere podle svého uvážení akterá

se posléze stane jeho primárním
poskytovatelem služeb. Atímto důležitým spojníkem se chce RC Slunečnice v brzké době stát. Prozatím
nabízí prostory pro setkávání již fungujícím pěstounským rodinám.
V otázce pěstounství sází Slunečnice
na motto : Být pěstounem přináší
radost nejen dítěti. Hanka Pražáková, sociální pracovnice RC n

Jubilea
n Krásné 95. narozeniny
oslaví 17. listopadu
paní Bedřiška Donátová. Pevné
zdraví a mnoho spokojenosti
do dalších let jí přeje dcera
s rodinou.
n Dne 14. 11. 2014 se dožívá
krásného jubilea 85 let paní
PhDr.Zdeňka Krestovská. roz.
Vaňková, provd. Juklíčková,
dlouholetá profesorka
a později i zástupkyně
ředitele na SPGŠ Beroun,
aktivní členka Sokola
a TJ Lokomotiva Beroun.
Vše nejlepší a hodně zdraví
do dalších let přeje celá
široká rodina a příbuzenstvo.
n V listopadu oslaví
70. narozeniny paní Alena
Kotršálová. Pětasedmdesátku
si připomene paní Anna
Razímová. Kulatou
osmdesátku oslaví
v listopadu paní Zdeňka
Kubizňáková a 87 let oslaví
pan Stanislav Novotný. Svým
členům přeje spokojenost
a hlavně pevné zdraví Klub
důchodců Beroun.
n Dodatečně pevné zdraví
a vše nejlepší
k 75. narozeninám, které
paní Jiřina Baštová oslavila
v říjnu, přeje své ženě manžel
Stanislav Bačkora.
K výše uvedeným gratulacím
se připojujeme i my
v Radničním listě.
Podklady pro zveřejnění vašich
gratulací (jméno jubilanta,
výročí a kontaktní telefon)
zasílejte na e-mail:
evidence2@muberoun.cz nebo
na e-mail: tm@muberoun.cz.

Zubní pohotovost
n 1. + 2. 11.
MUDr. Neužil Miloslav,
Cerhovice 175,
tel.: 311 577 559
n 8. + 9. 11.
MUDr. Neužilová Jarmila,
Komárov, Buzulucká 480,
tel.: 311 572 135
n 15. + 16. 11.
MUDr. Očenášková Jitka,
Beroun, Talichova 825,
tel.: 311 624 375
n 17. 11.
MUDr. Laštovičková Václava,
Komárov, Buzulucká 480,
tel.: 311 572 765
n 22. + 23. 11.
MUDr. Pilbauerová Lenka,
Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel.: 311 746 185
n 29. + 30. 11.
MUDr. Kovaříková Anna,
Beroun, Tř. polit. vězňů 40,
tel.: 311 746 418
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin
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Volný čas
Aquaerobic v aquaparku Beroun
Každé úterý od 18–19 hod. Jednotlivý vstup 100 Kč, permanentka 900 Kč.
Akce: víkendový pobyt v Harrachově s aquaerobikem a cvičením pro děti,
5.–7. 12., cena 2 200 Kč, přihlášky do 15.11. Bližší informace na tel. čísle
774 896 711 nebo e-mail: alena.vancova@seznam.cz.
ATELIÉR NA VYHLÍDCE
Na Medrovně 0233, Beroun, tel.: 775 276 223
Pořádá výtvarné a keramické kurzy pro širokou veřejnost. Listopadová
tvorba v keramické hlíně je zaměřena na vánoční keramiku a dárky.
Neděle 2. 11., 16. 11 a 30. 11. od 14.30–16.00 hodin. Prosím o telefonické objednání nejméně 2 dny předem.
BABYCLUB – HROŠÍK
PLAVÁNÍ DĚTÍ: Od 6. měsíců do 3 let v rodinném bazéně v Berouně Na
Marjánce. Od 3 let do 12 let ve školním bazéně OA v Berouně. Plavání
neslyšících a hendikepovaných dětí. Plavání MŠ a ZŠ v bazénu OA. Individuální a citlivý přístup. Všechny instruktorky mají Akreditaci MŠMT
Nácvik a zdokonalování plaveckých způsobů. Nově náhradový systém.
Od 3. 11. 2014 přijímáme přihlášky na zimní kurz. Více na webu. AQUAAEROBIC: Na Marjánce v ÚT, ST 18.00–18.45 a 19.00–19.45 max. 6 žen
v bazénu. V bazénu OA v ÚT 19.00–19.45 max. 20 žen v bazénu. Více
www.babyclub-hrosik.cz, tel.: 737 348 903, e-mail: babyclub@seznam.cz
Brilant – Vzdělávací centrum, www.brilantberoun.cz
Seydlovo nám. 30, Beroun. Kontaktní osoba: Ing. Jiří Smola. Telefon:
702 835 036, E-mail: brilant@post.cz. Jazykové kurzy anglického jazyka
(konverzace nebo příprava na mezinárodní certifikační zkoušky – obecná
angličtina), obchodní angličtina, technická angličtina. Individuální či
skupinová výuka – max.4 osoby ve skupině. Firemní skupinové i individuální kurzy anglického jazyka podle aktuálních potřeb realizované u vás.
Doučování matematiky, němčiny, angličtiny, účetnictví, češtiny, stavební
mechaniky a dalších předmětů vyučovaných na ZŠ a SŠ. Lektoři s dlouholetými zkušenostmi s výukou a praxí daného oboru v reálném životě.
DANCE ﬁtness s Miriam
ÚT, ČT 19.00–20.00 v TJ Lokomotiva Beroun. Info na tel.: 775 703 535.
Dětský koutek Krteček, www.koutek-krtecek.cz
Kontakt pí. Kozderková, tel.: 605 386 101. Sadová 731 (u SD Plzeňka)
Beroun. Soukromé rodinné zařízení pro děti. PO–PÁ od 6–17 hodin po domluvě i déle. Zajištujeme hlídání dětí od 6 měsíců do 2 let. Nabízíme dopolední
i odpolední docházku pro děti od 2–7 let za přijatelné ceny. Přistupujeme
k dětem individuálně. DOCHÁZÍME DO RODIN, i v případě nemoci. Převádíme
děti z jiných zařízení. Každý pátek máme večerní Krtečkové spinkání nástup
po 18.00. Cena 250 Kč/noc. V sobotu 15. 11. a 22. 11. BAZÁREK – levné
věci. Od 8–12 hodin. Kurzy: PO 17.15–18.15 AJ pro dospělé – (konverzace)
s rodilým mluvčím. PO 18.15–19.45 UNIJÓGA – karimatku a pohodlné
oblečení s sebou. ÚT 17.15.–18.15 AJ pro školní děti – začátečníci s rodilým
mluvčím. ÚT 18.15–19.15 AJ pro školní děti – mírně pokročilé s rodilým
mluvčím. ČT dopolední plavání školkových dětí v Laguně. 8. 11. výlet nebo
tvoření podle počasí od 9–17 hodin. Připravujeme na léto 2015 tábor u moře
v Chorvatsku – přihlášky vítány (včasná rezervace lepší cena) www.letnítaborlipno.cz,www.agentura-krtecek.cz
Family spinninig Beroun
Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN (Lokomotiva Beroun, Tyršova 85) vás zve do rodinného prostředí, kde na vás
každý den čeká 70minutová lekce spinningu. Můžete si vybrat KLASICKÝ
SPINNING, REDUKČNÍ SPINNING se cvičením. Více informací včetně rozvrhu najdete na www.spin.tym.cz. Objednávky na tel.: 737 442 801.
Flexy – bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – tel.: 608 885 182,
e-mail: marcela.bergerova@seznam.cz. Po 19.00–20.00 a Čt 18.00 až
19.00. Kondičně-rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační
systém, předcházení pádům a odblokování negativních nálad. Používám
FLEXY – BARY, velké a malé míče, balanční čočky, židle, popruhy.
Jazykové kurzy Ivan Chubirka
Rodilý mluvčí s třináctiletou praxí nabízí individuální nebo skupinovou výuku
Aj pro všechny – od začátečníků po velmi pokročilé, pro jednotlivce i firmy.
Lekce je možné přizpůsobit jakýmkoliv vašim potřebám. Kompletní jazykové
služby v Aj jsou poskytovány přímo rodilým mluvčím bez zprostředkovatele.
ivanchubirka@seznam.cz, www.ajberoun.eu, tel.: 777 886 458.
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JAZYKOVÁ ŠKOLA HANY VAVREČKOVÉ, www.jshv.cz
Husovo náměstí 78, skola@jshv.cz, tel.: 311 625 804
Studujte s námi v jubilejním 25. školním roce!!! Veřejnostní kurzy byly
zahájeny. Je-li volné místo, můžete do kurzu kdykoliv přistoupit (cena
kurzu bude snížena o již odučené hodiny). Přijďte si kurz nejprve vyzkoušet
– NÁHLEDY ZDARMA!!! Maximálně 10 osob ve skupině. SLEVY 50 %
v rámci akce „Chodí celá rodina!“. Firemní a individuální kurzy (včetně
doučování) podle požadavků klienta, i dojíždíme. NAŠE TIPY: příprava
k maturitě z angličtiny, konverzační kurzy angličtiny s rodilým mluvčím
pro děti, juniory a dospělé.
Keramická dílna Hany Veckové
Informace na e-mail: veckova.hana@atlas.cz, tel.: 777 996 782
Dílna nabízí mimo pravidelných úterních kurzů modelování, dekorování
a točení na hrnčířském kruhu i možnost vytvoření originálních vánočních
ozdob či dárků pro všechny zájemce.
Lesní klub Studánka. www.lkstudanka.cz
Vás srdečně zve na Svatomartinskou slavnost do lesní mateřské školy
na Vrbské ve středu 12. listopadu. Setkání je v 16.30 u kapličky (Kaple
sv. Marie Bolestné), kde si zahrajeme divadlo související s legendou o sv.
Martinovi. Odtud půjdeme po světélkách s lampiony až k svatomartinskému pokladu. Lampionky budeme vyrábět v lesní tvořivé dílně ve
čtvrtek 6. listopadu, kam jste také srdečně zváni. Více na tel.: 774 977 097.
Městské školní hřiště Hlinky
Hřiště slouží berounským školákům i široké veřejnosti. Hřiště prošlo
v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomu je nyní určeno pro lehkou
atletiku, hokejbal, in-line hokej, florbal, malou kopanou, házenou, tenis,
stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetball. Zařízení půjčuje
sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí – šatny s uzamykatelnými
skříňkami, sprchy a nabízí i občerstvení. Díky osvětlení v areálu je po předchozím objednání možnost sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je
v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace: 311 740 153.
Angličtina Open English – www.open-english.cz
U nás můžete děti přihlašovat i v průběhu roku. 0–3 roky: pondělí 16.30
až 17.15 – 1 volné místo, 4–5 let: pondělí 17.30–18.15 – 2 volná místa,
5–6 let: středa 18.00–18.45 – 2 volná místa, 6–7 let: úterý 17.30–18.15
– 2 volná místa. Napište Ježíškovi o interaktivní CD pro děti – říkanky
s myškou Millie (děti se učí rytmizovat, pomůcka nejen na cesty autem)
a další výukové materiály pro děti. Kontakt: Mgr. Martina Vokurková Chocová.Tel.: 603 118870. Facebook – Open English Beroun.
RC Slunečnice, www.rcslunecnice.cz
NE 9. 11. od 16.00 PUTOVÁNÍ ZA SVATÝM MARTINEM. Na konci putování
uvidíme sv. Martina na bílém koni a se svými nejbližšími se podělíme
o Martinské rohlíčky. S sebou lampion. Vstupné: 100 Kč za rodinu, bez
objednání.
PO 10. 11. od 10.00 do 12.00. DĚTSKÝ VZDOR A POTŘEBA HRANIC.
S uznávanou dětskou psycholožkou PhDr. Ilonou Špaňhelovou na téma:
Kdy se vzdor u dítěte nejvíce objevuje, jeho příčiny aj. Rezervace do 5. 11.
ÚT 18. 11. od 10.00 NECHCI KAZY. Interaktivní program pro rodiče
a děti. Formou pohádky lektoři dětem vysvětlí vznik zubního kazu a motivují děti k čištění zoubků. Rezervace do 13. 11.
ČT 20. 11. od 16.00 VYPRÁVĚNÍ DEŠTOVÉ HOLE. Více na www.potichounku.cz. Rezervace do 15.11.
ÚT 25. 11. od 15.30 do 17.45, ČT 27.11. od 14.00 do 17.45 Volná
herna s prodejem ručně vyráběných adventních věnců, svícnů a vánoční
dekorace
Kurzy šití: vánoční běhoun 24. 11. 18.30–22.00. Velká taška 10.11.
18.30–22.00
PO 1. 12. od 15.30 do 18.15 PUTOVÁNÍ ZA MIKULÁŠEM na Městskou
horu. Rezervace, počet míst omezen. Cena 90 Kč za dítě.
PO 8. 12. od 19.00 do 21.30 RODIČE O OČKOVÁNÍ. Rezervace do 4. 12.
nutná.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná. Boccia.
Podle domluvy možný i pronájem tělocvičny o sobotách a nedělích. (ping
pong, badminton) Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch, šaten.
Půjčujeme rakety, míče apod.
Objednávky na 311 622 572 po 15.00 nebo hriste@2zsberoun.cz.
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K výročí města vyjde nová publikace
D

o veřejné soutěže na vytvoření
reprezentativní publikace
k výročí 750 let od první písemné
zmínky o Berouně byly přihlášeny
tři návrhy od dvou uchazečů.
Pětičlenné porotě, v níž mimo jiné
zasedl publicista a někdejší ředitel okresního archivu Miloš Garkisch, někdejší pracovnice

v nakladatelství a stávající zaměstnankyně berounské knihovny
Eva Rozkotová či místostarosta
Ivan Kůs, se nejvíce líbil návrh grafického studia Machart nazvaný
Beroun: Deset zastavení na cestě
městem. Autory snímků jsou místní fotografové Vl. Kasl, J. Semrád
a Z. Zůna. O texty se postaral

Powerjóga s Markétou
Každé pondělí od 19.10 h v tělocvičně ZŠ Jungmannova. Podložky s sebou.
Samaya, Alternativní centrum pro setkávání
Beroun-centrum, www.samaya.cz, tel.: 605 583 469, www.potkavani.cz,
777 079 118
Rezervace na všechny akce nutná. Poslední volná místa v kurzu Jógy pro
ženy plných tvarů (PO 18.00). 1. 11. 18.00–21.30 Jaký je pobyt ve tmě
a jógování bez světla? Zážitek z týdenního pobytu ve tmě, vyzkoušejte
lekci jógy bez světla i svíček. 4. 11. 9.00–10.30 Umění rané renesance
v Itálii, 3. přednáška Virtuální univerzity pro seniory. 12. 11. 20.00–
21.30 Přednáška o sebeobraně a preventivním chováním pro ženy –
efektivní taktika, nástroje a principy sebeobrany pro ženu (ve spolupráci
s Krav Maga Kapap), 80 Kč. 15. 11. 14.00–18.00 Mohendžodáro, Tantra
jóga pro ženy, 18. 11. 9.00–10.30 Umění rané renesance v Itálii, 4.
přednáška Virtuální univerzity pro seniory. 21.–23. 11. Ajurvédská masáž
celého těla, objednání termínu u masérky: 774 945 155. 23. 11. 15.30–
18.30 Sebeobrana pro ženy – praktický trénink a nácvik, 390 Kč.
29. 11. 9.00–12.30 Podnikejte na facebooku – naučte se využívat FB
pro získání nových klientů, seminář, 590 Kč. 30. 11.–08.30–12.00 Jak
na veganské dobroty – kurz vaření a ochutnávání.
SPORT EDEN BEROUN, www.sporteden.cz
PO: 18.00–19.00 Thai-box-robics, 18.00–19.00 TRX, 19.00–20.00 Bodystyling, 19.00–20.00 Bosu Interval, 20.00–21.00 Hathajóga (kurz). ÚT:
16.00–17.00 Dětská ZUMBA/AEROBIC 4–7 let, 17.00–18.00 Dětská
ZUMBA/AEROBIC 8–15 let, 18.00–19.00 Pilates, 18.00–19.00 Hathajóga
(kurz), 19.00–20.00 Formování postavy s jógou (kurz), 19.00–20.00
Kickbox aerobic, 20.00–21.00 Hathajóga (kurz), 20.00–21.00 Zumba.
ST: 9.00–10.00 Ranní jóga, 18.00–19.00 Step Aerobic, 18.00–19.00
TRX, 19.00–20.00 Bosu Interval, 19.00–20.00 Pilates, 20.00–21.00
P-Class, 20.00–21.00 BOSU Pilates. ČT: 8.00–09.00 TRX,16.00–17.00
Dětská ZUMBA/AEROBIC 4–7 let, 17.00–18.00 Dětská ZUMBA/AEROBIC
8–15 let, 18.00–19.00 TRX, 18.00–19.00 Formování s jógou(kurz),
18.00–19.00 Slow Toning, 19.00–20.00 Chi-toning, 19.00–20.00 Formování s jógou (kurz), 20.00–21.00 Hathajóga (kurz), 20.00–21.00 Zumba Bodystyling. NE: 18.00–19.00 Step Aerobic, 19.00–20.00 P-Class.
Studio KaLa
Výtvarný kroužek ŠIKULKY: děti se potkají s různými výtvarnými technikami, materiály a pomůckami. PO od 14.30, 90 Kč/1 hod. PŘEDŠKOLÁK,
aneb Předcházíme poruchám učení: děti se formou hry naučí dovednostem, které by jim měly později pomoci lépe zvládnout učivo v první
třídě. ST od 16.10, 1800 Kč/12 lekcí. Těhotenské cvičení s dulou: zaměřené
především k poznávání vlastního těla, vlastních možností, napojení se
na miminko a zklidnění mysli. ČT, od 18.00, 90 Kč/1 hod. YOGA ORIGINAL:
Vyváženou kombinací dynamických a pomalejších pozic s širokou škálou
jógových technik. PO, ÚT, ST, PÁ, 120 Kč/1 hod., 180 Kč/1,5 hod. Ruční
práce – KREATIVNÍ HÁČEK: Je vědecky prokázáno, že háčkování, pletení,
vyšívání i další kreativní činnosti harmonizují tep, tlak a metabolismus
a přispívají tak k relaxaci a regeneraci. 1x za 14 dní, ÚT od 20.00, 150 Kč
/1,5 hod. HUDEBNÍ ŠKOLA YAMAHA – Zobcová flétna: ÚT od 14.20,
2000 Kč/16 lekcí. Fun Key Kids – Klávesy: od 13.20 hod., 2200 Kč/16
lekcí. IV. KaLa BAZÁREK podzimních a zimních věcí: 31. 10.–2. 11. Nákup
PÁ 15.00–18.00, SO 9.00–17.00, NE 9.00–12.00. Rodinné konstelace:
pomohou objevit, jak jste ovlivněni osudy dalších členů rodiny včetně
předků. SO 8.11. od 14.00 hod., 400 Kč.
Strollering – kočárkování, www.strollering.cz/barbora-trhlikova
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI KOČÁRKOVÉHO VĚKU. Pokud byste rády
zapracovaly na své fyzičce, shodily poporodní kila nebo se potkaly a seznámily s jinými maminkami, ale nemáte kam nebo nechcete odložit své drobečky, připojte se! STROLLERING JE „MATEŘSKÁ V POHYBU“ A„TAK TROCHU
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J. Velíšek. Nyní studio předloží ke
korektuře kompletní podklady
knihy jako celku. Následně bude
vypsáno výběrové řízení či veřejná
soutěž na tiskárnu. Publikace by
měla spatřit světlo světa v prvním
kvartále příštího roku, kdy Beroun
výročí slaví.
n

ARTERAPIE
Obraz znázorňující podzimní strom
vytvořili společnými silami účastníci pravidelné dvouhodinové arteterapie. Pro
zdravotně postižené se pod vedením zkušené arteterapeutky uskutečnila v Dobromysli. Kroužek se koná jednou za čtrnáct
dní v pondělí od 15 do 17 hodin ve
2. patře Komunitního centra, Bezručova
928, Beroun. Určen je pro zdravotně
postižné ve věku 16–50 let. Více u Lenky
Ptáčkové na tel.: 322 312 702. Další setkání jsou 10. 11, 24. 11. a 8. 12.

JINÁ PROCHÁZKA“. Čeká vás dynamická sportovní chůze s kardiocviky
a posilováním. Vítáni jsou samozřejmě i sourozenci kočárkům už odrostlí
např. na odrážedlech. Kromě OUTDOOR STROLLERINGU – cvičení venku
s kočárky cvičíme i pod střechou – INDOOR STROLLERING v herně RC Slunečnice. Aktuální informace včetně rozvrhu a rezervačního systému na
www.strollering.cz/barbora-trhlikova a na www.facebook.com/StrolleringBeroun. Kontakt: barbora.trhlikova@strollering.cz
Studio Kytka, www.kytkama.cz
Nově tematické dny (keramický, environmentální, s angličtinou, projektový
a plavací) i třída Miniškoličky ve Školičce Kytičce, je zapsána v síti škol
MŠMT, což garantuje maximální úroveň vzdělávání. Probíhá kurz Hrátky
s nemluvňátky 9–12/14 pro děti od 9 měs do 1,5 roku cvičení, hraní,
hudebnění ve čt v 10.40 hod, kurz lze kombinovat s aqua-aerobikem pro
maminky s hlídáním dětí ve čt od 9.35 hod. Zapisujeme do kurzu 1–
3/15 Je možné objednat i jednotlivá setkání, 6.11 Výroba lampionu, 13.11
Přednáška psycholožky, 20.11 Hříčky a dráhy (hrubá motorika, lokomoce,
koordinace), 27.11 Muzicírování, koledy, výroba vlastního nástroje. Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně.
Od 15. 11 zapisujeme děti do kurzů 1–3/15 plavání miminek od 6 měsíců
kurzů plavání dětí 6 měsíců – 6 let i plavání v Akádě pro děti 4–7 let. Rodinná
plavání probíhají ve st, pá a so od 13, 14, 15 a 16 hodin. Aqua-aerobic v po
s Ivou od 17.45 a 18.30 a 19.15, ve st s Terezou od 18 a 18.45, ve čt s Pavlou
od 18 a 18.45 a v pá s Monikou a Markétou od 18 hod. Cvičení v bazénu
pro těhotné s porodní asistentkou ve čt 19.30, služby porodní asistentky.
28. 11. Vás zveme na lampionový průvod s Kytkou, informace na www.studio-kytka.cz
Škola bojových umění Oheň a Voda
Škola bojových umění Oheň a Voda v Berouně se věnuje výuce tradičních
čínských bojových umění taiji a shaolin. Klademe důraz nejen na celkovou
fyzickou průpravu, jako je získání pružnosti a síly, ale i na duchovní rozměr
umožňující zklidnění a uvolnění. V naší škole můžete navšívit jak kurzy
dynamického a rychlého cvičení shaolinu, tak i kurzy taiji pro ty, kteří
potřebují najít chvilku klidu v průběhu hektického dne. Shaolin cvičíme
každé úterý a čtvrtek, kurzy taiji se konají každou středu, pátek a neděli.
Více na www.skolakungfu.cz nebo na e-mailu: martin@skolakungfu.cz
a martina@skolakungfu.cz. Kurzy jsou určeny i úplným začátečníkům.
TJ Kraso Beroun, www.krasoberoun.cz
Školička bruslení pro děti od 3 let probíhá v pondělí, úterý, středu, pátek
a sobotu na zimním stadionu v Berouně. Více Šárka Seidlová, tel.:
606 907 003, Renata Veselá, tel.: 606 132 153, e-mail:
info@krasoberoun.cz, www.krasoberoun.cz. Nově otevíráme kurz pro
starší děti a dospělé každé pondělí od 17.45 hodin.
TJ Lokomotiva Beroun o.s., www.lokomotivaberoun.cz
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na webu – informace recepce
Sportcentrum tel.: 311 626 950. Navštivte cvičení pro ženy v tribuně –
čtvrtek 18.–19. hod. Cvičení probíhá ve svižnějším tempu, s velkými míči,
ale také s malými gumičkami a činkami. Obsahuje velké množství posilovacích
cviků kombinovaných s rehabilitačními a obohacené o prvky jógy. Sledujte
na našich stránkách AKTUALITY a slevový program – TRVALE SNÍŽENÉ
CENY NA SLENDER STOLY A VACUSHAPE! Najdete nás i na FACEBOOKU.
YOGAWAY – centrum pro harmonii těla i duše
Na Parkáně 367/14, Beroun, www.yogaway.cz
Vydejte se na cestu sebepoznání. V našem studiu nabízíme: LEKCE JÓGY
(dětská jóga, vinjása jóga, hatha jóga, aštanga jóga, ranní jóga, jemná
jóga, jóga pro těhotné, jóga pro vitalitu a zdraví, jógová terapie pro
správné držení těla), TAIJI, PILATES, MEDITACE, ZPÍVÁNÍ, TANEC S BUBNY,
SEMINÁŘE, WORKSHOPY, KURZY, MASÁŽE, TERAPEUTICKÉ PORADNY
(kineziologická a psychosomatická).
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IDEA-CREATIVE: tel.: 724 860 811, www.idea-creative.cz

Beroun hostí národní přehlídku v přednesu

KRÁMEK A DÍLNA U Duhové palety: tel.: 311 622 246, www.tvorivost.cz

N

TVOŘENÍČKO: tel.: 777 250 161, www.tvorenicko.websnadno.cz
ATELIÉR NA VYHLÍDCE: 775 276 223, www.ateliernavyhlidce.webnode.cz

Dílny pro tvořivé
1.

Miniatury – domeček s nábytkem
SO

9.00

U duhové palety

pro dospělé a děti od 10 let

3. Patchwork – Log cabin s hvězdou
PO 16.30

U duhové palety

pro dospělé

4. Kouzlo FENG ŠUEJ – novinka
ÚT 16.30

U duhové palety

pro dospělé

5. Obraz – podzimní listnatý strom
ST

Idea Creative

pro děti od 6 let

Kouzlení s knoﬂíčky
6.

ČT 15.00

Idea Creative

pro děti od 12 let

Magický tác – novinka
ČT 16.30

U duhové palety

pro dospělé a děti od 10 let

7. Vizovické pečivo – vánoční motivy
PÁ 16.30

8.

U duhové palety

pro dospělé a děti od 10 let

Drátování s dunajem – dlaždicová miska
SO

9.00

U duhové palety

pro dospělé

Korálkový klub
10.

PO 16.30

U duhové palety

pro dospělé

Kurz šití – velká taška
PO 18.30

RC Slunečnice

Mozaikový rámeček
12.
ST
Idea Creative

pro děti od 6 let

Potrubní pošta – šitý šperk – novinka
13.

ČT 16.30

U Duhové palety

árodní přehlídku umělecké tvořivosti v oblasti přednesu, hlasitého čtení a improvizace žáků
středních pedagogických škol nazvanou Pedagogická poema bude ve
dnech 4. až 6. listopadu hostit Střední pedagogická škola v Berouně. Jejího
zahájení
se
zúčastní
i místostarosta Ivan Kůs. Naposledy
se v Berouně přehlídka konala
v letech 1996 a 1987. Z každé pedagogické školy z 19 měst ČR se přehlídky účastní tři studenti, kteří
zvítězili ve školních kolech. Národní
přehlídka je již nesoutěžní. Studenti
předvedou svá vystoupení před dětmi z mateřských škol a studenty OA.
Navíc mají možnost přiučit se uměleckému kumštu u odborných lek-

Minulostí Berounska posedmnácté

Z

ájemci o regionální historii
Berounska a Hořovicka se
v novém, 17. čísle ročenky Státního
okresního archivu Beroun mohou
dočíst o celé řadě různých témat.
Ze studií především o vývoji cementářského kartelu před první světovou válkou, v němž čelné místo
zaujímala Králodvorská cementár-

děti od 10 let, dospělí

Škola šperku – tepaný drát
ČT 16.30

Idea Creative

pro dospělé

14. Perníková chaloupka – dílnička pro 4 ruce
PÁ 16.30

U Duhové palety

pro děti od 4 let s doprovodem

Pleteme z pedigu
15.

SO

9.00

U duhové palety

pro dospělé a děti od 10 let

Scrapbook s M. Žílovou – album „kaskáda“
SO

9:00

Idea Creative

pro dospělé

Háčkované šperky
19.

ST 16.30

U duhové palety

pro dospělé a děti od 10 let

na. Zajímavé dějiny komárovské ﬁrmy Neptun do roku 1948 jsou
doprovázeny řadou dobových unikátních reklam. Naleznete zde i dvě
drobnější práce o vzniku obce Všeradice a původu názvů obcí v Českém krasu. Své místo zde má
i prvorepubliková pozemková reforma na Křivoklátsku. Z osobností
představíme majitele králodvorského velkostatku a významnou osobnost národního hnutí Josefa
Macháčka, stejně jako majitele svatojanského panství Štěpána Bergera. Z materiálů je třeba upozornit
na vzpomínky bývalého funkcionáře textilky TIBA či první část edice
válečného deníku polního kuráta
Eybla ze srbské fronty. Ročenka je
k dostání v Knihkupectví Oty Pavla
v Berouně. J. Topinka n

Adventní kalendář z perníčků I. část – pečení
ST

Idea Creative

pro děti od 6 let

Popcornový věnec
ČT 15.00

Idea Creative

20. Vánoční ozdoby z korálků
ČT 16.30

U duhové palety

pro děti od 12 let
pro dospělé a děti od 10 let

Obšívané perličky
ČT

Idea Creative

pro dospělé

Reci andělé – novinka
SO

9.00

U duhové palety

Netradiční adventní věnec
22.
SO 9.00–12.00 DDM Beroun, Závodí

pro dospělé a děti od 10 let
objednání na tel.: 774 950 671

Scrapclub
SO 14.00

U duhové palety

pro dospělé

24. Kurz šití – vánoční běhoun
PO 18.30

RC Slunečnice

24.–28. Adventní věnce, výzdoba (po celý týden)
PO–PÁ

Idea Creative

pro dospělé

Adventní věnce
26.

torů, mezi kterými jsou rozhlasoví
režiséři, improvizátoři, herci. Účastníky navíc čeká vystoupení hudební skupiny Jananas, divadelní
představení souboru Buchty a loutky, výstava obrazů Lucie Suché
a Tomáše Petříčka a přijetí na
berounské radnici. Vyhlašovateli
přehlídky jsou MŠMT ČR, Asociace
pedagogických škol a Obchodní akademie, Střední pedagogická škola
a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Beroun. S uspořádáním přehlídky významně pomohla
podpora Krajského úřadu Středočeského kraje, města Beroun, senátora Jiřího Oberfalzera a Autosalonu
Klokočka.
Hana Fechtnerová
a Roman Musil n

ST 18.00

RC Slunečnice

Adventní kalendář z perníčků II. část – pečení
ST

Idea Creative

pro děti od 6 let

27.–29. Adventní věnce (28. 11. 16.30; 29. 11 9.00)
ČT 15.30

U duhové palety

www.mesto-beroun.cz

pro dospělé a děti od 10 let

V knihovně oslaví
Den pro dětskou knihu

D

o celostátní akce nazvané Den
pro dětskou knihu se připojí
i berounská knihovna. Akce se koná
v sobotu 29. listopadu od 8.30 do
11.00 hodin (v otevírací době
knihovny). Děti se mohou těšit na
výtvarné dílny či čtení z knížek Jiřího
Kahouna. Pro rodiče bude připraven
prodej dětských knih. Opět nebudou
chybět pohádkové bytosti. Účast ve
výtvarné dílně bude zpoplatněna
částkou 50Kč. Vpřípadě zájmu můžete své dítě předem přihlásit u paní
Šímové, buď přímo v knihovně, nebo
na tel.: 311 621 947. Zároveň hledáme dobrovolníky z řad rodičů i široké
veřejnosti, kteří jsou ochotni na akci
předčítat dětem. n

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
V MIC BEROUN
5. 11. Jitka Šuranská
– kavárna Jiná káva
od 20.00 hod., 120 Kč
9. 11. AMC Trio + M. P. Stewart
– sál České pojišťovny
od 20.00 hod., 200 Kč
24. 11. Dívčí válka – divadlo,
sál České pojišťovny
od 20.00 hod., 120 Kč
28. 11. Aljaška – pobřeží Paciﬁku
– panoramatická
dia-show Leoše Šimánka,
sál České pojišťovny
od 19.00 hod., 170 Kč
13. 12. Swingový orchestr
Václava Zelinky –
Vánoční koncert,
sál České pojišťovny
od 19.30 hod., 150 Kč
20. 1. Radůza
– sál České pojišťovny
od 20.00 hod., 380 Kč
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Zlato pro Beroun vybojoval rekordní počet plavců

R

ekordní počet plavců letos
pomohl Berounu získat další
zlato v Plavecké soutěži měst 2014.
Do berounského aquaparku si při-

šlo zaplavat celkem 411 účastníků.
Beroun si tak připisuje v pořadí
šesté vítězství. Druhé skončily Kravaře, bronzová je Litomyšl.

Počet bodů: 6640
Počet účastníků: 411
Nejmladší: 6 let
Nejstarší: 82 let
Nejlepší čas: 58,5 s
„Výsledek je skvělý. Co mě nejvíce těší, je rekordní účast. Je nejvyšší
za posledních šest let. Velmi mile
jsem byl překvapen i účastí plavců v
produktivním věku. Zejména mezi
šestou a sedmou hodinou večerní se
nám u bazénu tvořila fronta zájemců,“ uvedl nový ředitel areálu Antonín Marx. Plavci vybojovali celkem
6640 bodů. Nejmladšímu účastníkovi bylo 6 let, nejstaršímu pak 82.
Tak se těšíme zase za rok! n

Berounští sportovci změří síly
na mistrovství světa v Číně

R

eprezentanti Berounské školy
bojových umění změřili v Číně
síly se soupeři na mistrovství světa.
To se v čínském městě Chizhou
uskutečnilo ve dnech 24. až 30. 10.
Na v pořadí šesté mistrovství světa
v tradičním wushu se nominovalo

celkem 6 českých reprezentantů,
přičemž rovnou dva kvaliﬁkovaní
pocházejí z Berounské školy bojových umění Oheň a Voda.
Je to Martin Lachman, který
v Číně obhajoval 6. místo z minulého mistrovství světa, a Martina
Slabá, která obhajovala 3. místo.
V minulých letech se těchto závodů zúčastnilo na 3600 sportovců
za všech koutů světa. Ihned po této
soutěži se reprezentace přesouvá
do čínského města Chengdu, kde
se bude konat 1. mistrovství světa
v taijiquan, kde Českou republiku
reprezentuje Martina Slabá, úřadující mistryně Evropy. Jak se vedlo berounským reprezentantům,
se dočtete v příštím vydání. n

Tanečníci změří síly
v sokolovně

O

blíbená soutěž ve sportovním
tanci Velká cena města Berouna
se letos přesune z Plzeňky, kterou
čeká rekonstrukce, do berounské
sokolovny v Tyršově ulici. Uskuteční
se tam v sobotu 1. listopadu již
posedmnácté. Na programu jsou
tance standardní i latinskoamerické,
děti i dospělí. Soutěž bude probíhat
od 9.00 přibližně do 16.30. Propozice a přesný rozvrh najdete na
www.tanecberoun.cz. „Vítáme každého milovníka společenských tanců,“ zve organizátorka Romana
Chvátalová, která na prosinec chystá
Vánoční ples. Koná se 13. prosince
od 20.00 v Kulturním domě Zdice.
Večer je určený pro taneční páry ze
všech minulých tanečních ročníků
a také taneční veřejnost s ukázkami
společenských tanců. n

VaK znovu přispěl na kurzy plavání pro školy

D

íky sponzorskému daru společnosti VaK Beroun a příspěvku města mohou opět berounští
školáci a předškoláci navštěvovat
v berounském bazénu kurzy plavání. Společnost na ně uvolnila
částku 90 000 korun. Naučit se
dobře plavat tak letos bude moci
celkem 196 žáků ze čtyř základních
škol a 60 dětí z mateřských škol

Sluníčko a Beroun-Závodí. Děti
budou jednou týdně docházet do

Městského plaveckého areálu Tipsport laguna. Pod dohledem trenérů z TJ Lokomotivy Beroun pak
absolvují do konce roku několik
lekcí plavání. Na závěr pak obdrží
speciální „mokré“ diplomy. Poprvé
se „sponzorované“ kurzy uskutečnily loni, kdy se jich zúčastnilo 571
dětí z dalších školních institucí.
n

Sport
8.
9.
15.
16.

ČLU Beroun, o. s. – SK Rejšice
SO

14.00

Na Máchovně

ČLU Beroun, o. s. – Tělovýchovná jednota Stašov
NE

14.00

Na Máchovně

ČLU Beroun, o. s. – FC Grafﬁn Vlašim
SO

10.00–12.15 Na Máchovně

ČLU Beroun, o. s. – Mnichovohradišťský sportovní klub
NE

9.30–11.10

www.mesto-beroun.cz

Na Máchovně

Dospělí A (Krajský přebor).
Muži B (Okresní přebor).
U19 – U16 (Krajský přebor dorostu).
U15 - U12 (Krajský přebor žáků).

Keltům se na
západě nedařilo

P

rvoligový hokejbalový tým SK
Kelti se v neděli 19. 10. představil po delší době doma na hřišti v Hlinkách. Proti Keltům
nastoupil zkušený západočeský
celek – plzeňské Litice s extraligovými zkušenostmi. Přesto se
domácímu áčku podařilo zvítězit.
Kelti v samém závěru dramatického zápasu prokázali odhodlání
zvítězit a rovněž pevnější nervy.
Tříbodová výhra 3:2 znamená
pro Kelty posílení sebevědomí
a především udržení kontaktu
s čelem tabulky.
Kelti v posledních třech utkáních museli cestovat na západ
Čech a bilance nebyla příliš lichotivá. Nejprve v přímém souboji
o první místo bojovali v Karlových
Varech, kde místní CSKA jasně
dominoval a zvítězil 8:3. Další
neděli museli Kelti do Dobřan
a ani tento zápas jim nevyšel
podle představ. Snack Dobřany
měl navrch a i přesto, že výhra
domácích 5:1 byla pro Kelty trochu krutá, byla rozhodně zasloužená. Tým z Berouna si spravil
chuť při posledním výjezdu
na severní předměstí Plzně. TJ
Tatran Třemošná sice dlouho
vzdoroval, Kelti ale rozhodli
na začátku třetí třetiny čtyřmi góly
o své výhře 7:2 a opět se přiblížili
čelu tabulky. Roman Novák n

Nominujte nejlepšího
sportovce Berounska

M

ěsto Beroun, Berounský
deník a Sport Agency opět
ocení nejlepší sportovce okresu
Beroun za jejich výkony a reprezentaci v roce 2014. Slavnostní
ceremoniál se uskuteční v pondělí 12. ledna 2015 v sále České
pojišťovny. Od listopadu najdete v Berounském deníku formulář pro nominaci vašeho
sportovce. Stejně jako v minulých ročnících budou ceny předány jednotlivcům a týmům
v kategorii junioři do 18 let
a v kategorii dospělí. Další cenu
dostane sportovní osobnost
regionu a také handicapovaný
sportovec. Předána bude opět
i Cena města Berouna. Vítěze
všech kategorií bude vybírat
odborná porota. Lidé ale
budou moci hlasovat a vybírat
Sportovní hvězdu Berounského
deníku. Samotné hlasování
startuje v prosinci. n

19

Děkujeme za další medvědí exponáty
M

edvědí sbírka, kterou na počátku září odstartovala prvním
příspěvkem berounská starostka
Šárka Endrlová, se v berounském

informačním centru pomalu rozrůstá. V současné chvíli ji tvoří již osm
exponátů. Dva z nich přitom mají
„zahraniční kořeny“. Kromě medvě-

Jak můžete medvěda darovat:
n osobní předání medvěda v MIC Beroun
n poštou na adresu MIC Beroun, Husovo nám. 69 (pasáž Na Nové),
266 01 Beroun

Žabinský se inspiruje Berounskem

K

ulatou sedmdesátku oslavil
letos v říjnu akademický malíř
Viktor Žabinský. Jeho letošní
výstava obrazů, kterou můžete
v Městské galerii Beroun zhlédnout od 29. října do 28. listopadu,
dostala název Křižovatky času. Je
to ohlédnutí, ve kterém představí
obrazy ze současné doby, ale
i obrazy z let minulých.
Akademický malíř Viktor
Žabinský se sice narodil v Brně,
více než třicet let už ale žije
v Berouně.
Po ukončení Akademie výtvarných umění působil Žabinský jako
restaurátor. Koncem sedmdesátých let se přestěhoval do Berouna
a začal učit na Střední pedagogické škole. Brzy se zařadil mezi známé berounské malíře a představil
se v knize Berounské ateliéry.
Celoživotním námětem Viktora
Žabinského je krajina. Nejčastěji
to je Berounsko a jižní Čechy. Velmi rád také cestuje a poznává
nové kraje, především rakouské

a švýcarské hory. S oblibou zachycuje krajinu v různých ročních
obdobích a v proměnlivosti barev.
Jeho obrazy, převážně čtvercového
formátu, však nejsou pouhou
kopií krajiny. Odrážejí i pocity
a nálady autora, odhalují duši
krajiny v obrazech luk, polí, skal,
vody či oblohy. Důležitou roli tu
sehrává barva – ztlumená, zklidňující.
Viktor Žabinský vystavoval
svá díla mnohokrát doma
i v zahraničí jak na samostatných
výstavách, tak i na výstavách
kolektivních. Pravidelně se
zúčastňuje Berounských salonů,
kde patří k zakládajícím členům.
Podílel se i na vydání publikace
Berounské ateliéry po třiceti
letech, která vyšla v návaznosti
na publikaci Berounské ateliéry.
Své obrazy představil i v partnerských městech Berouna v Goslaru
a Brzegu. Účastní se také mezinárodních plenérů (Beroun, Brzeg,
Pietrzyków či Przewóz). n

da z partnerského Goslaru
sbírku doplnil
i exponát ze Štrasburku,
který přivezla poslankyně
Kristýna Zielenková. Další medvědy
darovala paní Lebrušková, rodina
Jurigova z Králova Dvora přispěla
dvěma medvídky pocházejícími
z porcelánky Horní Slavkov. Dalšími
přispěvateli byla obecně prospěšná
společnost Dobromysl aanonymní
dárce, který medvěda vyhrál
v tombole na letošních Hrnčířských trzích.
Přispět do sbírky může kdokoliv
a kdykoliv. Sbírají se exponáty malé,
velké, nové i starožitné. Každý darovaný exemplář je zapsán do pamětní
knihy, kde je uvedeno jméno dárce,
odkud a kdy byl exponát získán. Dárce může přidat i osobní věnování.
Odměnou pro každého, kdo přispěje

medvědem do sbírky, je pamětní list.
Sbírka je k vidění i na webových
stránkách města. n

Z fotografií Pavel Zubka žhne železo
„Obdivuji oranžovou barvu žhavého železa,“ říká o svých industriálních fotograﬁích vznikajících
v prostředí těžkého průmyslu
pětačtyřicetiletý rodák z Třince
Pavel Zubek. Ten se v pondělí
10. listopadu v 17.00 osobně
zúčastní vernisáže své výstavy
v Holandském domě nazvané podle
třinecké hutě Werk. Jeho industriální fotograﬁe zachycují kromě českých také hutě Polska, Slovenska,
Maďarska, Belgie, Francie, Ukrajiny
či Ruska.
To ale není jediný důvod, proč
spojil velkou část své fotografické
tvorby zejména s třineckým Werkem. Ten je totiž nedílnou součástí
města – většina místních najde ve
své nejbližší rodině člověka, který

svůj život Werku zasvětil, v hospodě i při procházce městem se mluví
o tom, co se dělo na šichtě, žáci ve
škole mají jasno o své budoucnosti
– po škole se vyučí a půjdou pracovat do železáren... Po osmi
letech, během nichž zachycoval
proměny prostoru i tváře továrních
dělníků, je už Pavel Zubek také
součástí Werku a z jeho fotografií
je to více než patrné. Nezabývá se
ale pouze Werkem – je prvním
Čechem, který se stal členem umělecké skupiny Industrie-kultur
fotografie se sídlem v Německu,
jejímž cílem je zmapovat zánik průmyslové revoluce ve světě. Přímo
se nabízí paralela s Berounem, který měl v minulosti díky Králodvorským železárnám v minulosti punc

velmi důležitého průmyslového
města. Také proto věřím, že soubor
fotografií Pavla Zubka, který bude
vystaven v galerii Holandského

domu do 29. listopadu, návštěvníky zaujme, potěší a nejspíš přiměje ke vzpomínání.
Alena Šustrová n
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