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Muzeum bude hostit výstavy, koncerty, dílny i divadlo
D
vě muzea má od 26. února
Beroun. Poslední únorový
čtvrtek totiž uvítalo své první
návštěvníky Berounské mu-

zeum keramiky. Současně se pro
veřejnost otevřelo i zrekonstruované a rozšířené Městské informační
centrum na Husově náměstí.

„Věřím, že se obě místa stanou
atraktivním zdrojem zábavy, inspirace, místem, kde budou hledat
informace nejen děti ze škol, mate-

Foto A. Vinšová

První týden se bude parkovat zdarma

P

rvní auta budou moci v novém parkovacím domě U Černého koně zaparkovat již od pátku 6. března. Po celý týden až do
12. března včetně bude parkování v parkovacím domě pro jeho

návštěvníky zcela zdarma. Již
v pondělí 2. března bude parkoviště uvedeno do svého zkušebního provozu. Zkušební provoz je standardní součástí kolaudačního řízení, během kterého

bude kontrolováno zejména
dodržování potřebných hygienických norem z hlediska provozu a zejména vznikajícího
hluku.
(tm) n

Režisér Chaloupek představí gorilí pohádky

S

cenárista a režisér Václav Chaloupek dodržel svůj slib daný
během narozeninových oslav
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medvědů Vojty, Matěje a Kuby
a zavítá znovu do Berouna. Beseda
s autorem úspěšného večerníčku
Méďové či Vydrýsek se uskuteční
v pátek 13. března v Městském kině.
Potrvá od 16.30 do 18.30 hodin,
vstupné je 30 korun. Posluchači se
na ní dozvědí mnoho zajímavého
například i o novém gorilím seriálu.
Čeká na ně i promítání několika dílů
z cyklu pohádek Méďové.
Václav Chaloupek je známý
především jako nadšený milovník

přírody. Na svém kontě má mnoho
večerníčků, jejichž hrdiny jsou nejrůznější zvířata – lišky, divočáci,
jezevec, medvědi, rys, vydra nebo
ježci. Těmi zatím posledními jsou
v nových třináctidílných příbězích
režiséra a scenáristy Václava Chaloupka gorily. Natáčely se v pražské zoo i v Africe. Pohádky vypráví
gorilí tetička Kamba, která se
narodila v africké přírodě, malým
gorilám Nuru a Kiburi.
(tm) n

řinek, družin, uměleckých škol, ale
také naši občané a návštěvníci
Berouna,“ říká berounská starostka Šárka Endrlová.
Otevření muzea bylo spojeno
s vernisáží první výstavy, na které
svá díla představují berounský
keramik a pořadatel Hrnčířských
trhů Vladimír Izbický a Václav Vlasák, sklář z Bělčic.
Muzeum vzniklo v historickém
domě z poloviny 19. století, který
město získalo bezúplatně od státu
v roce 2013. Následně se městu
podařilo na rekonstrukci získat
evropskou dotaci ve výši takřka
8 milionů korun. Muzeum nabízí
prostory nejen pro stálé expozice,
ale i dočasné výstavy adalší kulturní
akce, přednášky či workshopy. Ty se
budou konat v přízemí, kde se nachází keramická dílna. Prostory dílny
budou využívány také pro konání
prodejních výstav a drobných jarmarků o Velikonocích či Vánocích.
První patro domu bude připomínkou tradičního užití keramiky
v domácnosti našich prababiček.
Nachází se zde i výstavní sál, který
bude dějištěm přibližně šesti výstav
do roka. Přilehlá zahrada se zahradním domkem ožije v teplejších měsících kulturním programem jako
jsou divadelní představení (nejen)
pro děti, komorní koncerty, autorská čtení i tvoření všeho druhu pod
širým nebem.
Muzeum berounské keramiky
bude otevřené každý den kromě
pondělí od 10 do 17 hodin. Plné
vstupné bude činit 40 Kč, snížené
20 Kč, studenti výtvarných uměleckých a řemeslných škol zaplatí 5 Kč.
(tm) n

Pozvánka

P

rvní letošní veřejné zasedání
Zastupitelstva města Beroun, které bude mít mimo jiné
na programu schvalování
1. úpravy rozpočtu pro letošní
rok, se koná ve čtvrtek 12. března v Best Western Hotelu Grand
na náměstí Marie Poštové. Začátek je v 15.00 hodin. n

1

V parkovacím domě jsou i místa pro ruční mytí aut
N
ových 158 parkovacích míst
v parkovacím domě bude pro
občany a návštěvníky Berouna

k dispozici od 6. března. Součástí
parkovacího domu jsou rovněž
administrativní prostory. V příze-

V souvislosti s dokončením parkovacího domu U Černého koně město
chystá veřejnou soutěž na architektonické řešení přilehlého prostoru
Wagnerova náměstí a Hrnčířské ulice. Hlavním cílem je vzhledem
k blízkosti školy především bezpečnost a přehlednost. „Parkovací
dům je významnou stavbou, která s sebou přinese zvýšení dopravy.
Dlouhodobě usilujeme o pozemky, které nejsou v našem majetku,
ale pro bezpečné řešení dopravy v této lokalitě jsou významné. Věřím,
že otevření parkovacího domu bude pro získání těchto pozemků nejlepším argumentem,“ uvedla berounská starostka Šárka Endrlová.
Již v první úpravě rozpočtu je proto navržena první částka na řešení
tohoto prostoru a projektovou dokumentaci. Zastupitelé by o ní měli
rozhodovat v březnu. „Chceme vyhlásit architektonickou soutěž, kterou bude mít veřejnost možnost sledovat,“ řekla starostka a dodala:
„Uděláme vše pro to, abychom v roce 2016 zajistili na realizaci tohoto
projektu dostatek financí.“

Krátce
n V souvislosti se 750. výročím
první zmínky o Berouně mají v centru vzniknout nově pěší zóny. Město již v únoru vyhlásilo veřejnou
zakázku malého rozsahu na vybudování pěších zón v ulicích Palackého a V Plzeňské bráně. V zadávací
dokumentaci město požadovalo
vybudování nového dlážděného
krytu vozovky v obou ulicích
a vybudování všech zpevněných
ploch ve stejné výškové úrovni.
V době uzávěrky zpravodaje ještě
nebyla známa vítězná ﬁrma.
V zadávacích podmínkách ale město požadovalo ukončení prací do
konce dubna 2015. Další veřejnou
zakázku malého rozsahu město
vyhlásilo na opravu omítek Plzeňské a Prašné brány.
n Úpravy na cestě vedoucí k vlakovému nádraží, kde se současně
začíná budovat autobusové nádraží, plánuje berounská radnice.
„Uvědomujeme si, že propojením
vlakového a autobusového nádraží,
stoupne počet chodců, kteří budou
tuto trasu využívat. Proto se na
skupině k bezpečnosti města
domluvila naše městská policie se
státní, že trasu prověří, zmapují
a vytipují úseky, kde navrhnou
například doplnit osvětlení, úpravu
zeleně či jiná opatření, která mají
vést zejména k větší bezpečnosti
chodců,“ řekla starostka Šárka
Endrlová.
n Vítání občánků se v obřadní síni
radnice uskuteční 3. 3., 21. 4.,
a 9. 6. Rodiče, kteří se chtějí akce
zúčastnit, se mohou hlásit na telefon: 311 654 151 a 152. E-mail:
evidence2@muberoun.cz nebo
evidence@ 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
(tm)
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mí nalezly své kanceláře bankovní
a pojišťovací instituce, dále trvá
možnost pronájmu prostor určených pro gastroprovoz. Bližší
informace je možné získat u vedení Technických služeb Beroun,
s. r. o. (www.tsberoun.cz).
Součástí parkovacího domu
jsou rovněž prostory určené pro
ruční mytí automobilů, včetně
prostoru myčky a dále sušičky
vozidel. Tyto prostory jsou stále
k dispozici případným zájemců
o pronájem. Střecha parkovacího
domu je částečně využita pro parkovací plochy a ze své druhé poloviny jako kancelářské prostory.
I tyto administrativní prostory

ZAVÁDĚCÍ CENY PARKOVNÉHO:
Pracovní dny 7.00–18.00 15 Kč/hod.
Sobota 7.00–13.00 15 Kč/hod.
svátky, neděle celý den
50 Kč / jednorázově
jednorázové noční stání v pracovní
dny 18.00–7.00 40 Kč/jednorázově

jsou v tuto chvíli zasmluvněny
budoucí nájemní smlouvou.
Během zkušebního provozu
budou mimo jiné probíhat dokončovací práce na výše uvedených
administrativních prostorech, které ovšem nijak nenaruší vlastní
provoz parkovacího domu.
Jan Žurek, TS Beroun n

Zateplení se letos dočká i MŠ Drašarova
B
erounu se v letošním roce podaří zateplit nejen všech pět
pavilonů 2. ZŠ v Preislerově ulici,
ale uspěl i v případě MŠ Drašarova.
Beroun podal žádost o poskytnutí
dotace na zateplení obou objektů
v roce 2014. Zatímco dotaci ve výši
20 milionů korun na školu v Preislerově ulici potvrdili zástupci Operačního programu životního prostředí již loni, v případě MŠ Draša-

rova přišel verdikt až na počátku
letošního roku. Podmínkou poskytnutí této dotace bylo vypsání výběrového řízení nejpozději do
29. 1., respektive ukončení výběrového řízení do března 2015. Kvůli
časové náročnosti a velikosti zakázky administrovala tuto veřejnou
zakázku pro město specializovaná
ﬁrma Gordion. Projekt zahrnuje
zateplení pavilonu školky, jeslí, hos-

podářské budovy i spojovací chodby. Současně se počítá s výměnou
oken i dveří.
Ve 2. ZŠ v Preislerově ulici se
počítá se zateplením objektů jídelny, tělocvičny, dílen, budovy
1. i 2. stupně. Rekonstrukce zahrnuje i zateplení střech, výměny
oken a dveří. Rozsáhlé stavební
úpravy začnou na jaře.
(tm) n

Část ulice Pod Homolkou se uzavře. Začíná rekonstrukce

M

ěsto pokračuje v opravách
dalších berounských ulic.
V březnu začínají práce v části ulice
Pod Homolkou, která dostane nový
povrch a současně zde vzniknou
i nová parkovací místa.
Od března bude uzavřena její
horní část v délce 334 metrů od křižovatky s ulicí Košťálkova až K Dubu.
V tomto úseku se také počítá s vybudováním podélných stání, chodníku
a zpevněného pásu podél stání mezi
ulicí Košťálkovou a U židovského
hřbitova. Objízdná trasa povede uli-

cí Košťálkovou, na druhém konci
bude zaveden obousměrný provoz
v pravém pruhu ulice K Dubu.
Po dokončení této etapy bude
následovat druhá, která zahrnuje
rekonstrukci cca 393 metrů vozovky
od křižovatky s ulicí K Dubu. Podél
vozovky bude nově vybudován přes
dva metry široký chodník, který bude
v prostoru před mateřskou školou
a částečně bytovými domy doplněn
oparkovací pás spodélnými stáními.
Součástí rekonstrukce je
i umístění veřejného osvětlení

a přisvětlení nových přechodů
s následnou opravou povrchu
chodníku v celé délce ulice Pod
Homolkou.
Na rekonstrukci ulice Pod
Homolkou a Okružní se Berounu
podařilo získat evropskou dotaci
ve výši 16,8 milionu korun v rámci
projektu Bezpečně za sportem.
Okružní ulice se bude opravovat
v úseku od křižovatky s Talichovou
a předloni zrekonstruovanou ulicí
Za Městskou horou. Jde celkem
o přibližně 600 metrů.
(tm) n

Strážníci zadrželi teprve dvanáctiletého zloděje

Z

vuk rozbitého skla slyšeli 21. 2.
vpodvečer strážníci vulici Na Příkopě. Na místě zajistili muže, který
rozbil výlohu u prodejny Kačenka.
Případ si převzala Policie ČR.
n Muži, kterému se 17. 2. udělalo
nevolno aupadl na Husově náměstí,
přivolali strážníci záchrannou službu. Jednalo se o silného diabetika.
Při pomoci tomuto muži strážníci
asistovali inásledující den, kdy však
byl muž pod vlivem alkoholu a při
příjezdu záchranky byl agresivní.
n Ke rvačce mělo dojít 15. 2. ráno
na berounském autobusovém ná-

draží. Oasistenci požádala strážníky
Policie ČR. Hlídka na místě zjistila,
že došlo ke slovnímu napadení mezi
dvěma partami mladých lidí. Jedna
z dívek dostala astmatický záchvat,
hlídka na místo přivolala záchranku.
n Několikrát za den strážníci řeší
případy drobných krádeží v prodejnách. Vneděli 15. 2. večer se krádeže
dopustil teprve dvanáctiletý chlapec.
Hlídka jej na místě předala jeho
babičce. O věci informovala odbor
sociálních věcí a zdravotnictví
a sepsala úřední záznam.

n Kpotyčce mezi bezdomovci na vlakovém nádraží vyjížděla v únoru
několikrát městská policie. Ve středu
11. 2. navíc došlo při rvačce k rozbití
výlohy, při které se jeden zpachatelů
pořezal. Případ si převzala Policie ČR.
n Na trojici mladíků, kteří v noci
z 6. na 7. 2. rušili noční klid a před
Plzeňskou branou vysypávali koše,
si telefonicky stěžoval jeden z občanů. Kdalšímu vandalismu došlo vulici Pod Kaplankou. Po pachatelích
společně se strážníky pátrala iPolicie
ČR, mladíky se však nepodařilo
zadržet.
(tm) n
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Muzeum nabídne repliku pece od Černého koně
N

ávštěva nového Muzea berounské keramiky jistě stojí zato. Než
se na ni ale vypravíte, představíme
vám nový objekt alespoň prostřednictvím našeho zpravodaje.
V přízemí budovy projdou
návštěvníci recepcí, kde si kromě
vstupenek budou moci zakoupit
drobné upomínkové předměty
s motivy spojenými s berounskou
keramikou. Dále je čeká první sál
s archeologickou expozicí věnovanou
vývoji hrnčířství od neolitu až po středověk. Ve výklenku bašty je umístěna
replika základů hrnčířské pece
z období raného novověku, která byla

spolu s dalšími unikátními nálezy
odhalena při stavbě parkovacího
domu u Černého koně.
Další dvě místnosti v přízemí
tvoří dílna a její zázemí, které budou
určené veřejnosti.
V prvním patře čeká návštěvníky stěžejní část expozice připomínající zlatý věk berounského
hrnčířského řemesla, jímž byla
renesance a novověk. Místní keramika, pro níž se vžil název Berounské zboží, se tehdy vyvážela do celé
střední Evropy a užívala se i při slavnostní korunovaci Matyáše Habsburského na Pražském hradě.
Jádrem prvního patra domu je
kuchyně s kachlovým sporákem.
Z kuchyně se pak vchází do výstavního sálu, který bude dějištěm pravidelných výstav.
K muzeu patří také zahrada se
zahradním domkem.
(tm) n

Výzva

M
V přízemí Plzeňky se otevře cukrárna a kavárna

P

říjemnou cukrárnu a klubovou
kavárnu nabídne přízemí Kulturního domu Plzeňka. Ve veřejné
soutěži na pronájem těchto prostor
zvítězila společnost Astacus s. r. o.
Ta v České republice provozuje
například divadelní kavárnu Theatro v Hudebním divadle Karlín
a nebo síť moderních klubů Inﬁnity.
V přízemí vpravo je plánovaná
kavárna, která má nabízet příjemné posezení u kvalitní kávy, koktejlů, dezertů, snacků či sklenky
vína. To vše bude doprovázeno příjemnou hudbou a moderním
designem. Tato část by měla být
kuřácká.
Naopak nekuřácká bude protilehlá cukrárna, která má být zařízena v prvorepublikovém stylu.
Bude nabízet velký výběr dortů,
zákusků, chlebíčků, pohárů a nápojů. Ocení ji především rodiny
s dětmi, neboť se počítá s vytvořením dětského koutku.
„Měl by zde vzniknout příjemný prostor, který na Plzeňce dosud
chyběl. Jak by měl provoz fungovat,
chce nájemce veřejnosti představit
veřejnosti 20. června, kdy se bude
Plzeňka slavnostně otevírat. Chystá velkou marketingovou akci
s mobilní kavárnou na sále, která
by sem měla návštěvníky nalákat,“
říká starostka Šárka Endrlová.
(tm) n
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ěstské informační centrum
se po rekonstrukci otevřelo
návštěvníkům v nové moderní
a rozšířené podobě. Posedět
u zajímavé knihy o Berounu
můžete v nové čítárně. Do ní provozovatel MKC Beroun shání chybějící vydání Historického
sborníku každoročně vydávaného Státním okresním archivem
Beroun. Ve sbírce, která bude volně k dispozici návštěvníkům íčka,
bohužel, zatím chybějí vydání číslo 1 až 5 a7. Ani archiv je již nemá
k dispozici. MIC Beroun uvítá,
pokud se najde štědrý dárce, který by některé z chybějících vydání
do čítárny daroval. n

Město prodává byt na Zdejcině
M

ěsto Beroun zveřejňuje záměr
prodat bytovou jednotku
č. 55/17 v domě č. p. 55 včetně příslušného spoluvlastnického podílu
na společných částech budovy a na
pozemku p. č. 228 v části Zdejcina.
Jde o byt o velikosti 1+1 a celkové
ploše včetně příslušenství 54,06 m2.
Nachází se v prvním patře domu na
pozemku p. č. 228 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 206 m2.
n Bytová jednotka bude prodána za
nejvyšší nabídku kupní ceny, přičemž
minimální kupní cena činí 621 431
Kč (cena odpovídá tržní ceně navýšené o dlužnou částku za nájemné
a služby).
n Zaplacením příslušné částky se
rozumí připsání celé částky na účet
města, a to do 15 dnů od podpisu
kupní smlouvy prodávajícím.

KONTAKTNÍ OSOBA:
Vajsová Marcela, odbor majetku
a investic, tel.: 311 654 221.
Prohlídka bytu je možná po
dohodě s paní Vajsovou.
n Zájemce nesmí mít žádné závazky
vůči městu Beroun.
nZájemci se mohou k záměru města
vyjádřit a předložit své nabídky nejpozději do 30. 4. 2015, do 10 hodin.
Na nabídky podané později nebude
brán zřetel. V případě shodných
nabídkových cen rozhoduje termín
(hodina) podání nabídky. Dříve podaná nabídka bude zařazena na výhodnější místo v pořadí.
nNabídka zájemce musí být doručena v zalepené obálce s označením
Neotevírat – Prodej bytové jednotky

č. 55/17, na adrese Čs. Armády,
Beroun- Zdejcina na adresu: Městský
úřad Beroun, odbor majetku a investic, Husovo nám. 68, 266 43 Berouncentrum, nebo do podatelny úřadu
Beroun na stejné adrese spolu s uvedením identiﬁkačních údajů zájemce.
Fyzická osoba uvede jméno, příjmení
a adresu místa trvalého pobytu. Fyzická osoba podnikající zapsaná
v obchodním rejstříku obchodní ﬁrmu, místo podnikání a identiﬁkační
číslo. Fyzická osoba podnikající nezapsaná v obchodním rejstříku jméno
a příjmení, místo podnikání a identiﬁkační číslo. Právnická osoba název,
sídlo a identiﬁkační číslo.
nNabídka musí obsahovat výši nabízené kupní ceny. Doporučujeme uvést
telefonický kontakt nebo elektronickou adresu.
(tm) n
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Krátce
n Dětský klub Sokolík pořádá zápis
nových dětí pro školní rok
2015–2016. Naše hlavní poslání je
pomáhat dětem a rodičům s adaptací na „školkové“ prostředí a připravit se bezpečně na přechod do
státní školky. Přijímáme děti ve věku
2 až 4 roky s možností výběru dnů
docházky. Přijďte se nezávazně
podívat a popovídat si o tom, jakou
máte představu. Rodinná atmosféra
a malý kolektiv zaručují individuální
přístup ke každému dítěti. Více
informací na www.detskyklubsokolik.cz nebo na tel.: 608 259 990,
608 259 990.
Lenka Píšová
n Dětský domov a Mateřská škola
speciální v Berouně zve na den otevřených dveří. Uskuteční se 12. března od 13 do 17 hodin v prostorách
zařízení. Jeho účelem je zajišťovat
péči o děti s nařízenou ústavní
výchovou, které nemají závažné
poruchy chování. Tyto děti se vzdělávají ve školách, které nejsou
součástí dětského domova. Do dětského domova mohou být umísťovány děti ve věku zpravidla od 3 do
nejvýše 18 let.
MŠ speciální je pro děti s kombinovaným postižením. Přijímáme k denní docházce děti s postižením
sluchu, s postižením sluchu a zraku
v kombinaci s dalším postižením
a děti s narušeným komunikačním
systémem. Nabízíme komplexní
péči v bezbariérovém prostředí, individuální přístup zohledňující speciﬁcké potřeby dětí a diagnostickou
podporu Speciálně pedagogického
centra. Poskytuje poradenské,
ambulantní logopedické a jiné služby rodičům a všem, kteří se starají
o děti s výše uvedeným zdravotním
postižením.
Jana Müllerová

Míst v mateřinkách by mělo být více
Z

ápisy do berounských mateřských škol pro školní rok
2015/2016 se uskuteční ve čtvrtek
19. března a v pátek 20. března
vždy od 14.00 do 17.00 hodin v jednotlivých mateřských školách.
Podle prvotních odhadů by mohlo
být ve školkách více volných míst
než loni.
Rodiče k zápisu přinesou rodný
list dítěte a doklad k ověření trvalého pobytu dítěte (občanský průkaz jednoho z rodičů nebo dětský
občanský průkaz či potvrzení z evidence obyvatel). O přijetí k docházce rozhodují ředitelky mateřských
škol. Kritéria pro přijetí dítěte
k předškolnímu vzdělávání jsou
k dispozici na webu a nástěnkách
jednotlivých mateřských škol. Ředitelka mateřské školy je oprávněna
mimo kritéria posoudit individuální případy, které mohou mít mimořádné důvody.

Díky výraznému navýšení počtu
míst v berounských mateřinkách
v minulých letech, se Berounu daří
většinu dětí starších tří let do školek
umístit. V loňském roce sice přišlo
k zápisům celkem 469 dětí, jen 319
z nich ale mělo trvalý pobyt v Berouně. Celkem 267 dětí dosáhlo do
31. srpna tří let a kapacity školek

čítaly 235 volných míst. Letos bylo
ke konci září ve školkách celkem
297 předškoláků. Z nich ale více
než tři desítky žádají o odklad. Celkem by tak mohlo být v berounských mateřských školách přibližně
260 volných míst. Konečný počet
se ale ještě může podle počtu odkladů, stěhování aj. změnit. (tm) n

Menzel představí v Berouně
své „vančurovské“ ﬁlmy

J

eden z nejvýznamnějších českých režisérů, držitel filmového
Oscara a mnoha dalších ocenění
Jiří Menzel zavítá 28. února do
Berouna. Akce, která je ochutnávkou březnových Ozvěn Trilobita,
se uskuteční již po uzávěrce našeho zpravodaje. Na programu jsou
dva snímky natočené podle předlohy Vladislava Vančury: Roz-

marné léto a Konec starých časů.
Programu nazvaného Setkání
s poetikou Vladislava Vančury ve
filmech režiséra Jiřího Menzela
se kromě režiséra samotného
zúčastní rovněž kameraman Jaromír Šofr. Projekci pořádá MKC
Beroun ve spolupráci s Fitesem.
(tm) n

Ozvěny Trilobita připomenou vítězné snímky
O

zvěny Trilobita, které se
v berounském kině uskuteční
v pátek 27. března, nabídnou divákům přehlídku v lednu oceněných
ﬁlmů. Návštěvníci se navíc mohou
těšit na tři besedy s tvůrci.
Přehlídka, kterou pořádá MKC
Beroun ve spolupráci s městem
a Fitesem, je rozdělena do čtyř bloků. Ten ranní od 9 do 12.30 je určen
pro nejmenší, školy i školky
a nabídne sérii několika oblíbených
večerníčků i dětskou porotou oceněný snímek Jiřího Mádla Pojedeme
k moři.
Blok ﬁlmů pro celou rodinu
potrvá od 13.00 do 15.30 a mimo
jiné nabídne i pohádku Tři bratři.
Odpolední promítání startuje
v 16.00 a večerní program pak
v 19.00. K vidění bude například
televizní dramatický seriál Tera-
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pie II. či několik dílů internetového
satirického sitcomu Kancelář Blaník, který porota odměnila Cenou
Václava Havla a ocenila tak, že se
autorům podařilo vystihnout podstatu českého zkorumpovaného
politického prostředí.
Večer se bude promítat snímek
režiséra Dana Přibáně a kameramana Zdeňka Krátkého Trabantem
Jižní Amerikou, ve kterém dokázali,
že s potřebnou dávkou fantazie,
odvahy a pozitivní umanutosti lze
i na začátku 21. století zažít a divákům zpřítomnit cestovatelské dobrodružství, které baví i inspiruje.
Tečkou za celodenními Ozvěnami
Trilobita bude legendární ﬁlm Hoří,
má panenko režiséra Miloše Formana, který získal Cenu Vladislava
Vančury za přínos české a světové
kinematograﬁi.
(tm) n

PROGRAM
9.00 Večerníček slaví 50: Pohádky
ovčí babičky, Broučci, O loupežníku Rumcajsovi, Pohádky
z mechu a kapradí, Bob a Bobek, Maxipes Fík, Krysáci.
10.30 Pojedeme k moři
12.05 Beseda
13.00 Trilobit Beroun 2014
13.30 Tři bratři
15.00 Beseda
16.00 Publicistický projekt DVTV,
aktuálně.cz
16.30 Kancelář Blaník
16.51 Terapie II.
18.00 Beseda
19.00 Kancelář Blaník a Trabantem
Jižní Amerikou
21.00 Hoří, má panenko!
Změna programu vyhrazena.
Po celý den občerstvení.
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Z usnesení Rady města Beroun 11. 2. 2015
RM 1) bere na vědomí Informaci o dosavadním průběhu a výsledku soudního
řízení před Okresním soudem v Berouně k žalobě Květoslava Šebely proti
městu Beroun o vyklizení části pozemků 732/2 a 735/1 (skládka Lištice)
a o vydání bezdůvodného obohacení (zaplacení částky 73 640 070 Kč
s úroky z prodlení) a výrokovou část rozsudku soudu I. stupně 2) souhlasí
s podáním odvolání do všech výroků tohoto rozsudku 3) ukládá starostce
zajistit podání odvolání prostřednictvím nového právního zástupce města
4) ukládá starostce informovat Radu města Beroun o doručeném rozsudku
soudu I. stupně a o podaném odvolání.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi
Českou republikou – Úřadem práce České republiky, se sídlem Dobrovského
1278/25, Praha 7, jako půjčitelem a městem Beroun, jako vypůjčitelem,
v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem P. H., na prodej pozemku
p. č. 316 o výměře 112 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Zdejcina, za celkovou
kupní cenu 103 264 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout
obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem F. P. na prodej pozemku
st. 1187/4 o výměře 20 m2 – zast. plocha a nádvoří v k. ú. Beroun (na tomto
pozemku je stavba garáže ve vlastnictví kupujícího), za celkovou kupní
cenu 20 000 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout
obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s J. a M. R. na prodej části pozemku
p. č. 2723/1 o výměře 1 m2 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Beroun (na
této části pozemku je umístěna stavba garáže v jejich vlastnictví), za celkovou
kupní cenu 1 000 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout
obdobné usnesení.
RM doporučuje zastupitelstvu souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na
část pozemku p. č. 2723/1 – ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Beroun,
s manželi M. a J. K. za cenu 1000 Kč/m2. Uvedená část pozemku bude přisloučena k pozemku p. č. 2723/81 v k. ú. Beroun a vytvoří tak nový pozemek
st. 7604 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Beroun.
RM doporučuje zastupitelstvu souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na
pozemek p. č. 1441/45 – ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Beroun –
ostatní plocha (zeleň) o výměře 10 m2 v k. ú. Beroun) s panem F. L. a paní
K. L. za cenu podle znaleckého posudku.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 518/4 –
orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Zdejcina s panem Č. P. za účelem vyčištění
skládky a následného vybudování garážového stání. Smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce tří měsíců za nájemné ve
výši 20 Kč/m2/rok.
RM nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. č. 2150/9 – lesní
pozemek o výměře 1660 m2 v k. ú. Beroun se společností WIS a. s., se
sídlem Praha 4 – Chodov, Gregorova čp. 2117, a doporučuje Zastupitelstvu
města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM 1) souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu č. 0085/2014/NAJ/OMI na
pronájem části budovy bez čp/če, která je součástí pozemku st 4083/1
v k. ú. Beroun – garážového stání č. 0 v horním patře této budovy ze dne
5. 3. 2014, ve znění dodatku č. 1 – č. 0181/2014/NAJ/OMI ze dne 29. 4.
2014 s H. K. a to dohodou k 15. 2. 2015. 2) souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu na část budovy bez čp/če, technického vybavení, která je součástí
pozemku st. 4083/1 v k. ú. Beroun – garážového stání č. 0 v horním patře
této budovy, s D. Ř. za účelem parkování osobního automobilu, za cenu
1 500 Kč/měsíc/osobní automobil, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
dobou, s účinností od 16. 2. 2015.
RM souhlasí s uzavřením dohody na zrušení věcného břemene umístění,
užívání, přístupu, provozování, údržby a oprav úkrytu civilní obrany s. D.
P. k bytové jednotce č. 1177/1 a na spoluvlastnickém podílu 59/520 na
společných částech domu č. p. 1177,1178 a stavební parcele st. 2319,
st. 2320 v k. ú. Beroun; s L. V. k bytové jednotce č. 1177/2 a na spoluvlastnickém podílu 71/520 na společných částech domu č. p. 1177,1178
a stavební parcele st. 2319, st. 2320 v k. ú. Beroun; s I. B. k bytové
jednotce č. 1177/3 a na spoluvlastnickém podílu 59/520 na společných
částech domu č. p. 1177,1178 a stavební parcele st. 2319, st. 2320
v k. ú. Beroun; s I. H. a J. H. k bytové jednotce č. 1177/4 a na spoluvlastnickém podílu 71/520 na společných částech domu č. p. 1177,1178
a stavební parcele st. 2319, st. 2320 v k. ú. Beroun; s I. R. a P. R. k bytové
jednotce č. 1178/1 a na spoluvlastnickém podílu 71/520 na společných
částech domu č. p. 1177,1178 a stavební parcele st. 2319, st. 2320
v k. ú. Beroun; s V.P. k bytové jednotce č. 1178/2 a na spoluvlastnickém
podílu 59/520 na společných částech domu č. p. 1177,1178 a stavební
parcele st. 2319, st. 2320 v k. ú. Beroun; s M. P. a I. P. k bytové jednotce
č. 1178/3 a na spoluvlastnickém podílu 71/520 na společných částech
domu č. p. 1177,1178 a stavební parcele st. 2319, st. 2320 v k. ú. Beroun;

www.mesto-beroun.cz

se Z. V. k bytové jednotce č. 1178/4 a na spoluvlastnickém podílu 59/520
na společných částech domu č. p. 1177,1178 a stavební parcele st. 2319,
st. 2320 v k. ú. Beroun a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout
obdobné usnesení.
RM souhlasí s vydáním souhlasu paní J. H. s instalací fasádních obkladů
Lifebrick a zateplením domu na adrese Plzeňská čp. 140/39.
RM souhlasí se zveřejněním záměru projednávat směnu pozemku p. č.
1375/45 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2, v k. ú. Beroun,
podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 1999/51
– ovocný sad o výměře cca 46 m2 a části pozemku p. č. 1999/26 – ovocný
sad o výměře cca 22 m2 oba k. ú. Beroun, podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části
pozemku p. č. 398 – trvalý travní porost o výměře 227 m2 v k. ú. Zdejcina,
za účelem využití k rekreačním účelům, podle přiloženého zákresu, za cenu
1 130 Kč/rok.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku
p. č. 581/1 o výměře 111 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Beroun (na části
pozemku jsou umístěny demontovatelné garáže ve vlastnictví jiných vlastníků), podle předloženého zákresu.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo č. 841/DAHK/003/15 s firmou
STRABAG a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu se Středočeským
krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, za účelem provedení stavby
„II/116 Hostim, obnova zajištění stability silnice a obnova odvodnění“,
v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu se společností
Hrnčířská Beroun s. r. o., se sídlem Hrnčířská 642 Beroun-město, Beroun,
za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba administrativní
budovy – zpevněné plochy, Beroun, č. p. 76/1, 293/1, Hrnčířská 642“,
v předloženém znění.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Sejdeme
se na Plzeňce – vybavení interiérů (část A – nábytek)“ podle předloženého
návrhu, zároveň souhlasí s případným zapracováním připomínek ze strany
Regionálního operačního programu střední Čechy. Rada města 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 „Oprava
městských bran“ podle předloženého návrhu. Rada města jmenuje komisi
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Radnice
– fasáda na Nové“ podle předloženého návrhu.
RM 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 „Pěší
zóna v ul. Palackého a V Plzeňské bráně“. Rada města jmenuje komisi pro
otevírání obálek a její náhradníky, která bude plnit funkci komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
RM 1) vylučuje uchazeče Maro CZ s. r. o., se sídlem Jílové u Prahy – Luka
pod Medníkem 17 z účasti v zadávacím řízení na zakázku „Sportujeme
rádi – Hřiště 3. ZŠ“. 2) vyhlašuje nabídku č. 4 společnosti SILNICE CHMELÍŘ,
s.r.o., se sídlem Rychtaříkova 2173/1,Plzeň jako nejvhodnější nabídku ve
zjednodušeném podlimitním řízení na tuto veřejnou zakázku. Výše nabídkové
ceny za provedení díla činí 3 579 387 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího podnikání
mezi městem Beroun a Mgr. Milošem Kebrlem, se sídlem Nerudova 879/16,
Beroun-město, v předloženém znění.
RM souhlasí s přijetím věcných darů do vlastnictví města Beroun od umělců
vystavujících v MGB podle předloženého seznamu.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk
knihy k výročí 750 let města Beroun“. RM jmenuje hodnotící komisi pro
posouzení a hodnocení nabídek.
RM nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování výherních hracích
zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, společnosti multigate
a. s., se sídlem Riegrova 373/6, Olomouc, v Herně U Slunce, Plzeňská 26/6,
Beroun-město, ve dnech neděle – čtvrtek do 2.00 hod. následujícího dne
a ve dnech pátek a sobota do 4.00 hod. následujícího dne.
RM bere na vědomí informaci ohledně nevyužití finančního příspěvku
Obchodní akademie, Střední pedagogické školy a Jazykové školy s právem
státní jazykové zkoušky Beroun ve výši 10 000 Kč, který měl být použit na
částečné pokrytí nákladů na poznávací zájezd do SRN.
RM bere na vědomí informaci o převzetí záštit schválených v roce 2014
a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
Starostka města a RM souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města
Berouna nad akcí „38. ročník Vodáckého maratonu na Berounce“.
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RM bere na vědomí zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise zdravotnictví
a sociálních věcí, konaného 22. 1. 2015.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání, konaného 26. 1. 2015.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní
dotace, konaného 22. 1. 2015.

Z usnesení Rady města Beroun 28. 1. 2015
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o závazku veřejné služby
k zajištění části nezbytné dopravní obslužnosti na okrese Beroun formou
veřejné linkové autobusové dopravy 12/2015 – DO mezi městem Beroun,
jako objednatelem se společností PROBO BUS a. s., jako dopravcem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 20 ke Smlouvě o zajištění dopravní
obsluhy města Beroun – Králův Dvůr formou veřejné linkové autobusové
dopravy ze dne 19. 12. 2000 mezi městem Beroun a městem Králův Dvůr
jako zadavatelem a se společností PROBO BUS a. s., jako dopravcem, v předloženém znění.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2015 ze zasedání Komise dopravy ze 7. 1.
RM 1) vydává dodatek č. 1 k Zásadám činnosti komisí rady města ze dne
10. 10. 2011, v předloženém znění. 2) zmocňuje starostku města k vydání
úplného znění Zásad činnosti komisí rady města ze dne 10. 10. 2011, jak
vyplývá ze změn provedených jejich dodatkem č. 1.
RM schvaluje I. Uzavření Smlouvy o spolupráci a o poskytnutí finančního
příspěvku na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin
ve městě Beroun – „Sportovní stipendia města Beroun“ v roce 2015 mezi
městem Beroun, E. K. a K. P. a A. P. a sdružením SK Kelti 2008, se sídlem
Slunečná 1745, Beroun-Město, v předloženém znění. II. Uzavření Smlouvy
o spolupráci a o poskytnutí finančního příspěvku na zájmové volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun – „Sportovní
stipendia města Beroun“ v roce 2015 mezi městem Beroun, M. Ď. a Basketbalovým klubem Beroun, se sídlem Slavašovská 575, Beroun, v předloženém znění. III. Uzavření Smlouvy o spolupráci a o poskytnutí finančního
příspěvku na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin
ve městě Beroun – „Sportovní stipendia města Beroun“ v roce 2015 mezi
městem Beroun, R. H. a N. N. a Českým lvem – Union Beroun, o. s., se
sídlem Na Máchovně 644, Beroun, v předloženém znění. VI. Uzavření
Smlouvy o spolupráci a o poskytnutí finančního příspěvku na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun –
„Sportovní stipendia města Beroun“ v roce 2015 mezi městem Beroun, E.
D. a TJ LOKOMOTIVOU BEROUN, o. s., IČ 00473561, se sídlem Tyršova 85,
266 01 Beroun, v předloženém znění.
RM bere na vědomí informaci o podání žaloby, vedené u Okresního soudu
v Berouně pod č. j. 105 C 44/2014, na město Beroun, včetně nesouhlasného
písemného vyjádření města Beroun k podané žalobě.
RM zřizuje pracovní skupinu – letopisecká komise viz str. 13.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na část pozemku p. č. 524 –
trvalý travní porost o výměře 1800 m2 a pozemek p. č. 523 – trvalý travní
porost o výměře 603 m2 oba v k. ú. Zdejcina se spolkem „U kouzelného stromu“, se sídlem Lesní 23, Beroun – Zdejcina, Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 7./2015 ke Smlouvě o dodávce tepelné
energie č. 10./2008 mezi městem Beroun a společností ITES spol. s r. o.,
se sídlem Jaroslava Šípka č. p. 486, Stochov, pro budovu Klubu důchodců
č. p. 813 ulice U Kasáren, 266 01 Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 11./2015 ke Smlouvě o dodávce
tepelné energie č. 84./2004 mezi městem Beroun a společností ITES spol.
s r. o., se sídlem Jaroslava Šípka č. p. 486, Stochov, pro budovu Městského
úřadu Beroun, Husovo nám. č. p. 68, 266 43 Beroun-centrum, v předloženém
znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek st. 4223 o výměře 35 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Beroun (na pozemku se
nachází stavba garáže ve vlastnictví jiného vlastníka), za cenu 1.000 Kč/m2.
RM souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy na administrátora zakázky
„Zateplení školky – Drašarova“ se společností GORDION, s. r. o., se sídlem
Kolmá 6/682, Praha 9 – Vysočany v předloženém znění. Odměna příkazníka
je 30 000 Kč bez DPH.
RM 1)souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Sportujeme rádi“ –
část 1: Hřiště 2. ZŠ se společností J.I.H. – sportovní stavby s. r. o., se sídlem
Na Vrších 1490/7, Praha 10, v předloženém znění. Cena díla činí 1 894
685,57 Kč bez DPH. 2) souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Sportujeme rádi“– část 3: Hřiště Hlinky se společností VYSSPA Sports Technology s. r. o., se sídlem Cvokařská 10, Plzeň, v předloženém znění. Cena díla
činí 374 652,64 Kč bez DPH. 3) souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na
akci „Sportujeme rádi“ – část 4: Hřiště Na Vorlu se společností VYSSPA
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Sports Technology s.r.o., se sídlem Cvokařská 10, Plzeň, v předloženém
znění. Cena díla činí 1 480 380,08 Kč bez DPH.
RM schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky „MŠ DRAŠAROVA 1447 – SANACE, ZATEPLENÍ“. Rada města jmenuje hodnotící komisi
a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude plnit
funkci komise pro otevírání obálek.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejné
osvětlení a přisvětlení přechodů v ul. Pod Homolkou v Berouně“. Rada
města jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM 1) vyhlašuje nabídku č. 3 společnosti JMK elektro, s.r.o., se sídlem Branišovice 59, jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Prodejní stánky II”. 2) souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy
v předloženém znění. Nabídková cena je 189 984 Kč bez DPH.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních
produkcí a hostinských zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011,
Miroslavu Mikulovi, se sídlem Lhotka u Berouna 12, Beroun, pro veřejné
hudební produkce – diskotéky konané ve Sport Baru HOMOLKA, Třída
Míru 1462, Beroun-město, ve dnech 13. 2. 2015, 14. 3. 2015, 18. 4. 2015,
9. 5. 2015 a 27. 6. 2015 do 03.30 hod. následujícího dne.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních
produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, v platném znění,
KLUBU VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL 2000 BEROUN, IČ:
70856559, se sídlem Cajthamlova 167, Beroun-Zavadilka, Beroun, dne
19. 6. 2015 od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro koncert skupiny KEKS v Kempu
Beroun, ul. Na Hrázi, Beroun-Závodí.
RM nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských
zařízení a hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011,
v platném znění, Zdeňkovi Novákovi, se sídlem Pražská 336, Vráž, pro diskotéky v Music baru U Panovníků, na dny 6. 2., 2. 2., 6. 3., 2. 3., 10. 4.,
24. 4., 15. 5. a 29. 5. do 04.00 hod. následujícího dne.
RM nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských
zařízení a hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011
v platném znění, Janu Berdychovi, se sídlem Husovo nám. 39/26, Berouncentrum, Beroun, pro provozovnu METRO CLUB, V Hlinkách 1513, Berounměsto, a veřejné hudební produkce v této provozovně na dny pátek a sobota
do 04.00 hod. následujícího dne.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2015 ze zasedání komise životního prostředí,
konaného 12. 1. 2015.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2015 ze zasedání komise výstavby z 8. 1.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2015 ze zasedání komise pro územní plán,
konaného 7. 1. 2015.
RM zřizuje pracovní skupinu pro tvorbu stavebního programu v místě
stávajícího autobusového nádraží ve složení: Ing. arch. Martin Patera,
předseda komise pro územní plánování Ing. Martin Veselý, předseda
komise výstavby David Minařík, předseda komise dopravy RNDr. Irena
Jančaříková, předsedkyně komise životního prostředí, Ing. Šárka Endrlová,
starostka města Beroun, Josef Urbánek, místostarosta města Beroun,
Ing. arch. Dana Vilhelmová, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje, Mgr. Miroslav Jerling, vedoucí odboru dopravy, Iva Kermesová, vedoucí odboru majetku a investic, RNDr. Jitka Ciroková, vedoucí
odboru životního prostředí, Ing. arch. MgA. Alena Korandová, členka
komise výstavby.

Z usnesení Rady města Beroun 14. 1. 2015
RM bere na vědomí zápis č. 5/2014 z jednání Komise pro sport a sportovní
dotace, konaného 15. 12. 2014.
RM bere na vědomí vyhlášení výběrového řízení o poskytování sportovních
dotací na rok 2015 formou zveřejnění vyhlášení v Radničním listu, na
webové stránce města, oslovením sportovních klubů a souhlasí s výše
popsaným postupem.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci
při využívání hokejbalového hřiště ve sportovním areálu „Městské školní
hřiště Hlinky“ mezi městem Beroun a SK Kelti 2008, Slunečná 1745, Berounměsto, Beroun, v předloženém znění.
RM po projednání souhlasí s poskytnutím příspěvku panu F. V. ve výši
5 000 Kč na pořádání zimního fotbalového turnaje u příležitosti výročí
750 let založení města Berouna.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2014 z jednání Komise výstavby, konaného
18. 12. 2014.
RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o výpůjčce“ s Českou republikou –
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, se sídlem Na Poříčním právu 1,
Praha 2, v předloženém znění.
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RM bere na vědomí zápis č. 1/2015 z jednání Komise pro prevenci kriminality,
konaného 6. 1. 2015.
RM schvaluje Program prevence kriminality města Beroun pro rok 2015
v předloženém znění.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na zájmové volnočasové
aktivity dětí z nízkopříjmových rodin v rámci projektu prevence kriminality
„Sportovní stipendia města Beroun“ žadatelům (zákonným zástupcům)
následujících dětí: F. H., D. S., J. K., N. P., K. B., D. N., F. S.
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality
MV ČR pro rok 2015 na projekt „Beroun – Společně proti domácímu násilí“
a souhlasí s finanční spoluúčastí na projektu ve výši 25 % celkových nákladů
projektu, tj. 19 000 Kč.
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality
MV ČR pro rok 2015 na projekt „Beroun – Pobytový tábor pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin“ a souhlasí s finanční spoluúčastí na
projektu ve výši 14,5 % celkových nákladů projektu, tj. 19 600 Kč.
RM po projednání stanoví odměnu panu Mgr. Pavlu Heroldovi, řediteli 2.
základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335 v navržené výši.
RM souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu pozemku ze
dne 25. 6. 2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2011 na pronájem části
pozemku p. č. 1502/8 o výměře 126 m2 v k. ú. Beroun, s manželi F. a J. P.
RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků
p. č. 1650/5 o výměře 158 m2 – trvalý travní porost a p. č. 2264/19 o výměře
1488 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, oba v k. ú. Beroun z vlastnictví
Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 do vlastnictví
města Beroun a doporučuje zastupitelstvu přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce
č. 0409/2003/NA/MM ze dne 12. 11. 2003, ve znění pozdějších dodatků
mezi městem Beroun a Klubem důchodců Beroun, U Kasáren 813, Berounměsto, v předloženém znění.
RM doporučuje zastupitelstvu souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na
část pozemku p. č. 2723/1 – ostatní plocha o výměře 1 m2 v k. ú. Beroun,
s manželi M. a J. K. za cenu 1000 Kč/m2. Uvedená část pozemku bude přisloučena k pozemku p. č. 2723/81 v k. ú. Beroun a vytvoří tak nový pozemek
st. 7604 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Beroun.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem L. F. na prodej pozemků
p. č. 1279/36 o výměře 18 m2 – ostatní plocha, p. č. 1279/37 o výměře
18 m2 – ostatní plocha a p. č. 1279/38 o výměře 19 m2 – ostatní plocha
v k. ú. Beroun, za celkovou kupní cenu 55 000 Kč a náklady s prodejem
spojenými a doporučuje zastupitelstvu přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy na akci „Veřejná doprava pro všechny
– TDI“ se společností FANSTAV a. s., se sídlem Jateční 540, Praha 7–Holešovice,
v předloženém znění. Výše nabídkové ceny činí 246 400 Kč bez DPH.
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 souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout části pozemku p. č. 518/4
– orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Zdejcina za účelem vyčištění skládky
a následného vybudování garážového stání na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou tří měsíců.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje části pozemku p. č. 1441/45
– ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. Beroun.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek st. 1187/4
o výměře 20 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Beroun (na pozemku
se nachází garáž ve vlastnictví jiného vlastníka), za cenu 1 000 Kč/m2.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p. č.
2723/1 o výměře 1 m2 ostatní plocha, v k. ú. Beroun (na této části pozemku
je umístěna stavba garáže ve vlastnictví jiného vlastníka), za cenu 1.000
Kč/m2, podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p. č. 316 o výměře 112 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Zdejcina, za minimální cenu 922 Kč/m2.
RM souhlasí s prodloužením nájemních smluv a uzavřením dodatků k nájemním smlouvám mezi městem Beroun, s těmito nájemci na dobu určitou 2
roky, v předloženém znění: V. M. (15. 2. 2015–14. 2. 2017); R. V. a R. V.
(1. 3. 2015–28. 2. 2017); S. R. (1. 3. 2015–28. 2. 2017).
RM souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení a uzavřením dodatku č. 8 k nájemní smlouvě mezi městem Beroun, BD Palouček,
bytovým družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun (na straně jedné
jako pronajímatel) a paní V. V. bytem (na straně druhé jako nájemce), na
dobu určitou 1 rok od 15. 1. 2015 na adrese Palouček 1709, Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí: 1) s převodem družstevního podílu v BD Palouček, bytovém
družstvu, se sídlem Palouček 1709, Beroun mezi panem L. K. (jako „pře-
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vodce“) a panem J. N. (jako „nabyvatel“) k bytu v domě čp. 1708, Palouček,
Beroun, za podmínek podle stanov bytového družstva, v předloženém
znění. 2) s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu mezi BD Palouček, bytovým
družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun, městem Beroun, (na straně
jedné jako „pronajímatel“) a panem J. N. (na straně druhé jako „nájemce“)
na byt v domě čp. 1708, Palouček, Beroun, za podmínek podle stanov bytového družstva, v předloženém znění.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2014 ze zasedání Komise bytové, konaného
15. 12. 2014.
RM 1) bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města Berouna
včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun. 2) RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt v Talichově ulici 767, Beroun, o velikosti
29,6 m2, s paní G. M. na dobu určitou 6 měsíců. 3) RM souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy na byt v Talichově ulici 767, Beroun, o velikosti 29,6 m2,
s paní M. K. na dobu určitou 6 měsíců. 4) RM souhlasí s uzavřením dodatku
a prodloužením nájemní smlouvy s paní H. P. na dobu určitou o 6 měsíců,
za podmínky, že na vlastní náklady opraví poničené vstupní dveře do bytu.
5) RM souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
s paní I. K. a I. T. na dobu určitou o 6 měsíců. 6) RM nesouhlasí s uzavřením
dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem Š. Š. Nájemce bude
vyzván správcem nemovitosti k předání a vyklizení bytu a vyrovnání dlužných
částek za nájemné a služby. 7) RM nesouhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní A. V. a panem M. P. 8) RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt v Talichově ulici 767, Beroun, o velikosti
39,2 m2, s paní M. J. na dobu určitou 6 měsíců za podmínky, že doplatí
veškeré dlužné částky za komunální odpad vůči městu Beroun. 9) RM
nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt v Talichově ulici 767,
Beroun, o velikosti 39,2 m2, s panem J. B. na dobu určitou 3 měsíce. 10)
RM souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem
V. B. na dobu určitou o 1 rok, za podmínky že nájemce písemně požádá
o prodloužení nájemní smlouvy a doplatí veškeré dlužné částky podle
předepsaného splátkového kalendáře vůči městu Beroun. 11) RM souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt vTalichově ulici 767, Beroun, o velikosti
38,6 m2, s paní R. V. na dobu určitou 1 rok.
RM bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění
a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 15/14/2014 uzavřené dne 1. 8. 2014 na akci „Bezpečně do školy“ s firmou BERGER BOHEMIA
a. s., se sídlem Klatovská 410, Plzeň, v předloženém znění.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek pro opětovné vypsání části 2 „Sportujeme rádi“ pod názvem
zakázky „Sportujeme rádi – Hřiště 3. ZŠ“.
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč Pionýru,
z. s. – Pionýrské skupině Beroun-Závodí, se sídlem Slapská 1499, Berounměsto, který je určený na dopravu dětí na dva zimní tábory.
RM souhlasí s použitím historického znaku města Beroun v bakalářské
práci P. H.
RM 1) ruší své usnesení č. 597/2014 ze dne 26. 11. 2014. 2) povoluje
výjimku ze stanovené doby pro pořádání hudebních produkcí podle Obecně
závazné vyhlášky č.11/2011, v platném znění, Haně Mayerové, se sídlem
Tyršova 135, Beroun-město, dne 6. 6. 2015 od 22.00 hod. do 23.00 hod.
pro koncert skupiny BRUTUS v areálu Pivovaru Berounský medvěd, Tyršova
135, Beroun-město, a nepovoluje výjimku pro tuto akci od 23.00 hod. do
24.00 hod.
RM nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských
zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, v platném znění, společnosti KUNICK Group Czech republic, s. r. o., pro provozovnu American
Bar U Slunce, Plzeňská 26/6, Beroun-město, ve dnech neděle – čtvrtek do
02.00 hod. následujícího dne a ve dnech pátek a sobota do 04.00 hod.
následujícího dne.
RM nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování výherních hracích
zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 v platném znění, společnosti K.C.K. KUNICK PLUS s. r. o., v provozovně American Bar U Slunce,
Plzeňská 26/6, Beroun-město, ve dnech neděle – čtvrtek do 02.00 hod. následujícího dne a ve dnech pátek a sobota do 04.00 hod. následujícího dne.
RM nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských
zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, v platném znění, společnosti FUNTRONIC Trading s.r.o., pro provozovnu Billiard Club „U Brány“,
V Pražské bráně 71+73, Beroun-centrum, ve dnech neděle – čtvrtek do
02.00 hod. následujícího dne, ve dnech pátek – sobota do 04.00 hod. následujícího dne a pro zahrádku u této provozovny do 24.00 hod.
RM nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování výherních
hracích zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011, v platném
znění, společnosti FUNTRONIC, a. s, pro výherní hrací zařízení umístěná
v provozovně Billiard Club „U Brány“, V Pražské bráně 71+73, Beroun-centrum, ve dnech neděle – čtvrtek do 02.00 hod. následujícího dne a ve dnech
pátek – sobota do 04.00 hod. následujícího dne.
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Zatoulaných psů se ujímají v rakovnickém útulku
K
aždý měsíc odchytí berounští
strážníci po městě několik
zatoulaných psů. Pokud se majitel
ihned nepřihlásí, jsou psi přemísťováni do útulku v Rakovníku. S tím
jsou ale spojeny nemalé náklady,
které musí majitel psa následně
uhradit. Pokud se majitel nenajde,
musí tuto sumu zaplatit město.
Povinnost péče o nalezená a opuštěná zvířata městu ukládá zákon
o ochraně zvířat proti týrání. V letošním rozpočtu je na tyto výdaje vyčleněno 460 tisíc korun. V zájmu nejen
města, ale i majitelů psů je, aby byli
při jejich venčení velmi obezřetní
a udělali maximum pro to, aby se
jim psi nezatoulali. Měli by si dostatečně zabezpečit zahrady apozemky,
na procházkách používat vodítka aj.
Do rakovnického útulku jsou
psi odváženi již od poloviny roku
1999. Od té doby z Berouna přijali
celkem 659 psů. „Vše funguje
k oboustranné spokojenosti. Nej-

KONTAKTY
Městská policie Beroun:
311 625 291. Tísňová linka: 156
Rakovnický útulek:
313 514 597, 732 570 700,
e-mail: ludek@tipitzhanky.com
Psy odvezené do útulku najdete
na webu města v záložce Městské
policie Beroun na
http://www.mesto-beroun.cz/obcan/utulek/

prve je nalezený pes umístěn strážníky do záchytných kotců v Berouně. Na základě jejich výzvy si pak
psy sami vyzvedneme. Podle smlouvy jsme vázáni psa odebrat do 24
hodin od nahlášení,“ říká provozovatel útulku Luděk Březina. Ze zkušenosti ví, že u čistokrevných psů
se dá předpokládat, že je majitelé
budou hledat, a tak jsou odváženi
do útulku následující den. Naopak
pro nalezená štěňata či psy, kteří
byli někde přivázáni, jezdí z útulku
ještě v týž den. Všichni nově přijatí

Deratizace začne 20. března

P

ravidelná jarní deratizace
veřejných prostranství, kanálových šachet a silničních vpustí
bude v Berouně probíhat od
20. března a potrvá až do konce
května. Účelem je snížit počet
populací hlodavců ve městě.
Žádáme vlastníky nebo správce
nemovitostí, aby na vlastní náklady
zajistili deratizaci na svém nebo
svěřeném majetku. V případě zájmu

poskytneme kontakt na odbornou
deratizační ﬁrmu na telefonním čísle 311 654 237 nebo e-mailu:
zelen@muberoun.cz (MěÚ Beroun,
odbor majetku a investic). Současně žádáme všechny chovatele, aby
věnovali zvýšenou pozornost domácím zvířatům, především psům,
kočkám, fretkám apod. a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná
prostranství ve městě.
(tm) n

Na uhrazení poplatků je čas do konce května

P

oplatky za svoz komunálního
odpadu a za psy, které zůstaly
ve stejné výši jako v loňském roce,
je možné hradit do konce května.
Poplatky se nadále hradí v pokladně
ve vestibulu úřadu. Svoz komunálního odpadu vyjde občana Berouna
na 700 korun na rok. Lidé mohou
platit bezhotovostně, složenkou
nebo přímo v pokladně. 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

www.mesto-beroun.cz

SVOZ ODPADU
č. účtu 51-4855720247/0100
částka 700 Kč
VS se nemění. Je pro každého
občana jiný. Můžete ho zjistit na
e-mail: poplatky@muberoun.cz,
poplatky1@muberoun.cz,
poplatky2@muberoun.cz
Tel.: 311 654 163
(nebo l. 169 či 170)
k trvalému pobytu žádná osoba.
Poplatková povinnost se vztahuje
i na cizince, kteří mají trvalý nebo
přechodný pobyt v Berouně.
Za jednoho psa platí lidé
v bytovém domě 1000 Kč, každý
další pes stojí 1500 Kč. V rodinném
domě za 1. psa zaplatí 400 Kč,
u dalších psů se částka nenavyšuje.
Lidé, kteří mají jako jediný zdroj
příjmu důchod, platí za psy méně:
v bytovém domě za 1. psa 200 Kč,
každý další pes stojí 300 Kč,
v rodinném domě platí 100 Kč za
psa.
(tm) n

psi jsou vykoupáni, zbaveni vnitřních i vnějších parazitů a po nezbytné karanténě jsou vakcinováni
proti všem běžným chorobám. „Je
to standardní ošetření, které zajistí,
že pes bude v pořádku a tím se zvýší
jeho šance na získání nového domova,“ vysvětluje Březina. Černou
můrou asi všech útulků jsou psi
starší osmi let. „Těch bylo například
loni přivezeno velké procento.
Zájem o starší psy je ale mizivý.
Naštěstí se nám podařilo najít pár
vhodných zájemců, kteří si od nás
pravidelně berou pejsky na dožití

a také sponzory, kteří pomáhají tyto
seniory ﬁnancovat,“ říká Březina.
A jak mají majitelé psů postupovat,
pokud se jim pes zatoulá?
n Měli by nahlásit ztrátu na MP
v Berouně případně i do rakovnického útulku. To pro případ, že
pes nebude odchycen v Berouně.
n Pokud se pes během 2 dní nenajde, je dobré poslat e-mail s fotograﬁí psa a potřebnými údaji:
kdy a kde se ztratil, stručný
popis, případně identiﬁkace
(tetování, mikročip ) a kontaktní
telefon.
(tm) n

Budoucí cukráři uspěli v soutěži
DOODPADU

U

nikátní leporelo vytvořila
v rámci soutěže DOODPADU
aneb Co do kanalizace nepatří,
kterou vyhlásila společnost VaK
Beroun, třída budoucích cukrářů
SOŠ a SOU Beroun- Hlinky. Za svůj
počin získala zvlášní cenu: Kromě
částky 3000 korun ještě trička
s maskotem projektu Agim. Současně si tím studenti zajistili
postup do celostátního kola.

Úkolem soutěže bylo seznámit
vybranou cílovou skupinu studentů s tím, co nepatří do kanalizace.
Ztvárnění záleželo jen na kreativitě a invenci studentů. Studenti
mohli vytvářet reklamní spoty, plakáty, krátká videa či cokoliv jiného.
Autoři nejúspěšnějších prací, kteří
budou vyhlášeni na jaře, získají
ﬁnanční příspěvek na maturitní
ples.
Jiří Paul n

Výkup kovů za hotové končí

Ž

ádnou hotovost už nedostanou
lidé za odevzdaný kovošrot. Od
března za něj dostanou zaplaceno
pouze bezhotovostně. Změnu přinesla nová vyhláška Ministerstva
životního prostředí ČR. Omezení
výkupu na bezhotovostní platby má
zabránit především krádežím kovů.
S těmi se potýká i Beroun. Městská
policie řeší každý měsíc několik případů, kdy se jí podaří zadržet zloděje kovů, většinou lidi bez
přístřeší.
Podle ministerstva má jít
o první krok. Velmi záhy má násle-

dovat vymezení bezhotovostní platby pouze na převod na účet, popřípadě poštovní poukázku tak, aby
výkupci neplatili lidem za kovošrot
například stravenkami. Ministerstvo chce proto jasně deﬁnovat, co
bezhotovostní platba znamená.
Navrhuje to v novele zákona o odpadech. Do Sněmovny se může dostat
začátkem léta. Platit by mohla začít
už letos. Do té doby mohou sběrny
a výkupci volit různé způsoby bezhotovostní platby: ministerstvo
doporučilo převod na účet nebo
poštovní poukázku.
(tm) n
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Kulturní přehled – BŘEZEN
oznámí vzpomínku
V autosalonu se otevřel Svět kostiček Sirény
na Michala Tučného
V
A
ž do 15. března mohou malí
a velcí navštívit výstavu exponátů ze stavebnice Lego Svět kostiček. Koná se v showroomu
společnosti Auto Masarik na adrese Na Parkáně 367 v centru Berouna. Dominantu výstavy tvoří
expozice velkého města z kostiček

Lega, kde se na rozloze více než
50 m2 představí například stavební stroje, kolejiště s vlaky, letiště
s letadly, vrtulníky a letištní požární technikou, přístavy s loděmi,
městské, vesnické i sportovní stavby, aj. Pro děti je připraven dětský
koutek s Lego Duplo vláčkodrá-

hou, v dětské dílně ke stavění kostky Lego Basic a dále originální
Lego hrací stolek. Součástí výstavy
je mini-obchůdek. Výstava je přístupná každý všední den od 9 do
17 hodin.
Petr Šimr n

Hudba
3.
4.

Štěpán Rak
ÚT

20.00

Kavárna Jiná káva

Klubový večer Modrej Beroun
ST

19.00

Pivovar Berounský medvěd

6.–7. Hudební akce v Metro Clubu Beroun
PÁ–SO

9.

Metro Club Beroun

Pódiová zkušenost
PO

17.00

ZUŠ V. Talicha

13.–14. Hudební akce v Metro Clubu Beroun
PÁ

Metro club Beroun

17. Fernando Saunders Band
ÚT

20.00

Sál České pojišťovny

20. Jarní koncert žáků školy
PÁ

20.–21.

17.00

ZUŠ V. Talicha

Hudební akce v Metro Clubu Beroun
PÁ, SO

Metro Club Beroun

21.

Vítání jara na Kapličce

23.

Flétna a harfa

SO
PO

17.00
19.00

Kaple Bolestné Panny Marie
ZUŠ V. Talicha

24. Lukáš „Čenda“ Grüner
ÚT

25.

20.00

Kavárna Jiná káva

Za tóny mechanické hudby
ST

18.00

Muzeum Českého krasu

27.–28. Hudební akce v Metro Clubu Beroun
Metro club Beroun
PÁ–SO

31.

Neřež
ÚT

Kavárna Jiná káva

BŘEZEN

Retro večery U Madly
PÁ–SO 18.00–20.00 Retro Bar U Madly

Taneční večery U Štiky
PÁ–SO 20.00

Restaurace U Štiky

Taneční večery V Pivnici Na Náhonu
PÁ

20.00

Pivnice Na Náhonu

e středu 4. 3. budou polední
sirény zvát na večer Modrýho
Berouna v pivovaru Berounský
medvěd. Věnovaný bude Michalovi
Tučnému. Hostem bude jeho dlouholetý kamarád Tomáš Linka a kolegové od Fešáků. Dále vystoupí Erika
Horká a Kapičky. Vstupenky si
můžete zajistit v pivovaru nebo
v MKC Beroun. Více na www.modrejberoun.cz.

Pět let po nahrání CD Song for David se Štěpán vrací na místo činu.
Večer věnovaný vzpomínce na legendárního zpěváka Michala Tučného. Hostem
bude dlouholetý Michalův kamarád Tomáš Linka. Více na www.modrejberoun.cz.
6. 3. Maﬁa – Djs: Fedy, Stefa, George, Babroš. 7. 3. HighLights (Praha), Sam
Ou Hell (Zdice) – živě rock, pop, alternative. Vstupné 50 Kč.
Koncert žáků školy ZUŠ V. Talicha.
13. 3. TBA. 14. 3. In Public Ill, Lucky Punch, Stars Are So Far – živě. Punk,
rock, hardcore punk, neopunk, pop punk. Vstupné: 60 Kč.
Zpěvák a basový kytarista z absolutní světové špičky, patnáct let dvorní hráč
Lou Reeda, člen Jan Hammer/Jeff Beck Group, rok turné s Joan Baez.
Koncert žáků školy ZUŠ V. Talicha.
20. 3. Stufﬁn Bucket: Djs: Rich & Basstien, Mcquack – DNB. Vstupné zdarma.
21. 3. Hellapunks uvádí Hardcorepunk – živě hardcorepunk. Vstupné 100 Kč.
Jako každé jaro, již tradičně, koná se i letos „Vítání jara na Kapličce“. Koncert
Zdického smíšeného sboru proběhne 21. 3. 2015 v 17.00 hodin.
Vystoupí Mario Messany a Zbyňka Šolcová. Pořádá Kruh přátel hudby Beroun.
Více na tel.: 311 621 920.
Na domácí berounské scéně s covery i novými vlastními písničkami.
Neobvyklý koncert dobových šlágrů v podání samočinných hracích strojků.
Zazní tóny ﬂašinetů, polyfonů nebo aristonu.
27. 3. Magors sound system: Deep house, vstupné zdarma. 28. 3. Sto zvířat –
25 let tour & TiNG – živě. Ska, reggae, Vstup: 180 Kč; v den konání 220 Kč.
Přední česká folková kapela.
6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3. Dj Sunny; 7. 3., 21. 3., Dj Harwey; 14. 3., 28. 3.
Dj Tomáš Mašek. Vstup 50 Kč. Produkce 20.00–02.00. Rezervace 728 163 133.
6. a 20. 3. Duo Melody – živá hudba; 7. a 21. 3. DJ Jarda Petarda – disco;
13. a 27.3. Empatia – živá hudba; 14. a 28. 3. DJ Pupík – disco.
6. 3. a 27. 3. Vepřové Hody; 13. 3. Hudební skupina PHZS; 20. 3. Hudební duo
Vlasta & Pavla.

Výstavy
1.

Knihovna od března do března II.

4.

Náš Beroun

NE
ST

Městská knihovna Beroun
Galerie V Podloubí

Výstava fotograﬁí z akcí Městské knihovny Beroun, uskutečněných od března
minulého roku do března 2015. Výstava potrvá po celý měsíc březen.
Vystavuje MŠ Sluníčko, Vančurova ulice s výstavou „Náš Beroun“.

Uvnitř, Zevnitř, Dovnitř

Autor: Tomáš Rajdl, Jan Kratochvíl a Dan Strudl. Tito 3 umělci mají jedno společné – v malování nacházejí hluboký klid.
Výstava obrazů ústeckého malíře Gennadije Avdějeva od 11. 3. do 3. 4. 2015.
Výstava
obrazů
Gennadije
Avdějeva
11.
Vernisáž 11. 3. 2015 v 17.00 hodin.
ST 17.00
Městská galerie Beroun
Výstava představuje výtvarné práce dětí mateřských škol v Berouně a okolí. Jedná se
17. Dívej se a tvoř – pohádku
o 2. ročník soutěže, kterou v loňském roce nastartovalo DC Zlatíčka. Potrvá do 2. 4. 2015.
ÚT
Holandský dům
Pokračující výstavy: Krajinou, městem, přírodou (MGB, do 6. 3.); Guatemala a mayské tradice (Jiná káva, do 9. 3.); Cestami Brd (HD, do 14. 3.); Jan Hus
1415 a 600 let poté (MČK, do 29. 3.); Svět mechanické hudby aneb Zlaté časy automatofonů (MČK do 12. 4.); Věda je krásná (MČK do 12. 4.); Berounka
malebná (Galerie Čerťák, Tmaň, do 16. 4); Výstava keramiky a skla (Muzeum berounské keramiky)

9.

PO

www.mesto-beroun.cz

Kavárna Jiná káva
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Ostatní akce
7.

Masopust na Černém Vršku

8.

Mezinárodní den žen

SO
NE

Černý vršek
9.00

Muzeum Českého krasu

11. Expediční kamera I.
ST

19.30

Kavárna Jiná káva

13. Beseda s Václavem Chaloupkem
PÁ

16.30–18.30 Městské kino Beroun

Charitativní bazar knih
18.

ST

8.30–17.00 Městská knihovna Beroun

Velikonoční tvoření v muzeu
ST

9.00–15.00 Muzeum Českého krasu

20. Letem světem
PÁ

20.–21.

9.00

Zimní stadion Beroun

Dyzajn Bazar pro Dobromysl
PÁ–SO

Sál České pojišťovny

Kreativní velikonoční dopoledne v knihovně
SO

8.30–11.00 Městská knihovna Beroun

Loučení se zimou
21.

SO

10.00

Koukolova hora – bývalý lom

Oslava Jarní rovnodennosti
SO

10.00–15.00 Kaple sv. Panny Marie Bolestné

Japonská vazba
SO

25.

10.00

Muzeum Českého krasu

Večer Hlavně bez emocí
ST

18.00

Městská knihovna Beroun

27. Noc s Andersenem
PÁ

Městská knihovna Beroun

Soboty na dětském
SO

8.30–11.00

Městská knihovna Beroun

FlerJarmark Vítání jara
SO

10.00–16.00 Muzeum Českého krasu

Zahájení turistické sezony
28.

SO

13.00

Rozhledna Děd

Komentovaná prohlídka výstavy Svět mechanické hudby
SO

14.00

Muzeum Českého krasu

Závody kočárků – tak trochu jiné závody
SO

15.00

Beroun

Ozvěny Trilobita
SO

16.00

Městské kino Beroun

Sraz maškar ve 13.00 v restauraci Na Černém vršku, ve 13.45 program pro
děti, průvod s kapelou Těžká pára. Od 19.00 masopustní veselice.
Oslavte tento svátek společně s námi a navštivte muzeum. Připraveny budou
nejen prohlídky aktuálních výstav, ale také poloviční vstupné pro všechny ženy.
Expediční kamera je festival spestrou paletou ﬁlmových snímků osvětoznámých expedicích,
výjimečných outdoorových osobnostech i zdánlivě obyčejných cestách. Také 18. 3.
Beseda sVáclavem Chaloupkem s podepisováním kalendáříků, doplněná ukázkami
z cyklu pohádek Méďové na cestách, které natáčel i v Berouně. Vstupné 30 Kč.
Druhý Charitativní bazar knih se uskuteční včase od 8.30 do 17.00 hodin ve vestibulu knihovny.
Bližší informace včetně toho, komu bude výtěžek věnován, budou včas zveřejněny.
Mimořádná ukázka málo známých i zaniklých technik zdobení velikonočních vajíček i výroby
dalších dekorací. Součástí programu budou komentované prohlídky aktuálních výstav.
Představení TJ Kraso – exhibice na ledě. Vstup volný.
Beneﬁční Dyzajn Bazar pro Dobromysl. Na akci bude k mání módní oblečení, které
je získáváno jak sbírkou, tak od mnoha slavných osobností českého showbyznysu.
Děti budou vyrábět velikonoční dekorace pod vedením paní J. Valachovičové. Nutné přihlášení!
S sebou si přineste 2 vyfouknutá vajíčka a malý štěteček. Vybíráme poplatek 50 Kč.
Program: výstup na vrchol Koukolovy hory (470 m), prezentace s předáním pamětních listů, prodej
nových výročních turistických známek, soutěže-country hudba – občerstvení – oheň – opékání vuřtů.
Slavnost zahájíme improvizačním divadlem o nejznámější berounské studánce, čeká nás stezka
víly Ostary s jednoduchými úkoly pro děti. Přijďte s námi probudit přírodu a oslavit příchod jara.
Doprovoný program zaměřený na tvorbu knižní vazby pro širokou veřejnost
se uskutečňuje za ﬁnanční podpory města Beroun.
Představení nové sbírky Jaroslava Čížka, autorské čtení s hudebním doprovodem, plně
akustické verze písní Glory de Wine a představení kompletní knižní tvorby. Vstup volný.
Již 15. ročník celostátní akce pro děti spojený s nocováním v knihovně. Pro děti od 6 do 10 let, které
minimálně rok pravidelně navštěvují knihovnu. Kapacita je omezena, přihlášky přímo v knihovně.
Zavítat na oddělení pro děti můžete v sobotu 28. března 2015 od 8.30–11.00
hodin.
Využijte možnosti pořídit nejrůznější ručně vyráběné jarní dekorace, velikonoční
ozdoby, bytové doplňky, svíčky nebo šperky.
Od 9.30 do 15.00 hodin. Slavnostní zahájení bude ve 13.00 u rozhledny na
Dědu. Pořádá Turistický oddíl TJ Lokomotiva Beroun.
Komentovaná prohlídka výstavy s jejím autorem Mgr. Patrikem Pařízkem.
Závody ve sportovní chůzi s kočárkem. Tento den bude patřit všem aktivním rodičům, kteří
se sejdou na několika desítkách míst po celé ČR, aby změřili síly v této netradiční disciplíně.
Ochutnávka připravovaných Ozvěn Trilobita 2014 pro veřejnost. Setkání s poetikou Vladislava Vančury ve ﬁlmech Jiřího Menzela.

Přednášky a besedy
5.
11.

Berounská akademie s šéfredaktorem Dtestu
ČT

17.30

Městská knihovna Beroun

Kotel plný pokladů
ST

17.30

Městská knihovna Beroun

Bruegel
12.

ČT

16.00

Holandský dům

Imunita – klíč ke zdraví
ČT

17.30

Městská knihovna Beroun

17. Cesta ke svobodě – 12 kroků k plnému životu
ÚT 18.00–19.30 Klub zdraví a dobré pohody
19.

Otevři zahradu rajskou
ČT

16.00

Holandský dům

26. Arcibiskupský palác
ČT

16.00

Holandský dům

30. Izrael - země Bible
PO

17.30

www.mesto-beroun.cz

Městská knihovna Beroun

Ve třetí lekci Berounské akademie, zaměřené na hodnocení kvality potravin, se Dan
Pavlis bude opět věnovat masným výrobkům, cukrovinkám a mléčným výrobkům.
Beseda a projekce ﬁlmu s Otomarem Dvořákem o nálezech pokladů na Berounsku – v cyklu
Setkání s autory, které máte rádi. Možnost přihlášky na výjezdní besedu s V. Dudákem.
Přednáška Ing. Antonína Jandy, která připomene dílo významného nizozemského malíře
16. století, Pietera Brugela staršího, který ovlivnil význam malířství zpodobňováním venkova.
Setkání s léčitelem Ing. Miroslavem Berkou. Tentokrát se můžete těšit na témata: kdo
může být léčitelem, život jako hra, vesmírné zákony a nemoc jako cesta. Vstup volný.
Rozhodli jsme se předat vůli i svůj život do péče Boha (tak, jak ho sami chápeme). Každý z nás
může dojít ke konci svých sil. Přiznat svou slabost je základem k vykročení novým směrem.
Přednáška Jana Zímy Otevři zahradu rajskou, inspirovanou stejnojmennou výstavu,
která se koná ve Valdštejnské jízdárně v Praze - Benediktini v srdci Evropy 800–1300.
Přednáška Jana Zímy Arcibiskupský palác, která je vzpomínkou na podzimní akci
s Mgr. Josefem Faktorem.
Na téma pohovoří Daniel Haslinger, který pracuje řadu let jako průvodce po Izraeli
a ostatních zemích Blízkého východu. Vstup volný.
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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
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15.30

SpongeBob ve ﬁlmu: Houba na suchu

název

USA

84

Animovaná rodinná komedie.

pozn.

17.30

Padesát odstínů šedi

USA

117

Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.

T 15

20.00

Birdman

USA/FR

199

Černá komedie.

T 15

17.30

Hodinový manžel

ČR

100

Nová ﬁlmová komedie divadelníka Tomáše Svobody.

12

20.00

Padesát odstínů šedi

USA

117

Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.

T 15

17.30

Fotograf

ČR

133

Příběh inspirovaný osudy českého fotografa Jana Saudka.

15

20.00

Birdman

USA/FR

199

Černá komedie.

T 15

☺

17.30

S láskou Rosie

VB/USA

102

Láska mezi přáteli je ošemetná záležitost.

20.00

Fotograf

ČR

133

Příběh inspirovaný osudy českého fotografa Jana Saudka.

15

15.30

Hodinový manžel

ČR

100

Nová ﬁlmová komedie divadelníka Tomáše Svobody.

12

18.30

Americký sniper

USA

133

Clint Eastwood natočil životopisný příběh podle knižní předlohy.

T 12

17.30

Asterix: Sídliště bohů / 3D

FR

85

Francouzská komedie.

20.00

Padesát odstínů šedi

USA

117

Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.

T 15

15.30

SpongeBob ve ﬁlmu: Houba na suchu

USA

84

Animovaná rodinná komedie.

☺

17.30

Asterix: Sídliště bohů / 3D

FR

85

Francouzská komedie.

20.00

Vetřelec

USA

116

Obnovená premiéra ve speciálním režisérském sestřihu.

15.30

Asterix: Sídliště bohů

FR

85

Francouzská komedie.

17.30

Americký sniper

USA

133

Clint Eastwood natočil životopisný příběh podle knižní předlohy.

20.15

Padesát odstínů šedi

USA

117

Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.

17.30

Fotograf

ČR

133

Příběh inspirovaný osudy českého fotografa Jana Saudka.

20.00

Americký sniper

USA

133

Clint Eastwood natočil životopisný příběh podle knižní předlohy.

17.30

Ghoul / 3D

ČR

86

Thriller o trojici ﬁlmařů. Režie Petr Jákl ml.

15

20.00

Violette

FR

139

Životopisný ﬁlm o slavné spisovatelce Violette Leduc.

15

18.30

Padesát odstínů šedi

USA

117

Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.

T 15

15.30

Kingsman: Tajná služba

VB

129

Colin Firth v hlavní roli konzervativního britského superšpióna.

T

18.30

Vybíjená

ČR

120

Komedie režiséra Petra Nikolaeva.

12

19.00

Vybíjená

ČR

120

Komedie režiséra Petra Nikolaeva.

12

21.00

Ghoul / 3D

ČR

86

Thriller o trojici ﬁlmařů. Režie Petr Jákl ml.

15

☺

T

T 12

T 12
T 15
15
T 12

15.30

Tučňáci z Madagaskaru

USA

90

Animovaná komedie pro celou rodinu. Česká verze.

17.30

Padesát odstínů šedi

USA

117

Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.

T 15

20.00

Vybíjená

ČR

120

Komedie režiséra Petra Nikolaeva.

12

15.30

SpongeBob ve ﬁlmu: Houba na suchu

USA

84

Animovaná rodinná komedie.

☺

17.30

Asterix: Sídliště bohů / 3D

FR

85

Francouzská komedie.

20.00

Vybíjená

ČR

120

Komedie režiséra Petra Nikolaeva.

12

17.30

Vybíjená

ČR

120

Komedie režiséra Petra Nikolaeva.

12

20.00

Teorie všeho

VB

123

Výjimečný a neuvěřitelný příběh Stephena Hawkinga.

12

17.30

Ghoul / 3D

ČR

86

Thriller o trojici ﬁlmařů. Režie Petr Jákl ml.

15

20.00

Big Eyes

USA

106

Film Tima Burtona.

17.30

Vybíjená

ČR

120

Komedie režiséra Petra Nikolaeva.

12

20.00

Padesát odstínů šedi

USA

117

Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.

T 15

18.30

Teorie všeho

VB

123

Výjimečný a neuvěřitelný příběh Stephena Hawkinga.

12

17.30

Popelka

USA

105

Nová verze známé pohádky v českém znění.

20.00

Vybíjená

ČR

120

Komedie režiséra Petra Nikolaeva.

15.30

Popelka

USA

105

Nová verze známé pohádky v českém znění.

17.30

Chappie

USA

114

Akční sci-ﬁ thriller.

T 12

20.00

Divočina

USA

115

Sugestivní a emotivní příběh s Reese Witherspoon.

T 15

15.30

Popelka

USA

105

Nová verze známé pohádky v českém znění.

17.30

Chappie

USA

114

Akční sci-ﬁ thriller.

20.00

Fotograf

ČR

133

Příběh inspirovaný osudy českého fotografa Jana Saudka.

15
12

26.

ČT

15.30

Teorie všeho

VB

123

Výjimečný a neuvěřitelný příběh Stephena Hawkinga.

28.

SO

13.30

Pohádková škola

ČR

77

Krakonoš a škola, Pan Tau jde do školy a další pohádky.

29.

NE

17.00

Ježíš

T 12

12

T 12

Historický a životopisný ﬁlm „Ježíš“. Vstup zdarma. Pořádá KS Beroun.

Aktuální program najdete na webu kina a na webu města. Na webu je možné se rovněž přihlásit k odběru pravidelného kulturního přehledu.

www.mesto-beroun.cz
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Historický seriál k 750. výročí města Berouna (3)

Císařské vojáky husité pobili, místní upálili Jak vypadala
Ale i v jiných čtvrtích se město
Krátce po Velikonocích roku 1421 se k hradbám Berouna
radnice
přiblížilo husitské vojsko v čele s jeho nejvyšším velitelem, začalo rozrůstat, a tak se zaplnila
zemanem Janem Žižkou. Město zůstávalo v rukou císařovy
strany a sám Zikmund zde po předchozí návštěvě zanechal
silnou posádku v čele s ostříleným italským žoldnéřem Rudolfem Bece. Schylovalo se k tragédii, která měla změnit osudy
obyvatel na další dvě století.
Husité na město zaútočili pravděpodobně v místech dominikánského kláštera u Dolní brány.
Podařilo se jim i přes tuhou obranu
zdolat hradby. V ten okamžik byl
osud obránců zpečetěn, byť svou
kůži nedali rozhodně zadarmo azpůsobili Žižkovi četné ztráty. Následovalo krveprolití, které uvedlo v úžas
dobové kronikáře. Císařské vojáky
husité pobili včetně jejich velitele,
jednoho hejtmana shodili z kostelní
věže. Dalších několik stovek lidí,
včetně uprchlých pražských měšťanů a místních dominikánů, upálili
ve stodole před Dolní branou. Na
onen svět se poroučeli dokonce i ti,
kteří přislíbili přijmout víru v husitský kalich. Zkázu obléhatelé dovršili
vypálením a pobořením kláštera.
Následovala konﬁskace majetku
povražděných obyvatel, dosazení
nové městské rady a také utrakvistického kněze. Město se z opory katolické strany rázem proměnilo
v husitský opěrný bod.
Asi největší změnou po dobytí
města byl poměrně rychlý přechod
na husitskou, utrakvistickou víru,
ke které přešli všichni obyvatelé.

Co je utrakvismus

U

trakvismus představoval
hlavní směr náboženské
reformace od počátku 15. století
až do třicetileté války. Prosazovali
jej kněží usilující o reformu „zkažené“ církve ajeho nositeli se stali husité. Termín pochází z latinského sousloví sub utraque
specie, čili pod obojí způsobou.
Zatímco doposud církev při svatém přijímání podávala tělo Páně
(oplatek), reformátoři požadovali také i podávání krve Páně
(mešního vína). V druhé polovině
15. století byl utrakvismus rozdvojen pronikáním německého
luteránství, což se odrazilo iv tehdejším Berouně. Radikálnější
luteránští novoutrakvisté odmítali uznat autoritu staroutrakvistického faráře a vyhledávali
raději bohoslužby a duchovní
útěchu mimo město. n

www.mesto-beroun.cz

Nic jiného jim totiž nezbývalo,
pokud nechtěli zůstat bez duchovního zaopatření, což v tehdejší mentalitě lidí vůbec nepřicházelo
v úvahu. Žádný katolický kněz zde
totiž nesměl působit a farář, později
zvaný děkan, byl pochopitelně
vyznáním podobojí.
Proměny města
Moc nad městem převzali
namísto krále Pražané, tedy svaz
husitských měst a šlechty, kteří zde
jmenovali městskou radu, vybírali
daně a ponechali v Berouně vojenskou posádku. Zcela zásadní změnu
představovala změna národnostního složení obyvatel. Po dobytí města
zmizely i poslední zbytky německého obyvatelstva, potomků prvních
osídlenců. Ostatně město se z velké
části počeštilo již před husitskou
revolucí především díky přílivu českých venkovanů.
Beroun měl to štěstí, že při
dobývání města byl zničen jen klášter, ostatní domy, v drtivé většině
stále dřevěné, plamenům nepodlehly. Zbořeniště kláštera záhy
využili noví zájemci a vystavěli si tu
14 domků. Žili tu doslova na kostech zde pohřbívaných lidí; toto rozsáhlé pohřebiště objevili archeologové až v roce 1978.

dosavadní prostorová „rezerva“
jižně od Havlíčkovy ulice, kde
vyrostla řada chudších domků ze
dřeva či proutí obaleného hliněnou mazanicí, kterým se později
říkalo Hrdlořezy. Nové chalupy se
objevily také na druhé straně řeky
a nad Horní branou: vzniklo tak
Pražské a Plzeňské předměstí. Ve
vnitřním městě se jen pomalu
objevovaly zděné domy namísto
dřevěných, protože si je mohli
dovolit jen ti nejbohatší. Za tím
účelem městu sloužila obecní
cihelna a dvě obecní vápenice. Na
náměstí nechali konšelé vystavět
novou patrovou radnici jako symbol rychle se rozvíjejícího města.
Kvůli rostoucímu počtu obyvatel
město nechalo založit roku 1519
nový hřbitov s kostelíkem P. Marie
(zábranský) a samostatně stojící
zvonicí.
Klíčový přelom ve stavebním
vývoji města přišel až se strašným
požárem roku 1599, kdy téměř celé
město lehlo popelem. Na místě spáleniště pak měšťané začali budovat
kamenné či cihlové budovy. Některé
původní zděné domy se dočkaly
přestavby, např. prestižní Jenštejnský dům, zdobený pěkným renesančním portálem z roku 1612. V té
době měl Beroun včetně předměstí
250 domů, ale jen deset bylo
kamenných a šest s kamenným přízemím. Město však pomalu ztrácelo
podobu víceméně dřevěné opevněné vesnice.
Jiří Topinka,
Státní okresní archiv Beroun n

N

a místě bývalé přízemní
rychty, která se stala počátkem 15. století radnicí a několikrát vyhořela, zahájili radní
výstavbu zcela nové jednopatrové kamenné renesanční radnice
zastřešené šindelem s průčelním štítem a malou střešní zvoničkou. Okna zasklívaly skleněné terčíky zatavené do olova
(což mělo jen velmi málo domů,
sklo bylo drahé). Šlo o multifunkční stavbu. Úřední místnost
byla v patře, v tzv. zelené světnici, kterou zdobilo čalounění
zeleným suknem. V přízemí se
nacházel mázhauz (velká síň,
asi s výčepem) sklenutý na jeden
sloup uprostřed. Radnice sloužila i jako zbrojnice a také šatlava. V této stavební podobě
přežila radnice takřka beze
změn až do roku 1903, kdy jí
nahradila současná novobarokní budova.

Berounská radnice ze 16. století
(kresba M. Antonovič)

Na počátku 16. století měl Beroun 17 pivovarů
a 21 sladoven

V

šestranný rozvoj města v 16. století patřil k nejsvětlejším obdobím Berouna. Nepřerušil jej ani trest
za to, že se město připojilo k protihabsburskému odboji, za což jim
císař na krátký čas odebral většinu
důchodů a majetku.
Především rozkvetla některá tradiční řemesla, v první řadě hrnčířství.
Berounští mistři cechu hrnčířského
své výrobky dovedli k takové dokonalosti, že je prodávali i na náročném
pražském trhu. Ovysoké úrovni řemesla svědčí řada dochovaných výrobků
a v neposlední řadě i tři kulaté pece
na předměstí objevené roku 2013 na
místě hostince u Černého koně.

Objevila se ale i zcela nová
řemesla, ve kterých berounští
řemeslníci uspěli daleko za hranicemi města. V první řadě šlo o puškařství, které se tu rozšířilo
v poslední třetině 15. století. Objevili
se tu mydláři, kloboučníci, zámečníci i platnéř (výrobce zbroje), jehláři, cínaři, zlatníci, sklenáři amnozí
další, kteří se sdružovali v deseti
ceších. Doposud relativně chudé
město začalo přece jen pomalu
bohatnout, což se projevilo ina vybavení a kultuře měšťanských rodin.
V pozůstalostech ze 16. století
nacházíme dokonce i knihy, tedy v té
době luxusní zboží a ti nejbohatší

si nechali zhotovovat kamenné
náhrobky zdobené reliéfy.
V první čtvrtině 16. století zde
působilo v měšťanských domech 17
pivovarů a 21 sladoven. Rozlohu
chmelnic kolem hradeb však rychle
předčila výměra vinic, a to dvakrát
(cca 42 ha). Zakládaly se tu již v druhé
polovině 14. století na Kněží (Městské) hoře a slunných svazích Dědu.
Teprve klimatická změna koncem
16. století výrobu vína prodražila
aposlední ránu tomuto odvětví zasadil do té doby nevídaný konﬂikt, který
svými důsledky vrhl město Beroun
i celou zemi takřka zpět do středověku – třicetiletá válka.
(jt) n
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MKC Beroun dokončuje
koncept pro využití Plzeňky

J

iž k tradičnímu setkání v novém
roce pozval poskytovatele kultury
v Berouně místostarosta Ivan Kůs.
Setkání se koncem ledna zúčastnily
přes tři desítky hostů. Často skloňovaným bylo letošní 750. výročí
města i Kulturní dům Plzeňka.
Organizátoři kultury a členové spolků se živě zajímali o to, jak bude
Plzeňka fungovat, jaké nabídne
prostory, nájem, jaké budou časové
možnosti pro zkoušky.
Ředitelka MKC Beroun Kateřina
Masopustová potvrdila, že v současnosti se chystá podrobný koncept,
se kterým budou pořadatelé brzy
seznámeni. „Na Plzeňce budou
k dispozici dvě zkušebny. Program
bude sestavován na základě potřeb
všech kulturních subjektů. Vždy
bude přítomen některý zaměstnanec,“ uvedla Masopustová.
Místostarosta Ivan Kůs během
jednání řekl, že MKC Beroun se

postupně stává partnerem pro
poskytovatele kultury, kteří se na
něj stále častěji obracejí s prosbou
o pomoc. MKC bude mít k dispozici
nový poradní a konzultační výbor
složený právě z řad poskytovatelů
kultury.
O nově vzniklém Muzeu berounské keramiky i přilehlé zahradě hovořil jeho duchovní otec Vladimír Izbický i autorka expozic
Irena Benková. „Nejde o tradiční
muzeum, exponáty jsou převážně
v prostoru nikoliv jako obvykle ve
vitríně. Letošní rok bude zkušební
a plný provoz začne v příštím roce,“
řekla Benková.
Na závěr místostarosta Ivan Kůs
vyzval přítomné, aby navštívili
Holandský dům, kde nově sídlí MKC
Beroun. Z tohoto místa by se mělo
stát centrum diskuze, námětů.
Věřím, že se podaří společné nápady
zrealizovat,“ dodal Kůs. (tm) n

Zábory v centru
pouze do
poloviny května

L

ešení ani jiná stavební omezení
azábory by neměly narušit vzhled
městské památkové zóny během hlavní části letošních oslav 750. výročí
města.

Zábory pro lešení se v centru
Berouna budou proto povolovat
pouze do 17. 5. 2015 a následně od
14. 9. 2015. Cílem je, aby období léta
ahlavních slavností bylo vcentru bez
lešení, překážek pro chodce apod.
Město Beroun proto žádá majitele
objektů v památkové zóně, kteří plánují na letošní rok stavební úpravy,
aby je v ideálním případě dokončili
již do poloviny května. Vopačném případě jim bude moci být vydáno povolení pro zábor až od 14. září. (tm) n

Mistrovské kurzy s Adamem Plachetkou
Z
ámek Liteň, se kterým Beroun
navázal spolupráci v rámci
Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun, navazuje na
úspěch loňských mistrovských
pěveckých kurzů s Dagmar Peckovou a ve spolupráci s Hudební
fakultou Akademie múzických
umění v Praze letos pořádá masterclass Adama Plachetky. Kurzy
nabízejí mladým pěvkyním a pěv-

cům možnost intenzivně pracovat
na interpretaci operního repertoáru, zejména díla W. A. Mozarta.
Jarní běh mistrovských kurzů
určený studentům uměleckých
škol se odehraje 3. a 4. 4. 2015
v prostorách HAMU na Malostranském náměstí. Dva vybraní účastníci dostanou příležitost zúčastnit
se druhého běhu v termínu
22.–26. 8. 2015 v Litni. Tam bude

kromě Adama Plachetky vyučovat
rovněž sólistka Národního divadla
v Praze, sopranistka Kateřina Kněžíková. Přihlásit se mohou i absolventi a mladí profesionálové. Více
informací o mistrovských kurzech
zájemci najdou na www.hamu.cz
a www.zamekliten.cz. Kapacita je
omezená a pořadatelé doporučují
s přihláškou neotálet.
(tz) n

V dílně si vyrobíte vlastní knihu
V

yzkoušet si práci v knihařské dílně a vytvořit si zde originální
japonskou vazbu budou moci zájemci v sobotu 21. března od 10.00 hodin
v berounském Muzeu Českého krasu. Instituce se tak připojuje k oslavám března jako měsíce knihy
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a internetu. Akci pořádá ve spolupráci s Kateřinou Brindzovou, která
se ruční výrobou knižních vazeb
zabývá. Účastníci dílny si budou moci
z připravených materiálů vytvořit
vlastní knihu. Zvolí si formát knihy
anařežou si lepenkové desky apapíry do knižního bloku.
Z připravených
škrobových dekorativních papírů si
polepí desky. Přední
desku si mohou
dozdobit popisným
štítkem, dokreslit,
vlepit
donesený
obrázek či fotograﬁi.
Po zalisování knihy
prošijí hřbet společně
s deskami. Šití lze
dozdobit
korálky
nebo knoﬂíky. Kapaci-

ta dílny je 15 osob, časová dotace
180 minut. Zájemci se mohou objednávat na e-mailové adrese: historik2@muzeum-beroun.cz nebo na
telefonu 601 374 207.
Japonská knižní vazba vychází
z čínského tradičního knihařství.
Charakteristickými znaky jsou měkké
papírové či kartonové desky, využití
harmonikové skladby papíru avnější
viditelné šití knižního bloku zároveň
s deskami. Existuje deset základních
typů vazeb, z nichž vychází mnoho
dekorativních složitějších variací.
Japonská knižní vazba šitá na čtyři
díry a její různé modiﬁkace, se staly
oblíbenou a jednoduchou formou
zpracování zápisníků, fotoalb,
památníků či skicářů. Zhotovení knihy nevyžaduje nadstandardní výtvarné ani rukodělné dovednosti.
Dana Hradilová n

Krátce
n Město Beroun zveřejnilo
v únoru zadávací podmínky
veřejné zakázky malého
rozsahu na tisk obrazové
publikace k 750. výročí města.
Nabídky je možné podávat do
5. března do 12.55 hodin.
Předmětem zakázky je tisk
2500 kusů osmdesátistránkové
knihy. Vytištěna by měla být do
konce května 2015.
Na 20. červen je naplánován
její křest.
n Do oslav 750. výročí první
zmínky o městě se připojil
Lesní klub Studánka. Připravil
pro rodiny i širokou veřejnost
projekt, jehož záměrem je
návrat ke starým zvyklostem
našich předků, jakými jsou
letní a zimní slunovrat a jarní
a podzimní rovnodennost.
Účastníci si oživí například
legendu o nejznámější
berounské studánce nebo
legendu o ztraceném pokladu
v Brdatkách. První akcí je 21. 3.
oslava Jarní rovnodennosti
v kapli Panny Marie Bolestné.
Slavnost bude zahájena
v 10 hodin improvizačním
divadlem o nejznámější
berounské studánce, čeká vás
stezka víly Ostary
s jednoduchými úkoly pro děti.
Konec je plánován na
15. hodinu.

Výstava ukáže
skvosty Keltů

N

ovou dlouhodobou výstavu
nazvanou Jak se dělá krása
připravuje na březen Muzeum
Českého krasu. Výstava o šperkařství seznamuje nejen shistorií
šperku, ale hlavně ukáže, jak
zručnými řemeslníky byli Keltové,
jaké skvosty zhotovovali, které
techniky, nástroje a jaké materiály při své práci využívali. Vystaveny jsou i originály šperků
a trojrozměrné modely související s výrobními postupy řemeslníků. Zapůjčeny jsou ze sbírek
Regionálního muzea v Teplicích,
Oblastního muzea v Lounech
a Ústavu archeologické památkové péče středních Čech. Právě
jeho pracovnice Dana Stolzová
provede návštěvníky komentovanou prohlídkou 5. 3. v 16.00. Další muzejní podvečer Ošikovnosti
keltských šperkařů se uskuteční
19. 3., provede jím opět Dana
Stolzová zÚAPPSČ, spoluautorka
dlouhodobé výstavy Jak se dělá
krása.
(tm) n
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Knihovna opět zvolí nejlepšího čtenáře a recenzenta

N

ejlepšího čtenáře minulého
roku a současně i nejaktivnějšího recenzenta ocení v březnu
Městská knihovna Beroun. V rámci této celostátní aktivity, která
připadá vždy na měsíc čtenářů,
budou letos v knihovnách oceňováni čtenáři – tátové.
Berounská knihovna nabízí
svým čtenářům i další novinky.
Nově například na svém webu zveřejňuje Kalendář akcí, ve kterém
najdete všechny plánované akce
v nadcházejícím roce. Kalendář je
průběžně aktualizován a zájemci
tak mají možnost se s předstihem
dozvědět o všech plánovaných

aktivitách. Kalendář najdete přímo na úvodní stránce www.knihovnaberoun.cz
Na webu jsou k dispozici i dva
různé online katalogy. Katalog
Carmen představuje katalog nové
generace, který je mnohem
modernější a uživatelsky přívětivější než původní katalog Clavius.

Carmen nabízí množství funkcí:
hodnocení knih, diskuze, nastavení vzhledu, sdílení záznamů atd.
Výhodou nového katalogu je existence jednoho vyhledávacího pole,
do kterého můžete zadat jakýkoliv
dotaz.
Další novinkou je tzv. Smart
katalog. Jedná se o aplikaci pro
chytré telefony, která výrazně zjednoduší a zpříjemní práci s katalogem. Díky aplikaci můžete
v katalogu snadno vyhledávat, tvořit rezervace a spravovat své uživatelské konto.
(tm) n

V Zebra Klubu se setkávají lidé s handicapem

K

lub, ve kterém se mohou setkávat klienti s mentálním i fyzickým postižením, společně se bavit,
relaxovat a vyrážet na nejrůznější
výlety, začal od únoru fungovat
v rámci berounské obecně prospěšné společnosti Dobromysl.
A protože podle iniciátorů klubu
není život černobílý, dostal název
Zebra. V Zebře se mohou setkávat
nejenom lidé, kteří navštěvovali či
navštěvují Dobromysl, ale i další
osoby s handicapem. A co se v Zebra Klubu děje? Především jde
o zajištění kulturního a zábavního
vyžití pro lidi s postižením: vyráží-

me na výlety na hrady a zámky, do
zoo, do přírody a další zajímavá
místa nejen Berounska. Výlety se
pro klienty snažíme zajišťovat za
nulové či minimální náklady. Klienti, kteří se v rámci Zebra Klubu
setkávají každý pátek, si hradí
pouze službu denního stacionáře,
jehož cena závisí na konkrétním
stupni postižení.
Klub bude mít i svou klubovnu,
nacházet se bude ve třetím patře
Komunitního centra Beroun.
Pokud se zadaří, bude se moci
pochlubit nejenom příjemnou
a pohodovou atmosférou, ale i pro-

jektorem s plátnem. Na tom si
budou moci klienti promítnout jak
fotograﬁe z výletu, tak i příjemný
ﬁlm.
Pavlína Štochlová n

alší z besed cyklu Setkání
s autory, které máte rádi, nese
název Kotel plný pokladů. Uskuteční se ve středu 11. března
od 17.30 v městské knihovně. Půj-

de o besedu a projekci ﬁlmu s Otomarem Dvořákem o nálezech
pokladů na Berounsku. V závěru
besedy budou mít účastníci možnost přihlásit se na výjezdní bese-

Pro seniory
5.

Oslava Dne žen

6.

Beseda k výročí narození T. G. Masaryka

7.

ČT
PÁ

14.30
10.00

Domov seniorů TGM
Domov seniorů TGM

Koncert pěveckého sboru Bonbon
SO

14.00

Domov seniorů TGM

Canisterapie (také 30. 3.)

12.

Bingo

19.

Taneční kavárna

Březen

11.

ST
ČT
ČT

13.30
14.00
14.00

Domov seniorů TGM
Domov seniorů TGM
Domov seniorů TGM

Pravidelné odpolední akce
Pondělí 14.00–15.30 Literární klub, Keramika; Úterý 14–16.00
Filmový klub, Keramika; Středa 14.00–16.00 Keramika, Zooterapie;
Pátek 14–15.30 Zpívání pro radost
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N

ezisková organizace Domov
Na Verandě se rozhodla ve
spolupráci s poskytovatelem tísňové péče společností HealthInspect a technologickou ﬁrmou
MediInspect s. r. o. poskytovat
asistenční a dohledové služby
s využitím telemedicíny. Je určena hlavně aktivním seniorům
a jejich blízkým osobám. Služba
umožní uvědomit zkušené pracovníky asistenční služby, kteří
umějí zajistit pomoc v případě
nouze nebo zdravotních potíží.
Senior jednoduše zmáčkne nouzové tlačítko na dohledovém zařízení nebo dojde k oznámení
nouzové události automaticky.
Blízká osoba seniora má možnost zjistit aktuální informace
a poskytnout pomoc. Služba
může pomoci v situacích, kdy má
senior zdravotní problém nebo
(tm) n)
se cítí být ohrožen.

S kronikářkou
bude spolupracovat
nová komise

L

Beseda odhalí nálezy pokladů na Berounsku

D

Tlačítkem si senior
přivolá pomoc

du v sobotu 28. března s Vladislavem Dudákem – Za architektonickými poklady Starého Města
pražského.
(mh) n

etopiseckou komisi jako novou
pracovní skupinu, která bude
úzce spolupracovat s kronikářkou
města, zřídila na konci ledna rada
města. V jejím čele je místostarosta
Ivan Kůs, který připravuje návrh
náplně činnosti této komise, která
dosud chyběla, a která bude projednána v komisi a následně předložena ke schválení radě. Členy
jsou Marie Kopřivová, Marcela Bergerová, Jiří Topinka, Hana Ludvíková, Iva Šimková, Olga Chocová.
Tajemnice: Kamila Benáková.
(tm) n

Škola pomáhá žákům
s výběrem budoucí profese

Z

ákladní škola na Závodí v čele s
ředitelkou Hanou Kozohorskou
pomáhá svým školákům s výběrem
střední školy či učiliště. Osmáci
adeváťáci se například účastní Veletrhu celoživotního vzdělávání nebo
projektu Odplouváme dál. Tohoto
projektu spoluﬁnancovaného Evropským sociálním fondem a státním
rozpočtem se loni zúčastnilo 56 žáků
z 9. ročníků a 51 žáků z 8. ročníků.
Výstupem bylo kariérové poradenství ve škole, včetně prevence před
nesprávnou volbou povolání nebo
předčasným odchodem žáků ze sys-

tému vzdělávání. Žáci během roku
navštěvují v rámci projektových dnů
nejrůznější střední školy. Například
během návštěvy nejstarší průmyslové školy v České republice v pražské
Betlémské ulici měli berounští školáci možnost aktivně se zapojit do
práce v dílnách a specializovaných
učebnách zaměřených na strojní
obrábění a modelování ve 3D prostoru. Žáci získávají rovněž informace o možnosti poradenství na
berounském Úřadu práce nebo
omožnostech poradenství PPP zaměřeného na profesní volbu. (tm) n
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Hořovický hospic pomáhá těžce nemocným

D

omácí hospic Dobrého Pastýře
funguje od počátku roku v Hořovicích. Pomoc a útěchu zde najdou
i lidé z Berounska. Přímo v Berouně
a okolí zajišťuje tuto péči již několik
let Domácí zdravotní péče s. r. o.
Hořovický hospic pomáhá umírajícím a jejich rodinám v domácím
prostředí. Je to speciﬁcká zdravotně
sociální služba, určená těžce anevyléčitelně nemocným lidem. Dává
možnost prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední
období života. Tým, složený z lékaře,
zdravotní sestry, sociálního pracovníka a psychologa dojíždí k pacientům podle potřeby a nastavuje
optimální léčbu, poradí a pomůže
také s ošetřovatelskou péčí. Nabízí
radu v sociální oblasti, psychologic-

Berounská akademie
s šéfredaktorem DTestu

V

e třetí lekci Berounské akademie zaměřené na hodnocení
kvality potravin, se šéfredaktor
časopisu DTest Dan Pavlis bude
opět věnovat masným výrobkům,
cukrovinkám a mléčným výrobkům.
Také tentokráte mohou aktuální
přednášku navštívit i zájemci z řad
široké veřejnosti. Koná se ve čtvrtek
5. března od 17.30 v Městské
knihovně v Berouně v 1. patře. Nutno se předem přihlásit v Městské
knihovně v Berouně.
(mh) n

Další poradna
otevřena

V

Berouně je pro občany nově
otevřena od počátku roku
psychosomatická
poradna.
Najdete ji v ulici Havlíčkova 101,
Beroun-město. Poradna je určena
pro klienty jak s fyzickými, tak
i psychickými zdravotními problémy. Toto pracoviště provádí
igrafologické rozbory osobnosti,
řeší mezilidské vztahy aporadenství v oblasti pracovního zařazení.
Psychosomatika je obor, který
nahlíží na pacienta z hlediska
jeho fyzického stavu, který je provázán stavem psychickým az hlediska jeho životních situací.
„Klienta nejprve vyslechnu, zanalyzuji jeho problém a vytvořím
celkový náhled. Díky tomuto rozboru společně objevíme ideální
řešení problému,“ říká grafoložka a poradkyněv oboru psychosomatiky Dana Burandová. Tel.
číslo je: 603 115 522.
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KONTAKTY
Domácí hospic Dobrého Pastýře
Masarykova 387/6, Hořovice
www.hospic-horovice.cz
tel.: 731 479 646, 731 453 066
e-mail: info@hospic-horovice.cz
Domácí zdravotní péče s. r. o.
311 537 949, 602 881 946,
e-mail: domacipece@tiscali.cz
kou i duchovní pomoc. Služba funguje 7 dní v týdnu 24 hodin denně.
Součástí služeb je i podpora
pozůstalých při vyrovnávání se
sbolestnou ztrátou blízkého člověka.
Služby hořovického hospice jsou
určeny dospělým nemocným, kteří
žijí vokruhu do 30km kolem Hořovic
ať už doma, anebo v domově pro
seniory. Hranice našeho působení

tvoří zhruba Rokycany, Křivoklát,
Loděnice, Řevnice, Dobříš aPříbram.
n

Zjistěte, jak jsou na tom
vaše ledviny

S

větový den ledvin pořádá
Mezinárodní federace pro
nemoci ledvin a Mezinárodní
nefrologická společnost 12. března. K jubilejnímu 10. ročníku se
připojuje i Beroun, kde tuto bezplatnou preventivní akci pořádá
Dialýza Beroun a Medicentrum
Beroun. Onemocnění ledvin
v naprosté většině případů nebolí a proto většina občanů o nich
ani neví. Z tohoto důvodu nabízíme občanům v rámci Světového
dne ledvin jednoduché vyšetření

moče a změření krevního tlaku,
které může onemocnění ledvin
odhalit. Chcete-li mít jistotu,
využijte této možnosti a zjistíte,
jak na tom vaše ledviny jsou.
Vyšetření je jednoduché, bezbolestné. Bude probíhat od 10 do
13 hodin v Medicentru Beroun,
v 1. patře v nefrologické ambulanci. Akce se koná pod odborným
dohledem
primáře
MUDr. Ivanem Petrů. Více na:
www.worldkidneyday.com.
(tm) n

V berounské nemocnici
je nově i cévní ambulance
C

évní ambulance, kde působí
MUDr. Jana Valešová, je určena
pacientům s onemocněními tepen
a žil. „Do skupiny pacientů s tepenným postižením patří pacienti
s obtížemi způsobenými zužováním tepen, tedy pacienti s ischemickou chorobou (nedokrevností)
dolních končetin, s postižením
krčních tepen, ale i pacienti s obtížemi způsobenými naopak nadměrným rozšiřováním tepen –
výdutěmi. U pacientů s žilním
postižením se pak v největší míře
jedná o pacienty s křečovými žílami. Do oblasti cévní chirurgie spadá i zakládání dialyzačních cévních
přístupů u pacientů se selháním
ledvin“, vypočítává MUDr. Valešová. V případě většiny cévních one-

mocnění sehrává důležitou roli
prevence, tedy zdravý životní styl
– pravidelný pohyb, omezení či ideálně vynechání kouření, sledování
krevního tlaku a jeho udržování
v doporučených mezích, stejně
jako sledování hladiny tuků v krvi
a v případě jejich zvýšené hladiny
zahájení adekvátní léčby. Sledování pacientů v ambulanci cévního
chirurga je důležitou součástí prevence jak u pacientů s obtížemi,
které ještě nevyžadují chirurgickou či intervenční léčbu, tak
i u těch, kteří jsou po cévních
rekonstrukcích či intervenčních
cévních výkonech.
Vlasta Dolejšová,
mluvčí Rehabilitační nemocnice
Beroun n

Krátce

n Novou gynekologicko-porodnickou ordinaci otevírají v Berouně
MUDr. Martin Charvát a MUDr. Kateřina Bollardt v ulici Pod Kaplankou
505. Poskytují veškerou ambulantní
léčbu a preventivní gynekologickou
péči hrazenou zdravotními pojišťovnami. Spolupracují s předními
fakultními pracovišti v ČR. Menší
výkony provádí ve své ordinaci. Zajišťují péči o těhotné po celou dobu
těhotenství včetně skríningových
a ultrazvukových vyšetření. Registrují nové pacientky. Info na
e-mail: info@gynera.cz nebo tel.:
733 676 096 nebo 734 421 396.
Informace můžete získat na:
e-mail: info@gynera.cz nebo tel.:
733 676 096 nebo 734 421 396.
n Výroční členská schůze Svazu
tělesně postižených v ČR, o. s. – místní organizace Beroun se bude konat
dne 20. března ve 13.30 hodin v prostorách Klubu důchodců v Berouně
v ulici U Kasáren 813. Všechny členy
srdečně zve výbor MOSTP.
Bohuslava Kolowratová

Jubilea
n V březnu oslaví paní Alena Kočová 75. narozeniny. Paní Božena
Procházková bude slavit kulatou
sedmdesátku. Oběma dámám
a členkám přeje pevné zdraví a spokojenost Klub důchodců Beroun.
n Kulaté 80. narozeniny oslaví
30. března Rudolf Říha. Vše nejlepší mu přeje rodina.
n Paní Zdeňka Mejstříková si
v březnu připomene 84. narozeniny. K jubileu jí gratulují děti, bratr,
sestra i švagrová.
n Krásných 94. narozenin se
v březnu dožívá paní Jarmila
Novotná ze Závodí. Rodina jí posílá
prostřednictvím listu gratulaci
a přeje hodně zdraví a štěstí.
n Dodatečně k únorovému jubileu
gratulujeme také paní Marii Hybnerové, která se 22. 2. 2015 dožila
95 let. Přejeme jí spolu s její rodinou pevné zdraví.

Zubní pohotovost

n 1. 3.
MUDr. Zímová Marie,
Hostomice, Tyršovo nám. 225
tel.: 311 583 140
n 7. + 8. 3.
MUDr. Asina Iuliia,
Beroun, Pivovarská 170,
tel.: 311 513 313
n 14. + 15. 3.
MUDr. Aušteda Josef,
Broumy 73, tel.: 311 585 165
n 21. + 22. 2.
MUDr. Besserová Jana,
Beroun, Mládeže 1102,
tel.: 311 625 765
n 28. + 29. 3.
MUDr. Brotánková Helena,
Hořovice, Komenského 1245,
tel.: 311 513 453
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin
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Volný čas
Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. s. Beroun
Nad Stadionem 342, Králův Dvůr,
www.taijiquan-beroun.cz / www.wingchun-winglam.cz, tel.: 607 919 927
Vyučuje Tai Ji Quan a Qi gong. Reflexní sebeobranu Wing Chun.cz. Skupinové kurzy. Individuální výuka. Pravidelná cvičení. Cvičení Tygříků pro
děti od 4 let. Sebeobrana pro školní děti a mládež od 6 let. Sebeobrana
pro muže a ženy. Pravidelná cvičení Tai Ji Quan a sebeobrana pro seniory
a tělesně postižené – Cvičení je zdarma. Víkendové semináře. Školení.
Firemní akce. Teambuilding. Meditace. Koncerty.
DANCE ﬁtness s Miriam
ÚT, ČT 19.00–20.00 hod v TJ Lokomotiva Beroun. Najdete nás na facebooku. Tel.: 775 703 535.
Dětský klub Sokolík
Zápis nových dětí pro nový školní rok 2015–2016. Naše hlavní poslání
je pomáhat dětem a rodičům s adaptací na „školkové“ prostředí a připravit se bezpečně na přechod do státní školky. Přijímáme děti ve věku
2–4 roky s možností výběru dnů docházky. Přijďte se nezávazně podívat
a popovídat si o tom, jakou máte představu. Rodinná atmosféra a malý
kolektiv zaručují individuální přístup ke každému dítěti.
Dětský koutek Krteček, www.koutek-krtecek.cz
Kontakt pí. Kozderková, tel.: 605 386 101. Sadová 731 (u SD Plzeňka) Beroun
Soukromé rodinné zařízení pro malé děti. Po–Pá od 6–17 h. po domluvě
i déle. Zajištujeme hlídání dětí od 6 měsíců. Nabízíme dopolední i odpolední docházku školkového režimu pro děti za přijatelné ceny. Přistupujeme k dětem individuálně. DOCHÁZÍME DO RODIN, kde hlídáme
i vypomáháme s chodem domácnosti. I v případě nemoci. Každý pátek
máme večerní Krtečkové spinkání, kde si děti užijí spousty legrace
a soutěží. Děti vracíme v sobotu dopoledne kolem 10 h. Cena 250
Kč/noc. Každou sobotu od 10–12 h. TVOŘIVÉ DOPOLEDNE – vhodné
pro děti, které se chtějí něco naučit a odnést si výtvory a dárečky domů.
Cena 80 Kč. Při pěkném počasí odpolední výlety do přírody. Kroužky
kurzy v Krtečku: Angličtina a němčina pro děti – formou her, večer pro
dospělé i seniory (menší skupinky). Doučování ZŠ. Plavání – pro děti
navštěvující naše zařízení – Krtečka. Sahadžajóga: Každý čtvrtek od 18
do 19 hodin.
Flexy – bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – 608 885 182,
marcela.bergerova@seznam.cz. Po 19.00–20.00 a 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.
FIT STUDIO FORM BEROUN, www.fsfberoun.cz
Švermova 13, Beroun. Dopolední i odpolední lekce pro dospělé i děti
(od 2,5 do 10 let), lekce s možností hlídání dětí. NOVĚ POLE DANCE
A TWERK. Z lekcí např. TRX, BOSU, Port de bras-fit balet, Zdravá záda,
Běžecký trénink, Problémové partie, Jumping / Vibra tyč, 60+ aj. Pořádání
přednášek a workshopů. Veškeré informace na webu nebo na www.facebook.com/fitstudioform, tel.: 732 273 417.
Jazyková škola Chief, www.cheif.cz
Česká 51/13, Beroun; Tel.: 777 111 453, 773 666 277
Zápis do jarních kurzů 2/2015 do 6/2015! Jazyková škola CHIEF je moderní vzdělávací společnost, která poskytuje komplexní služby jazykového vzdělávání, překlady a tlumočení. Výuka: angličtiny, němčiny,
francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny, češtiny pro cizince, maďarštiny, japonštiny a další. Dále firemní a veřejnostní kurzy, individuální,
skupinové, konverzační, víkendové, intenzivní a další pro děti s rodilým
mluvčím až seniory, přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny KET, PET, FCE, CAE a CPE, TOIEC, BEC, němčiny a jiné. Výuka obchodní angličtiny, příprava na státní zkoušky, business seminars, jazykové
pobyty, příprava k přijímacím zkouškám, maturitě, doučování a jiné
služby podle přání klienta. Výuka v kvalitních učebnách přímo v centru
Berouna nebo u vás ve firmě/ doma. Přijatelné ceny s kvalitními českými
a rodilými mluvčím. Přijímáme on-line objednávky kurzů.
Jazykové kurzy Ivan Chubirka, www.ajberoun.eu
Rodilý mluvčí s čtrnáctiletou 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

www.mesto-beroun.cz

jazykové služby v Aj poskytovány přímo rodilým mluvčím bez zprostředkovatele: ivanchubirka@seznam.cz, www.ajberoun.eu, tel.:777 886 458.
JAZYKOVÁ ŠKOLA HANY VAVREČKOVÉ, www.jshv.cz
Husovo náměstí 78, e-mail: skola@jshv.cz, tel.: 311 625 804
Studujte s námi v jubilejním 25. školním roce!!! Veřejnostní kurzy probíhají. 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.
Lesní klub Studánka, www.lkstudanka.cz
Nový projekt, jehož záměrem je návrat ke starým zvyklostem našich
předků vztahujícím se k oslavám přírodních jevů, jakými jsou letní a zimní
slunovrat a jarní a podzimní rovnodennost. V rámci připomenutí 750
let od vzniku Berouna bude součástí oslav i oživení legend. Více na str.
13.
Klub Josífek pro nejmenší. Každý čtvrtek od 8.30–12 hod. Děti mladší
tří let v doprovodu rodiče. Přijďte zkoumat les, naučit se básničky, písničky, procvičit jemnou motoriku. Cena 150 za dítě. Rezervace nutná.
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 streetbal. Zařízení
půjčuje sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí – šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy a nabízí i občerstvení. Díky osvětlení
v areálu lze po předchozím objednání sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace:
311 740 153.
Open English, www.open-english.cz
Proč začít s angličtinou již v útlém věku? Druhé pololetí již začalo, ale
vaše děti se mohou přidat i v průběhu roku! Přijďte se k nám podívat
na výuku, která děti baví a posouvá jejich angličtinu mílovými kroky
vpřed. Přidejte se i s kamarádem a ušetříte polovinu kurzovného! Přiveďte kamarády 2 a máte kurz ZDARMA! Děti 0–3 roky: pondělí 16.30–
17.15, 4–5 let: pondělí 17.30–18.15 a středa 17.00–17.45, 5–6 let:
středa 18.00–18.45, 6–7 let: úterý 17.30–18.15. Podpořte své děti
v rytmizaci a zapojení se do hry. Interaktivní CD myšky Millie s českými básničkami a rýmovačkami. Výborná zábava nejen do auta, ale
i na doma. K osobnímu odběru u nás v Open English nebo na
www.myskamillie.cz
Powerjóga s Markétou
Každé pondělí od 19 h v tělocvičně ZŠ Jungmannova. Podložky s sebou.
RC Slunečnice, www.rcslunecnice.cz
Bezručova 928, budova Komunitního centra, 2. patro, Beroun, tel.
603 141 700, 311 510 541, info@rcslunecnice.cz
Kurz šití – softshell kalhoty pro děti: PO 9. 3. od 18.00–22.00 hodin.
Rezervace kurzu nutná do 2. 3., záloha 250 Kč. Šije se na vlastních strojích. Více info na webu Slunečnice.
Malý gurmán: 17. 3. od 16.00 do 17.30 hodin. Zavádění příkrmů do
dětského jídelníčku. Jak a s čím začít, jaké příkrmy kupovat a jak dál pokračovat. Na seminář s Mgr. Radkou Jakubovou si rezervujte místo do
13. 3. záloha 100 Kč.
Dvanáct měsíčků: ČT 19. 3. od 16.00 hodin. V RC hraje ochotnické divadlo. Vstupné dobrovolné.
Kurz home-made výrobků – ekologické výrobky do domácnosti:
PO 23. 3. 19.00–20.30 hod. Vyrobíme si eko šampon a tekuté mýdlo.
Rezervace nutná do 19. 3. Cena za kurz 180 Kč včetně materiálu.
Dítě v pubertě: ÚT 24. 3. od 18.00 do 20. 00 hodin. Přednáška zkušené
psycholožky PhDr. Ilony Špaňhelové. Vstupné: 180 Kč/osoba. Objednejte
do 19. 3., záloha 100 Kč.
Kurz šití – kulatý sedací vak: PO 30. 3. od 18.00 do 22.00 hodin. Rezervace kurzu nutná do 23. 3., záloha 250 Kč. Šije se na vlastních strojích.
Více info na webu Slunečnice.
Jazykové kurzy pro dospělé s možností hlídání dětí: Angličtina pro
mírně, středně i pokročilé studenty. Výuka francouzštiny a němčiny. Ukázková hodina zdarma.
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Dílny pro tvořivé
IDEA-CREATIVE: tel.: 724 860 811, www.idea-creative.cz
KRÁMEK A DÍLNA U Duhové palety: tel.: 311 622 246, www.tvorivost.cz
TVOŘENÍČKO: tel.: 777 250 161, www.tvorenicko.websnadno.cz
ATELIÉR NA VYHLÍDCE: 775 276 223, www.ateliernavyhlidce.webnode.cz

4.

Jarní ﬁgurky ze šustí

5.

Vizovické pečivo – jarní motivy

ST 16.30
ČT 16.30

U Duhové palety
U Duhové palety

Cínovaný šperk
6.

PÁ 15.30

U Duhové palety

Skleněné perly vinuté nad plamenem
PÁ 19.00

U Duhové palety

7. Tiffany technika – začátečníci a pokročilí
SO

12.

9.00

U Duhové palety

Perličkový náramek
ČT 16.30

OKÉNKO Z PARTNERSKÝCH MĚST

D

o partnerského města Goslaru
se na jaře chystá výprava
pedagogů z Berouna. Do německého města zapsaného v seznamu
památek UNESCO, s nímž má
Beroun uzavřenou partnerskou
smlouvu již od roku 1991, se vydají
pedagogové z berounské Integrované střední technické školy. Cílem
jejich návštěvy je navázání užší
spolupráce s odbornou školou
v Goslaru.
Návštěvu z Goslaru by měl
letos Beroun hostit vícekrát. Představitelé města budou pozváni na
hlavní oslavy 750. výročí města,
které se v rámci Berounských hradeb uskuteční v červnu.

Na druhou polovinu září je plánován koncert partnerských měst
na Plzeňce. Z německého Goslaru
přislíbil účast sbor Männergesangverein und Frauenchor Juventa,
který vBerouně pobýval naposledy
loni na podzim. Svého zástupce by
měl vyslat i polský Brzeg. Beroun
bude reprezentovat smíšený pěvecký sbor Slavoš.
(tm) n

U Duhové palety

13. Madeirová vejce
PÁ 16.30

U Duhové palety

14. Jarní aranžmá
SO

9.00

U Duhové palety

16. Nejen patchwork – látkové misky
PO 16.30

19.

U Duhové palety

Drátované vejce
ČT 16.30

U Duhové palety

Samaya, Alternativní centrum pro setkávání
Beroun-centrum, www.samaya.cz, tel.: 605 583 469, www.potkavani.cz,
tel.: 777 079 118
Rezervace na všechny akce je nezbytná, děkujeme a těšíme se na vás.
Od března volná místa v kurzu Jóga pro ženy plných tvarů. Každé pondělí 18–19.30. Přijďte si zkusit první hodinu nezávazně.
1. 3. 8.30–12.00 – Veganské dobroty – vaříme lahodné, zdravé pokrmy
ohleduplné ke zvířatům
3. 3. 9.00–10.30 – Snídaně na téma Daně 2014 a jak na ně! Cena snídaně
s konzultací 130 Kč. Rezervace tel.: 777 079 118
3. 3. 18.15–19.40 – Léčebný zpěv – kurz hlasové improvizace pro zdraví,
pro volný dech a krásný hlas. Každé úterý do 23. 6. Zájemci se mohou
hlásit e-mailem cestahlasu@centrum.cz, 604 977 089
14.–15. 3. – Setkání účastníků doprovázených poutí s Janem Bímem,
pouť kolem Berouna, sdílení, meditace, www.janbim.cz
22. 3. 14.00–18.00 – Mohendžodáro, Tantra jóga pro ženy – začíná nový
cyklus! Přihlášky u lektorky Radky Jirouškové: 777 331 030,
e-mail: jirouskova.r@centrum.cz
29. 3. 9.00–15.30 – Excel pro život v kostce – od tabulek, přes počítání, k funkcím a absolutním odkazům. Cena 880 Kč. Rezervace 777
079 118 (www.mamavkurzu.cz). Možnost půjčit notebook.
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.
Strollering – kočárkování, www.strollering.cz/barbora-trhlikova
Cvičení pro maminky s dětmi kočárkového věku. Strollering je „Mateřská
v pohybu“ a „Tak trochu jiná procházka“. I v chladném počasí se dá s kočárky cvičit venku. Přijďte se přesvědčit ve středu od 10.00 k Litavce
nebo v pátek od 10.00 k Berounce! Kdo radši cvičí pod střechou v teple,
může se k nám připojit na INDOOR STROLLERING – cvičení maminek
v pondělí od 9.30 v herně RC Slunečnice, kde se děti báječně zabaví. Aktuální informace včetně rozvrhu a rezervačního systému najdete na webových stránkách a na www.facebook.com/StrolleringBeroun. 28. 3.
2015 – ZÁVODY KOČÁRKŮ v Berouně! Více na str. 19. Kontakt – e-mail:
barbora.trhlikova@strollering.cz

www.mesto-beroun.cz

Studio Kytka, www.studio-kytka.cz
Některé dny máme volná místa ve Školičce Kytičce. Probíhá zápis do kurzu
4–6/15 Hrátky s nemluvňátky 1–3/14 pro děti od 9 měs. do 1,5 roku cvičení, hraní, hudebnění ve čt v 8.45 hod a pro děti od 1,5 do 2,5 roku ve
čt v 10.40 hod, kurz lze kombinovat s aqua-aerobikem pro maminky s hlídáním dětí ve čt od 9.35 hod. Malé děti – 5. 3. Hříčky a škádlivky, 12. 3.
Modelína – jemná motorika, 19. 3. Hříčky se zvířátky, 26. 3. Chystáme se
na Velikonoce – vyrobíme si kuřátko, 5. 3. Padák – koordinace, spolupráce,
12. 3. Modelína – jemná motorika, různé techniky práce s materiálem,
19. 3. Za zvířátky do pohádky – pohybové dovednosti, rozvoj slovní zásoby,
26. 3. Velikonoční výzdoba – práce s papírem, jemná motorika. Přihlášky
na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně. Probíhají zápisy
do kurzů 4–6/15 plavání miminek a dětí od 6 měs. do 6 let i plavání
v Akádě pro děti 4–7 let. Probíhají zápisy do týdenních letních školek –
plavecké, keramické a s ježděním na koni. Rodinná plavání probíhají ve
st, pá a so od 13, 14, 15 a 16h. 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.
Studio YOGAWAY , www.yogaway.cz
Na Parkáně 367/14, Beroun
Esenciální oleje pro pohodu II. s Alenou Urbancovou
10. 3. 2015 začátek od 20.00. Využívání blahodárných vlastností esenciálních olejů je jedním z chybějících článků péče o zdraví na fyzické,
emoční i duchovní úrovni. Na našem voňavém setkání všemi smysly
ochutnáte a vyzkoušíte oleje pro každý den.
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. TENISOVÁ HALA –
pronájem do konce března – SOBOTY a NEDĚLE – 250 Kč/hod. TURISTIKA – Zahájení turistické sezony – oblast Berounska, sobota
28. března 2015 ve 13. hod. na rozhledně na Dědu v Berouně, kontakt
na pořadatele Viktor Klán, tel.: 737 733 410.
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Krátce
n Zhasnuta bude v sobotu 28. března část veřejného osvětlení na Husově náměstí v Berouně. Od 20.30 do
21.30 se tak Beroun symbolicky
opět připojí k celosvětové akci na
podporu ochrany klimatu Hodina
Země. Absolutní tma ale kvůli bezpečnosti nenastane, protože zůstanou osvětlené například okna domů,
restaurace a výlohy.
n Vlastníte krásné, funkční věci,
které nemají u vás doma využití?
Právě pro vás je určen první Bleší
trh, který se bude konat v sobotu
21. 3. 2015, od 8.00 do 13.00 hodin.
Nabízet a poptávat zboží můžete na
Třídě Míru U Hvězdy (zpevněná plocha před Penny marketem) . Přijďte
strávit příjemné sobotní dopoledne,
popovídat, zasmlouvat, prodat či
nakoupit zapomenuté krásy komor.
Prodávat i nakupovat může kdokoliv.
Pro přihlášení k prodeji a pro bližší
informace o jeho podmínkách kontaktujte do 15. 3. pořadatele na
e-mailu: blesitrh.beroun@email.cz,
nebo na tel.: 608 055 747.
Denisa Landová

Na fotografiích ukáží, jak vidí Beroun
F

otograﬁckou soutěž pro žáky
berounských základních škol
i studenty středních škol a učilišť
vyhlašuje v souvislosti s letošním
významným 750. výročím město
Beroun. Fotograﬁe mohou obsahovat nejen oslavné a pozitivní obrazy
Berouna, ale i kritické pohledy na
město avyjadřovat tak, co se autorovi
v Berouně líbí či nelíbí.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci
a studenti s trvalým bydlištěm
vBerouně, nebo studenti navštěvující
berounské školy aučiliště. Jeden autor
může do soutěže zařadit maximálně
5 fotograﬁí. Uzávěrka pro doručení
snímků je 30. června. Snímky musejí
být v digitální podobě v minimálním
rozlišení 1500 Mpx a v maximálním
rozlišení 2500 Mpx na delší straně.

Beroun hostí filmový festival Expediční kamera

P

řehlídka nejúspěšnějších cestovatelských a outdoorových ﬁlmů
uplynulé sezony zamíří také do
Berouna. V Jiné kávě budou snímky
promítnuty ve dvou dnech: 11. března a 18. března vždy od 19.30. Mezi
hlavní taháky letošního festivalu
patří světově proslulý ultraběžec
a skialpinista Kiliana Jornet a jeho
úchvatné výkony na vrcholcích Alp.
Cykloexpedici přes Himálaj s humanitárním poselstvím představí ﬁlm

ska a sjezd jedné z posledních řek
bez přehrady. Budou svědky prvního
zdolání obrovské ománské jeskyně
lezeckými esy Chrise Sharmy a Stefana Glowacze achvilku napětí prožijí
při 800 km letu paraglidu. (tm) n
Alegria. S českou partičkou slacklinerů se diváci vydají budovat první
highline projekty na Islandu abudou
svědky psychicky i fyzicky náročné
přeplavby Indického oceánu na veslici nebo ženské výpravy do Mongol-

Turistickou sezonu zahájí na Dědu
T

uristické sdružení Oblast
Berounka připravilo na sobotu
28. 3. slavnostní zahájení turistické
sezony 2015. Uskuteční se jako součást oslav 750. výročí první zmínky
o městě Berouně od 9.30 do 15.00
hodin. Slavnostní zahájení bude ve
13.00 u rozhledny na Dědu. Na
vrchol Dědu je možné zvolit různé
trasy. Zážitková trasa pro děti (ale
nejenom pro ně) má start u kapličky

U Studánky a pokračuje po modré
turistické značce. Seniorská trasa
je po zelené ze Zdejciny (odjezdy
MHD z Wagnerova náměstí 9.55
a 11.30). Zahořanská jde po zelené
značce okolo letního parketu. Talichova po červené přes Brdatka. Lze
jít i polní cestou od sídliště přímo
na Děd. Těšíme se na vaši účast.
Turistický oddíl
TJ Lokomotiva Beroun n

Beroun lákal návštěvníky veletrhu
na místní pivo a zdravé produkty

J

iž 24. ročníku veletrhu cestovního
ruchu Holiday world se zúčastnil
Beroun od 19. do 22. února.
Beroun se na něm představil společně s Kladnem a Rakovníkem
v rámci sdružení Bohemia Centralis. Kdostání byly nové propagační
materiály: skládací kalendáříky,
záložky, pravítka, ale například
i reﬂexní pásky na ruce s logem

oslav či medvědí skládačky.
Návštěvníci stánku obdrželi i přehled kulturních asportovních akcí,
které se v rámci vyhlášeného Roku
berounského medvěda konají.
Beroun nabízel stylově pivo Berounský medvěd azdravé produkty
Barevného bufetu: bezlepkový
jablečný koláč a slaný dýňový
i pórkový vegan kiš. n

Z Lince si plavci přivezli osm medailí
V

rakouském Linci se o víkendu
17. až 18. 1. uskutečnil v pořadí
již 25. ročník mezinárodních plaveckých závodů pod názvem Mehrlagencup 2015. Na závody se sjelo
na 360 plavců z 8 evropských zemí,
mezi nimiž nechyběli ani svěřenci
trenérů Simony Pokorné, Růženy
Sehnoutkové a Vladimíra Seemana

www.mesto-beroun.cz

Soutěžní snímky je možné zasílat na e-mail: mstar.urbanek@muberoun.cz a v předmětu musí být
uvedeno heslo Jak vidím Beroun.
Vyhodnocení soutěže provede
tříčlenná odborná komise složená
z berounských fotografů. Vyhlášení
vítězných fotograﬁí a předání věcných cen jejich autorům proběhne
v září 2015.
(tm) n

z Lokomotivy Beroun. V nejmladší
kategorii sbíral své první zkušenosti
na mezinárodních závodech Tomáš
Míka. I když na medaili nedosáhl,
třikrát se mu podařilo nakouknout
do první desítky. Svou první životní
medaili ze zahraničí vybojoval František Švehla (2. místo). Dušan Miko
získal dvě prvenství a dvě stříbra.

Ve ﬁnále si doplaval pro 2. příčku.
Tomáš Ludvík vybojoval 2x stříbro,
zlato a bronz. Ve ﬁnále obsadil celkovou 2. příčku. Fantastického
týmového úspěchu dosáhli plavci
ve štafetě na 4 x 50 m polohově, kde
František Švehla, Tomáš Ludvík,
Filip Zeman a Dušan Miko vybojovali zlato.
LoBe n

Přehled táborů

P

ořádáte klasický či příměstský
tábor? Chcete o něm informovat
zájemce? Rádi jej do dubnového
vydání zdarma zařadíme. Stačí
zaslat stručnou informaci na e-mail:
ktvv@muberoun.cz do 15. 3, nebo
vyplnit formulář na webu města.
Prosíme jen stručné informace:
Název, místo konání, termín, zaměření, cena, pořadatel, kontaktní
osoba, telefon, e-mail, web.V případě, že text bude dlouhý, vyhrazujeme si právo jej vykrátit. (tm) n

Knižní novinky
z Berounska

n Autobiograﬁcké vyprávění Václava
Fryše Vzpomínky podbrdského
rodáka může být pro dnešního čtenáře zajímavé hned v několika ohledech. Prosté vzpomínky rodáka
z Hvozdce na Komárovsku jsou typickým dokladem toho, že se „malé dějiny“ technického pracovníka Buzuluku Komárov vždy v určitých bodech
prolínají s „dějinami velkými“. Podbrdské patrioty bude zajímat celá
řada zážitků z Hvozdce, Komárova,
Hořovic a Berouna doplněná množstvím dobových fotograﬁí.
n Někdejší politický vězeň a autor
několika knih František Šedivý se
nyní představuje s netradičním knižním počinem nazvaným Můj pes
Blesk. Psi provázejí lidský život od
nepaměti a jejich věrnost lidem je
dobře známá. Každý, kdo někdy měl
nebo má psa, by mohl vyprávět...
Aprávě takové milé vyprávění osvém
loveckém pejskovi Bleskovi Šedivý
sepsal. Útlá knížka oosudech jednoho českého fouska vás pobaví azároveň dojme, neboť popisuje Bleskovy
legrační kousky ijeho chytrost. Navíc
zachycuje především oblast Berounska a okolí řeky.
n
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Rodiče budou závodit s kočárky

Na mladé sportovce čeká Olympiáda

S

portovní nadšence z řad dětí
a mládeže zve pořadatel LTC
Beroun na 14. ročník Sportovní
olympiády. Uskuteční se v tenisové hale u vlakového nádraží
v pátek 27. 3. odpoledne. Od
16.45 do 17.00 hodin bude probíhat přihlášení a rozcvičení hráčů, pak budou do 19.00 hodin
následovat závody. Vstup je zdarma.
Závodníci změří síly v sedmi
disciplínách: skok daleký z místa,

N

etradiční závody kočárků se
budou v sobotu 28. března od
15.00 konat v Berouně. Tento den
bude patřit všem aktivním maminkám a tatínkům. V loňském roce se
závody konaly v sousedním Králově
Dvoře a v Berouně budou mít letos
svou premiéru. Síly změří rodiče
na bruslařském oválu u autobusového nádraží. Podstatou samotných závodů je chůze s kočárkem
na cca 100 metrů dlouhé trati v co
nejkratším čase. Na každý „rozchod“ budou dohlížet rozhodčí,
jejichž úkolem je kontrolovat
především regulérnost stylu chůze.
Zcela záměrně je kladen důraz na
chůzi, neboť sportovní chůze je

základem každé lekce programu
Strollering– outdoorového ﬁtness.
Pro soutěžící jsou připraveny vždy
3 hlavní kategorie: pro maminky,
pro tatínky a pro celé rodiny, kdy
je třeba, aby se dva členové rodiny
drželi madla kočárku současně.
Součástí závodů bude také doprovodný program. Celá akce částí
symbolického startovného podpoří
berounské Rodinné centrum Slunečnice, které bude zajišťovat
doprovodný program. Více na
www.facebook.com/StrolleringBeroun nebo e-mailu: barbora.trhlikova@strollering.cz,
telefon:
724 687 940.
Barbora Trhlíková n

hod medicinbalem, sed-leh, vějíř,
kružítko, švihadlo, člunkový běh
5x10m. S sebou si vezměte čistou
sportovní obuv, pití, tenisovou
raketu a švihadlo.
Účastníci Sportovní olympiády
obdrží drobný dárek a sladkost, tři
nejlepší závodníci získají věcné
ceny a diplom. Výsledky budou
vyhodnoceny podle věku dětí. Více
informací získáte na telefonu
608 856 795.
Monika Nováková n

Letem světem na bruslích
D

o Austrálie, Ameriky, Afriky,
Asie i na Antarktidu se můžete
vydat spolu s berounskými krasobruslaři v pátek 20. března. Lední
revui nazvanou Letem světem
pořádá TJ Kraso Beroun na Zimním stadionu v Berouně od 9.00

hodin. Vstup je zdarma. Na diváky
čeká zajímavá podívaná, ve které
se s trojicí cestovatelů podívají po
celém světě. Pobaví je domorodci
a opičky v Africe, rozverní tučňáci
i američtí kovbojové.
n

Se zimou se rozloučí na Koukolově hoře

R

ozloučit se se zimou mohou
turisté opět na Koukolově hoře.
Tradiční Loučení se zimou pořádají
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr v sobotu
21. března. Účastníci se do cíle
mohou vydat po žluté turistické

značce z Popovic, po zelené ze Zdic
přes Slavíky a dále po naučné stezce
na Koukolovu horu a nebo mohou
zvolit lesní cestu z Křížatek. Po
vystoupání na 470 metrů vysoký
vrchol bude následovat prezentace
s předáním pamětních listů, prodej
nových výročních turistických známek, soutěže. Chybět nebude country hudba, občerstvení ani tradiční
opékání vuřtů na ohni. Po celodenním výletu se nejvytrvalejší turisté
mohou zúčastnit country a rockové
zábavy, která bude od 19.00 pokračovat v hospůdce U Hanzelínů
v Popovicích. K tanci a poslechu hrají
Black Stars.
Kája Mužíková n

Sportovní utkání
7.
8.

Beroun – Kunice
SO

10.00/12.15 Hřiště UMT Na Máchovně

Beroun – Tatran Rakovník
NE

9.30/11.10

Hřiště UMT Na Máchovně

14. Beroun – Sedlčany
SO 14.30

Hřiště UMT Na Máchovně

– SK Rakovník
21. Beroun
SO 10.00/12.15 Hřiště UMT Na Máchovně
22.

Beroun – Poděbrady

28.

Beroun – Vraný

29.

Beroun B – Loděnice B

NE
SO
NE

9.30/11.10
15.00
15.00

Hřiště UMT Na Máchovně
Hřiště UMT Na Máchovně
Hřiště UMT Na Máchovně

Senioři mohou zdarma cvičit sebeobranu

N

ové moderní výukové centrum
Asociace tradičních cvičení
pro zdraví a sebeobranu nyní funguje v Berouně. Vyučuje zde Tai Ji
Quan a Qi gong, reflexní sebeobranu Wing Chun.cz. Nabízí skupinové kurzy i individuální výuku. Pro
děti od 4 let je určeno cvičení Tygří-

www.mesto-beroun.cz

ků, pro školní mládež zase sebeobrana. Výukové centrum pořádá
rovněž pravidelná cvičení Tai Ji
Quan a sebeobrany pro seniory
a tělesně postižené. Cvičení se
konají v březnu každé úterý od 14
do 16 hodin a jsou zdarma. Sebeobrana pro seniory obsahuje jed-

noduché a všestranné přípravné
cviky, které nevyžadují složitý
nácvik. Učitelem tai-či a sebeobrany je dlouholetý lektor, zakladatel
Wing Lam, centra tradičních čínských cvičení pro zdraví a sebeobranu, zakladatel a prezident
Asociace tradičních cvičení pro

zdraví a sebeobranu. Cvičení se
konají v metodickém a výcvikovém
centru Asociace tradičních cvičení
pro zdraví a sebeobranu, Nad Stadionem č. p. 342 v Králově Dvoře. Více informací najdete na
www.taijiquan-beroun.cz nebo
www.wingchun-winglam.cz. n
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Velikonoční jarmark se otevře první dubnový den
N

ovinkou letošního Velikonočního jarmarku mají být nové
dřevěné stánky. Poprvé se veřejnos-

ti otevřou ve středu 1. dubna a prodejci v nich nabídnou velikonoční
a jarní dekorace. Nové dřevěné
stánky nahradí ty
původní, které nyní
poslouží berounským
mateřským školám.
Ještě před Velikonocemi se v Berouně
chystá několik zajímavých akcí, na kterých
můžete nasát velikonoční atmosféru, vyrobit si vlastní dekorace
anebo se alespoň inspirovat.
n

Velikonoční tipy
18. 3. Velikonoční tvoření v muzeu. Od 9 do 15 hodin. Mimořádná
ukázka málo známých i zaniklých technik zdobení velikonočních vajíček
i výroby dalších dekorací. Součástí komentované prohlídky aktuálních
výstav. Muzeum ČK.
21. 3. Kreativní velikonoční dopoledne v knihovně. Od 8.30 do 11
hodin. Děti budou vyrábět velikonoční dekorace pod vedením paní
Jitky Valachovičové. Na tvoření je nutné se předem přihlásit. S sebou
si vezměte 2 vyfouknutá vajíčka a malý štěteček. Poplatek 50 Kč. Pro
další návštěvníky bude oddělení pro děti uzavřené.
28. 3. FlerJarmark Vítání jara. Od 10 do 16 hodin. K dostání budou
nejrůznější ručně vyráběné jarní dekorace, velikonoční ozdoby, bytové
doplňky, svíčky nebo šperky. Muzeum ČK.
1.– 4. 4. Velikonoční jarmark na Husově náměstí spojený s doprovodným
kulturním programem.

Maškarám zahraje do kroku Těžká pára
Z

atímco v centru Berouna se
masopustní maškary objevily již
koncem února, na Černém vršku
teprve vyjdou do ulic. V pořadí druhý
berounský masopust se tam bude
tradičně konat v sobotu 7. 3, a to již
pošesté. Sraz maškar je ve 13 hodin
v restauraci Na Černém vršku, kde
na děti čeká i představení Divadla
Studna. Průvod vyjde do ulic ve
14.30 za doprovodu kapely Těžká
pára a spol. Masopustní sobotu
završí od 19 hodin veselice v restauraci. K tanci i poslechu bude hrát
kapela The Brownies.
(tm) n

Program
13.00 Sraz maškar v restauraci
Na Černém vršku
13.30 Zahájení masopustu
13.45 Program pro děti – Divadlo Studna
14.30 Průvod vyráží – Hraje Těžká pára a spol., masopustní špumprnágle
19.00 Masopustní veselice v restauraci– hraje kapela The
Brownies

Malíř z Ruska zachycuje Středohoří i Berounsko
T

řebaže pochází z Ruska, častým
námětem obrazů malíře Gennadije Avdějeva je krajina Českého
středohoří kolem Labe. V jeho
dílech najdete ovšem i obrazy
z Berounska, které malíř dobře zná.
Výstava Gennadije Avdějeva bude
v berounské galerii k vidění od
11. března do 3. dubna. Vernisáž
se uskuteční druhou středu v měsíci 11. 3. od 17.00.

Galerie V Podloubí
4. 3.–27. 3.
vystavuje MŠ Sluníčko, Vančurova ulice: Téma Náš Beroun
Gennadij Nikolajič Avdějev, který
v květnu oslaví šedesáté narozeniny,
pochází z Moskvy. Od roku 1992 ale
žije v Čechách, ato v Ústí nad Labem.
Často ovšem míří na Berounsko, do
Svatého Jana pod Skalou, kde žije
jeho dcera s rodinou.
Své mládí zasvětil sportu. Po
ukončení střední školy vystudoval
Fakultu tělesné výchovy a sportu.
Největších úspěchů dosáhl ve vodním pólu. Pracoval jako trenér nejprve v Rusku a později i v Čechách.
Vedle sportu měl velkého koníčka
– malování. Navštěvoval univerzitu
lidového umění, často chodil do

Dívej se a tvoř – pohádku
17. 3.–2. 4.
Výstava představuje výtvarné
práce dětí mateřských škol
v Berouně a okolí. Jedná se
o 2. ročník soutěže, kterou v loňském roce nastartovalo DC Zlatíčka. Pomyslné žezlo v pořádání ochotně převzala Duhová školka v Drašarově ulici
v Hlinkách. Letošním tématem
pro dětské výtvarničení bylo
Dívej se a tvoř – pohádku. Děti
soutěžily v několika kategoriích,
ocenění převezmou spolu
s rodiči na minivernisáži pro
zvané, kde nebudou chybět ani
jejich paní učitelky. Přijďte se
podívat, jak vidí děti pohádky
svýma očima. Výstava je přístupná Po–Pá 9–12 a 13–17,
So 9–12 hodin.

galerií, především do Treťjakovské,
kde obdivoval díla starých holandských a ruských mistrů. Malířské
kořeny Gennadije Avdějeva vycházejí především z ruské malířské školy druhé poloviny 19. století. Jeho
vzory byli Repin, Levitan, Polenov,
Šiškin a další. Je členem výtvarných
spolků Skupina 1996 a Spolu.
Zúčastňuje se pravidelně výstav
skupinových a pořádá i výstavy
autorské v tuzemsku i v zahraničí.
Jeho krajiny i zátiší překvapují
jednoduchostí svého námětu i realizací, sladěním složitých vztahů
i volným a plastickým tahem štětce.
Malíř volí prostý, nenápadný až
všední motiv, vyznačuje se však
uměním vyjádřit mnohé ve všem
známém motivu a ukázat nové, co
(tm) n
nám běžně uniká.
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