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Kvůli opravám může být veřejné osvětlení
rozsvíceno i ve dne, nejedná se o poruchu

Beroun bude žádat o dotaci na modernizaci veřejného osvětlení

P

oruchy veřejného osvětlení,
které v poslední době trápí
občany, řeší vedení města Beroun
ve spolupráci se společností AVE.
Zároveň se mimo jiné nastavila
konkrétní spolupráce, která vede
k rychlejšímu řešení oprav.
„Často se jedná o poškození rozvodných sítí nebo přerušení kabelů
na vedení mezi jednotlivými sloupy
veřejného osvětlení. Tyto opravy
jsou časově náročnější, ale AVE se je
snaží řešit bez zbytečných prodlev.
Z důvodu zvýšené četnosti poruch
si AVE zajistilo další pracovní četu
elektrikářů,“ uvedli místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo.
Řada oprav se již realizovala. Řešily se například kabelové poruchy
v ulicích Hrdlořezy, Karla Čapka,
Havlíčkova a Hostímská. V ulici Plzeňská a na mostě TGM bylo nataženo provizorní venkovní elektrické
vedení. Postupně elektrikáři společnosti AVE měnili i jednotlivá svítidla,
a to v ulicích Lidická, Bratří Nejedlých, Plzeňská, Třída Míru, Havlíčkova, Tyršova, Okružní a Bezručova,
Za Kovárnou, Pod Vinicí, Karlova,
Pod Dědem, Za Městskou horou,
dále pak na Husově náměstí a před
kruhovým objezdem na nádraží. Pracovníci současně odstraňovali závady na horním vedení ve Škroupově

Pozvánka
n První veřejné zasedání berounských zastupitelů v letošním roce
se uskuteční ve středu 20. února
od 15:00 v Kulturním domě Plzeňka. Na programu bude mimo
jiné 1. úprava rozpočtu na letošní
rok. Pokud vás průběh zasedání
zajímá, ale nemůžete se ho osobně zúčastnit, můžete jej sledovat
v on-line přenosu na www.mestoberoun.cz v sekci město a úřad,
kde v záložce rada a zastupitelstvo města najdete videopřenosy
včetně archivu. n

www.mesto-beroun.cz

ulici a v lokalitách Jarov a Hostim.
Ve Škroupově a Kollárově ulici byly
také instalovány stožáry.
Vyřešily se kabelové poruchy
na Husově náměstí, Hrdlořezech
a v Lidické, kde vyhořel rozvaděč.

„Vzhledem k opravám a k provádění pasportizace veřejného
osvětlení budou ve vybraných ulicích svítit lampy v průběhu dne.
Nejedná se tedy o poruchu,“ upozornil místostarosta Michal Miši-

na. Lokality, ve kterých bude z výše
uvedených důvodů zapnuté veřejné
osvětlení ve dne, budeme aktuálně
zveřejňovat na webu města www.
mesto-beroun.cz a na sociální síti.
Více na str. 2. n

n Také obyvatelé Berouna si připomněli 50. výročí upálení Jana Palacha. Vzpomínková akce, kterou

pořádalo město Beroun společně s městským kulturním centrem, se uskutečnila 18. ledna na Husově
náměstí. Pietní akt si nenechaly ujít desítky lidí, především studentů. Přítomné přivítal místostarosta
Michal Mišina, osobnost Jana Palacha a jeho čin přiblížil historik Miloš Garkisch, o hudební doprovod
se postarali studenti Obchodní akademie, Střední pedagogické a Jazykové školy Beroun. n

Městský bál v duchu filmů Karla Zemana

V

ynález zkázy, Cesta do pravěku, Baron Prášil,
Ukradená vzducholoď, Na kometě, Čarodějův
učeň… Kdo by neznal filmy legendárního Karla Zemana, režiséra, od jehož smrti letos uplyne 30 let.
A právě jeho tvorba se stala inspirací letošního
městského bálu, který se uskuteční v sobotu 2. března od 20:00 v Kulturním domě Plzeňka. Předprodej
vstupenek zajišťuje infocentrum. Vstupenka platí
také na promítání filmu Karla Zemana Baron Prášil,
které uvede městské kino 1. března od 17:30.
Městský bál nabídne bohatý program. Těšit se
můžete například na výuku tanců a scénky divadla
V pytli, stínohru, fotokoutek i půlnoční překvapení.
Večerem provede Petr Stolař a zahraje kapela Za-

trestband. Kostýmy inspirované světem Karla Zemana vítány. Více na str. 14. n
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Zastupitelé budou schvalovat
první úpravu rozpočtu

Z

Odměna za třídění pro občany Berouna

S

tarostka Soňa Chalupová převzala v Praze ocenění za 1. místo
v soutěži My třídíme nejlépe v kategorii obcí Středočeského kraje
nad 10 tisíc obyvatel. Jak jsme již obyvatele informovali, za první místo
patří Berounu i odměna ve výši 60 tisíc korun, která bude využita pro
zlepšení kontejnerových stání. n

Za psy a svoz odpadu
zaplatíte stejně jako vloni
Poplatky lze uhradit v hotovosti, kartou nebo
částku zašlete na bankovní účet

S

voz komunálního odpadu vyjde občana Berouna na 700 Kč
na rok. Poplatek je splatný 31. května. Pokud nebude poplatek uhrazen
nejpozději do 90 dnů od jeho splatnosti, bude zvýšen na dvojnásobek.
Povinnost uhradit poplatek za svoz
komunálního odpadu mají i fyzické osoby, které jsou majiteli stavby
k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu, kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba.
Poplatková povinnost se vztahuje
i na cizince, kteří mají trvalý nebo
přechodný pobyt v Berouně.
Za prvního psa platí lidé v bytovém domě 1 000 Kč, každý
další pes stojí 1 500 Kč. V rodinném domě za prvního psa zaplatí
400 Kč, u dalších psů je částka
stejná. . Lidé, kteří mají jako jediný
zdroj příjmu důchod, platí za psy
méně: v bytovém domě za prvního
psa 200 Kč, každý další pes stojí

Buďte „V OBRAZE“
n Chcete být informováni o aktualitách z městského webu? Chcete mít
k dispozici důležité informace z města ve vašem chytrém telefonu? Právě
pro vás je určena naše mobilní aplikace – V OBRAZE.
V aplikaci najdete aktuální zprávy, kulturní a sportovní akce, úřední
desku a fotogalerii. Aplikace podporuje operační systémy Android a iOS.
Stáhnout ji můžete zdarma prostřednictvím Google play a App Store. Více
o aplikaci na www.mesto-beroun.cz. n

www.mesto-beroun.cz

300 Kč, v rodinném domě platí 100
Kč. Kancelář C 103, kde se administrativa poplatků vyřizuje, je umístěna v přízemí radnice na Husově
náměstí naproti matrice. Platbu lze
uskutečnit hotově i kartou na pokladně v přízemí radnice nebo převodem z účtu a složenkou. n
SVOZ ODPADU
č. účtu: 51-4855720247/0100
POPLATEK ZA PSY
č. účtu: 19-326131/0100
variabilní symboly pro jednotlivé
platby (nemění se) zjistíte na:
poplatky@muberoun.cz,
poplatky1@muberoun.cz,
poplatky2@ muberoun.cz
Tel.: 311 654 163 (169, 170)

astupitelé Berouna budou
na svém prvním letošním zasedání 20. února mimo jiné řešit
1. úpravu rozpočtu na rok 2019.
Rozpočet na letošní rok schválili zastupitelé na svém prosincovém zasedání, po finanční uzávěrce roku 2018 jsou ale již známé
informace o zůstatcích na účtech,
které činí přes 50 milionů korun.
Do rozpočtu se tak podle vyjádření

místostarosty Michala Mišiny vrátí řada připravovaných projektů,
na které již nezbyly na konci minulého roku peníze.
První úpravu rozpočtu bude opět
řešit rozšířené vedení města včetně
finančního výboru v součinnosti
s vedoucími jednotlivých odborů
městského úřadu. Rozpočet tedy
není schvalován jen vedením města,
ale na základě široké shody. n

Kvůli opravám může být veřejné osvětlení
rozsvíceno i ve dne, nejedná se o poruchu
Beroun bude žádat o dotaci na modernizaci veřejného osvětlení

P

okračování ze str. 1
Problém s veřejným osvětlením ale na několika místech
není v gesci společnosti AVE.
K závadám totiž dochází i u několika nedávno dokončených oprav
včetně nových rozvodů. Jedná se
například o rekonstruovanou část
ulice Plzeňská, Bezručovu ulici
nebo autobusové nádraží. Místa,
která jsou ještě v záruce, ale může
opravovat pouze dodavatelská
firma. Právě na těchto místech
dochází k časovým prodlevám
mezi nahlášením poruchy a jejím odstraněním. Tento stav chce
město do budoucna řešit jiným
typem smluv, případně změnou
smluv stávajících tak, aby mohli
pracovníci AVE provádět opravy
operativně.
Současný stav jednoznačně
poukazuje na nutnost modernizace veřejného osvětlení ve městě,
která bude navazovat na zpracovanou studii. S ohledem na vysokou finanční náročnost bude
město hledat vhodné dotační tituly, které se připravují.

Představitelé města Beroun
děkují občanům za trpělivost,
ale také za jejich součinnost při
hlášení poruch nebo nefunkčních
lamp veřejného osvětlení. n

Linky pro hlášení poruch:
603 250 614, 311 548 201

Průvodce Berounem
v mobilu

N

ejen turisté, ale i obyvatelé
města určitě ocení mobilní
aplikaci průvodce Berounem.
Pod názvem DARUMA go - Beroun je umístěna v Google Play
i App Store, kde je ke stažení zadarmo. Najdete ji v češtině, angličtině i němčině. Aplikace obsahuje zajímavosti o městě včetně
GPS navigace k nim. Přidanou
hodnotou je unikátní funkce
u každého bodu zájmu - audio
spot podbarvený hudbou a tematickými zvuky. Stačí se nechat
vést GPS navigací ke zvolenému
cíli a poslouchat. n

Novými elektromobily město šetří životní prostředí

M

ěsto Beroun má již k dispozici tři nové elektromobily,
na jejichž pořízení získalo dotaci
z Národního programu životního
prostředí. Z celkových nákladů přesahujících 2,7 milionu korun tvořil
tento příspěvek 660 tisíc korun.
Cílem projektu je inovovat
z vozového parku městského
úřadu tři služební vozidla, která svým stářím a každodenním
použitím v provozu výhradně
po městě jsou největšími znečišťovateli ovzduší z vozového parku
úřadu. Jeden z pořízených elektromobilů slouží pro zajištění servisu

a provozu společnosti Parkování
Beroun, s. r. o. a další dvě pro zajiš-

tění rozvozu jídel pro seniory a další sociální služby. n
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Beroun a Králův Dvůr mají
společná témata k řešení

S

tarostka Soňa Chalupová
a místostarostové Michal Mišina a Dušan Tomčo se společně
vydali na radnici v Králově Dvoře,
kde se setkali se starostou Petrem
Vychodilem. Byla to první oficiální
návštěva nově zvolených představitelů Berouna za katastrem města. A cesta nemohla vést jinam než
právě do Králova Dvora. Obě města
mají k sobě velmi blízko, a to nejen geograficky a historicky, vždyť
v minulosti byla řadu let spojena
v jeden celek. Obě města a jejich občané i v současnosti mají často společné problémy a zájmy. Předsta-

vitelé obou měst při svém setkání
tak vyslali jasnou zprávu všem, že
i v dalších letech chtějí v řadě záležitostí spolupracovat. Jedním z největších problémů, které obě města
tíží, je doprava. Ať již je to stavba tzv.
Jižního obchvatu, dálnice D5 nebo
také rekonstrukce Plzeňské ulice.
Témat, kterými se budou v příštích
letech zástupci obou měst společně
zabývat, je ale mnohem víc. A určitě
nepůjde jen o dopravu. Je tedy dobrou zprávou pro obyvatele Berouna
i Králova Dvora, že obě města chtějí
v takových chvílích hledat společnou cestu. n

n Představitelé Berouna a Králova Dvora mají společná témata k jednání. Tím
nejzásadnějším je doprava. n

n Ředitel 2. ZŠ a MŠ Beroun Pavel Herold představil místostarostovi Dušanu
Tomčovi moderní vybavení školy. n

Škola potřebuje další prostor
pro hodiny tělocviku

N

ové kryté sportoviště, přístavba pavilonu se sedmi odbornými učebnami, problematika
nárůstu počtu žáků. To byla hlavní
témata, která řešili místostarosta Dušan Tomčo s ředitelem 2. ZŠ
a MŠ Beroun Pavlem Heroldem.
Místostarosta si školu prohlédl
v rámci svých pravidelných setkání
se zástupci základních a mateřských škol. Díky skutečnosti, že tuto
školu jako žák sám navštěvoval, se
osobně přesvědčil, jakými zásadními změnami škola prošla. Jak uvedl
Pavel Herold, za poslední roky se
díky městu podařila uskutečnit
řada modernizací, takže škola je
jako nová. Kromě nových rozvodů
se mimo jiné zateplily všechny pavilony, díky investici do sklepů získali

Městskou knihovnu vede nová ředitelka Michaela Škeříková

První výzvou je rekonstrukce celého objektu

M

ěstská knihovna má od ledna novou ředitelku. Stala se jí Michaela Škeříková, která
vystřídala dlouholetou ředitelku Hanu Ludvíkovou.
Michaela Škeříková se zapsala do povědomí veřejnosti v rámci svého předchozího působení na odboru školství a volnočasových aktivit, kde byla
její doménou hlavně kultura. Předtím pracovala
v Městské knihovně v Praze. Všechny tyto nabyté
zkušenosti hodlá zúročit ve své nové funkci a jak
jsme zjistili, nápadů má rozhodně dost.
První prubířský kámen na novou ředitelku a její
kolegyně čeká v následujících měsících. V letošním roce by totiž měla začít rozsáhlá rekonstrukce městské knihovny. „Rekonstrukce se týká celé
budovy od přízemí až po střechu, objekt získá
novou fasádu a především se rozšíří prostory pro
knihovnu. V přízemí zůstane oddělení pro dospělé,
v dalších patrech se pak budou nacházet oddělení pro děti, oddělení naučné literatury, studovna
a přednáškové sály.
Nová ředitelka chce plynule navázat na svou
předchůdkyni, pokračovat v zaběhlých a oblíbených akcích. Rekonstrukce knihovny nabízí i nový

www.mesto-beroun.cz

potenciál – rozšíření nabídky kulturně-vzdělávacích akcí, vznik studijních a relaxačních míst, v plánuje je i letní terasa. Nově ředitelka chce také více
zpopularizovat fond naučné literatury a studovny.
„Rekonstrukce knihovny vybízí k novým začátkům,
vnímám ji jako určitou transformaci. Chceme být
blíž lidem, a to nejen v samotné knihovně,“ dodala
Michaela Škeříková. n

žáci další prostory pro šatny, zmodernizovalo se venkovní sportoviště i tělocvična. Nicméně vzhledem
k počtu žáků by škola potřebovala
další kryté sportoviště. Ředitel se
proto nyní snaží najít co nejefektivnější řešení. n

Nový noční vlak z Prahy

S

novými jízdními řády na železnici vyjelo ve Středočeském kraji
70 nových spojů. Příjemná změna
se odehrává také na vlakové lince
S6, která spojuje Prahu s Rudnou
u Prahy, Nučicemi a Berounem. O víkendech totiž jezdí nový vlak pro ty,
kteří se vracejí pozdě v noci z hlavního města.
Z pražského hlavního nádraží
odjíždí nový vlak linky S6 v sobotu a v neděli ve 2:34, zastaví také
na smíchovském nádraží ve 2:41
hodin, a pak jede přes Řeporyje
do Rudné, Nučic a dále přes Loděnici a Vráž do Berouna. Lidé tak mají
možnost zůstat o víkendu ve městě
déle a nemusí spěchat na poslední
půlnoční vlak. Nový noční vlak jede
také opačným směrem z Berouna
přes Nučice a Rudnou do Prahy.
V sobotu a v neděli odjíždí z Berouna
vždy v 1:21 hodin.
Dobré je vědět, že ve všech rychlících, spěšných vlacích a osobních vlacích mezi Prahou a Berounem platí
také tarif Pražské integrované dopravy, který je v řadě případů levnější než
tarif Českých drah. A nejde zdaleka
jen o měsíční, čtvrtletní nebo roční
předplatní kupony, ale také o jízdenky pro jednorázové cesty.
Jízdné Pražské integrované
dopravy se netýká jen vlaků mezi
Prahou a Berounem, ale všech železničních spojů v celém Středočeském kraji. Pokud rádi nakupujete
v mobilu, můžete se úplně vyhnout
pokladně a lístek si koupit i v aplikaci
PID Lítačka a ten pak ukázat ve vlaku
průvodčímu v telefonu. (ob) n
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Koledníci vybrali od dárců
rekordní částku

V

lednu se uskutečnil již 19. ročník Tříkrálové sbírky. V Berouně a okolí ji pořádá už tradičně
Charita Beroun. Díky štědrým
dárcům koledníci získali rekordní
částku 213 945 korun, což je zhruba o 50 000 korun více než vloni.
Výtěžek bude věnován terénní pečovatelské službě Charity Beroun,
která pomáhá seniorům a oso-

bám se zdravotním postižením
v jejich domácím prostředí.
Do Tříkrálové sbírky se zapojily i děti z katolické mateřské
školy a při této příležitosti zavítaly
i do atria berounské radnice. Zazpívaly několik koled a písniček
a na závěr jim místostarosta Michal
Mišina a zaměstnanci městského
úřadu přispěli do sbírky. n

n Ivan Kůs převzal čestné ocenění z rukou starosty Goslaru Olivera Junka.

Ivan Kůs převzal v Goslaru
čestné ocenění

G

oslarský starosta Oliver Jung
předal v lednu svému bývalému kolegovi, současnému radnímu Ivanu Kůsovi Čestné ocenění města Goslar. To získal za svou
angažovanost pro partnerství
mezi oběma městy.
Oliver Junk vyzvihl podporu
řady společných projektů a setkání, jako například uvedl Cyklotour, setkávání při významných
akcích města nebo závodech Dračích lodí. „Ivan Kůs významně
přispěl k dalšímu rozvíjení přátel-

ství mezi Berounem a Goslarem,“
dodal Oliver Junk. „Musíme dále
spolupracovat, aby Evropa zůstala pospolu,“ uvedl při převzetí
ocenění Ivan Kůs.
Partnerská smlouva mezi oběma městy byla podepsána v roce
1991, první kontakty mezi obyvateli byly navázány téměř o čtvrt
století dříve.
V současné době obě města
kladou důraz na setkávání mládeže a různých zájmových skupin
včetně sportovců. n

Nová výstava představuje Beroun v obrazech
n V Galerii Pěší zóna v Palackého ulici si můžete prohlédnout novou,
v pořadí již třetí výstavu, která je věnována berounským výtvarníkům
a prezentaci jejich děl s tématikou Berouna napříč staletími.
Výstava pod širým nebem navazuje na úspěšný nástěnný kalendář,
který na letošní rok vydalo město Beroun, a jejím cílem je přenést výtvarné umění z výstavních síní do veřejného prostoru a zpřístupnit ho
široké veřejnosti. n
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n Tříkráloví koledníci zavítali i na berounskou radnici

Obsluhu čerpací stanice
napadli dva agresoři
n Dvakrát asistovala městská policie berounským
hasičům při mimořádné události.
Poprvé to bylo
ve středu 9. ledna v odpoledních
hodinách, kdy v ulici Na Dražkách
pravděpodobně z důvodu závady
na elektroinstalaci začalo hořet vozidlo. Na žádost operačního důstojníka HZS Kladno berounští městští
strážníci v této lokalitě usměrňovali
dopravu, aby nedošlo k dalšímu
incidentu.
n Druhý zásah se odehrál v sobotu 12. ledna večer u Medicentra,
kde došlo k hromadné dopravní
nehodě čtyř vozidel a bylo nutné
inkriminovaný úsek uzavřít. Nehoda se obešla bez vážných zranění.
Na místě operovali vedle Policie ČR
také hasiči a zdravotnická záchranná služba, která převezla těhotnou
účastnici dopravní nehody na preventivní vyšetření do nemocnice.
Doprava byla obnovena před půl
osmou večer.

n Při pravidelné kontrole Velkého
sídliště zjistili městští strážníci v ulici
Julia Fučíka vozidlo, jehož řidič se dopustil dopravního přestupku jízdou
v protisměru v jednosměrné ulici.
Z tohoto důvodu ho strážníci zadrželi
a zjistili, že má vysloven zákaz řízení
motorového vozidla. Navíc mu při orientační dechové zkoušce bylo naměřeno 3,27 promile alkoholu. Na základě toho byla na místo přivolána
Policie ČR pro podezření ze spáchání
trestného činu řízení pod vlivem návykové látky a trestného činu maření
výkonu úředního rozhodnutí. Ta celé
vyšetřování převzala.
n Městská policie přijala v ranních
hodinách oznámení, že na jedné
z berounských čerpacích stanic
ohrožují muži obsluhu. Hlídka
na místě zajistila dva muže, kteří napadali majitele čerpací stanice i jeho
syna. Strážníci proti oběma agresivním výtržníkům zasáhli a zpacifikovali je. Bylo zjištěno, že byli pod
vlivem omamných a psychotropních
látek. Celý případ převzala Policie
ČR. n
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n Děti z družiny ze závodské základní školy i tentokrát připravily pro chlupáče sladké pohoštění. Pro Kubu a Matěje upekly dorty a připravily nejrůznější
přáníčka.

n Režisér Václav Chaloupek při oslavě 19. narozenin Kuby a Matěje zavzpomínal
na dobu, kdy ještě společně s jejich třetím bráškou Vojtou natáčeli Večerníček
Méďové. Dodnes ho medvědi bezpečně poznají.

Večerníčkoví medvědi
oslavili 19. narozeniny
n Především malí návštěvníci se mohli
vyfotografovat s medvědím maskotem, který navíc rozdával gumové
medvídky. Připomínal tak třetího bratra medvědů Vojtu, který před třemi
roky zemřel.

n Jedním z nejmladších gratulantů
byla teprve půlroční slečna, které rodiče pro tuto výjimečnou příležitost
oblékli stylový medvědí overal. A bylo
v něm určitě příjemně, protože gratulantka téměř celou oslavu prospala.

n Místostarosta Michal Mišina medvědům nabídl hrozen a chlupáči si víno pořádně vychutnávali.

n Oslava narozenin se neobejde bez dortu. Než si na něm Kuba a Matěj smlsli,
rozkrájel ho místostarosta Dušan Tomčo spravedlivě na jednotlivé dílky.

n Protože se narozeninová oslava konala v neděli 13. ledna, mohly se na Městskou horu vydat celé rodiny. A tuto příležitost si nenechaly ujít. Městská hora
vybízí k výletům celoročně, kromě pozorování medvědů je dětem k dispozici hřiště, občerstvit se můžete v palačinkárně a z rozhledny máte město jako na dlani.

n Václav Chaloupek se nevěnoval jen medvědům, ale i návštěvníkům. Podepsal
jim fotografie, odpovídal na zvídavé dotazy a vyprávěl o natáčení svých zvířecích Večerníčků.
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n Třicet let po své smrti získal režisér a představitel nové vlny československého filmu 60. let 20. století Evald Schorm Cenu Vladislava Vančury za celoživotní
tvorbu čítající celou šíři žánrů, od dokumentů po hraný film, stejně jako divadelní
a operní inscenace. Cenu v Berouně za svého otce převzal jeho syn Oswald Schorm
a vnuk Evald.

n Martin Huba a Jan Budař oslovili svými hereckými kreacemi ve filmu debutujícího režiséra Jakuba Červenky a scenáristy Pavla Kosatíka Hovory s TGM,
za něž si z Berouna odvezli Zvláštní cenu poroty.

Plzeňka hostila 32. ročník
prestižní akce Trilobit 2019
Za celoživotní tvorbu byl oceněn „in memoriam“
režisér Evald Schorm

V

ečer kalendářně prvních filmových ocenění se odehrál v Kulturním domě Plzeňka v Berouně a již
počtvrté jej přenášela Česká televize
na programu ČT art. Slavnostní udílení potřetí moderoval herec Martin

Myšička, tentokrát ve spolupráci
s písničkářem Vladimírem Mertou
a zpěvačkou i houslistkou Jitkou Šuranskou. Mezi dalšími významnými
účastníky večera v publiku i na pódiu nechyběli například herec Pavel
Nový, spisovatel a scenárista Pavel
Kosatík, poslankyně Věra Kovářová,
za Státní fond kinematografie členka jeho Rady Marta Švecová Lamperová, generální ředitel České televize Petr Dvořák, ombudsman České
televize Čestmír Franěk nebo ocenění z předešlých let – dokumentarista
Pavel Kačírek, kameraman prof. Jaromír Šofr či loňští držitelé ceny TRILOBIT 2018 Robin Kvapil s Pavlem
Šplíchalem. Někteří jmenovaní měli
tu čest předat oceněným tvůrcům
křišťálovou trofej symbolizující
skálu, jíž pro 32. ročník vtiskli skláři
z Nižbora inovativní podobu. Podrobné informace najdete na www.
cenytrilobit.cz a záznam z předávání
si můžete pustit z archivu České televize. (bd) n

n Ocenění spolku OBRAZ – obránci zvířat a Ekologického bloku Nedej se – Občanské noviny dokladuje to, že šance na ocenění mají také publicistické pořady.
Cenu Ferdinanda Vaňka za burcující reportáže klecového chovu na velkých českých
farmách předala poslankyně Věra Kovářová.

n O zážitky nebyli ochuzeni ani nejmladší diváci, pro něž byl den udílení Trilobitů
zahájen doprovodným programem s názvem „Dopoledne s Večerníčkem“ v Městském kině Beroun.

n Historicky poprvé svého vítěze volili rovněž filmoví diváci. O svém favoritovi
hlasovali v rámci doprovodného programu „Cena diváků“ po zhlédnutí nominovaných filmů v městském kině. Cenu diváků – Berounský Klepáček získal film
Toman režiséra a producenta Ondřeje Trojana, jemuž trofej předali místostarosta
Berouna Michal Mišina a vylosovaný divák.

n Jako nejzdařilejší počin uplynulého
roku porota vyhodnotila třídílný dokumentární cyklus Čechoslováci v gulagu
režisérky Marty Novákové, která si v Berouně převzala hlavní cenu Trilobit 2019.
Trilogie připomíná tragickou historii občanů Československa v období sovětské
represe v 1. polovině 20. století.
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n Ačkoliv sedmičlenná dětská porota zvažovala více favoritů, usnesla se nakonec na vítězi a držiteli Ceny dětské poroty - Berounský medvídek 2019 pro
snímek Přání k mání. Na děti obzvláště zapůsobilo vánoční prostředí a také to,
že hlavní hrdina nevyužil své přání pro sebe, ale ve prospěch ostatních. Cenu
režisérovi Vítu Karasovi předal místostarosta Dušan Tomčo.
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ClickPark

Jubilea

V

Berouně můžete platit parkovné prostřednictvím mobilní aplikace ClickPark. K využívání
této varianty placení parkovného
stačí stáhnout aplikaci ClickPark
z Google Play nebo Apple store,
instalovat a zaregistrovat si email.
Jakmile budete chtít zaplatit, stačí
použít platební kartu. Jednoduše
v aplikaci uvidíte, kde aktuálně jste
a zaplatíte jedním klikem.
Můžete také listovat ve všech
parkovacích zónách, dívat se na tarify a informace, prodloužit si platnost parkovného nebo si uložit polohu svého vozu. Každý parkovací
lístek má svoji GPS polohu a tedy se
jednoduše navigujete zpět k autu.
Vidíte všechny svoje platby. V průběhu roku dojde ke změně placení
parkovného. Po vzoru například
Prahy bude zadávána SPZ. Tento
systém zjednoduší kontroly špatného parkování. O této novince budeme občany včas informovat. n

Hana Viezánová oslavila devadesátiny

K

rásné kulaté jubileum oslavila 12. ledna obyvatelka
Berouna, paní Hana Viezánová.
K devadesátým narozeninám přišli sympatické jubilantce popřát
i zástupci města Beroun v čele
s místostarostou Dušanem Tomčem. Hana Viezánová ve svém
věku srší energií, kterou by jí mohl
leckdo závidět. V bytě ji stále na-

Únor v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Nové objevy letecké archeologie nejen na Berounsku
Přednáška Martina Gojdy se uskuteční ve středu 6. února od 17:30. Akci pořádá Marie Holečková. Vstup volný, rezervace míst možná ve studovně.
O smyslu a původu života. Už zase?
Otázky o smyslu a původu života si lidé kladou od nepaměti, věnuje se jim řada
odborných i populárních knížek, umělci i vědci si s nimi lámou hlavu. S čím do této
debaty přichází Bible? Může vůbec přinést něco svěžího, přínosného a zajímavého?
Druhou přednáškou z cyklu „Biblie – mrtvá nebo živá?“ nás provede Pavel Hošek,
profesor na Univerzitě Karlově, teolog, religionista a kazatel, ve středu 20. února
od 17:30. Akce se koná ve spolupráci s Církví bratrskou v Berouně.
Trénování paměti pro každého – Praha
Pro všechny zájemce, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů je tu další série
tematických lekcí trénování paměti, která nabídne ochutnávku nejrůznějších
cvičení. Aktuální lekce se uskuteční ve čtvrtek 21. února od 17:30. Rezervace místa nutná. Přihlašovat se můžete na e-mailu pametberoun@gmail.com,
osobně ve studovně nebo na telefonu 311 621 947.
Bachovy květové esence v péči o děti
Bachovy květové esence představují jednoduchý a účinný systém přírodní léčby,
objevený anglickým lékařem Edwardem Bachem. Jeho metoda je s úspěchem
používána po celém světě již od roku 1936. V rámci přednášky se dozvíme, jak
tento přírodní léčebný prostředek používat pro nás a naše děti. Přednáškou nás
provede Ladislav Tichý a uskuteční se ve středu 27. února od 17:30.
Babi, dědo, vyprávějte o zimě
Rodinné centrum Slunečnice uspořádalo koncem minulého roku výtvarnou
soutěž pro děti. Ty měly za úkol požádat prarodiče, aby jim vyprávěli, jak
trávili zimu, když byli stejně staří jako jejich vnoučata. Dle vyprávění namalovaly děti obrázky, které budou k vidění na oddělení pro dospělé. Výstava
potrvá během celého měsíce února.
Kabelky (nejen) z papíru
Anglicky „candy wrappers bags“ se původně začaly vyrábět v Mexiku z obalů
od bonbonů, inspirované technikou starých Mayů. Marie Kvapilová vytváří kabelky nejen pro běžné příležitosti, ale také limitované edice ve stylu vintage,
etno nebo pop-art, které můžete nalézt v nabídce značky Mr. Okuda´s Scribbles. Výstava kabelek bude k vidění na pobočce Sídliště po celý měsíc únor.
Soboty na dětském
23. února od 8:30 do 11:00.
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vštěvuje někdo z rodiny, sama
jezdí k příbuzným na návštěvy.
Ale jak nám oslavenkyně prozradila, i v jejím případě platí pořekadlo: všude dobře, doma nejlíp.
Ve svých devadesáti letech rozhodně nezahálí, zajde si na nákup,
dokonce si i vaří. Ráda luští křížovky, čte časopisy i knihy a večery
si vychutnává u televize nebo prý
z okna ráda sleduje západy slunce. Přejeme Haně Viezánové hodně
štěstí a zdraví do dalších let. n

n Dne 17. 1. oslavila své kulaté
70. narozeniny paní Ludmila Kubelková z městské části Zavadilka.
Hodně zdraví, štěstí a pohody
do dalších let přejí dcera Michaela,
zeť Karel a vnuci Kájík, Michálek
a Kubík. (Pozn. red.: Z technických
důvodů zařazujeme až do únorového vydání)
n Naše milovaná babička Jarmila Drdová z Berouna oslaví dne
1. února krásné 89. narozeniny.
Hodně zdraví, štěstí a radosti přeje celá rodina s vnoučaty a pravnoučaty.
n K přáním se připojuje i vedení
města a redakce Radničního listu. n

Vítání občánků
n Zájemci se mohou hlásit na vítání občánků, které se uskuteční
12. února. Rodiče se svými miminky se mohou objednat na tel.
čísle 311 654 151 – 152 nebo
e-mailem: evidence@muberoun.cz,
evidence2@muberoun.cz. n

Ředitelé se dozví
o možnostech získání dotace

V

první polovině února se
v Berouně uskuteční setkání
ředitelů základních, mateřských
a uměleckých škol z Berounska, které se zapojily do projektu Místního
akčního plánu vzdělávání MAP ORP
Beroun II.
Setkání ředitelů se uskuteční
ve středu 13. února, a to v budově
MěÚ Beroun. Ředitelé mateřských
škol budou jednat od 10:00. Začátek
setkání ředitelů ZŠ a ZUŠ je naplánován na 13:00. Zástupci škol se
během schůzky dozví o plánovaných
vzdělávacích aktivitách pro rok 2019
nebo o úloze koordinátora, kterého
bude mít každá škola v odborném
týmu projektu.
Užitečné budou pro ředitele
zejména informace o možnostech
získání neinvestičních finančních
prostředků v rámci výzvy Šablony
II. Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělání. Cílem výzvy je podpořit osobnostně profesní rozvoj
pedagogů prostřednictvím dalšího
vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení
zkušeností pedagogů a odborníků
z praxe, pomoc školám a školským
zařízením pro zájmové vzdělávání
při společném vzdělávání dětí/žáků/
studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta,

školního psychologa, speciálního
pedagoga, sociálního pedagoga,
příp. chůvu v mateřské škole. Dále
jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí
a žáků, kariérové poradenství žáků
a aktivity rozvíjející metody výuky
s využitím ICT. n

Zubní pohotovost
n 2. a 3. 2. MUDr. Iuliia Asina,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 9. a 10. 2. MUDr. Dmitry Zaytsev, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
n 16. a 17. 2. MUDr. Jiří Cajthaml,
Drozdov 29, tel.: 605 420 898
n 23. a 24. 2. MUDr. Petra Davidová, Beroun, Medicentrum, tel.:
775 595 704
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00. n
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Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 19. 12. 2018

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 9. 1. 2019

ZM určuje kompetence místostarostů a v souladu s § 104 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jim svěřuje zajišťování úkolů v těchto oblastech:
• místostarosta Ing. Michal Mišina - oblasti majetku a investic, dopravy, výstavby, hospodářské správy
• místostarosta Mgr. Dušan Tomčo - oblasti financí, územního plánování a regionálního rozvoje, školství a volnočasových aktivit, sociálních věcí a zdravotnictví.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun, Městským
kulturním centrem Beroun a Českým filmovým a televizním svazem FITES, z. s.
v radou města upraveném znění a ukládá řediteli MKC Beroun zpracovat a předložit
radě města vždy nejpozději do 30. 9. daného roku:
• statut audiovizuálních cen TRILOBIT
• návrh finančního rozpočtu na následující ročník udílení Cen
• písemnou dohodu na následující ročník udílení Cen

ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, deleguje starostku
RNDr. Soňu Chalupovou a místostarostu Ing. Michala Mišinu, aby každý z nich
samostatně zastupoval město Beroun na všech valných hromadách, které se
budou konat v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022, v obchodních společnostech, v nichž má město Beroun majetkovou účast:
• Vodovody a kanalizace Beroun, a.s
• Úpravna vody Želivka, a.s.

RM souhlasí s přijetím finančních darů ve výši 10 000 Kč na financování akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2018“ od společností AVE CZ odpadové hospodářství,
s. r. o. a Beroun Golf Club, z. s. a od města Králův Dvůr, souhlasí s uzavřením darovacích smluv o jejich poskytnutí v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit zajistit přijetí finančních prostředků a administraci při uzavírání darovacích smluv.

ZM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun pro Římskokatolickou farnost Beroun na opravu ohradní zdi areálu fary v Berouně ve výši
300 000 Kč z Fondu programu regenerace městské památkové zóny a dále
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí za předpokladu, že ZM
v rámci rozpočtového opatření č. 5 na rok 2018 navýší odpovídající položku
rozpočtu.
ZM nesouhlasí s poskytnutím dotace Spolku Centrum zdravých dětí Beroun
ve výši 100 000 Kč na reprezentaci HC Berounských Lvic v první lize žen v ČR.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 5 na rok 2018 v předloženém znění.
ZM schvaluje Rozpočet města Beroun na rok 2019 v radou města upraveném
znění.
ZM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost
v letech 2019 a 2020 podle návrhu zpracovaného komisí pro kulturu a kulturní
dotace ze dne 19. 11. 2018, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich
poskytnutí a bere na vědomí odůvodnění rozdělení těchto dotací, které komise
předložila.
ZM vyslovuje souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městem Beroun a zastupitelkami Mgr. Evou Chlumskou a Mgr. Olgou Chocovou v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. dle předloženého
návrhu.
ZM souhlasí s koupí pozemku p.č. st. 4389, jehož součástí je stavba bez čp/
če v k.ú. Beroun, od společnosti České dráhy, a.s. za celkovou kupní cenu
510 000 Kč.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 2170/25 a p.č. 2170/26
v k.ú. Beroun z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Beroun.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č.1125/41 v k.ú. Beroun (odděleného geometrickým plánem ze dne 4. 10. 2016 z p.č. 1125/13) z vlastnictví
ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Beroun.
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. st. 4187 o výměře 29 m2 v k.ú. Beroun
(na základě geometrického plánu ze dne 14. 11. 2018) z vlastnictví města Beroun do vlastnictví soukromé osoby za celkovou kupní cenu 16 820 Kč a za náklady spojené s prodejem.
ZM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Dohodě o změně některých ujednání
ve Smlouvě o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem, o zřízení věcných břemen, předkupního práva a o dalších závazcích a podmínkách,
za kterých se převod vlastnictví k nemovitostem sjednává ze dne 6. 9. 2005,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2009 a 11. 9. 2009 a o nových závazcích
(právech a povinnostech) smluvních stran ze dne 2. 10. 2017 mezi městem
Beroun a společností Beroun Hills, s.r.o. v předloženém znění.
ZM souhlasí s přihlášením města Beroun za člena spolku Svatá Ludmila 1100
let, z.s. k 1. 1. 2019 za dodržení podmínky, že členský příspěvek bude ve výši
20 000 Kč ročně.
ZM rozhoduje, že volba člena kontrolního výboru bude probíhat aklamací, pro
volbu nebude zřízena volební komise a tuto volbu bude řídit předsedající zasedání zastupitelstva.
ZM volí člena kontrolního výboru pana Mgr. Michala Štorkána.
ZM bere na vědomí zápis č. 5/2018 ze zasedání finančního výboru konaného
dne 26. listopadu 2018.
ZM schvaluje Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na rok 2019.
ZM bere na vědomí zápis č. 6/2018 ze zasedání kontrolního výboru konaného
dne 3. 12. 2018

www.mesto-beroun.cz

RM bere na vědomí zápis č. 5/2018 ze zasedání Komise pro sport a sportovní dotace
Rady města Beroun ze dne 10. 12. 2018 a schvaluje Plán práce komise pro sport
a sportovní dotace pro rok 2019 v předloženém znění.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků - stipendií na zájmové volnočasové
aktivity pro 12 dětí z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun pro období leden až
prosinec 2019 uvedeným žadatelům - zákonným zástupcům těchto dětí, souhlasí
s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí stipendia mezi městem Beroun
jako poskytovatelem finančního příspěvku a uvedenými žadateli o finanční příspěvek a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit uzavření smluv
pro schválená stipendia na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin.
RM doporučuje ZM vzít na vědomí Informace o plnění Programu prevence kriminality města Beroun za rok 2018 a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit předložení informací o plnění tohoto programu ZM.
RM schvaluje Program prevence kriminality města Beroun na rok 2019 v předloženém znění, souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2019 vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR na projekt
„Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ realizovaný
ve spolupráci s městem Hořovice a s finanční spoluúčastí na tomto projektu ve výši
28 000 Kč, tj. 18,59 % z celkových nákladů a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví zajistit realizaci Programu prevence kriminality města Beroun na rok
2019, předložení návrhu smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a městem Hořovice příslušným orgánům města a zajistit podání žádosti o dotaci z uvedeného
programu.
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro prevenci kriminality č. 6/2018 ze dne
13. 12. 2018 a schvaluje Plán práce komise pro prevenci kriminality pro rok 2019.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2018 z jednání komise zdravotnictví a sociálních věcí
konaného dne 18. 12. 2018.
RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem částí pozemků p.č. 2227/4 a p.č.
2226/1, oba v k.ú. Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k pachtovní smlouvě ev. č. 0374/2017/PACH/
OMI ze dne 30. 6. 2017 na pacht městských sportovišť mezi městem Beroun jako
propachtovatelem a Berounskou sportovní, a.s. jako pachtýřem. Předmětem dodatku je rozšíření inventáře o hokejbalové mantinely, včetně příslušenství, které jsou
umístěné na multifunkčním hřišti v Hlinkách. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku 3 ke smlouvě o nájmu nebytového prostoru ze
dne 1. 8. 2011 ve znění pozdějších dodatků č. 1 a 2 na pronájem prostoru v budově
bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 4083/1 v k.ú. Beroun mezi městem
Beroun jako pronajímatelem a soukromým nájemcem. Předmětem dodatku je změna parkovaného vozidla a výše nájemného. RM ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru uzavřít dodatek č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 3. 2006 ve znění pozdějších dodatků, nacházejících se
v budově Komunitního centra, Bezručova 928, Beroun-Město, stojící na pozemku
p.č. st. 2068/15 o výměře 968 m2, v k.ú. Beroun s Dobromyslí, z. ú. s účinností
od 16. 5. 2019. Dodatkem dojde k zúžení předmětu nájmu a snížení nájemného.
RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
v 1. NP v budově Komunitního centra, Bezručova 928, Beroun-Město ze dne 31. 3.
2006, ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi městem Beroun a Farní charitou
Beroun ke dni 15. 5. 2019 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením pojistných smluv na tři nové elektromobily tovární značky
Nissan mezi městem Beroun jako pojistníkem a Českou podnikatelskou pojišťovnou,
a.s., Vienna Insurance Group jako pojistitelem v předloženém znění. Roční pojištění
odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla činí 1 250 Kč. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
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RM bere na vědomí zápis č. 6/2018 z jednání Komise bytové Rady města Beroun
konaného dne 20. 12. 2018 a předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM bere na vědomí rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2018,
kterým byl potvrzen v napadených výrocích rozsudek Okresního soudu v Berouně ze dne 9. 5. 2018 ve věci žaloby Milana Kresla proti městu Beroun o určení
vlastnictví.
RM jmenuje členem pracovní skupiny pro revitalizaci sídlišť Mgr. Adama Voldána.
RM jmenuje členem komise pro likvidaci majetku Mgr. Tomáše Petříčka.
RM odvolává paní Ing. arch. Danu Vilhelmovou z funkcí tajemnice komise pro
územní plán a komise výstavby a jmenuje paní Zuzanu Holečkovou tajemnicí
komise pro územní plán a pana Tomáše Kolowrata tajemníkem komise výstavby.
RM schvaluje Rámcový harmonogram projednávání návrhů v zastupitelstvu
a v radě města v 1. pololetí roku 2019 podle předloženého návrhu a ukládá
předsedům komisí a vedoucím odborů, aby v plánu práce komisí zohlednili
návrhy předkládané radě města a zastupitelstvu města dle schváleného harmonogramu projednávání návrhů v RM a v ZM.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze
je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Petr Sýkora: Mezi obyvateli Berouna
najdeme téměř dvě stě Dobrých andělů

D

obrým andělem se stává každý, kdo přispívá nadaci Dobrý anděl a prostřednictvím pravidelných finančních
příspěvků tak pomáhá
rodinám s dětmi, které
zasáhla vážná nemoc.
Díky těmto darům pak
mohou jejich rodiče
uhradit výdaje spojené
s léčbou - například
častou dopravu do nemocnice,
doplatky léků, speciální stravu,
zdravotnické pomůcky, rehabilitace a další potřebné terapie.
Dobří andělé pomáhají i u nás

Ze seniorů se stali nadšení ochotníci

„Celkově již dárci pomohli více
než šesti tisícům rodin. Z Berouna
jich pochází deset a dárců, Dobrých
andělů, v tomto regionu najdeme
téměř dvě stě. Děkujeme všem,
kteří se rozhodli nezištně pomáhat druhým. Každý den vidíme, že

i malý příspěvek pomůže a dokáže
vykouzlit úsměv na tváři,“ vzkazuje
čtenářům Petr Sýkora, spoluzakladatel nadace Dobrý
anděl.
Naprostá
transparentnost
Veškeré příspěvky
dárců nadace Dobrý
anděl odevzdává potřebným rodinám do posledního
haléře, protože je její provoz hrazen
ze soukromých zdrojů Petra Sýkory
a dalších filantropů. Navíc získává
každý dárce, který se zaregistruje
na www.dobryandel.cz, i přístup
do svého Andělského účtu, kde vidí
konkrétní příběhy rodin, kterým
pomáhá. Aktuálně nadace každý
měsíc přijme asi 85 nových žádostí o pomoc a celkem odesílá
příspěvky více než třem tisícům
rodin. (tz) n

V

Domově penzionu pro důchodce se senioři rozhodně nenudí. Věnují se
nejrůznějším koníčkům a činnostem, včetně divadla. Několik měsíců
nacvičovali představení Romance štědrovečerní od Jana Nerudy. Vytvořili si
i vlastní kulisy a kostýmy. Jejich představení mělo úspěch, a tak ochotníci
nyní s představením vyrážejí pobavit ostatní seniory v okolí. n

Únor v Domově seniorů TGM Beroun
Čtvrtek 7. 2. od 14:30 Topinkování
Středa 13. 2. od 14:30 vyprávění o pobytu v Izraeli - beseda s Petrem
Krynským, kazatelem adventistů a s evangelickým farářem Mikulášem
Vymětalem
Středa 20. 2. od 14:30 hudební vystoupení s harmonikářem Janem
Kubíkem
Čtvrtek 21. 2. od 9:30 Setkání s knihou, od 14:30 společenská hra Kufr
Čtvrtek 28. 2. od 14:30 společenská hra Bingo
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 Zpívání pro radost.
Výstava T. G. Masaryk prezident, T. G. Masaryk a železnice, Salónní vůz
T. G. Masaryka zpřístupněna veřejnosti každý den od 7:00 do 19:00.
Úplný týdenní program naleznete na webu: www.seniori-beroun.cz.

www.mesto-beroun.cz

Město Beroun má nové webové stránky

P

ravidelní návštěvníci webových stránek města Beroun si
již určitě všimli nového designu.
Cílem byl nejen moderní, přehledný vzhled, ale především snadnější
orientace uživatelů stránek včetně
lidí se zrakovým handicapem. Věříme, že se vám budou nové stránky

líbit a případné postřehy uvítáme.
Zároveň upozorňujeme na možnost zaregistrovat si svůj e-mail
právě přes www.mesto-beroun.cz.
Budete tak informováni o všech
důležitých aktualitách ve městě,
včetně například výpadků elektrického proudu. n
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Kulturní a společenský kalendář 2/2019
Reminiscence na souznění s Berounem
PO

4.

17:00

Holandský dům

Vernisáž výstavy obrazů Jana Furčáka. Výstavu je možné zhlédnout
do 23. února.

Muzeum berounské keramiky

Chcete se seznámit s prací hrnčířů? Teď máte jedinečnou příležitost.
Více na www.muzeumberounskekeramiky.cz

Jarní kurzy keramiky
PO

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

6.

14:00

KD Plzeňka

Tadooba, Country Coctail, BG KORPUS
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

9. Mezinárodní výstava koček
- 10. SO - NE
10:00
KD Plzeňka
11.
12.
13.
14.
15.

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Kouzlo tří ostrovů
ÚT

18:00

Jiná káva

Kudy putoval praotec Čech
ST

17:30

Městská knihovna

Kronikářství raného novověku na Berounsku
ČT

18:00

Muzeum Českého krasu

21:00

Metro Club Beroun

Dunění
PÁ

Dětský karneval
16.

SO

KD Plzeňka

Fleret
SO

18.

14:00
18:00

Pivovar Berounský medvěd

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Trio Incendio
ÚT

19:00

KD Plzeňka

Když ani příliš nestačí
19.

ÚT

18:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Déma
ÚT

20:00

Jiná káva

Karel Plíhal
ÚT

20.

20:00

Sál České pojišťovny

Dakar na motorce s Gábinou Novotnou
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Kocour v botách
ČT

16:30

RC Slunečnice

Klíče na neděli
21.

ČT

19:00

KD Plzeňka

One Knor show
ČT

19:00

Sál České pojišťovny

Jan Míšek: (bá)Snění
ČT

19:00

Vinný bar Barrande

20:00

Metro Club Beroun

E!E
22.

PÁ

Ples bývalých zaměstnanců VÚ
PÁ

19:00

www.mesto-beroun.cz

KD Plzeňka

Pravidelná akce pro seniory.
49. klubový večer Modrýho Berouna.
Kulturní dům Plzeňka bude tento víkend patřit kočkám.
Pravidelná akce pro seniory.
Fotografie Jany Barnatové jsou poctou ostrovům Madagaskar, Reunion
a Mauricius. Výstava potrvá do 11. března.
Beseda se zakladatelem letecké archologie Martinem Gojdou.
Více na str. 15.
Přednáška Marie Tošnerové.
Koncert.
Rej masek, soutěže, tancování a skvělá zábava pro všechny děti.
Nenechte si ujít akustický koncert.
Předprodej vstupenek na tel. čísle 602 388 305.
Pravidelná akce pro seniory.
Koncert pořádá Kruh přátel hudby.
Beseda J. Krynské.
Obskurní folkové písně a recitál demophobického Démy z kapely
Znouzectnost.
Koncert folkové hvězdy.
21. cestovatelský večer Modrýho Berouna. Více na str. 15.
Divadelní společnost Máma a táta uvede známou pohádku.
Divadelní představení spolku Háta.
Pobavte se s komikem Milošem Knorem.
Přijďte si do vinného baru na náměstí Joachima Barranda užít večer
plný poezie, vína a hudby.
Koncert.
Ples s živou hudbou.
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Princezna ze mlejna
NE

24.

14:00

Muzikál na motivy pohádky Zdeňka Trošky.

KD Plzeňka

Dětský maškarní karneval
NE

14:30

Děti v masce za doprovodu rodičů mají vstup zdarma.

Sál České pojišťovny

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme

25.

PO

14:00

Pravidelná akce pro seniory.

KD Plzeňka

Československo 1938 - 1948
ÚT

26.

18:00

Beseda s Jiřím Padevětem.

Muzeum Českého krasu

Expediční kamera
ÚT

Jubilejní 10. ročník mezinárodního filmového festivalu cestovatelských
filmů.

19:00

Jiná káva

20:00

Sál České pojišťovny

Caveman

27.

ST

Slavná one man show o rozdílech mezi mužem a ženou.

Alena Jančíková
ČT

28.

17:30

Klubová scéna KD Plzeňka

Masopustní koncert ZUŠ V. Talicha
ČT

18:00

Koncert žáků a učitelů.

KD Plzeňka

Restaurace U Štiky
PÁ + SO

Únor

1. 2. Sortiment – živá hudba, 2. 2. DJ Pupík, 8. 2. DJ Jarda Petarda, 9. 2.
DJ Jarda Petarda, 15. 2. PHZS – živá hudba, 16. 2. DJ Pupík, 22. 2. DJ
Jarda Petarda, 23. 2. DJ Jarda Petarda

20:00

Retro bar U Madly
PÁ + SO

1. 2. DJ Martin Šmíd, 2. 2. DJ Harwey, 8.2. Retro Dj Michal Vinický, 9. 2.
Dj Harwey, 15. 2. DJ Martin Šmíd, 16. 2. DJ Zdeněk Vranovský, 22. 2. DJ
Martin Hovorka, 23.2. DJ Michal Vinický

20:00

n Výstavy

Hudebně - literární čtvrtky Stranou.

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Alena Kupčíková: V Berouně líbám já (Městská galerie Beroun, výstava potrvá do 1. 3.), Perníkář Matěj Warous a řemeslo
perníkářské (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 28. 2. 2019), Výstava obrazů a fotografií Daniela Kreissla a Tomáše Šmejkala (Muzeum
Českého krasu, výstava potrvá do 3. 3.), Martin Náplava: Keramika Medlovice (Muzeum berounské keramiky).

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
Vzhledem ke koordinaci uzávěrek filmových vydavatelů a Radničního listu není pokaždé možné vytisknout program ve finální verzi.
Prosíme proto návštěvníky, aby si aktuálnost programu vždy ověřili na webových stránkách kina www.kinoberoun.cz. Děkujeme za pochopení.
datum

1.

2.

3.

4.

5.

6.

začátek

název

čas

17:30

Aquaman

USA

143

20:00

Ženy v běhu

ČR

93

Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední
přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.

15:30

Sněhová královna: V zemi zrcadel

RUS

87

Mocný král Harald ztratil téměř celou rodinu kvůli kouzlům Sněhové královny, a tak začne hledat
cestu, jak by mohl zničit magii na celém světě. Pomocí lsti se mu podaří uvěznit všechny kouzelníky v zemi zrcadel.

17:30

Ženy v běhu

ČR

93

Viz 1. 2.

20:00

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který
svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům.

15:30

Raubíř Ralf a internet

USA

113

Opouštíme Litwakovu videohernu a vydáváme se do rozsáhlých, nezmapovaných a vzrušujících
vod internetu, na kterých udělá Ralfovo raubířství pořádné vlny.

18:30

Narušitel

ČR

90

Život armádních letců socialistického Československa naplňovaly opojné chvíle svobody v oblacích a přátelství na celý život, z velké části ho ale ničil dozor státní bezpečnosti a jejích udavačů.

17:30

Psí domov

USA

92

Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána.

20:00

Ženy v běhu

ČR

93

Viz 1. 2.

17:30

Skleněný

USA

120

Nový thriller, nazvaný Skleněný spojuje dva samostatné úspěšné filmy Vyvolený (2000) a Rozpolcený (2016). Ve snímku se vracejí herecké hvězdy Bruce Willis a Samuel L. Jackson.

20:00

Žena na válečné stezce

IS/FR/UK

101

Padesátnice Halla je zdánlivě spořádaná učitelka a sbormistryně, ale pod klidným zevnějškem
dříme víc, než se na první pohled zdá.

17:30

Cena za štěstí

ČR

120

Obyčejné lidské štěstí může mít mnoho podob. Někdy jasných, někdy nečekaných. Kde ho hledat
a co mu obětovat?

20:00

Úniková hra

USA

100

Psychologický thriller Úniková hra vypráví příběh šesti lidí, kteří přijali výzvu zúčastnit se únikové
hry. Velmi brzy ale zjistí, že ze hry cesta ven neexistuje…

PÁ

SO

NE

PO

popis

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho,
napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy.

ÚT

ST

www.mesto-beroun.cz
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ÚT
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22.

PÁ

24.

USA

110

Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer Bumblebee.

18:30

Metalica - koncert v Nimes

FR

132

Hetfield, Hammett, Trujillo a Ulrich vstupují do starořímské arény, kde v mystickém prostředí
rozduní své prověřené metalové skladby.

17:30

Ženy v běhu

ČR

93

Viz 1. 2.

20:00

Marie, královna skotská

VB/USA

124

Bylo jí pouhých šest dní, když se po smrti otce stala Marie skotskou královnou. Od počátku
obhajovala svůj trůn před skotskými klany a navíc čelila nepřátelství rodově spřízněné anglické královny Alžběty.

15:30

Lego příběh 2

USA/AUS

107

V pokračování se opět setkáme s hrdiny z Bricksburgu ve zcela novém akčním dobrodružství.

17:30

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Viz 2. 2.

20:00

Ženy v běhu

ČR

93

Viz 1. 2.

15:30

Lego příběh 2

USA/AUS

107

Viz 9. 2.

18:30

Cena za štěstí

ČR

120

Viz 6. 2.

17:30

Na střeše

ČR

97

Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel ukrytého na střeše svého domu.

20:00

Trabanti na střeše - Velká cesta
domů

17:30

Marie, královna skotská

20:00
17:30

Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak jsme dojeli z Indie přes Banskou Bystrici do Prahy
a mimochodem při tom objeli svět! Vstupenky je možné zakoupit na www.smsticket.cz.
VB/USA

124

Viz 8. 2.

Úniková hra

USA

100

Viz 6. 2.

Narušitel

ČR

90

Viz 3. 2.

20:00

Skleněný

USA

120

Viz 5. 2.

15:30

Aquaman

USA

143

Viz 1. 2.

18:30

Nedotknutelní

USA

127

Ani jeden z nich nemá budoucnost, přesto si lze jen těžko představit rozdílnější dvojici. Na jedné straně milionář Phillip, upoutaný na vozík. Na druhé straně černošský mladík z předměstí.

17:30

Léto s gentlemanem

ČR

98

Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti. Jsou svoji už celou věčnost, takže
jejich manželství sklouzlo do rutiny a stereotypu.

20:00

Alita Bojový Anděl

USA/KAN

122

Kyberdoktor Ido prolézá skládky, aby našel funkční součástky, které může implantovat lidem,
co o část těla přišli.

15:30

Raubíř Ralf a internet

USA

113

Viz 3. 2.

17:30

Alita Bojový Anděl

USA/KAN

122

Viz 15. 2.

20:00

Ženy v běhu

15:30

Lego příběh 2

18:30

Léto s gentlemanem

17:30

Marie, královna skotská

20:00

PÁ

18.

23.

Bumblebee

ČT

10.

12.

15:30

SO

NE

25.

PO

26.

ÚT

27.

ST

28.

ČT

ČR

93

Viz 1. 2.

USA/AUS

107

Viz 9. 2.

ČR

98

Viz 15. 2.

VB/USA

124

Viz 8. 2.

Narušitel

ČR

90

Viz 3. 2.

17:30

Na střeše

ČR

97

Viz 11. 2.

20:00

Láska mezi regály

NĚM

125

Christian je rváč a muž s pochybnou minulostí. Jednu etapu má za sebou, tu druhou začíná jako
pomocná síla ve velkoskladu, kde je jeho nejzářivější perspektivou obsluha vysokozdvižného vozíku.

17:30

Ženy v běhu

ČR

93

Viz 1. 2.

20:00

Nedotknutelní

15:30

Bohemian Rhapsody

18:30

Úhoři mají nabito

17:30

Cena za štěstí

20:00

Alita Bojový Anděl

15:30

Jak vycvičit draka 3

17:30

Alita Bojový Anděl

20:00

USA

127

Viz 14. 2.

VB/USA

134

Viz 2. 2.

ČR

101

Tohle není jenom hra. Je to útěk z reality všedních dnů, se kterým nejde přestat. Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU stala únikem z jejich nudných životů.

ČR

120

Viz 6. 2.

USA/KAN

122

Viz 15. 2.

USA

119

V nejnovějším příběhu jsou naši známí hrdinové nuceni čelit novému nebezpečí, před který
musejí utéct do mýty opředeného skrytého světa.

USA/KAN

122

Viz 15. 2.

Mrazivá pomsta

VB

118

Nels Coxman, muž od rodiny, jehož klidný život s manželkou je obrácen vzhůru nohama, když
jim za podivných okolností zemře syn.

15:30

Jak vycvičit draka 3

USA

119

Viz 23. 2.

18:30

Ženy v běhu

ČR

93

Viz 1. 2.

17:30

Léto s gentlemanem

ČR

98

Viz 15. 2.

20:00

Soumrak

MAĎ/FR

144

Drama sleduje dvacetiletou Irisz Leiter, která přijíždí do maďarského hlavního města poté, co
strávila dospívání v sirotčinci a je náhle konfrontována s temným tajemstvím obestírajícím
její rodinu.

17:30

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Viz 2. 2.

20:00

Goliáš

ŠVÉ

88

Pro sedmnáctiletého Kimmieho přichází dospělost až příliš rychle. Jeho otec nastupuje do vězení, aby si odpykal trest, a od syna se očekává, že naváže na jeho kriminální činnost.

17:30

Úhoři mají nabito

ČR

101

Viz 21. 2.

20:00

Potomek

USA/H.K.

92

Ve stejnou dobu jako přišel na svět malý Miles, se na jiném místě odehrála tragédie. Dvě
zdánlivě nesouvisející události se o několik let propojí děsivým způsobem.

18:30

Colette: Příběh vášně

VB/USA

111

Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího, charismatického pařížského literáta Willyho.

www.mesto-beroun.cz
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Volný čas
Aikido Ikeda Dojo Beroun
www.aikido-beroun.cz
Telefon: 605 046 531
E-mail: mirasan@centrum.cz
Přijďte rozhýbat své tělo, najít radost
z pohybu a vypláchnout si hlavu. Poznáte možnosti svého těla, protáhnete svaly
a naučíte se něco užitečného - ochránit
své tělo, sebe a své okolí. První měsíc
cvičení zdarma - Aikido a sebeobrana.
Vše pod vedením zkušeného učitele Miroslav Šmíd, 5. Dan Aikikai, Shidoin,
trenér 2. třídy.
Angličtina pro děti Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Angličtina pro děti již od 2 let. Otvíráme
nové kurzy se začátkem v únoru. Ukázková hodina zdarma. Velmi efektivní
a zábavná metoda Helen Doron English,
prověřená dlouholetou praxí po celém
světě, založená na principech učení mateřského jazyka. Celá lekce pouze v angličtině! Obsah a materiály přizpůsobeny
věku dětí, moderní výuka s využitím
vlastních originálních webových aplikací. Doplňujeme poslední volná místa
v kurzech pro děti 3-4 roky, nový kurz
pro děti 2-3- roky.
Ateliér Na Vyhlídce
Ateliernavyhlidce.webnode.cz
Telefon: 775 276 223
E-mail: janaskorepova@gmail.com
Pořádá kurzy keramiky pro rodiče s dětmi,
kurzy kreslení, malování, grafiky a keramiky. Mimo kurzů nabízí i individuální výuku
keramiky, kresby a malby, narozeninové
tvoření a individuální přípravu na talentové zkoušky na výtvarné školy.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
Fitness studio je zaměřené na cvičení pro
ženy a dívky formou nekonečného kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace.
Cvičení je vhodné pro všechny bez rozdílu
věku a kondice. Více informací na webu.
Dětská skupina Sokolík
www.sokolikberoun.cz
Telefon: 606917991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Jsme školka a jesličky pro vaše dětičky již
od 12 měsíců. Najdete u nás malou skupinku dětí v rodinném zázemí, o kterou se
starají kvalifikované pečovatelky s dlouhodobou praxí a hlavně láskyplnou péčí.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101, 721 136 878
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle od 6 měsíců, chůva má
nejvýše 2 malé děti. Miniškolka do 6 let,
výuka probíhá dle ŠVP s individuálním
přístupem, cílem je pozvolné zapojení dětí
do menšího kolektivu formou her a rozvíjení hrubé i jemné motoriky. Tvoříme,
zpíváme, cvičíme a staráme se o náš ZOO
koutek. Praxi máme přes 20 let.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz

www.mesto-beroun.cz

DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé. Jsou
to keramické, chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky, počítačový kroužek,
modeláři aj. Každý měsíc se v „domečku“
koná Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi.
Tvoření probíhá v Domě dětí a mládeže.
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum FAMILY
SPINNING BEROUN vás zve do rodinného
prostředí, kde na vás čeká 70ti minutová
lekce spinningu (60 minut spinning + 10
minut protažení) nebo lekce SPINBODY
(spinning + posilování nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Více na webu.
Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle
Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Bolí tě hřbet? Přijď hned! Po 19:00 –
20:00, ČT 18:00 – 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.
Idea Creative
www.idea-creative.cz
Telefon: 724 860 811
E-mail: beroun@idea-creative.cz
Berounská prodejna Idea Creative pořádá
každou středu od 15:30 do 17:00 tvoření
pro děti. Na kurz je možné se přihlásit nejpozději den předem telefonicky, mailem
nebo osobně na pobočce v Berouně. Cena
kurzu je 140 Kč.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Garantujeme maximálně 10 osob ve skupině. Je-li však volné místo, můžete
do kurzu kdykoli přistoupit (cena kurzu
bude snížena o již odučené hodiny).
Náhledy zdarma - přijďte si kurz nejprve
vyzkoušet! Pro firmy či jednotlivce kurzy
dle požadavku (včetně doučování žáků ZŠ
a studentů SŠ) – i dojíždíme.
Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz
Zveme vás do jazykové školy, kde najdete
atmosféru plnou pohody a individuální přístup ke všem studentům. Kromě kurzů v JŠ
máme kurzy a doučování ve všech místních
ZŠ a SŠ. Výuka je přímo ve školách, po vyučování, s možností složit Cambridge zkoušky všech úrovní přímo v Berouně. Novinky
a hodnocení na našem Facebooku: Jazyková
škola PaedDr. Henrietty Mottlové, anebo
na www.jazykovaskolaberoun.cz.
Kundalíni jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Telefon: 777216096
kjberoun@gmail.com
Zveme na lekce specifické jógy, které nás
provedou zimním obdobím. Kundalíni
jóga je osobitý, intenzivní a dynamický
soubor cvičení, který podporuje a posiluje člověka v jeho každodenních výzvách
a situacích. Všechny lekce jsou vhodné
i pro začátečníky. Každou středu od 18:30
v Yogaway, Na Parkáně.

Lesní komunitní škola a MŠ Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: lsms.beroun@gmail.com
Lesní klub Studánka otevírá od zaří 2019
komunitní skupinu - 1.ročník ZŠ. Ve skupině maximálně 8 dětí. Informační setkání
14. 2. od 17:00 v obci Trubská, v jurtě
Studánka (na konci obce). V případě
zájmu potvrďte účast na uvedeném tel.
čísle, nebo e-mailem. MŠ: Den otevřených
dveří - Jak se žije v lesní mš v zimě - obec
Trubská, 5. 2.od 8:30 do 11:30 hod. Klub
Josífek - každou středu dopoledne pro
maminky s dětmi i mladšími tří let. Klub
Dubínek - dopolední školka na zkoušku
bez doprovodu rodičů, od 2,5 roku.
Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště slouží školákům i široké veřejnosti.
Je určeno pro lehkou atletiku, hokejbal,
in-line hokej, florbal, malou kopanou,
házenou, tenis, stolní tenis, basketbal,
volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení
půjčuje sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí. Díky osvětlení v areálu je
po předchozím objednání možné sportovat i ve večerních hodinách. Rezervace
telefonicky.
Muzikálový zpěv
www.anglictina-beroun.cz/zpev
Telefon: 776 291 027
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz

a mládež od 5 do 16 let. Florbalový oddíl
Sport Eden Beroun: florbalový oddíl má
má k dispozici multifunkční halu sportovního centra a zaměřuje se především
na práci s dětmi ve věku od 6 do 16 let,
ale i na dospělé.
Studio Kala
www.studio-kala.cz
E-mail: Jana-V@seznam.cz
Cvičení pro děti i dospělé i o prázdninách!
Pilates, Tae-Bo, cvičení s miminky, batolátky, taneční řádění, Cvičení pro děti 1,5
roku až 3 roky. Více informací facebook:
Tae-bo a Pilates Beroun Cvičení pro děti
Beroun.
Studio Kytka
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
E-mail: kytkama@seznam.cz
Probíhají kurzy 1-3/19 plavání miminek
a dětí od 6 měsíců do 6 let a začíná kurz
předškoláčků 4 – 7 let v Akádě. Přihlášky
na plavání dětí od narození do 6 měsíců
doma průběžně. Rodinná plavání probíhají ve ST, PÁ a SO od 13:00, 14:00,
15:00 a 16:00. Aqua-aerobik v PO s Hankou od 18:30 a 19:15, ve ST s Markétou
od 18:00 a 18:45, ve ČT s Pavlou od 18:00
a 18:45, v PÁ s Monikou a Markétou
od 18:00. Cvičení v bazénu pro těhotné
s porodní asistentkou ve ČT 17:15. MŠ
Kytka otevřela novou třídu, přijímáme
nové děti od 2 let.
Super Kruháč

Profesionální lektorky Jana Borková a Adéla Wegschmiedová nabízí hravou a netradiční koncepci výuky zpěvu, tance a herectví způsobem, který vaše děti nadchne.
Nabízíme kreativní výuku v motivujícím
prostředí. Kurz je připraven pro malé skupinky dětí: pátky od 16:00 mladší školní
děti, pátky od 17:00 slečny 12 - 17let.

www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

Tanec pro ženy každého věku

www.prijimacky-beroun.cz
Telefon: 776 291 027
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz

www.tanecberoun.cz
Telefon: 603 908 125, 604 645 491

Nabízíme intenzivní přípravné kurzy matematiky a českého jazyka k přijímacím
zkouškám na střední školy a víceletá gymnázia. Dne 16. 2. pořádáme Přijímačky nanečisto pro žáky 9.tříd. Počet volných míst
omezen, nutno rezervovat včas. Zahájen
zápis pro žáky 8. ročníků – předpříprava –
kurz bude probíhat duben – červen 2019.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz
Otevřen zápis do jazykových kurzů pro
dospělé s hlídáním dětí zdarma a kroužků
pro děti od 3. měsíců do 14 let. 13. 2. Kurz
předporodní přípravy s uznávanou porodní asistentkou Marií Vnoučkovou. 21. 2.
divadelní představení pro děti od 2,5 roku
Kocour v botách. 24. 2. Dětský maškarní
karneval - vstupenky v předprodeji od 1.
února. 25. 2. seminář Různé děti mají
různé potřeby.

Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější Super Kruháč? Kruhový trénink pro každého,
kdo se chce cítit a vypadat super. Široká
nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První vstup zdarma!

SINGLE LADIES LATINA – každé úterý
od 19:00 do 19:45, Latinsko americké
tance – Samba, Cha-cha, Rumba, Jive, Salsa, Paso doble. Místo konání je tělocvična
Jungmannova ZŠ.
Těhotenská jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Cvičení podporují budoucí maminku
k prožití vědomého těhotenství a přípravy
na porod. Každé úterý od 17.15 do 18:15
hod. v Yogaway, Na Parkáně.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
TJ Lokomotiva Beroun - otevřeno PO - PÁ
8:00 až 22:00, SO a NE 8:00 až 20:00.
Trvale snížené ceny na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Více
na webu.

Sport Eden Beroun

Zdravé cvičení pro zdravé tělo

www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz

www.cviceni-beroun.cz
Telefon: 776 291 027
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz

Dětská golfová akademie: určena dětem
od 5 let. Účastníci mají volný vstup na tréninkové plochy, putting green a na driving
range včetně míčků, jedenkrát nebo dvakrát
týdně trénink s profesionálním trenérem
a zapůjčení golfových holí zdarma. Dětská
tenisová akademie: zaměřena na děti

Kompenzační pohybové cvičení pro prevenci vadného držení těla – odstranění
svalových dysbalancí a bolestí pohybového aparátu. Vhodné pro sportovce
i nesportovce. Děti: úterý od 16:15. Ženy:
středy od 16:15 a od 17:15. Rezervace
nutná, omezený počet míst.
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Kulturní tipy

P

ředprodej těchto vstupenek
zajišťuje Městské informační
centrum. Vzhledem k uzávěrce mohou být již některé koncerty a představení vyprodané. Pokud chcete být
informováni o nejnovějších akcích
MKC, předprodeji vstupenek a novinkách Městského informačního
centra, zašlete svůj e-mail na mic@
mkcberoun.cz.
n 21. 2. Klíče na neděli – divadlo,
KD Plzeňka od 19:00

Jan Furčák: Reminiscence na souznění s Berounem

n 24. 2. Princezna ze mlejna – dětské muzikálové představení KD Plzeňka od 14:00
n 2. 3. Městský bál – KD Plzeňka
od 20:00
n 8. 3. Filmová tančírna – taneční
večer s M. Padevětem a J. Onderem,
KD Plzeňka od 20:00
n 14. 3. Ze života hmyzu – divadlo,
KD Plzeňka od 19:00
n 10. 4. Plný kapsy šutrů – divadlo,
KD Plzeňka od 19:00
n 29. 5. Božská Sarah – divadlo s Ivou
Janžurovou, KD Plzeňka od 19:00
n 28. 6. Richard Müller - koncert,
letní kino od 20:00 n

V

Holandském domě se v únoru
můžete setkat s tvorbou Jana
Furčáka. Ač tento válečný veterán
vystudoval více oborů, ve svém životě se věnoval nejvíce psychologii.
Odlehčením od životních problémů, kterými se v rámci své profese
zabýval, mu bylo výtvarné umění.
K tvorbě jej inspirovala krajina
Berounska nejen svou malebností,
ale také z důvodu citových vazeb
k tomuto prostředí. Jako rodilý
Slovák přišel do Berouna v roce
1947, oženil se zde a do dnešního
dne zůstal městu věrný.
Jan Furčák nepatří k profesionálním umělcům, kteří často ve své
tvorbě reflektují soudobou situa-

ci, ale snaží se aktivováním emocionality objevovat další dimenze
krásy života i umění. A protože
pocit souznění s Berounem v něm
stále přetrvává, je výstava jeho
obrazů vítanou příležitostí, jak

přiblížit ostatním současnou
i dávno zapomenutou krásu Berounska.
Výstava bude zahájena v pondělí 4. února v 17:00 a potrvá
do 23. února. (aš) n

Sponzoři a partneři

předprodej vStupenek: doBa MedovÁ,s.r.o., Michal kutzendörfer, telefon: 777 985 898 , e-mail: agentura@dobamedova.cz
Městské informační centrum Beroun (MiC), Husovo náměstí 69 (pasáž na nové) 266 01 Beroun, telefon 311 654 321, e-mail : mic@mkcberoun.cz
www.palenicezubri.cz

www.mesto-beroun.cz
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Pozvánka
n Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR z.s., základní organizace Beroun p.s. pořádá členskou
schůzi, která se koná 14. února
od 14:00 do 16:00 v Hotelu Na Ostrově. Na akci jsou srdečně zváni
všichni členové a příznivci. (dr) n

Den otevřených dveří
v ZŠ V Zahradách

Z

ákladní škola V Zahradách pořádá dne 20. února od 14:00
do 17:00 Den otevřených dveří.
Ten je určen nejen pro zvídavé
budoucí prvňáčky, ale také pro
budoucí žáky 6. ročníku 2. stupně,
neboť od září 2019 škola otevírá
2. stupeň. Více informací získáte
na www.zsvzahradach.cz nebo telefonicky 602 409 193. (pi) n

Motocyklistka Gabriela Novotná
zavzpomíná na Rallye Dakar

N

a 21. cestovatelský večer
připravil spolek Modrej
Beroun besedu s motocyklistkou Gabrielou Novotnou. Gábina prožila velkou část života
v Berouně a před rokem se stala
první českou motocyklistkou
na Rallye Dakar. Přijde se s námi
podělit o spoustu skvělých zážitků a fotografií a určitě se dozvíme, jaké Dakar přináší radosti
i bolesti. Beseda se uskuteční
ve středu 20. února od 19:00
na Šalandě v pivovaru Berounský medvěd. (zb) n

Kudy putoval praotec Čech

V

cyklu besed Setkání s autory, které máte rádi představí Martin Gojda, zakladatel letecké archeologie, nové překvapivé
objevy ve Středočeském kraji, zejména na Podřipsku. Akce se uskuteční v berounské knihovně ve středu 13. února od 17:30.
Letecká archeologie v posledním desetiletí zcela změnila pohled na nejstarší osídlení Čech kolem Řípu i na pověsti o příchodu
praotce Čecha. Vstup volný. (mh) n

Literární večer s Alenou Jančíkovou

P

řijďte ve čtvrtek 28. února v 17:30
na Klubovou scénu KD Plzeňka. Budete mít možnost setkat se s ředitelkou České asociace paraplegiků - CZEPA Alenou Jančíkovou a dozvědět se více o osudových pádech,
těžkostech návratu do společnosti a snahách
o důstojný a aktivní život pro handicapované.

Vycházka za zimovišti ptáků na Berounce

Večerem provázejí Lenka a Peter
Kuharovi. Vstupné dobrovolné.
(lkd) n

Školáci se připojili
ke sčítání ptáků

P

řírodovědná činnost u dětí
školní družiny při základní
škole na Závodí patří k oblíbeným
činnostem výchovy mimo školu.
O tom svědčí i dlouhodobá spolupráce s Českou společností ornitologickou. V lednu se děti zapojily
do akce Sčítáme ptáky na krmítku. Ale nedošlo jen na samotné
počty, ale školáci pro ptáky připravili něco na zobání. (kh) n

Dobrá zpráva pro patrioty
n Nestihli jste si v prosinci koupit nový hrneček s motivy Berouna? Nevadí.
V infocentru jsou opět k dostání v celé barevné škále. Hrnečky seženete
v červené, zelené, šedé, tmavě a světle modré barvě. Nově nyní můžete
zakoupit černý hrnek. Takže je určitě z čeho vybírat.

n Vydejte se s odborníky na vycházku za zimovišti ptáků na Berounce. Vycházka věnovaná Světového dni mokřadů se uskuteční 2. února. Sraz účastníků je u vlakového nádraží v Srbsku 9:00. n

Čtvrté narozeniny
Muzea berounské keramiky

P

řijďte oslavit 4. narozeniny
Muzea berounské keramiky
ve čtvrtek 7. března. Těšit se můžete na vernisáž výstavy osobitých
keramických plastik akademického sochaře Miroslava Olivy, která začne v 17:00. MBK děkuje všem
svým návštěvníkům za přízeň a srdečně zve na svou aktuální výstavu i do stálé expozice, kterou již brzy obohatí narozeninový dárek.
Nechte se překvapit! n

Další novinkou jsou malované deštníky v decentní modro - stříbrné barvě,
udělají tak radost ženám i mužům. Deštníky také seženete v infocentru. n

Poděkování

Č

eskobratrská církev evangelická děkuje souboru Bonbon za novoroční koncert v jejich kostele. Výtěžek sbírky konané při této
příležitosti byl věnován charitativnímu fondu Compaternitas. (sk) n

www.mesto-beroun.cz
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Kristýna Pacltová - nová
hvězda berounské atletiky

Z

rodila se nová hvězda berounské atletiky. Kristýna Pacltová,
teprve čtrnáctiletá svěřenkyně
trenéra Karla Gregovského zcela
ovládla soutěž Vánoční hala žactva
ve skoku vysokém, když jako jedi-

ná zdolala laťku ve výši 170 cm.
Zlepšila si tím osobní rekord
o neuvěřitelných deset centimetrů
a zároveň se vyhoupla do čela republikových tabulek. Držte palce,
ať jí forma vydrží i nadále. (jš) n

n Turnaj v baseballu v Berouně. Foto Pavel Malček

Piraní potěr se představil na domácím turnaji

V

Berouně ve sportovním centru Eden se 6. ledna konal za účasti šesti týmů
baseballový turnaj Winter Piranhas Cup U9. Z domácího klubu se zúčastnila hned dvě družstva. Tým Piranhas White byl složen z mladších hráčů (roč.
2011 a 2012) a na turnaji sbíral především zkušenosti. Tým Piranhas Blue (roč.
2010), posílený o čtyři hráče z Rakovníka, měl větší ambice. Bílí obsadili celkově
páté místo. Modrým se podařilo vyhrát skupinu a dostat se do finále, ve kterém
změřili síly s favoritem Miners Kladno a skončili na 2. místě. Pro řadu hráčů
Piranhas to byla první účast na turnaji a poprali se s tím se ctí. Jan Tarant n

Cvičenci Aikido míří do Brzegu

N

a konci roku 2018 se v Praze uskutečnil Mezinárodní
dětský seminář Aikido, kterého se
zúčastnilo i několik cvičenců z oddílu Aikido Ikeda Dojo Beroun.

Klub Biatlonu Beroun
hodnotil rok 2018

V

n Kristýna Pacltová zvítězila ve skoku vysokém. Foto Karel Gregovský

Ohlédnutí za střeleckou sezonou
n Střelecký tým z Berouna se neztratil ani v sezoně 2018 a navázal tak
svými dobrými výsledky na předchozí léta.
V nejtěžším a nejlépe obsazeném závodu v Evropě nazvaný X. EXTREME EURO OPEN 2018, kterého se zúčastnilo na 1100 předních evropských
a světových střelců z 51 zemí světa, obsadil Zdeněk Liehne 2. místo a zároveň zvítězil v soutěži týmů spolu s P. Znamenáčkem a J. Rakušanem.
V seriálu závodů Severočeského poháru obsadili berounští střelci: 1. místo Zdeněk Liehne v divizi Standard, 1. místo Jan Liehne v divizi
Production, 1. místo Irena Liehne v divizi Standard Lady a 2. místo Zdeněk
Kužel v divizi Production.
Po celou letošní sezonu si Zdeněk Liehne udržoval vysokou výkonnost, kterou potvrdil ziskem mezinárodních titulů mistra Kanady a Řecka.
Na National Championship 2018 Czech republic získal takzvané double,
zvítězil jak v mezinárodním šampionátu ČR, tak i v národním vloženém
šampionátu. V thajské Pattayi, kde se konalo kontinentální mistrovství
Asie, obsadil 3. místo. V letošním roce se berounští střelci připravují
na Mistrovství Evropy v Bělehradě. (zl) n

lednu proběhla výroční schůze
Klubu biatlonu Beroun. Klub se
věnuje převážně letnímu biatlonu.
A berounští biatlonisté se mají čím
pochlubit. V kategorii dospělých se
klub umístil na 4. místě z 31 hodnocených biatlonových klubů v celé
ČR. Ladislava Vlčková získala titul
Mistryně ČR pro rok 2018 ve sprintu
v kategorii ženy B. V klubu jsou držitelé MVT a I. VT.
Důležitým faktorem je založení
žákovského družstva, které vzniklo
na podzim 2017 a absolvovalo celou
letní sezónu 2018. V první kompletní letní sezóně 2018 se žákovské
družstvo zúčastnilo řady závodů.
Děvčata i chlapci získali řadu medailí. V dubnu berounský klub pořádal
celorepublikové závody, kterých se
účastnilo přes 300 závodníků. Proběhla již i tři kola Berounské vzduchovky – soutěže ve střelbě pro děti
i dospělé v tělocvičně 2. ZŠ Beroun.
Právě tato škola je centrem činnosti
žákovského družstva.
Závěrem děkujeme městu Beroun a všem ostatním našim sponzorům a partnerům. (ph) n

Společné cvičení proběhlo v tělocvičně místního oddílu na Vinohradech. A oddíl nebude zahálet
ani v letošním roce. V únoru
sportovci opět navštíví partnerské město Brzeg, kde proběhne
v sobotu 23. 2. společné setkání
cvičenců Aikido. Tento seminář
bude pod vedením Dojo cho Aikido Ikeda Dojo Beroun Miroslava
Šmída. (mš) n

n Nella Horčičková při provádění
techniky Ikkyo ura.
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