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Nové autobusové nádraží bude ještě letos

J

edna z největších berounských
dopravních investic poslední
doby pokračuje podle plánu. Rozsáhlý projekt by měl být dokončen
na podzim letošního roku. V současné době už jsou práce v plném
proudu, ale ani přesto se v souvislosti s výstavbou nechystá žádná
rozsáhlá uzavírka, ať už v Tyršově či
Koněpruské ulici nebo přímo před
nádražím.
„Po celou dobu prací na novém
autobusovém nádraží se neplánuje
žádné úplné omezení přístupu ani
příjezdu k vlakovému nádraží. Může
se ale stát, že bude potřeba z dnes
nepředvídatelného důvodu krátko-

době uzavřít některou část vozovky
nebo chodníku. V takovém případě se bude město snažit obyvatele
účinně informovat,“ ujišťuje starostka Šárka Endrlová. Po celou dobu
stavby by mělo být v provozu i frek-

ventované parkoviště P&R. I tady
však platí, že nelze úplně vyloučit
krátkodobou uzavírku, a to v případě napojování stávající příjezdové
komunikace k parkovišti na nově
budovanou silnici. Opět platí, že

Břidličné plyny
se na Berounsku
těžit nebudou

P

o velkém a dlouhém boji se
můžeme radovat: všechna
průzkumná území na nekonvenční
zdroje v ČR byla zrušena, tedy i průzkumné území Berounka. Správní řízení týkající se Berouna zahájilo MŽP
v lednu 2011 a zastavilo ho až 8. 4.
2015, tedy po více
než 4 letech. „Srdečně děkujeme všem, zejména paní
starostce Šárce Endrlové a celé skvělé
radnici v Berouně a jeho zastupitelům. Město Beroun totiž jako první
v ČR vstoupilo do Koalice STOP HF,“
říká Jiří Malík, vedoucím národní
kampaně této koalice a dodává: „Ještě však není vyhráno. Nyní je míček
na straně vlády a parlamentu, aby
dokázaly, že peníze nejsou všechno.
Že pitná voda, rozum, ochrana přírody a zdraví budoucích generací jsou
hodnoty, které jsou primární. A tak
čekáme na vládní návrh naší předlohy novely zákona STOP HF, až bude
předložen parlamentu.“
(rd) 

Pozvánka na oslavy
Srdečně zveme nejen občany
Berouna na oslavy 70. výročí
ukončení druhé světové války,
které proběhnou 7. a 8. května.
Více na straně 4.
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o uzavírce budou zejména pravidelní uživatelé parkoviště s předstihem
informováni.
mováni. V souvislosti se stavv
bou nového
ového autobusového nádraží
připravuje
je Krajská správa a údržba
ú
silnic rekonstrukci
nstrukci silnič
silničního mostu
na Zavadilku.
u. Ta bude mimo jiné
spočívat v rozšíření chodníku, který v současné době svým šířkovým
uspořádáním vůbec nevyhovuje
chodcům. S úpravami by se mělo
začít již na začátku příštího roku.
Součástí samotného projektu je
i vybudování nové čekárny pro potřeby autobusového nádraží v části
budovy ČD a zřízení úschovny kol.
„Za velmi důležité považuji fakt,
že pokácené stromy, které musely
ustoupit stavbě nového nádraží, budou nahrazeny několika desítkami
nových,“ doplňuje starostka města.
dokončení na straně 4

Mýty a fakta
o skládce Lištice

 Ve středu 22. 4. se uskutečnila v Muzeu Českého krasu vernisáž výstavy
„Verona, Beraun, Beroun“. Výstava je zrealizována k oslavám 750. výročí
města Beroun a bude probíhat od 22. 4. do 28. 9. 2015. Představí návštěvníkům geologické, archeologické, archivní a muzejní památky, které jsou
dokladem dlouhé berounské historie. Svým rozsahem a rozmanitostí to
bude první výstava svého druhu o Berouně. Autorkou výstavy je Mgr. Dana
Hradilová, historička muzea. Na snímku jsou při vernisáži (zleva) radní pro
oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Zdeněk Štefek, starostka Berouna Šárka Endrlová a místostarosta Ivan Kůs. 

Do školek všechny tříleté děti

K

e spokojenosti většiny rodičů
i ředitelek proběhly zápisy
v berounských mateřských školách. Podle předběžných údajů je
zřejmé, že do berounských školek
by se letos měly dostat všechny
děti, které mají trvalé bydliště v Berouně a k 31. srpnu jim budou tři
roky. Beroun je tak v umísťování
dětí rok od roku úspěšnější.
Je to i díky tomu, že v posledních
letech město investovalo do rozšíření
kapacity mateřinek i jejich vybavení
miliony korun. Oproti roku 2010 se

počet míst ve školkách zvýšil o 138.
K zápisům přišlo v březnu celkem
292 dětí s trvalým pobytem v Berouně a 4 předškoláci s trvalým pobytem
mimo Beroun, které ovšem podle
výkladu školského zákona musí berounské školky přijmout. Z celkového počtu 296 dětí jich k 31. srpnu
dosáhne tří let 230. V současné době
je přitom ve školkách 241 volných
míst. Počet volných míst sice může
ještě mírně ovlivnit počet odkladů,
které musejí být deﬁnitivně dořešeny
do konce května.
(rd) 

Záležitost stará více než padesát
let, kterou město Beroun zdědilo v r.
1990 od státu, vleklý soudní spor
v devadesátých letech, zcela nepřiměřené a neodůvodněné ﬁnanční
požadavky jednotlivce a další soudní
spor trvající od r. 2004 až dosud o vyklizení nepatrné části skládky a o mnohamilionovou finanční náhradu.
Řeč je o bývalé skládce komunálního odpadu na Lištici, na kterou byl od počátku šedesátých let
minulého století ukládán odpad
z poloviny berounského okresu.
Přestože jde o velmi malou část
zastavěné plochy skládky o výměře
1690 m2 z celkových několika hektarů její výměry, týkají se problémy
se skládkou spojené nejméně dvou
generací Berouňáků.
„V prosinci loňského roku vynesla soudkyně Okresního soudu
v Berouně ve věci prvoinstanční
rozsudek, jehož písemné vyhotovení s odůvodněním město obdrželo
koncem března. Obě strany – město
i žalobce Květoslav Šebela – tento
rozsudek napadly odvoláním, takže
konec kauzy skládka Lištice je zatím
v nedohlednu“, říká starostka Šárka
Endrlová.
Více na straně 3
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Den otevřených dveří na Plzeňce

R

ekonstrukce Plzeňky spěje
pomalu do ﬁnále, na cestě
k jejímu slavnostnímu otevření se
ale objevily nečekané překážky.
Původně plánovaný objem peněz
včetně 20% rezervy, schválený zastupiteli v prosinci 2014, bylo potřeba
navýšit o dalších 2,8 milionu korun.
Souhlas s tímto krokem vyjádřili
berounští zastupitelé na svém posledním zasedání 15. dubna, a to
19 hlasy z 20 přítomných.
Největší část z rezervy rozpočtu
vyčerpaly sanace propadlého podloží dvora, výměna narušených částí
krovů u hlavního objektu i zcela
nová konstrukce krovu u vedlejšího
objektu. Původně se nepočítalo ani
s celkovou rekonstrukcí fasády a sanací zchátralého obvodového zdiva.
Poslední navýšená částka 2,8 mil.
korun bude použita zejména na rekonstrukci elektroinstalací. Projektová
dokumentace na rekonstrukci Plzeňky byla zpracovávána jako podklad
pro žádost o dotaci na počátku roku
2014, a to za jejího plného provozu.

Blokové čištění
komunikací v květnu
6. -7. 5. 2015
Svatojánská, Školní náměstí,
Slavašovská – část, Jiráskova
– část, Na Veselou, Vojanova,
Máchova – část
13. - 14. 5. 2015
Chválova, Na Kaplance, Pod
Kaplankou, Okružní – spodní části, U Stadionu, nábřeží
U Sokolovny, Prof. Urbana
20. - 21. 5. 2015
Havlíčkova – západ, Tyršova, Tovární, Na Náhonu, K. Machové,
Na Parkáně + parkoviště, U Archivu
27. - 28. 5. 2015
Košťálkova – západ, Mládeže,
J. Fučíka, S. K. Neumanna, K.
Čapka, Švermova

Kdy nepůjde proud
Společnost ČEZ Distribuce informuje o přerušení dodávky elektřiny v Berouně. Poruchová linka:
840 850 860. Informace budou
dostupné i na webu města.
 12. 5. od 7:30 do 15:15 Pod Homolkou, Palouček, Nad Paloučkem,
Ječná , samota Na Vinici, Viničná,
Vinařská, U Židovského hřbitova,
Na Morákově, Na Homolce, k Zahrádkám, K Dubu a Na Vinici.
 13. a 20. 5. od 7:15 do 15:15
Želivského, Rokycanova, Roháče
z Dubé, Pod Jarovem, Jeronýmova,
Chelčického a Bořivojova. 
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Díky tomu nebyly prováděny žádné
hloubkové sondy do objektu. Při koupi město navíc obdrželo znalecký posudek soudního znalce Ing. Jana Holečka, ze kterého při zadání projektové
dokumentace vycházelo, stejně jako
z platných revizí.

Zubní pohotovost
 1. 5. MUDr. Hentsch František, Zdice,
Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
 2. – 3. 5. MUDr. Holický Jaroslav, Beroun, Švermova 1591, tel.:
311 625 510
 8. 5. MUDr. Hentsch František, Zdice,
Palackého nám. 21, tel.: 608 020 878
 9. – 10. 5. MUDr. Holman Josef, Hořovice, Komenského 49, tel.: 311 516 660
 16. – 17. 5. MUDr. Holmanová Jarmila, Hořovice, Komenského 49, tel.:
311 516 660
 23. – 24. 5. MUDr. Kaiser Zdeněk,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.:
311 542 346
 30. – 31. 5. MUDr. Karel Zdeněk, Beroun, Medicentrum, 311 746 414

raznil potřebu zachránit Plzeňku
pro berounskou kulturu“, říká k rekonstrukci místostarosta Ivan Kůs.
Město dostane opravený kulturní dům ke svým letošním narozeninám, a protože hlavní oslava
připadá na 20. června, otevře se

Předzahrádky a pěší zóny
zatraktivní centrum

A

„Cílem je udělat z Plzeňky plně
funkční kulturní zařízení, proto dostala v této chvíli přednost rekonstrukce vnitřních rozvodů elektřiny
před například výměnou částí podlahových krytin. Snahou je v rámci
rekonstrukce opravit pokud možno
vše, co by do budoucna nešlo řešit
bez opětovného poškození opravených povrchů, maleb, štuků a nebo
bez dalšího dlouhodobého uzavření
objektu,“ říká berounská architektka Dana Vilhelmová.
„V objektu, který pamatuje století, se dalo očekávat, že se vynoří
problémy. Nade vše bych rád zdů-

čkoliv je průchod Plzeňskou
neboli Horní bránou na Husovo náměstí nyní poněkud komplikovaný, brzy bude mnohem
komfortnější. Dělníci v nejbližších
dnech Palackého ulici opustí a ta
se spolu s Hornohradební, Pivovarskou, Slapskou a částí Kostelní stane novou pěší zónou. Ty jsou
ve většině českých i evropských
měst běžnou součástí moderního
života. „Průchod horní branou
k náměstí vlastně lidé jako jakousi
pěší zónu stejně používali a díky
průjezdu automobilů tam často
docházelo k nebezpečným situacím. To už bude brzy minulostí
a obyvatelé města i jeho návštěvníci se budou v jedné z nejhezčích
částí Berouna cítit bezpečněji,“
pochvaluje si starostka Endrlová.
Spokojeni jsou i provozovatelé restauračních zařízení,
kteří hojně využili loňské zrušení poplatků za předzahrádky.
V letních měsících předzahrádky
významně oživují centrum města
i další lokality. „Jsem moc ráda,
že se zrušení poplatků setkalo
s takovým úspěchem. Zastupitelé o něm rozhodli právě před rokem a za tu dobu přibylo více než
deset nových venkovních posezení a některá stávající se rozšiřují
a modernizují. Vše navíc už brzy
doplní květinová výzdoba, která
bude k letošnímu výročí města
novinkou. Husovo náměstí se tak
dál proměňuje v živé centrum
města, kde je radost pobýt,“ doplňuje starostka.
(rd) 

Plzeňka v tento, byť zatím jediný
den veřejnosti. Den otevřených dveří
proběhne v době, kdy budou ještě
dokončovány práce na vnitřním vybavení a interiérech, proto se uskuteční pouze pro omezený počet zájemců. Ti se mohou hlásit e-mailem
na ktvv@muberoun.cz nebo telefonicky na 311 654 242. Komentovaná
prohlídka se uskuteční 20. června
vždy od 9, 10 a 11 hodin. Slavnostní
otevření kulturního domu Plzeňka
se připravuje na září letošního roku,
kdy bude otevřena v celém rozsahu,
včetně zrekonstruovaných provozoven v přízemí.
(rd) 

Zateplení školních budov začalo

J

eště v letošním roce budou dokončeny dvě zásadní investiční
akce v oblasti školství: zateplení
stěn, plochých střech a výměna
oken a dveří u všech pěti pavilonů
2. ZŠ Preislerova a zateplení stěn
a výměna oken částí učebních i hospodářských budov MŠ Drašarova.
Zatímco v případě základní školy již
práce začaly a probíhají za provozu,
v případě mateřské školky se bude
jednat o podstatně náročnější akci,
při které bude nutné dočasně všechny děti přemístit do ostatních školských zařízení ve městě. „K celému

řešení máme samozřejmě kladné
stanovisko hygieny. Ředitelka školky Naděžda Železná vše projednala
s rodiči dětí, kteří by tak již měli
vědět, kam bude jejich dítě po dobu
rekonstrukce umístěno,“ říká místostarosta Ivan Kůs, který má celou
akci od jejího počátku na starosti.
Základní škola by měla být dokončena na začátku nového školního
roku, práce na rekonstrukci mateřské
školy jsou naplánovány do listopadu
2015. Oba projekty jsou ﬁnančně
podpořeny z Operačního programu
Životní prostředí.
(rd) 

Sportovní stipendia od města

V

rámci programu prevence kriminality je realizován projekt „Sportovní stipendia města Beroun“, který připravila Komise prevence
kriminality. Do projektu je zahrnuto sedm dětí ve věku 10 - 15 let, kterým
je hrazena převážná část nákladů na docházku do sportovní volnočasové
aktivity. Konkrétně se jedná o fotbal, hokejbal, atletiku a basketbal. V loňském roce, kdy se projekt rozbíhal, se stipendia týkala pěti mladých sportovců. „Snažíme se tak dětem, jejichž rodiny by na tyto aktivity ﬁnančně
nedosáhly, nabídnout možnost kvalitního trávení volného času a podpořit
jejich nadání a chuť sportovat,“ říká místostarosta Ivan Kůs.
(ber) 



Poplatky – upozornění
Již jen do konce května mají obyvatelé na to, aby zaplatili poplatky za svoz komunálního odpadu
a za psy. Poplatky zůstávají stejné
jako v minulém roce.
Více na www.mesto-beroun.cz 
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Skládka Lištice

pokračování ze strany 1

Q JAK JE TO S VLASTNICTVÍM SKLÁDKY LIŠTICE?
Skládku Lištice provozovala už
od počátku šedesátých let, tehdy na pozemcích státu, státní organizace Technické a zahradní služby města Beroun. V r.
1979 vykoupil stát od manželů Vondrákových další pozemky pod skládkou za účelem jejího postupného rozšiřování.
O něm bylo rozhodnuto ještě před
r. 1989, takže město Beroun, na něhož
měly tyto státní pozemky přejít ze zákona, začalo s přípravou II. etapy rozšíření
skládky. Přitom se zjistilo, že manželé
Vondrákovi prodali v r. 1984 duplicitně
další kupní smlouvou stejný skládkou
dotčený pozemek manželům Šebelovým. Nejspíš v důsledku pochybení tehdejšího Střediska geodézie, ale i Městského národního výboru v Berouně,
nebyl stát po koupi zapsán jako vlastník
v evidenci nemovitostí, neboť zákon to
tehdy nevyžadoval. Město Beroun podalo proti manželům Šebelovým vlastnickou žalobu s tím, že mu jako prvnímu
nabyvateli náleží přednostní vlastnické
právo. Okresní soud v Berouně mu dal
za pravdu a jeho žalobě vyhověl. Teprve
v odvolacím řízení v r. 1996 vyšlo najevo, že podpis jednoho z prodávajících
(J. Vondráka) není údajně jeho pravým
podpisem. Tím se kupní smlouva z r.
1979 stala neplatnou, aniž to město
mohlo jakýmkoliv způsobem ovlivnit.
Q PROČ VZNIKL SOUČASNÝ SOUDNÍ
SPOR A NEBYLO MOŽNO SE S KVĚTOSLAVEM ŠEBELOU DOHODNOUT
MIMOSOUDNĚ ?
Město s Květoslavem Šebelou jednalo. Navrhovalo majetkové vypořádání
odkoupením pozemků za obvyklou
tržní cenu pozemků stavebních v širším
centru města, což představovalo částku
několika milionů korun, popř. směnu
za jiné stavební pozemky v intravilánu

R

obce podle jeho vlastního výběru na základě zastupitelstvem schváleného
seznamu městských pozemků k této
nabídce. Květoslav Šebela však požadoval od samého počátku zaplacení 115
milionů korun za údajný ušlý výnos
z uvedené výměry pozemků s tím, že
po zaplacení této částky pozemek za tržní cenu městu prodá. Protože šlo zjevně
o nedůvodný nárok a naprosto nepřijatelnou částku, z dohody sešlo. Přesto
ještě v průběhu sporu bylo opakovaně
žalobci mimosoudní vypořádání nabízeno, a to i v násobcích tržní ceny obdobných pozemků, avšak bez úspěchu.
Q JAKÉ JSOU TEDY POŽADAVKY ŽALOBCE?
Květoslav Šebela uplatňuje nárok
na odstranění odpadu a stavby retenční zdi a vyklizení části skládky o výměře
1690 m2 a zaplacení 73 milionů korun
jako ﬁnanční náhradu za využívání této
plochy. Z celého průběhu soudního řízení a z postupu žalobce lze usuzovat,
že požadavek na vyklizení je zástupným
nárokem. Skutečným účelem soudního
sporu je nejspíš donutit město zaplatit mu peněžní částky, na které by jen
těžko prokázal právní nárok. Takový
postup je podle stanoviska města až šikanózním jednáním. Tomu nasvědčuje
i skutečnost, že původně žaloval částku
cca 37 mil. korun, kterou postupně
v průběhu sporu navyšoval až na konečných 73 mil. korun plus úroky.
Zastupitelstvo již v minulosti rozhodlo, že tyto nepřiměřené a nedůvodné
požadavky město nemůže akceptovat,
má-li postupovat jako řádný hospodář.
Město se žalobě brání i z dalších
důvodů, mimo jiné proto, že nikdy
skládku samo neprovozovalo a není
tedy vlastníkem odpadu na ní uloženého. Sporné je i to, zda pozemky přešly
ze státu na město a zda případné závazky z ekologických zátěží státních orga-

Bývalá skládka
Beroun – Lištice

Pozemek v majetku
města Beroun
Pozemek v majetku Květoslava Šebely
nizací nejsou v tomto případě závazky
státu. Po právní stránce jde o velmi
složitý soudní spor, čemuž nasvědčuje
délka jeho trvání.
Q POKUSILO SE NĚKDY MĚSTO O REKULTIVACI CELÉ SKLÁDKY?
Skládka Lištice byla průběžně
jejím provozovatelem rekultivována
a pozemky, na kterých bylo ukončeno
ukládání odpadu, byly vraceny zemědělské výrobě.
Město mělo předjednaný dotační
titul na likvidaci starých ekologických
zátěží a k provedení rekultivace zbytku
skládky, která byla podle stanoviska
odborných institucí optimálním řešením věci. Bohužel Květoslav Šebela
jako vlastník opakovaným žádostem
o souhlas k rekultivaci nevyhověl.
Q CO BY ZNAMENALO PRO BEROUN
VYKLIZENÍ ČÁSTI SKLÁDKY?
Vyklízení, byť i nepatrné části
skládky, se příčí zdravému rozumu.
Bylo by spojeno nejen s vysokými ﬁnančními náklady, ale i s dopravní
a ekologickou zátěží pro všechny obyvatele města Berouna a okolí. S vyklizením části skládky zásadně nesouhlasí
Správa CHKO Český kras ani ČIŽP a odborníci upozorňují, že v tělese skládky
už dávno probíhají samokultivační
procesy. Paradoxně by nepřineslo odpovídající užitek ani žalobci. Získal by

Novinky pro berounské sportovce

ekonstrukce tří sportovišť a výstavba nového hřiště u ZŠ Wagnerovo náměstí probíhá již několik
týdnů. Projekty jsou hrazeny z 85%
prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Čechy.
„Je skvělé, že se nám podařilo získat
další dotaci, která putuje ve prospěch
našich dětí,“ říká starostka Šárka
Endrlová. Aby město dostálo podmínkám přidělených dotací, musí být vše
hotovo do začátku prázdnin. Na co se
mohou berounští sportovci díky projektu s názvem Sportujeme rádi těšit:
 Hřiště Na Vorlu
Celý prostor stávajícího hřiště
bude opatřen umělým povrchem,
na větší části budou umístěna 2
hřiště na nohejbal nebo volejbal,
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v jižní zhruba jedné třetině pozemku budou instalovány venkovní posilovací stroje. Areál by měl zůstat
veřejně přístupný všem zájemcům
o sportovní vyžití.
 Hřiště Hlinky
V rámci projektu bude na městském školním hřiště vyměněn
povrch na basketbalovém hřišti.
Původní byl již na mnoha místech
poničený a hrozilo tak nebezpečí
úrazu sportujících.
 ZŠ Wagnerovo náměstí
„Na snech je hezké to, že se
někdy splní a někdy zase nesplní.
V červnu budu moci říci, že se mi
splnil sen, kterým je nové školní
hřiště,“ říká ředitel školy Mgr. Antonín Leopold.

Ladem ležící pozemek se promění v moderní sportoviště, které
budou moci využívat dopoledne
školáci a odpoledne veřejnost.
Vzniknou zde tři různá hřiště
s umělým povrchem, atletické sektory pro vrh koulí, skok do dálky
a výšky i běžecká dráha 60 metrů
dlouhá. Výškový terénní rozdíl je
využit pro malou tribunu. Projekt
vznikl už v roce 2006, od kdy má
hřiště i své stavební povolení.
 ZŠ Preislerova
Ani hřiště v areálu základní školy Preislerova nezůstalo při přípravě
projektu opomenuto. Dosluhující
umělé povrchy všech sportovišť
včetně běžeckého oválu budou nahrazeny novými. 

sice 1690 m2 nevyužitelného pozemku, v jehož bezprostředním sousedství
by i nadále zůstal zbytek téměř celé
skládky, byl by nucen strpět několik let
trvající odvoz odpadu a úpravu skládky,
neboť realizaci vyklizení části skládky
není možno provést podle stanoviska
expertů stavebně a technicky jinak, než
po jeho pozemcích a kolem jeho domu.
Okresní soud v Berouně v rozsudku uložil městu vyklidit 1690 m2 pozemku a odstranit z něho odpad a stavbu retenční zdi do dvou let od právní
moci rozsudku. Pokud jde o nároky
žalobce na zaplacení 73 milionů korun,
přiznal mu jako bezdůvodné obohacení pouze částku 83 000 Kč spolu
s úrokem, přičemž se opírá o znalecký
posudek ohledně obvyklé ceny pozemků vykupovaných pro skládky. Ohledně
této části žaloby dal tedy soud za pravdu městu a zjevně neodůvodněné a nepřiměřené nároky žalobce neuznal.
„Soud konstatoval, že podstatně
úspěšnější stranou ve sporu bylo město Beroun, a proto uložil Květoslavu
Šebelovi, aby mu na náhradě nákladů
soudního řízení zaplatil poměrně vysokou částku 873 303 Kč. Pokud rozsudek nabude právní moci, bude město
tuto částku po Květoslavu Šebelovi
samozřejmě vymáhat.
Proti bodům rozsudku, které jsou
v neprospěch města Beroun, jsme se
3. 4. 2015 na doporučení právního
zástupce města odvolali ke Krajskému
soudu v Praze. Důvodem jsou zejména
povinnosti řádného hospodáře, kdy
zastupujeme všechny berounské obyvatele,“ konstatuje za vedení města
Beroun starostka Šárka Endrlová.
Zastupování města Beroun nyní
převzal JUDr. Jaroslav Tenkrát, který nastoupil do složitého sporu po JUDr. Drahomíru Korčekovi. Ten město Beroun
zastupoval od začátku sporu v roce
2004. „Patří mu poděkování za léta profesionálně dobře odvedené, mnohdy velmi mravenčí práce.“ doplňuje starostka
a dodává: „Celá záležitost se nyní posouvá ke krajskému soudu a není ani zdaleka u konce. Díky odvolání obou stran nenabude rozsudek právní moci v žádném
bodě. Z výroků prvoinstančního soudu
lze ale usuzovat, že finanční potíže, nebo
dokonce bankrot, kterého se někteří
v souvislosti s touto kauzou obávali, městu Beroun rozhodně nehrozí.“ 
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BEROUNŠTÍ OPĚT NAVŠTÍVÍ
TEREZÍN
Okresní výbor českého svazu
bojovníků za svobodu Beroun
pořádá již tradiční bezplatný
autobusový zájezd do Terezína
na vzpomínkovou akci k uctění
obětí nacistické perzekuce. Terezínská tryzna se bude konat
v neděli 17. května od 10.00
hodin na národním hřbitově
v Terezíně. Akce se pravidelně
zúčastňují nejvyšší státní a ústavní činitelé, členové diplomatického sboru a různí zahraniční
hosté. Hlavní projev přednese
prezident Miloš Zeman. Po celý
den se nevybírá vstupné v žádném
objektu památníku. Odjezd bude
v 7.30 hodin z Wagnerova náměstí
v Berouně. Při zpáteční cestě proběhne krátká zastávka v Lánech
u hrobu T. G. M. Počet účastníků
není omezen, zájemci mohou svoji
účast nahlásit na těchto kontaktech: tel.: 606 832 653, e-mail:
ov.csbs-beroun@seznam.cz.
KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ
NA BEROUNSKU
Při příležitosti 70. výročí od
konce druhé světové války
navštíví berounskou knihovnu
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Historik, novinář a zakladatel Ústavu
pro studium totalitních režimů.
Pohovoří o průběhu Květnového povstání v roce 1945
a o postupu Vlasovců v našem
regionu. Akce se koná v pondělí
11. května od 17.30 hodin.
Vstup volný.

Oslavy konce války budou dvoudenní
A
irsoftovou střelnici, vyjížďku
armádním vozidlem nebo prohlídku tanku nabídnou oslavy
70. výročí od konce druhé světové
války v Berouně.
Letošní oslavy významného
výročí, které probíhají ve spolupráci s Klubem vojenské techniky
a historie, MKC a se sponzorským
přispěním VAK Beroun, budou rozloženy do dvou dnů a návštěvníci
se opravdu mají na co těšit.
Vše začne ve čtvrtek 7. 5. v 16
hodin na Husově náměstí, kdy malí
i velcí nadšenci budou moci obdivovat dvě historická vozidla U.S
Army Dodge a Daimond, která
představí Klub vojenské a historické techniky Zdice. K poslechu
zahraje oblíbená kapela Berounská šestka.
V pátek 8. 5. od 10 hodin proběhne pietní akt a shromáždění
naproti poště u památníku obětem
druhé světové války. Přítomni
budou pozvaní hosté, zástupci OV
ČSBS, kteří předají pamětní medaile Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, TJ Sokol
Beroun, Československá obec
legionářská a veřejnost.
O čestnou stráž se postará vojsko Armády České republiky, a to
konkrétněji vojenský útvar Jince.
Klub vojenské techniky a historie
Zdice dokreslí atmosféru vojáky
a vojenskou technikou. Akci hudeb-

Přijďte si zahrát

V

íkend 20. a 21. června bude
letos v Berouně opravdu nabitý.
Den po Berounských hradbách,
které proběhnou v sobotu, budeme
slavit Světový den hudby, který formou Otevřeného pódia bude probíhat na náměstí J. Barranda od 14
do 19 hodin. Zveme všechny místní
kapely, které svým vystoupením

chtějí oslavit tento den s námi, aby
se přihlásily MKC Beroun prostřednictvím e-mailu: suchy@mkcberoun.cz nejpozději do 20. května.
Prosíme současně o zaslání repertoárového listu a požadavků pro
zvukaře, který bude k dispozici na
místě spolu se zvukovou aparaturou.
(aš) 

Nadšenci budou na náměstí
znovu čekat na tramvaj

Ž

ivý obraz, který znázorní čekání na
opožděnou tramvaj, vytvoří opět
skupina nadšenců na Husově náměstí
8. 5. ve 14.00. Jde o vzpomínku na
pohlednici futuristického Berouna,
kde na náměstí jezdí tramvaje, kterou
před 101 lety vydal berounský knihkupec. Využili jsme to jako podnět pro
netradiční setkání (happening). Proč
nesplnit přání našich dědečků ababiček aspoň na jeden den…Uvítáme,
pokud přijdou účastníci ve starém
oblečení ve stylu první republiky.
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Můžete si vzít i zavazadla nebo další
rekvizity. Následovat bude putování
po náměstí, kde se budeme vyptávat
náhodných kolemjdoucích: Odkud
pojede tramvaj? Kde je zastávka tramvaje? Zapojit do zajímavého setkání
se může každý. Na zastávce u muzea
bude čekat i dobový průvodčí, který
cestujícím označí jízdenky berounské
elektrické dráhy. Setkání bude zpestřeno poslechem gramofonu na kliku.
Máte doma staré šelakové desky? Vezměte je s sebou! Patrik Pořízek 

PROGRAM

čtvrtek 7. 5. 2015
16.00–17.00 Na Husově náměstí bude ukázka vojenské historické
techniky. Zahraje Berounská šestka
pátek 8. 5. 2015
10.00
Pietní akt – slavnostní shromáždění k 70. výročí Dne
vítězství u Pomníku obětem druhé světové války (naproti
poště)
11.00
Městský hřbitov – položení kytic na hrob sovětských
vojáků
12.00–21.00 Program u lávky na autobusovém nádraží:
– výstava historických kempů včetně vojenské techniky
americké, sovětské a německé
– airsoftová střelnice
– vyjížďky historickou technikou
– prohlídka řopíku
14.00–17.30 zahraje Dixieland band Zdice
18.00–21.00 zahraje MHS Petra Kratochvíla

ně doprovodí Berounská šestka.
O hodinu později je naplánováno
položení kytic na městském hřbitově u hrobu sovětských vojáků.
Odpoledne až do 21 hodin se
u lávky za autobusovým nádražím
postará o zábavu Klub vojenské
techniky a historie Zdice. Návštěvníci uvidí vojenský kemp
sovětské,
americké
a německé armády tak,
jak mohl být viděn
v květnu 1945 i v Berouně. Věrný obraz historie
bude doplněn těžkou
technikou jako jsou
sovětské tanky T 34/85,
obrněné transportéry
U.S Army M 8 a M16
Halftrack či sovětská
děla, kulomety a samopaly. Zájemci si budou
moci prohlédnout stráž-

ní stanoviště, kulometná hnízda,
polní kuchyni a stanový tábor
a lépe tak poznat život vojáků mimo
bojiště. Pro opravdové znalce se
budou pořádat vyjížďky historickou technikou a zdatní střelci
budou moci změřit své síly na airsoftové střelnici.
(aka) 

Nové autobusové nádraží
bude ještě letos
pokračování ze strany 1
Nejen berounské občany, ale
i sousední obce zajímají hlavně případné změny vedení tras autobusů. „Berounských občanů se změny
v dopravní obslužnosti dotknou
minimálně a věřím, že budou hodnoceny spíše kladně. Zásadní změny pocítí především obyvatelé
Závodí, protože stávající nádraží
nahradí nově autobusové zastávky.
Ty se přiblíží více do středu zástavby rodinných domků. Zastávka
směrem k nemocnici bude v Brožíkově ulici nedaleko železničního
přejezdu a opačným směrem pak
na Školním náměstí,“ vysvětluje
Šárka Endrlová. Zřízení nových
linek MHD není zatím v plánu, ale
brzy se začne pracovat na projektové přípravě nové zastávky pro pří-

městskou dopravu u Medicentra
s tím, že ta současná U Černého
koně by byla využívána jen pro
městskou hromadnou dopravu. Na
optimalizaci jízdních řádů město
Beroun úzce spolupracuje s dopravci. Jejich každoroční prosincové úpravy by měly být vlastně
i jakýmsi ostrým startem provozu
nového autobusového nádraží. A co
bude dál s tím starým? Jelikož se
jedná o záplavovou lokalitu, žádné
rozsáhlé investiční záměry zde
nepřipadají v úvahu. V plánu je rozšíření oddechové zóny u Berounky,
propojení již vybudovaných úseků
cyklostezky, vysazení související
zeleně a na části plochy vybudování
nových parkovacích míst pro obyvatele i pro návštěvníky této zóny
nebo centra města.
(rd) 
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Z usnesení Rady města Beroun dne 1. 4. 2015
RM schvaluje program schůze rady města dne 1. 4. 2015.
RM a) souhlasí s rozdělením dotací na sportovní činnost v roce 2015 podle
návrhu předloženého komisí pro sport a sportovní dotace a b) doporučuje ZM:
schválit rozdělení finanční dotace na sportovní činnost z rozpočtu města Beroun
pro rok 2015 ve výši 4 000 000 Kč podle předloženého návrhu, schválit vzorové
znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na sportovní činnost v předloženém znění, schválit uzavření příslušných smluv o poskytnutí dotace nad
50 000 Kč v jednotlivém případě s jejich příjemci.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace TJ LOKOMOTIVA BEROUN o. s., ve
výši 3 000 Kč, na akci Tenisový turnaj dorostenců, Memoriál A. Divína z organizace
3118 34 19 Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí Běh přes Městskou
horu, která se uskuteční dne 25. dubna 2015.
RM souhlasí s poskytnutím dotace TJ LOKOMOTIVA BEROUN o. s., ve výši
5 000 Kč z organizace 3118 34 19 Významné sportovní akce na akci Běh přes
Městskou horu.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace Asociaci firemních sportů a zdraví,
o. s., ve výši 2 000 Kč z organizace 3118 34 19 Významné sportovní akce na
běžecké závody MAMINY RUN.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace panu M. V. ve výši 3 000 Kč z organizace 3118 34 19 Významné sportovní akce na Berounský třístudánkový
maraton a Berounskou třístudánkovou desítku, které se uskuteční dne
11. 7. 2015 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM schvaluje Vnitřní směrnici č. 1/2015 „Systém finanční kontroly města
Beroun“ s účinností od 1. května 2015.
RM souhlasí se stanovením hladiny významnosti pro zpracování seznamu
účetních jednotek státu na základě vyhlášky č. 312/2014 Sb. ze dne
11. prosince 2014 o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) pro město Beroun (spravující jednotka)
ve výši 2 % z celkové netto hodnoty celkových pohledávek a celkových
závazků vykázaných v rozvaze města Beroun k rozvahovému dni daného
roku.
RM souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace 5 000 Kč z rozpočtu
města Beroun – Fondu životního prostředí – běžné výdaje – ekovýchova, příjemci
ZO ČSOP ROKYCANY, na činnost záchranné stanice v roce 2015 a s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí, v předloženém znění.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy č. 14210093 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR na projekt II. ZŠ Preislerova – zateplení, v předloženém
znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o administraci projektu „MŠ Drašarova
Beroun – zateplení“ s Ing. Jiřím Míkou, Kamenice nad Lipou, v předloženém
znění.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2015 z jednání komise výstavby, z 5. 2. 2015.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků
č. 0435/2013/naj/omi ze dne 9. 12. 2013 o vyjmutí části pozemku p. č. 518/4
– orná půda o výměře 100 m2 v k. ú. Zdejcina se společností Zemědělské
družstvo Mořina, v předloženém znění.
RM souhlasí s vydáním souhlasu se stavbou opěrné zdi a bazénu o velikosti
do 40 m2 zastavěné plochy, na pozemku p. č. 1053/98 – ostatní plocha (jiná
plocha) v k. ú. Beroun a to ve vzdálenosti 1,1 m až 3,1 m od hranice pozemku
p. č. 1053/22 v k. ú. Beroun, který je v majetku města Beroun.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provedení stavby s paní H. P. na
vjezd ze žulové dlažby na části pozemku p. č. 1946/98 – ostatní plocha (ostatní
komunikace) v k. ú. Beroun, který bude součástí projektu „novostavba rodinného
domu Beroun, ul. U Berounky, parc. č. 1946/64 a 1946/65“ podle projektové
dokumentace č. 71/14 z prosince 2014, číslo výkresu G2,vyhotoveného A. M.
RM a) souhlasí se zveřejněním záměru prodat bytovou jednotku č. 184/10
v domě čp. 184 na parcele st. 527/1 v obci Beroun, část obce Beroun-město
s podílem o velikosti 51/812 na společných částech budovy čp. 184 a na
pozemku st. 572/1 (o výměře 1200 m2, zastavěná plocha a nádvoří), vše v obci
Beroun, k. ú. Beroun, formou předkupního práva podle § 1187 zákona č.89/2012
Sb., občanský zákoník, nájemci bytové jednotky E. P., za celkovou kupní cenu
1 470 000 Kč podle znaleckého posudku č. 3636-050/2014 ze dne 22. 11.
2014 a b) doporučuje ZM Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM a) souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení a uzavřením dodatku č. 10 k nájemní smlouvě mezi městem Beroun, se sídlem
Husovo nám. 68, 266 43 Beroun, Bytovým družstvem Palouček, družstvem,
se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun (na straně jedné jako pronajímatel)
a panem J. Ř. (na straně druhé jako nájemce), na dobu určitou o 1 rok od
1. 3. 2015 do 28. 2. 2016 na byt č. C09, na adrese Palouček 1708, Beroun,
v předloženém znění, b) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního
určení mezi městem Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, 266 43 Beroun,
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Bytovým družstvem Palouček, družstvem, se sídlem Palouček 1709, 266 01
Beroun (na straně jedné jako pronajímatel) a paní L. J. (na straně druhé jako
nájemce), na dobu určitou 6 měsíců od 1. 4. 2015 do 30. 9. 2015, na byt č. D09
v 1. nadzemním podlaží o velikosti 28,59 m2, na adrese Palouček 1709,
266 01 Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2015
na akci „Bezpečně za sportem“ se zhotovitelem POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město, v předloženém znění.
RM a) bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění, b)
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 29. 1. 2015
na vícepráce a s navýšením ceny z původní ceny 15 804 264 Kč s DPH na
15 995 019,00 Kč s DPH akce „ Bezpečně za sportem“ se zhotovitelem akce
firmou POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA a. s., se sídlem Praha 1-Nové Město,
Václavské náměstí 831/21, PSČ 110 00, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy č. Z_S24_12_8120038264 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi městem
Beroun a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8, 405 02 Děčín, o celkových nákladech 858 412,64 Kč bez DPH v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy k provedení autorského dozoru
stavby autobusového nádraží na akci „Veřejná doprava pro všechny“ mezi městem Beroun a společností NOVÁK&PARTNER, s. r. o., Perucká 2481/5 120 00
Praha 2, v předloženém znění.
RM a) bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění, b)
souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Sejdeme se na
Plzeňce“ ze dne 8. 12. 2014 na dodatečné stavební práce a prodloužení termínu
se zhotovitelem akce společností Energie – stavební a báňská a. s. se sídlem
Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno, v předloženém znění za podmínky, že zastupitelstvo města schválí tomu odpovídající úpravu rozpočtu.
RM a) souhlasí s rozpočtovým opatřením č. 2 pro rok 2015, tzn. navýšení
položky kapitálové výdaje odd. 33 – Kultura „Sejdeme se na Plzeňce“
o 2 800 000 Kč na celkovou částku 30 900 000 Kč a snížení položky rezervy
ve Fondu rezerv a rozvoje o 2 800 000 Kč, b) doporučuje zastupitelstvu města
přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dohody o spolupráci při realizaci překládky sítě elektronických komunikací Stavba: „VPI – Živé nádraží Beroun – Etapa I.“
č.VPI/PH/2015/46, se společností O2 Czech Republic a. s., se sídlem: Praha 4
Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, v předloženém znění s uzavřením
Dohody o spolupráci mezi městem Beroun, se sídlem Husovo nám. 68,
266 43 Beroun-centrum, společností O2 Czech Republic a. s., se sídlem: Praha
4 Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, a společností STRABAG a. s., se
sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „MŠ DRAŠAROVA 1447 –
SANACE, ZATEPLENÍ“ se společností ACG – Real s. r. o., se sídlem Radimova
622/38, 169 00 Praha 6, v předloženém znění. Výše ceny za provedení díla je
6 568 358,64 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Okrasná zeleň – výzdoba
města k 750. výročí založení města“ se společností Technické služby Beroun,
s. r. o., se sídlem Viničná 910, 266 01 Beroun, v předloženém znění. Cena za
provedení díla je 1 146 223 Kč bez DPH.
RM bere na vědomí zánik mandátu člena ZM Josefa Urbánka, volební strana
NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI, ke dni 27. 3. 2015 a nastoupení náhradníka z kandidátní
listiny téže volební strany Mgr. Evy Chlumské za člena ZM dnem 28. 3. 2015.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 47 000 Kč Muzeu Českého krasu,
příspěvkové organizaci, se sídlem Beroun-centrum z organizace 3263 33 19
Příprava oslav 750 let Berouna, na pokrytí finančních nákladů spojených s akcí
„Doprovodný program k výstavám 2015 (Berounské proměny II a Verona,
Beraun, Beroun)“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 92.000 Kč Muzeu Českého krasu,
příspěvkové organizaci, se sídlem Husovo nám. 87, 266 01 Beroun-centrum
z organizace 3263 33 19 Příprava oslav 750 let Berouna, na pořádání výstavy
„Verona, Beraun, Beroun“, s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
v předloženém znění a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout
obdobné usnesení.
RM a) souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100 000 Kč Muzeu Českého krasu,
příspěvkové organizaci, 266 01 Beroun-centrum z organizace 3263 33 19 Příprava oslav 750 let Berouna, na pokrytí finančních nákladů spojených s vydáním
publikace „Beroun očima našich předků“, s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí v předloženém znění a b) doporučuje Zastupitelstvu města
Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci s L. P. 2001 Klubem vojenské
techniky a historie Zdice, v předloženém znění.
RM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu kultury Středočeského kraje pro rok 2015 na projekt „XXXIII. Mezinárodní hudební festival
Talichův Beroun 2015“ Městským kulturním centrem Beroun, se sídlem Husovo
nám. 68, 266 43 Beroun-centrum.
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RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace – Městského
kulturního centra Beroun Mgr. Kateřině Masopustové za rok 2014 v navrhované
výši.
RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce příspěvkové organizace – Městské
knihovny Beroun Mgr. Haně Ludvíkové za rok 2014 v navrhované výši.
RM bere na vědomí informaci o stavu vztahů s partnerskými městy v roce 2014
a souhlasí s návrhem harmonogramu partnerských vztahů na rok 2015.
Starostka města aRM souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Berouna
nad akcí „Verona, Beraun, Beroun“.
RM souhlasí s výpůjčkou starostenského řetězu Muzeu Českého krasu, příspěvkové organizaci, se sídlem Husovo nám. 87, 266 01 Beroun-centrum pro
účely výstavy „Verona, Beraun, Beroun“ na dobu od 22. 4.–19. 6. 2015.
RM bere na vědomí zápis 2/2015 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní
dotace, konaného 16. 3. 2015.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat ve středu dne 15. dubna 2015 od 17.00 hod., ve velké zasedací místnosti
radnice, Husovo nám. 68, Beroun-centrum.

Z usnesení Rady města Beroun dne 18. 3. 2015
RM schvaluje program schůze rady města dne 18. 3. 2015
RM souhlasí s uzavřením Dohody o podmínkách ukončení právního zastoupení
v řízení před soudem I. stupně ve věci žaloby Květoslava Šebely o odstranění
skládky a zaplacení bezdůvodného obohacení po rozšíření peněžitého nároku
na částku 73 640 070 Kč mezi městem Beroun a JUDr. Drahomírem Korčekem,
advokátem, se sídlem advokátní kanceláře Talichova 807, 266 01 Beroun,
v předloženém znění.
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích za rok 2014,
předloženou tajemníkem MěÚ Beroun.
RM souhlasí s podáním výpovědi smlouvy o dílo a o postoupení uživatelských
práv č.j. S-5605/03/KMX ze dne 27. 8. 2003, ve znění jejích dodatků č. 1 až
č. 5, uzavřené se společností Wolters Kluwer, a. s., se sídlem U nákladového
nádraží 3146/6, Strašnice, 130 00 Praha 3.
RM souhlasí s uzavřením servisní smlouvy programového vybavení právního
informačního systému E-CODEXIS® se společností ATLAS consulting spol. s r.o.,
se sídlem Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava – Moravská Ostrava, do 30. 6.
2020, v předloženém znění.
RM bere na vědomí zprávu ředitelky městské knihovny Mgr. Hany Ludvíkové
o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Beroun za rok 2014.
RM bere na vědomí zprávu Mgr. Kateřiny Masopustové o činnosti příspěvkové
organizace Městského kulturního centra Beroun v roce 2014.
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Domov penzion
pro důchodce Beroun za rok 2014.
RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce Domova penzionu pro důchodce
Beroun, příspěvkové organizace města v navrhované výši.
RM schvaluje předložený Postup při odměňování vedoucích pracovníků škol
a předškolních zařízení (dále jen ředitelů škol), zřizovaných městem Beroun
jako příspěvkové organizace s účinností od 1. 4. 2015.
RM souhlasí s tím, aby 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova
1335 přijala na základě uzavřené darovací smlouvy věcný dar – počítač s příslušenstvím v hodnotě cca 43 tis. Kč, který je určen na realizaci programu
základní počítačové výuky s názvem „KidSmart Early Learning Programme“
pro děti v předškolním věku od společnosti IBM Česká republika, spol. s r. o.,
se sídlem V Parku 2294/4, 148 00 Praha 4.
RM bere na vědomí informaci o výsledku inspekční činnosti, provedené Českou
školní inspekcí v Základní škole Beroun, Wagnerovo náměstí 458, ve dnech
10.–13. listopadu 2014.
RM bere na vědomí informaci o výsledku inspekční činnosti, provedené Českou
školní inspekcí v Mateřské škole Pod Homolkou 1601, Beroun, ve dnech 3. a 4.
prosince 2014.
RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Středočeským krajem, se sídlem
Zborovská 11, 150 21 Praha 5, o poskytnutí finančního daru městu Beroun
ve výši 10 000 Kč, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru pro
účely ekologické výchovy ve školách města Beroun a ekologických projektů
města mezi městem Beroun jako obdarovaným a společností TS Beroun, s. r. o,
se sídlem Viničná 910, Beroun jako dárcem, v předloženém znění.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2015 ze zasedání komise životního prostředí,
konaného 9. 3. 2015.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce se Zdravotnickou záchrannou
službou Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Kladno, Vančurova 1544, PSČ 272 01, v předloženém znění.
RM Beroun souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o odběru PHM sAUTO MASARIK
s. r. o., se sídlem Čisovice-Čisovice 250, okres Praha-západ, PSČ 252 04, v předloženém znění.
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RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu s panem Z. Š. na pronájem části
pozemku p. č. 398 – trvalý travní porost o výměře 227 m2 v k. ú. Zdejcina, za
účelem využití k rekreačním účelům, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
dobou, za cenu 1 130 Kč/rok.
RM 1) souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu s manželi M. a Z. B. na pronájem
části pozemku p. č. 581/1 o výměře 22 m2 v k. ú. Beroun za účelem umístění
demontovatelné garáže, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2015, s výpovědní
dobou 6 měsíců, za cenu 20 Kč/m2/rok. 2) souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu s paní O. B. na pronájem části pozemku p. č. 581/1 o výměře 22 m2
v k. ú. Beroun za účelem umístění demontovatelné garáže, na dobu neurčitou
s účinností od 1. 1. 2015, s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 20 Kč/m2/rok.
3) souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu s panem T. B. na pronájem části
pozemku p. č. 581/1 o výměře 22 m2 v k. ú. Beroun za účelem umístění demontovatelné garáže, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2015, s výpovědní
dobou 6 měsíců, za cenu 20 Kč/m2/rok. 4) souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu s manželi Z. a M. K. na pronájem části pozemku p. č. 581/1 o výměře
23 m2 v k. ú. Beroun za účelem umístění demontovatelné garáže, na dobu
neurčitou s účinností od 1. 1. 2015, s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu
20 Kč/m2/rok. 5) souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu s panem M. M. na
pronájem části pozemku p. č. 581/1 o výměře 22 m2 v k. ú. Beroun za účelem
umístění demontovatelné garáže, na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2015,
s výpovědní dobou 6 měsíců, za cenu 20 Kč/m2/rok.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
č. 0131/2014/NAJ/OMI ze dne 21. 3. 2014, na pronájem části nemovitosti
č. p. 1548, která je součástí pozemku st. 4091 v k. ú. Beroun – prostor v přízemí
této nemovitosti o velikosti 196,38 m2, mezi městem Beroun jako nájemcem
a společností Spektra, spol. s r. o., se sídlem Beroun 2, V Hlinkách 1548, PSČ
266 01, jako pronajímatelem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na směnu pozemku p. č. 1375/45
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 98 m2, v k. ú. Beroun (vznikl
oddělením z p. č. 1375/2) z vlastnictví města Beroun do vlastnictví společnosti
PNEU Boháč s. r. o., Na Morákově 160, Beroun, za pozemek p. č. 1375/46 –
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 94 m2, (vznikl oddělením
z p. č. 1375/13) z vlastnictví společnosti PNEU Boháč s. r. o., do vlastnictví
města Beroun, s tím že směna pozemků bude provedena bez finančního vyrovnání, náklady spojené se směnou pozemků uhradí město Beroun a doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dohody o postoupení práv a povinností ze smlouvy
o podnájmu ze dne 15. 9. 2014 mezi společností Wednesday s. r. o., se sídlem
Slavojova 579/9, Nusle, 128 00 Praha 2 stávajícím pronajímatelem, společností
Paita a. s., se sídlem Praha 1, Opletalova 45, PSČ 110 00 novým pronajímatelem
a městem Beroun, jako podnájemcem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením dohody o přeúčtování služeb za dodávky elektrické energie, plynu a vody (vodné stočné) mezi společností PLZEŇKA,
spol. s r. o., se sídlem Beroun 2, Plzeňská 83, a městem Beroun,
v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby – nájezdové
plošiny pro bezbariérový přístup k domu čp. 39, Tovární ulice, 266 01 Beroun
na části pozemku p. č. 885/5 – ostatní plocha (jiná plocha) o výměře cca
23 m2 se Společenstvím pro dům Tovární 39 Beroun, se sídlem Tovární 39, 266
01 Beroun-město, v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města vypůjčit pozemek st. 1812/9 –
zastavěná plocha anádvoří ovýměře 247m2, jehož součástí je budova sč.p.192 –
stavba občanského vybavení, ul. U Kasáren, 266 01 Beroun-město a část pozemku st. 1812/1 o výměře 184 m2 – zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Beroun,
spolku Lomikámen, o. s., se sídlem Bezručova č. p. 928, 266 01 Beroun-město
na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2033, za účelem provozování terapeutické
dílny „Jiná káva“.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou mezi městem Beroun a nájemcem paní A. Z. na dobu
určitou od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2017, na byt I. kategorie č. 106 ve 2. nadzemním
podlaží o velikosti podlahové plochy 40,67 m2 na adrese 266 01 Beroun-město,
Na Parkáně č. p. 111, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením: 1) Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního
určení v domě s pečovatelskou službou mezi městem Beroun a nájemcem paní
A. K. na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017, v předloženém znění. 2)
dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou
službou mezi městem Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, 266 43 Beroun
a nájemcem paní E. S. na dobu určitou od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Sejdeme se
na Plzeňce“ uzavřené 8. 12. 2014 mezi městem Beroun a zhotovitelem akce
společností Energie – stavební a báňská a. s., se sídlem Vašíčkova 3081, 272
04 Kladno, v předloženém znění.
RM vyhlašuje nabídku č. 5 dodavatele Karel Řehoř, se sídlem Svatopluka Čecha
1249, 273 09 Kladno-Švermov jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení
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na veřejnou zakázku malého rozsahu „Radnice – fasáda Na Nové – opětovné
vypsání”. Nabídková cena je 668 486 Kč bez DPH
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Radnice – fasáda Na nové –
opětovné vypsání“ s dodavatelem Karel Řehoř, se sídlem Kladno-Švermov,
v předloženém znění. Výše ceny díla je 668 486 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Oprava městských bran“ se
společností ZKRAT STAVBA s. r. o., se sídlem Kurta Konráda 962/17, 190 00
Praha – Libeň v předloženém znění. Výše ceny díla je 297 021 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení a přisvětlení
přechodů v ul. Pod Homolkou v Berouně“ se společností CESA a. s., se sídlem
Jiřího Potůčka 250, Pardubice. Cena díla je 2 173 765 Kč bez DPH.
RM 1) vyhlašuje nabídku č. 2 dodavatele Artumes s. r. o., Beroun-město jako
nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Sportujeme rádi – Hřiště 3. ZŠ – BOZP ”. Nabídková cena je 7 800 Kč bez
DPH. 2) souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy na akci „Sportujeme rádi –
Hřiště 3. ZŠ – BOZP“ se společností Artumes s. r. o., se sídlem K Zahrádkám
1897, 266 01 Beroun-město. Výše ceny díla je 7 800 Kč bez DPH.
RM 1) souhlasí se zrušením části usnesení č. RM 409/2006 ze dne 11. 12.
2006, v němž bylo schváleno, aby všichni bývalí nájemci, kteří privatizací bytového fondu města Beroun získali byt do vlastnictví a v době žádosti byt již
nevlastní (prodej, převod apod.), nebyli zařazováni do evidence žadatelů o pronájem městského bytu, 2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 43
v Talichově ulici 767, 266 01 Beroun, 1 + KK o velikosti 43,5 m2, s paní
A. V. a panem M. P. na dobu určitou od 1.1.2015 do 30.4.2015, 3) bere na
vědomí předloženou žádost pana J. B. 503 53 o byt ve vlastnictví města Beroun
včetně stanoviska Komise bytové, 4) bere na vědomí předložené žádosti o byt
ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska Komise bytové, 5) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní K. K. na dobu určitou
o 6 měsíců, 6) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
s paní R. L. na dobu určitou o 6 měsíců, 7) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem M. D. na dobu určitou o 6 měsíců, 8)
bere na vědomí stanovisko Komise bytové a souhlasí s navrženým postupem
ohledně vymáhání dlužných částek a převzetí bytu č. 38, Talichova 767, Beroun
nájemce pana Š. Š., 9) souhlasí s pronajímáním volného bytu č. 35, Talichova
767, Beroun, původně určeného pro nouzové případy (povodně, požár).
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2015 ze zasedání komise bytové ze 4. 3. 2015.
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2015 ze zasedání komise likvidační, ze 2. 3.
2015.
RM vyhlašuje nabídku č. 2 společnosti ACG – Real s. r. o., se sídlem Radimova
622/38, 169 00 Praha, jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení na akci
„MŠ DRAŠAROVA 1447 – SANACE, ZATEPLENÍ“.
RM souhlasí s vyloučením společnosti PANEL-PROJEKT s. r. o., se sídlem
K Vypichu 551, 273 71 Zlonice, ze zadávacího řízení na akci MŠ DRAŠAROVA
1447 – SANACE, ZATEPLENÍ.
RM vyhlašuje nabídku společnosti Technické služby Beroun, s. r. o., se sídlem
Viničná 910, 266 01 Beroun jako nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Okrasná zeleň – výzdoba města k 750. výročí
založení města”. Nabídková cena je 1 146 223 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 12 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ve městě Beroun, uzavřené mezi městem Beroun a ČR
– HZS Středočeského kraje, Kladno, v předloženém znění.
RM vyhlašuje nabídku č. 2 Tiskárny Havlíčkův Brod a. s., se sídlem Husova
1881, 580 01 Havlíčkův Brod jako nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Tisk knihy k výročí 750 let města Beroun”.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Tisk knihy k výročí 750 let
města Beroun“ se společností Tiskárny Havlíčkův Brod a. s., v předloženém
znění. Nabídková cena je 152 500 Kč bez DPH.
Starostka města a RM 1) nesouhlasí s poskytnutím Záštity starostky města
Berouna nad akcí „4. ročník Strollering Závody kočárků 2015 s Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou“. 2)souhlasí sposkytnutím finančního příspěvku
– dotace ve výši 5.000 Kč MUDr. Barboře Trhlíkové, se sídlem Štěpánkova
611/3, 266 01 Beroun-město, z organizace 3555 34 29 Příspěvky zájmovým
organizacím, na částečné pokrytí finančních nákladů spojených s pořádáním
akce „4. ročník Strollering Závody kočárků 2015 s Českou průmyslovou zdravotní
pojišťovnou“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvkum 5 000 Kč Nadačnímu fondu
GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 7, 350 40 Cheb z organizace 3555 34 29
Příspěvky zájmovým organizacím, na částečné pokrytí finančních nákladů spojených s pořádáním akce „XXIV. ročník celostátní dějepisné soutěže studentů
gymnázií“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku 10 000 Kč Dobromysli, o. p. s.,
se sídlem Bezručova 928, Beroun-město z organizace 3263 33 19 Příprava
oslav 750 let Berouna, na částečné pokrytí finančních nákladů akce „Mňága
a Žďorp & Simeon Soul Charger pro Dobromysl“, s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí a se zařazením akce do oslav k výročí 750 let města
Beroun.
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RM schvaluje vzorové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
kulturní činnost z rozpočtu města z organizace 3666 33 19 Dotace na kulturní
činnost, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na kulturní
činnost v roce 2015 mezi městem Beroun a jednotlivými subjekty takto: 1) se
spolkem Modrej Beroun, o. s., ve výši 40 000 Kč na projekt „Hudební setkání
Modrej Beroun 2015“, 2) Se spolkem Seydlovo sdružení, ve výši 40 000 Kč na
projekt „Cyklus koncertů duchovní hudby 2015“, 3) se spolkem Taneční Centrum
R.A.K. Beroun, ve výši 40 000 Kč na projekt „Reprezentace na Mistrovství republiky, Mistrovství světa, Mistrovství Evropy 2015“, 4) se školskou právnickou
osobou Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské, ve výši 45 000 Kč na
projekt „Hudební mazec 2015, přehlídka berounských dětských a studentských
hudebních skupin“, 5) s V. M. ve výši 35 000 Kč na projekt „Dechová hudba
Berouňačka v roce 2015“, 6) s Mgr. Marií Holečkovou, ve výši 35 000 Kč na
projekt „Cyklus besed Setkání s autory, které máte rádi“, 7) s Janem Liškou,
ve výši 40 000 Kč na projekt „Beroun Cup 2015“, 8) se spolkem Klub přátel
výtvarného umění, ve výši 20 000 Kč na projekt „Plán akcí Klubu přátel výtvarného umění na rok 2015“, 9) s B. V. na projekt „Smíšený pěvecký sbor Bonbon
– koncertní program 2015“, 10) se spolkem Křesťanský klub Beroun, ve výši
20 000 Kč na projekt „Tradice s rodinou, rodina s tradicí“, 11) s obecně prospěšnou společností Dobromysl, o. p. s, ve výši 30 000 Kč na projekt „Adventní
setkání“, 12) s V. M. ve výši 12 000 Kč na projekt „Malá dechová hudba
Berounská šestka v roce 2015“, 13) R. K. ve výši 15 000 Kč na projekt „Taneční
orchestr Václava Zelinky – Vánoční koncert“, 14) s Farní charitou Beroun, ve
výši 15 000 Kč na projekt „Adventní koncert 2015 Farní charity Beroun“,
15) s J. P. ve výši 15 000 Kč na projekt „Fotoklub Beroun“, 16) s P. Š. ve výši
10 000 Kč na projekt „Plán dětských akcí na rok 2015 v Berouně-Jarov“,
17) s L. S. ve výši 15 000 Kč na projekt „Na vršek a z vršku – 3. ročník fotografické
výstavy Lucie Suché“, 18) s Akademií múzických umění v Praze, ve výši
15 000 Kč na projekt „Výstavní síň Jiřího Jeníčka v Berouně a výstavy katedry
fotografie FAMU“, 19) s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže, Příbram,
Pod Šachtami 294, ve výši 12 000 Kč na projekt „Sobotní tvoření“, 20) s Janem
Berdychem, ve výši 40 000 Kč na projekt „Metro club Beroun“, 21) se spolkem
Modrej Beroun, o. s., ve výši 10 000 Kč na projekt „750 modrejch strun –
celoroční klubová setkávání v roce 2015“. 22) s J. P. ve výši 40 000 Kč na
projekt „Almanach berounských fotografů“, 23) se spolkem TJ Sokol Beroun,
ve výši 40 000 Kč na projekt „Almanach Sokol“. 24) s R. K. ve výši 35 000 Kč
na projekt „Živnostníci místní i přespolní – 5. berounské reminiscence“,
25) se spolkem LBDK, o. s., ve výši 30 000 Kč na projekt „Tradice a legendy“,
26) s příspěvkovou organizací Jungmannova základní škola Beroun, ve výši
10 000 Kč na projekt „S paletou mezi berounskými branami“, 27) s pobočným
spolkem Sbor dobrovolných hasičů Beroun-Jarov, ve výši 10 000 Kč na projekt
„Vánoční strom“, 28) se spolkem Potkávání o. s., ve výši 10 000 Kč na projekt
„Virtuální universita třetího věku“, 29) s pobočným spolkem Sbor dobrovolných
hasičů Beroun-Jarov, ve výši 3 000 Kč na projekt „Maškarní na ledě“, 30) s příspěvkovou organizací Jungmannova základní škola Beroun, ve výši 7 000 Kč
na projekt „Jungmannova škola hledá slavíčka“, 31) se Sborem církve adventistů
sedmého dne Beroun, ve výši 6 000 Kč na projekt „600 let od upálení Mistra
Jan Husa“, 32) se spolkem ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z. s., se sídlem Pod
Lesem 4939, 430 03 Chomutov, ve výši 5 000 Kč na projekt „Kdo byl doktor
klavír“, 33) se spolkem ŠANCE ŽÍT – CHANCE BE LIVE, z. s., ve výši 5 000 Kč
na projekt „Dívka k rytmu zrozená“.
RM schvaluje vzorové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun z organizace 3555 34 29 Příspěvky zájmovým organizacím
a organizace 3263 33 19 Příprava oslav 750 let Berouna, v předloženém znění.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2015 ze zasedání komise dopravy, konaného
25. 2. 2015.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2015 ze zasedání komise zdravotnictví a sociálních
věcí, konaného 10. 3. 2015.

Z usnesení Rady města Beroun dne 12. 3. 2015
RM schvaluje program schůze rady města dne 12. 3. 2015
RM 1) bere na vědomí skutečnost, že společnost JMK Elektro, s. r. o., se sídlem
Branišovice 59, 671 77 Branišovice odmítla uzavřít smlouvu na akci „Prodejní
stánky II“. 2) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností DELTA Svratka
s. r. o., se sídlem Partyzánská 411, 592 02 Svratka na akci „Prodejní stánky II“,
v předloženém znění. Výše ceny za provedení díla je 171 600 Kč bez DPH.
RM 1) bere na vědomí skutečnost, že společnost GRANO Skuteč spol. s r. o.
odmítla uzavřít smlouvu na akci „Pěší zóna v ul. Palackého a U Plzeňské brány“.
2) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Pěší zóna v ul. Palackého
aUPlzeňské brány“ se společností BOKR s. r. o., Praha 5-Třebonice, vpředloženém
znění. Výše ceny je 1 114 550 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku NI k Pojistné smlouvě o skupinovém úrazovém
pojištění podle sazby 2UX č. 1422507041 s pojišťovnou Kooperativa, a. s.,
Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, na rok
2015, v předloženém znění.
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RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Sportujeme rádi – Hřiště 3.
ZŠ“ se společností SILNICE CHMELÍŘ Plzeň, v předloženém znění. Výše ceny za
provedení díla činí 3 579 387 Kč bez DPH.

Ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 12. 3. 2015
ZM schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 12. 3. 2015.
ZM bere na vědomí zájem společnosti AVE CZ odpadové hospodářství
s. r. o. o odkup části podílu města Beroun ve společnosti TS Beroun, s. r. o.
ZM souhlasí, aby město Beroun zahájilo obchodní jednání se společností AVE
CZ odpadové hospodářství s. r. o. ve věci možného odkupu části podílu města
Beroun ve společnosti Technické služby Beroun, s. r. o., a to ve výši 40–45 %.
ZM pověřuje starostku města vedením jednání se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o. s tím, že o postupu a průběhu bude průběžně informováno
zastupitelstvo města a podrobně zejména finanční výbor zastupitelstva města.
ZM souhlasí s návrhem, aby byla do běžných výdajů v rámci 1. úpravy rozpočtu
města Beroun na rok 2015 zařazena částka ve výši 980 tis. Kč na zpracování
finančního ohodnocení společnosti Technické služby Beroun, s. r. o. a související
právní analýzy, a s ohodnocením minimálně 3 variant (společnost komplet,
společnost bez parkovacího domu, společnost bez parkovacího domu i parkovacího systému jako celku).
ZM schvaluje I. úpravu rozpočtu města Beroun na rok 2015 (Rozpočtové
opatření č. 1) v předloženém znění.
ZM souhlasí, aby byl příspěvek z rozpočtu města Beroun pro Aquapark Beroun,
a. s. na rok 2015 ve výši 13 800 000 Kč poskytnut jako peněžitý příplatek
akcionáře mimo základní kapitál vkladem do vlastního kapitálového fondu
společnosti Aquapark Beroun, a. s., Beroun-Závodí, 266 01 Beroun.
ZM bere na vědomí zprávu o použití dotace z rozpočtu města na sportovní
činnost v roce 2014.
ZM souhlasí s pokračováním procesu pořízení nového územního plánu v souladu
s uvedenou variantou č. 1.
ZM 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, do vlastnictví města Beroun.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na část pozemku p. č. 2723/1 – ostatní
plocha (jiná plocha) o výměře 1 m2 v k. ú. Beroun, s manželi M. a J. K. za cenu
1000 Kč/m2.
ZM 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
(vznikly oddělením z pozemku p. č. 1279/4 v k. ú. Beroun), za celkovou kupní
cenu 55 000 Kč a náklady s prodejem spojenými.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem P. H. na prodej pozemku
p. č. 316 o výměře 112 m2 – ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zdejcina, za
celkovou kupní cenu 103 264 Kč.
ZM 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.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s paní J. V. na prodej pozemku st.
4223 o výměře 35 m2 – zast. plocha a nádvoří v k. ú. Beroun (na tomto pozemku
je stavba garáže ve vlastnictví kupujícího), za celkovou kupní cenu 35 000 Kč.
ZM 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.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. č. 1441/45 – ostatní
plocha (jiná plocha) o výměře 10 m2 v k. ú. Beroun (oddělen geometrickým
plánem z pozemku p. č. 1441/30 – ostatní plocha (zeleň) v k. ú. Beroun)
s panem F. L. a paní K. L. za cenu ve výši 3 670 Kč.
ZM 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, PSČ 148 00.
ZM 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
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Okénko zastupitelů
Na této stránce v souladu s tiskovým zákonem zveřejňujeme
vyjádření zastupitelů města. Pravidla pro zveřejňování příspěvků
v městském zpravodaji najdete na webu www.mesto-beroun.cz.

Komu vadí nepříjemné otázky?

M

ístostarosta Berouna, pan
Josef Urbánek, odstoupil.
Chápeme. Vůbec však nechápeme
teatrální zdůvodnění a hysterickou
kampaň plnou osobního napadání,
která se okolo jeho rozhodnutí rozpoutala. Pan Urbánek byl ve funkci
čtyři měsíce. Zúčastnil se třech
zasedání městského zastupitelstva.
Za celou tuto dobu se ho nikdo
z opozice na nic neptal, nikdo ho
nekritizoval, nikdo se s ním o ničem
nedohadoval, nikdo po něm dokonce nepožadoval žádnou práci, aby
překvapivě odstoupil krátce poté,
co se nám podařilo prosadit první
z bodů pro transparentní Beroun
– zveřejňování smluv, faktur
a objednávek na internetu
(www.transparentniberoun.cz).
Z naší strany se vždy jedná
o konkrétní otázky na nevyjasněná
témata a požadavky na jejich pravdivé odpovědi. Ať už jde o problematiku parkování v centru města,

kritizovaný parkovací dům, nevysvětlený nákup dražšího venkovního
kluziště, nahrazení městského hřiště
v Hlinkách hokejbalovou arénou,
řešení provozu zimního stadionu,
vytvoření nových autobusových
linek v souvislosti s výstavbou autobusového nádraží, ale i stále městem nevymáhané dluhy za
nepostavené cesty ke golfu a k areálu Franken Maxit.
Zatímco nás vedení města
napadá z agresivity, my pouze
naplňujeme, co jsme slíbili před
volbami. Na dalším zastupitelstvu
proto navrhneme zavedení jmenovitého hlasování zastupitelů a zveřejňování všech zápisů z komisí
rady a výborů zastupitelstva. Jestli
z těchto důvodu začínají členové
vedení města odstupovat, tak je
skutečně něco špatně.
Ing. Tomáš Havel
a Ing. arch. Martin Patera,
Strana zelených a Beroun sobě 

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; 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.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Beroun st.
5972 o výměře 53 m2 – zast. plocha a nádvoří (na pozemku stojí budova bez
čp/če technického vybavení – stavba vodárny, která je ve vlastnictví společnosti
Vodovody a kanalizace Beroun a. s.) a p. č. 2117/5 o výměře 559 m2 – ostatní
plocha, jiná plocha (pozemek je oplocen a tvoří ochranné pásmo okolo vodárny
– je zde umístěn akumulační prostor vodojemu) se společností VaK Beroun,
a. s., za celkovou kupní cenu 108.702 Kč, z důvodu vlastnictví vodárenského
zařízení umístěného na předmětných pozemcích, které slouží k zajišťování
zásobování města Beroun pitnou vodou.
ZM nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků v k. ú. Beroun
st. 5972 o výměře 53 m2 – zast. plocha a nádvoří (na pozemku stojí budova
bez čp/če technického vybavení – stavba vodárny, která je ve vlastnictví společnosti VaK Beroun a. s.) a p. č. 2117/5 o výměře 559 m2 – ostatní plocha,
jiná plocha (pozemek je oplocen a tvoří ochranné pásmo okolo vodárny – je
zde umístěn akumulační prostor vodojemu) s J. M. za celkovou kupní cenu
612 000 Kč, neboť není vlastníkem vodárenského zařízení umístěného na předmětných pozemcích, které slouží k zajišťování zásobování města pitnou vodou.
ZM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy na bezúplatný převod pozemků
p. č. 1502/10 o výměře 222 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace,
p. č. 1502/11 o výměře 25 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1508/2
o výměře 130 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1508/5 o výměře
50 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1508/7 o výměře 561 m2
– ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k. ú. Beroun s ČR – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem.
ZM: a) souhlasí se záměrem zastupitelů Ing. Tomáše Havla a Ing. arch. Martina
Patery na zveřejňování dokumentů města, b) ukládá Radě, aby předložila zastupitelstvu ke schválení nejpozději do 24. 6. 2015 návrh pravidel pro zveřejňování
dokumentů města, ve kterých bude podrobně zpracován okruh zveřejňovaných
dokumentů a podmínky a postupy při jejich zveřejňování na základě předloženého návrhu zastupitelů Ing. Tomáše Havla a Ing. arch. Martina Patery.
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Kulturní přehled – KVĚTEN
Noc kostelů nabízí netradiční zážitky
J
iž tradiční akce Noc kostelů se
letos bude konat v pátek 29. května, která bude, stejně jako v předchozích letech, opět příležitostí
pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře
zde nabídnout možnost setkat se
s křesťanstvím prostřednictvím
hudby, umění, duchovního zážitku...

Sbor Českobratrské církve
evangelické působí na Husově
náměstí č. p. 43, pořadatelé připravili od 17 hodin velkou bojovou hru pro děti a mládež neboli
průzkum místních kostelů, modliteben a jiných posvátných míst
s rozličnými úkoly i odměnami.
Dále zde budou vystaveny starobylé knihy, křesťanské a židovské

liturgické předměty a dopisy čtenářům Přemysla Pittra.
V kostele sv. Jakuba je na pořadu od 18 hodin pravidelná večerní
bohoslužba Mše svatá a po ní následuje Ticho jako v kostele, což bude
příležitost k osobnímu ztišení v pokojné večerní atmosféře kostela.
Vpřípadě zájmu možnost rozhovoru
s farníky či s knězem. 

SOUTĚŽTE O PĚT
VSTUPENEK NA PARTIČKU
 Který účinkující z Partičky se
narodil v Ostravě?
 Který vystudoval balet?
 Který je také režisérem pořadu
Tele Tele?
Správné odpovědi zašlete do
15. května 2015 na e-mailovou
adresu: ktvv@muberoun.cz.
Vylosovaní výherci budou zveřejněni v červnovém Radničním listu.

Muzea
1.

Svět barevných kostek
PÁ

12.00

Muzeum Žebrák

Hrnčířské trhy v Muzeu berounské keramiky
2.–3. Jarmark řemesel
SO–NE

Geopark Barandien

Iva Hubáčková v Muzeu berounské keramiky
8. Páté „Čekání na berounskou tramvaj“
7.

PÁ

12.

14.00

Husovo náměstí Beroun

Pod palbou hloubkařů
ÚT

18.00

Muzeum Českého krasu

17. Geologická exkurze do Skryjí
NE

10.00

Parkoviště Skryje

Výstava exponátů z Lega na ploše více než 11 m2 od tvůrce P. Šimra i ze sbírek
soukromých sběratelů. Vernisáž 1. 5. od 12.00. Výstava potrvá do 30. 9.
Práce na hrnčířském kruhu. Otevřené dílny. Více na str. 16.
Každoroční jarmark řemesel pod širým nebem v prostorách expozice geoparku.
Půvabné keramické objekty zličínské výtvarnice Ivy Hubáčkové. Více na str. 16.
Happeningová akce Muzea Českého krasu, která znázorní čekání na opožděnou
tramvaj v dobovém oblečení ve stylu první republiky.
Muzejním podvečerem provede PhDr. Filip Vojtášek, který více než 20 let shromažďuje informace o tzv. hloubkařích, spojeneckých letcích 2. SV.
Návštěva muzea v obci a uctění památky pana Barranda, procházka lokalitami
„Luh“ s výhledem na meandry Berounky a „Pod hruškou“ u Týřovic. Pořádá MČK.

18. Mezinárodní den muzeí

Navštivte v tento den výstavy a expozice muzea za poloviční vstupné.

23.–24.

V Muzeu berounské keramiky vede keramička paní Ivana Kapounová. Více na str. 16.

PO

Muzeum Českého krasu

Víkendový keramický workshop
30. Výstava keramických výrobků žáků ZUŠ V. Talicha
SO

Muzeum berounské keramiky

U příležitosti Dne dětí proběhne 30. 5. v zahradě muzea vernisáž výstavy. Výstavu na
dvoře a v zahradě muzea bude možné navštívit do poloviny června. Více na str. 16.

Pokračující výstavy: Renesance (Muzeum berounské keramiky, do 3. 5.), Berounští fotorici (Muzeum Českého krasu, do 24. 5.), Verona, Beraun,
Beroun (Muzeum Českého krasu, do 28. 9.)
Stálá expozice v Muzeu berounské keramiky – renesanční berounská keramika a historie hrnčířství od pravěku po novověk.

Přednášky a besedy
7.
11.

Setkání s pravoslavnou liturgií
ČT

17.30

Zábranský kostel v Berouně

Květnové povstání na Berounsku
PO

17.30

Městská knihovna Beroun

19. Cesta od závislosti ke svobodě – 12 kroků k uzdravení
ÚT

18.00–19.30 Klub zdraví Závodí

22. Údolím horní Soči
PÁ

19.00

Vinotéka Víno Hruška Tetín

Účastníci Berounské akademie se seznámí tentokráte s liturgií pravoslavnou, přednáší
Mgr. V. Červenka. Přednášky jsou doprovázeny autentickou liturgickou hudbou.
Historik, novinář a zakladatel Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. pohovoří
o průběhu Květnového povstání v roce 1945 a o postupu Vlasovců v našem regionu. Vstup volný.
Krok 5: Přiznali jsme Bohu, sami sobě a jiné lidské bytosti přesnou povahu
svých chyb. Pořádá Život a zdraví, z. s., vstup volný. Kontakt 736 104 362.
Přednáška pana Antonína Jančaříka s podtitulem Po stopách našich dědečků a pradědečků. O krásné
přírodě a mnoha zajímavých místech Julských Alp, jež bylo před sto lety dějištěm krvavých bojů.

Výstavy
1.

Kořeny ženské spirituality

6.

Josef Čapek – malíř, básník, spisovatel

PÁ

Městská knihovna Beroun

ST

Městská knihovna Beroun

11. Šarlatáni a Stíny na kříži
PO

Kavárna Jiná Káva

13.
18.

Talent 2015
Beroun ve starých fotograﬁích
26. Výstava studentů ZUŠ
ÚT

17.00

ZUŠ Václava Talicha

Výstava prací Zuzany Kadlecové. K vidění budou reprodukce ilustrací knihy
Kořeny ženské spirituality. Potrvá celý květen v odd. pro dospělé a ve studovně.
Putovní výstava věnovaná životnímu příběhu J. Čapka obsahuje 13 panelů, které
dokumentují jeho výtvarnou i literární tvorbu. Potrvá do 29. května.
Výstava obrazů Jana Ryndy. Vernisáž proběhne 12. 5. od 17.000. Výstava
potrvá do 8. 6.
Výstava žáků ZŠ Beroun a ZUŠ V. Talicha. Více na str. 20.
Výstava dobových fotograﬁí k 750. výročí založení Berouna. Více na str. 20.
Vernisáž výstavy proběhne 26. 5. od 17.00.

Pokračující výstavy: Tajemství rostlin (Domov seniorů TGM); Výstava keramiky a skla (Muzeum berounské keramiky); Imaginární pohledy (Městská galerie Beroun, do 9. 5.);
Portréty (Výstavní síň Jiřího Jeníčka, do 16. 5.); Fotomat ( Kavárna Jiná Káva, do 11. 5.); Baby & baby (Baby a bejby) – Berounské fotoJezinky (Holandský dům, do 11. 5.);
Náš Beroun (Galerie V Podloubí, do 5. 6.)

www.mesto-beroun.cz
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Hudba
2.

Jarní koncert
SO

16.00

Kostel sv. Jakuba

Koncert absolventů
18.

PO

17.00

ZUŠ V. Talicha

Kdo byl doktor klavír
PO

14.00

DPS Na Parkáně Beroun

19. Koncert KRISKROSKVINTET
ÚT

20.00

Kostel ve Sv. Janu

21. Ondřej Smeykal – didgeridoo solo
ČT

20.00

Kavárna Jiná Káva

25. Violoncello a klavír
PO

19.00

ZUŠ V. Talicha

Slavnostní koncert k 75. výročí ZUŠ
28.

ČT

17.00

Sál České spořitelny

Beata Bocek
ČT

20.00

Kavárna Jiná Káva

29. „Podstatný orchestr“ – Pocta J. J. Rybovi
PÁ

17.00

Sál ZUŠ Václava Talicha

Hudební akce v Metro Clubu Beroun
Metro club Beroun

KVĚTEN

PÁ–SO

Retro večery U Madly
PÁ–SO 18.00–02.00 Retro Bar U Madly

Taneční večery U Štiky
PÁ–SO 20.00

Restaurace U Štiky

Pátky v Pivnici Na Náhonu
PÁ

20.00

Pivnice Na Náhonu

Na programu skladby G. Martiniho., J. J. Ryby a dalších. Účinkují Jiří Šimáček –
viola d'amour, Lukáš Petřvalský – varhany. Vstupné dobrovolné.
Koncert absolventů Základní umělecké školy Václava Talicha. Další koncert
absolventů se koná 20. května v 17.00.
Komponovaný pořad slova a hudby věnovaný nedožitým 90. narozeninám
Jiřího Šlitra v roce 2014.
Charitativní koncert, výtěžek bude věnován na provoz Ekocentra Kavyl ve
Sv. Janu. Od 19.00 možnost návštěvy prostor a seznámení s činností Kavylu.
Netradiční performance na tisíce let starý nástroj australských domorodců
v pojetí jednoho z nejlepších hráčů světa na didgeridoo.
Koncert pořádaný Kruhem přátel hudby. Vystoupí Dominika Hošková a Jiří
Hošek.
Slavnostní koncert pořádaný Základní uměleckou školou Václava Talicha.
Mezioborová prezentace uměleckých oborů.
Koncert osobité písničkářky, jejíž tvorba oplývá výraznou melodií a emocemi.
Na basovou kytaru a trumpetu jí doprovodí Christoffer Strandh.
Koncert nového hudebního tělesa složený ze žáků a přátel ZUŠ Václava
Talicha.
8. 5.–Tomahawk open air warm up –DNB, zdarma;9. 5.–E!E –živě, vstup 120 Kč; 15. 5.–Xavier Baumaxa –
živě, vstup 120 Kč; 16. 5., 23. 5. a 30. 5. – TBA; 22. 5. – Basic Connects – Dj Tráva; 29. 5. – Roccaﬂex
1. 5., 8. 5., 15. 5., 22. 5. a 29. 5. – Dj Sunny;
2. 5., 16. 5. a 30. 5. – Dj Harwey; 9. 5. a 23. 5. – Dj Tomáš Mašek
1. 5. a 15. 5. – Duo Melody; 2. 5., 16. 5. a 29. 5. – Jarda Petarda; 30. 5. – Modrej Beroun
(festival bluegrassové hudby, od 14.00), 8. 5. a 22. 5. – Empatia, 9. 5. a 23. 5. – Dj Pupík
1. 5. – Česko – Švédsko (přenos); 8. 5. – Živá hudba (rock a country); 15. 5. –
Vepřové hody (živě rock a pop); 22. 5. – Duo Vlasta a Pavla (rock a pop);

Ostatní akce
2.–3.
2.
8.
9.

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy
Koláče fest
Oslavy 70. výročí Dne vítězství
Pochod Jarním Českým krasem
Restaurant day
SO

12.00

Beroun Závodí

Tradiční setkání sběratelů pivních etiket
16.

SO

9.00

Restaurace U Kropáčů

Tetín pro Klubíčko
SO

10.00–17.00 Vinotéka Hruška Tetín

Staročeské máje
SO

13.00

Chyňava

20.–23. Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře
ST–PÁ 9.00–17.00 KD Horymír Neumětely

29.

Noc kostelů
SO

19.00–22.00 Berounské kostely

Cesta za pohádkou
SO

13.00

SO

15.00
10.00

Festival restaurací amatérských kuchařů proběhne na Závodí u autobusového
nádraží.
Tradiční setkání sběratelů pivních etiket pořádá Medvěd Club Beroun.
Charitativní akce na podporu neziskové organizace Klubíčko Beroun o.p.s.Řemeslné tržiště,Růžová slavnost–
degustace růžových vín, 1. Tetínské knižní kramaření – knižní bazar, hudba – folk, blugrass, country.
Průvod obcí od 13.00, živá hudba a taneční zábava v pohostinství U Lepičů
od 20.00. Zahraje Láďa Horváth Band.
Přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbách okresu Beroun v mysliveckém roce
2014–2015. Pořádá okresní myslivecký spolek a MÚ Beroun, Hořovice a Neumětely.
V berounském okrese se svým návštěvníkům tuto noc otevře a s doprovodným
programem představí celkem 11 kostelů. Více informací na www.nockostelu.cz.

Tradiční pohárová soutěž tanečních skupin – hiphop, show disco dance, break dance. Lístky
k dostání na místě v den akce. Pořádá taneční centrum R.A.K. za ﬁn. podpory města Beroun.

8.30–11.00 Městská knihovna Beroun

Štulec – Den dětí
31.

42. ročník turistické akce pořádá turistický oddíl TJ Lokomotiva. Více na str. 19.

TJ Lokomotiva

Soboty na dětském
SO

Dvoudenní vzpomínková akce. Více na str. 4.

Sport. areál U Kolečka, Křivoklát

Beroun Cup
SO

Folklor a gastronomie, vystoupení folklorních souborů. Více na str. 20.

Pro děti je připravena pohádková cesta s drobnými úkoly a sladkou odměnou. Začátek trasy je
u medvědů a vstupné činí 20 Kč/dítě. Akci pořádá Dům dětí a mládeže za ﬁn. podpory Města Beroun.
Dětské odpoledne plné zábavy. Atraktivní soutěže o ceny, dětská diskotéka,
opékání buřtů a ohňostroj. Vstup zdarma.

Městská hora u medvědů

Dětský den na Křivoklátě
30.

Tématem letošních trhů bude ruční výroba hudebních nástrojů. Více na str. 20.

Zavítat na oddělení pro děti můžete v sobotu 30. května 2015 od 8.30–11.00
hodin.
Den dětí v režii MKC u řeky na Štulovně od 13.00.

ŠTULEC Den dětí mohou rodiče s dětmi oslavit tentokrát u řeky na
Štulovně. Odpoledne plné her, dovádění, muziky a pohádek připravilo
městské kulturní centrum ve spolupráci s domem dětí a mládeže. Písničky přiveze nezbedný Orchestr Péro za kloboukem a o pohádky se
postarají divadla Koňmo a Krasohled. Pro rodiče i děti bude k mání
něco na zub i na zapití. Přijďte se trošku pošťuchovat!

www.mesto-beroun.cz

13.00 začátek
14.00 Divadlo Koňmo – Jak šlo vejce na vandr
15.30 Divadlo Krasohled – O Malence
17.00 Divadlo Koňmo – Vodnická pohádka
V mezičasech Orchestr Péro za kloboukem, plstění pro začátečníky, hry,
soutěže a další kratochvíle.
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Městské kino Beroun

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

1.
2.

začátek

PÁ
SO

3.

NE

4.

PO

5.

ÚT

6.

7.

8.

9.

ST

ČT

PÁ

SO

10. NE
11. PO
12. ÚT
13.

ST

14.

ČT

15.

PÁ

16. SO

17. NE

18. PO

19. ÚT
20.
21.
22.

ST
ČT
PÁ

23. SO

24. NE

čas

popis

18.30

Avengers: Age of Ultron 3D

název

USA

145

Nová spojenectví a nečekané zvraty v akčním dobrodružství.

15.30

SpongeBob ve ﬁlmu: Houba na suchu

USA

84

Animovaná rodinná komedie.

pozn.
12

17.30

Je prostě báječná

USA

93

Živelná komedie s J. Aniston, O. Wilsonem a Q. Tarantinem.

T 12

20.00

Avengers: Age of Ultron 3D

USA

145

Nová spojenectví a nečekané zvraty v akčním dobrodružství.

12

15.30

Paddington

VB/F

98

Animovaná rodinná komedie.

18.30

Avengers: Age of Ultron 3D

USA

145

Nová spojenectví a nečekané zvraty v akčním dobrodružství.

17.30

Je prostě báječná

USA

93

Živelná komedie s J. Aniston, O. Wilsonem a Q. Tarantinem.

T 12

20.00

Avengers: Age of Ultron 3D

USA

145

Nová spojenectví a nečekané zvraty v akčním dobrodružství.

12

17.30

Je prostě báječná

USA

93

Živelná komedie s J. Aniston, O. Wilsonem a Q. Tarantinem.

T 12

20.00

1001 gramů

F/No

93

Křehký emocionální příběh z vědeckého prostředí.

T 12

13.45

Ovečka Shaun ve ﬁlmu

VB/FR

85

Rodinná animovaná komedie. Jak ovečka chtěla uspat farmáře.

12

17.30

Fotograf

ČR

133

Film inspirovaný osudy světoznámého fotografa J. Saudka.

20.00

Noční běžec

USA

114

Akční krimi příběh o záchraně odcizeného syna.

T 12

15.30

Ghoul

ČR

86

Thriller o trojici ﬁlmařů. Režie Petr Jákl ml. Zlevněné představení.

15

18.30

Noční běžec

USA

114

Akční krimi příběh o záchraně odcizeného syna.

T 12

15.30

Animáčky

ČR

17.30

Vybíjená

ČR

120

Komedie režiséra Petra Nikolaeva.

12

20.00

Avengers: Age of Ultron 3D

USA

145

Nová spojenectví a nečekané zvraty v akčním dobrodružství.

12

15.30

Popelka

USA

105

Nová verze známé pohádky.

15

Pásmo krátkých animovaných ﬁlmů studentů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

17.30

Je prostě báječná

USA

93

Živelná komedie s J. Aniston, O. Wilsonem a Q. Tarantinem.

T 12

20.00

Noční běžec

USA

114

Akční krimi příběh o záchraně odcizeného syna.

T 12

15.30

Velká šestka

USA

108

Rodinná komedie o geniálním konstruktérovi robotů.

17.30

Samba

FR

120

Příběh nabitý emocemi, v hlavní roli Omar Sy z Nedotknutelní.

T 12

20.00

Ex Machina

USA

108

Sci-ﬁ thriller. Napínavý příběh o geniálním vědci.

T 15

18.30

Ex Machina

USA

108

Sci-ﬁ thriller. Napínavý příběh o geniálním vědci.

T 15

17.30

Ex Machina

20.00

Druhý báječný hotel Marigold

13.45

Ovečka Shaun ve ﬁlmu

18.30

Ex Machina

USA

108

Sci-ﬁ thriller. Napínavý příběh o geniálním vědci.

T 15

18.30

Šílený Max: Zběsilá cesta 3D

Aus

120

Akční dobrodružný ﬁlm. Zběsilá jízda do nehostinné budoucnosti.

T

17.30

Je prostě báječná

USA

93

Živelná komedie s J. Aniston, O. Wilsonem a Q. Tarantinem.

T 12

20.00

Šílený Max: Zběsilá cesta 3D

Aus

120

Akční dobrodružný ﬁlm. Zběsilá jízda do nehostinné budoucnosti.

T

15.30

Malý pán

ČR

75

Klasická loutková pohádka podle úspěšné dětské knihy.

17.30

Samba

FR

120

Příběh nabitý emocemi, v hlavní roli Omar Sy z Nedotknutelní.

T 12

20.00

Šílený Max: Zběsilá cesta 3D

Aus

120

Akční dobrodružný ﬁlm. Zběsilá jízda do nehostinné budoucnosti.

T

15.30

Malý pán

ČR

75

Klasická loutková pohádka podle úspěšné dětské knihy.

18.30

Šílený Max: Zběsilá cesta 3D

Aus

120

Akční dobrodružný ﬁlm. Zběsilá jízda do nehostinné budoucnosti.

USA

108

Sci-ﬁ thriller. Napínavý příběh o geniálním vědci.

T 15

USA/VB

122

Komedie se suchým britským humorem o lásce a zklamání.

T

VB/FR

85

Rodinná animovaná komedie. Jak ovečka chtěla uspat farmáře.

T

13.45

Ovečka Shaun ve ﬁlmu

VB/FR

85

Rodinná animovaná komedie. Jak ovečka chtěla uspat farmáře.

17.30

Je prostě báječná

USA

93

Živelná komedie s J. Aniston, O. Wilsonem a Q. Tarantinem.

T 12

20.00

Šílený Max: Zběsilá cesta

Aus

120

Akční dobrodružný ﬁlm. Zběsilá jízda do nehostinné budoucnosti.

T

17.30

Ex Machina

USA

108

Sci-ﬁ thriller. Napínavý příběh o geniálním vědci.

T 15

20.00

Klub rváčů (ﬁlmový klub)

USA/D

139

Kultovní snímek Davida Finchera. V hl. rolích E. Norton a B. Pitt.

T 15

13.45

Ovečka Shaun ve ﬁlmu

VB/FR

85

Rodinná animovaná komedie. Jak ovečka chtěla uspat farmáře.

18.30

Avengers: Age of Ultron

USA

145

Nová spojenectví a nečekané zvraty v akčním dobrodružství.

T 12

15.30

Diplomacie

FR/Něm

84

Píše se 25. srpna 1944 a Spojenci vstupují do Paříže. Zlevněné.

T 15

18.30

Život je život

ČR

95

O. Vetchý a S. Stašová v hl. rolích české komedie.

17.30

Poltergeist 3D

USA

120

Horor o rodině, v jejichž domě se začnou dít podivné věci.

20.00

Život je život

ČR

95

O. Vetchý a S. Stašová v hl. rolích české komedie.

15.30

Píseň moře

IR/D/FR

93

Pohádka pro celou rodinu o tulení víle. České znění.

17.30

Život je život

ČR

95

O. Vetchý a S. Stašová v hl. rolích české komedie.

20.00

Poltergeist 3D

USA

120

Horor o rodině, v jejichž domě se začnou dít podivné věci.

15.30

Malý pán

ČR

75

Klasická loutková pohádka podle úspěšné dětské knihy.

17.30

Život je život

ČR

95

O. Vetchý a S. Stašová v hl. rolích české komedie.

20.00

Rychle a zběsile 7

USA

140

Akční krimi thriller.

27.

ST

13.45

Ovečka Shaun ve ﬁlmu

28.

ČT

15.30

Králova zahradnice

VB/FR

85

Rodinná animovaná komedie. Jak ovečka chtěla uspat farmáře.

VB

116

Velká kostýmní podívaná z doby krále Ludvíka XIV. Zlevněné.

T 15

T 15

T 12

T 12

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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Volný čas
123angličtina,
www.123anglictina.cz, tel.: 605 355 079, Mgr. Zuzana Kačerovská-Gürtlerová
LETNÍ KURZY ANGLIČTINY PRO DĚTI A TEENAGERY: Intenzivní týden
s angličtinou, kde potkáte nové kamarády, naučíte se spoustu nových
věcí a zažijete hodně legrace. Vyměňte učebnice a gramatiku za písničky,
hry a konverzaci. Ve všech kurzech je maximální počet 6 studentů! LETNÍ
INTENZIVNÍ KONVERZAČNÍ KURZ PRO TEENAGERY: 27.–31. 7.,
9.00–12.15 hodin, 2250 Kč. LETNÍ INTENZIVNÍ KURZ PRO DĚTI
S WORKSHOPEM: 3.–7. 8., 9.00–12.15 hodin, 2250 Kč. INTENZIVNÍ
LETNÍ PŘÍPRAVNÝ KURZ K MATURITĚ: Vhodné pro maturitu v září 2015 a
pro jarní termín 2016! 13.–25. 7., 36 h – 6120 Kč
Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu, o. s. Beroun
www.taijiquan-beroun.cz / www.wingchun-winglam.cz. Nad Stadionem
342, Králův Dvůr, tel.: 607 919 927. Od 1. 7. otevřeny nové kurzy taičičuan, kurzy sebeobrany wing čchun, a dva 7denní kempy pro dospělé:
Military Camp 2015 od 12. do 19. 7. a od 16. do 22. 8. Přijďte nás navštívit!
B-FIT s Terezou
www.b-fitsterezou.cz, tělocvična 3. ZŠ na Wagnerově náměstí, e-mail:
tereza@b-fitsterezou.cz, tel.: 777 012 285. Pravidelné fitness skupinové
lekce v Berouně
DeepWork – NOVINKA V ČR! – každé ÚT od 18.00. Dynamický funkční
trénink ve spojení s filozofiemi Dálného východu. Pro ženy i muže. Zumba
fitness – každý PÁ od 18.00. Vhodné pro nováčky i pokročilé. Zumba
pro děti – každý PÁ od 17.00. Zábavný taneční program pro děti od 5
do 11 let.
BABYCLUB – HROŠÍK
www.babyclub-hrosik.cz, tel.:737 348 903, e-mail: babyclub@seznam.cz.
PLAVÁNÍ DĚTÍ: Od 6 měsíců do 3 let v rodinném bazéně v Berouně Na
Marjánce. Od 3 let do 12 let ve školním bazéně OA v Berouně. Plavání
neslyšících a hendikepovaných dětí. Plavání MŠ a ZŠ v bazénu OA. Individuální a citlivý přístup. Všechny instruktorky mají Akreditaci MŠMT
Nácvik a zdokonalování plaveckých způsobů. 27. 4. ZAČAL POSLEDNÍ
KURZ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE, REZERVUJTE SI SVÁ MÍSTA! POSLEDNÍ
ŠANCE SE PŘIHLÁSIT NA CVIČEBNÍ POBYT V CHORVATSKU! Více na webu!
AQUAAEROBIC: Na Marjánce v PO, ÚT, ST 18.00–18.45 a 19.00–19.45
max. 6 žen v bazénu.
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
www.detskyklubsokolik.cz, Lenka Píšová. Těšíme se na 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 2–4 roky s možností výběru dnů
docházky. Přijďte se nezávazně podívat a popovídat si o tom, jakou máte
představu. Rodinná atmosféra a malý kolektiv, individuální přístup. Více
k zápisu, letnímu provozu a příměstským táborům na webu nebo na telefonech: 608 259 990 a 608 259 990.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz, www.letnítáborlipno.cz, www.agenturakrteček.cz. Sadová 731, Beroun. Pí Kozderková, tel.: 605 386 101.
SOUKROMÉ RODINNÉ ZAŘÍZENÍ pro DĚTI OD 6 měsíců do 7 let. Pomáháme
dětem s lepší adaptací v menším kolektivu a lehčím zvládnutím na přechod
do MŠ. Tvořeníčko na rozvoj jemné motoriky, cvičení na rozvoj hrubé
motoriky. Říkanky, čtení, písničky a výlety atd. Na školní rok 2015/16
možná rezervace místa. Kapacita 15 dětí. Nejkratší doba hlídání je 1
hodina. Po–Pá 6–17, po domluvě déle. Po dohodě docházíme do rodin.
KROUŽKY AKURZY: Tvoření, Plavání, Sahadžajóga – meditace, Doučování
ZŠ. Angličtina, Němčina. Na jazyky mohou docházet i děti z jiných zařízení
i škol. Večer pro dospělé. Zahájen zápis na léto a příměstské a pobytové
tábory u Berouna.
Dům dětí a mládeže Beroun, www.ddmberoun.cz
Za finanční podpory města Berouna každou poslední sobotu v měsíci
Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi. Akce se koná od 13.00 v DDM BerounZávodí, Svatojánská ulice 217 (3. patro v budově učiliště). Nutno se telefonicky objednat na tel.: 774 950 671 pí Jelínková. Cesta za pohádkou.
Viz str. 9.

www.mesto-beroun.cz

Flexy – bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – tel.: 608 885 182,
e-mail: marcela.bergerova@seznam.cz. Po 19.00–20.00 a Čt 18.00–19.00.
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.
FAMILY SPINNING BEROUN
www.familyspin.moxo.cz, Lokomotiva Beroun, Tyršova 85, Beroun, tel.:
737 442 801
Autorizované spinningové centrum vás zve do rodinného prostředí, kde
na vás každý den čeká 70minutová lekce spinningu (60 minut spinning
+ 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY (30 minut spinning + 30
minut posilování + 10 minut protažení). Více na webu. Objednávky na
tel.: 737 442 801.
Farní charita Beroun
www.charita-beroun.cz. Vzdělávací centrum v přízemí Komunitního
centra v Bezručově ulici nabízí po celý rok počítačové kurzy pro děti,
dospělé i seniory vždy dopoledne i odpoledne v PO a ST. Kurzy angličtiny
od začátečníků po velmi pokročilé – s českými lektorkami a rodilým
mluvčím pro studenty i dospělé. Do všech kurzů lze přistoupit i nyní od
dubna a zaplatit jen poměrnou část ceny do konce školního roku. První
hodina je vždy na zkoušku zdarma. Rozpisy časů a úrovní výuky najdete
aktualizované na stránkách www.charita-beroun.cz
Jazyková škola Chief, www.cheif.cz
U Stadionu 157, 266 01 Beroun; Tel.: 777 111 453, E-mail:
chief@chief.cz. Komplexní služby jazykového vzdělávání, překlady a tlumočení. Výuka: angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny,
ruštiny, češtiny pro cizince, maďarštiny, japonštiny aj. Firemní a veřejnostní
kurzy, individuální, skupinové, konverzační, víkendové, intenzivní a další
pro děti s rodilým mluvčím až seniory, příprava na mezinárodně uznávané
zkoušky z angličtiny, němčiny aj. Výuka obchodní angličtiny, příprava na
státní zkoušky, business seminars, jazykové pobyty, příprava k přijímacím
zkouškám, maturitě, doučování aj. Výuka v kvalitních učebnách v centru
Berouna nebo u vás ve firmě / doma. Přijatelné ceny s kvalitními českými
a rodilými mluvčími. 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
jazykové služby v Aj jsou poskytovány přímo rodilým mluvčím bez zprostředkovatele. E-mail: ivanchubirka@seznam.cz, tel.:777 886 458.
JAZYKOVÁ ŠKOLA HANY VAVREČKOVÉ, www.jshv.cz
Husovo náměstí 78, skola@jshv.cz, tel.: 311 625 804 . Studujte s námi
v jubilejním 25. školním roce! Je-li volné místo, můžete do kurzu nastoupit
ještě i nyní ke konci školního roku (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. ZÁPISY DO LETNÍCH KURZŮ probíhají. Konverzační kurzy
aj s rodilým mluvčím, opakování úrovně A2 pro studenty 14–16 let, jazykové soustředění před vstupem na SŠ!
Keramická dílna Hany Veckové
Na Hrázi rozšiřuje nabídku volnočasového modelování i pro rodiče s dětmi
– v úterý mezi 10 až 15 hod. ROK BEROUNSKÉHO MEDVĚDA – Přijďte
si namalovat svého medvěda na hrneček či misku – i během víkendu.
Zn. Dohoda jistá. Tel.: 777 996 782, e-mail: veckova.hana@atlas.cz
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 tel.: 311 740 153.
Powerjóga s Markétou
Každé pondělí od 19 h v tělocvičně ZŠ Jungmannova. Podložky s sebou.
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Letní tábory 2015
Přehled letních táborů najdete v dubnovém vydání Radničního
listu, který je k dispozici na webu města. Přímo na přehled se dostanete
také z titulní stránky, kde je ve spodní liště záložka Letní tábory 2015.
Otiskujeme další nabídky:
Krtečkové letní příměstské a pobytové tábory
29. 6.–3. 7. Jsme v krtečkové pohádce. 7.–10. 7. Z pohádky do pohádky.
13.–17. 7. Holčičí týden. 20.–24. 7. Zážitkový tábor v přírodě. 27.–31.
7. Kudy z nudy pouze v němčině. 3.–7. 8. Krtečkové dobrodružství.
10. –14. 8. Týden na kolech. 17.–21. 8. Hravé tvoření. 24.–28. 8. Krtečkové pohádky. Týdny pro děti ZŠ možnost v češtině, angličtině a němčině.
CENA 5 dní 1500 Kč, 4 dny 1200 Kč. Pro děti od 3 let. Každý všední den
od 7.30 do 17.00. Místo konání: koutek Krteček, Sadová 731, Beroun.
Celotýdenní pobytový tábor od soboty do soboty, cena 2250 Kč. Rezervaci
na tel. čísle 605 386 101, nebo e-mailu: petra.patricie@seznam.cz, záloha
je splatná do 29. 5. a doplatek do 30. 6. 2015. Více na www.koutek-krteček.cz
Lesní příměstské tábory v JURTĚ – na KONÍCH – na ZDEJCINĚ
Společně se vydáme po cestách INDIÁNŮ aneb LÉTO v SEDLE
Od 27. 7.–31. 7. a 10. 8.–14. 8., ve věku od 4 do 6 let
Od 13. 7.–17. 7. a 17. 8.–21. 8., ve věku od 7 do 12 let
Individuální přístup – 8 dětí ve skupině
Kontakt: Dana Douderová, tel.: 732 511 604.

Open English, www.open-english.cz
Příměstský tábor – týden s angličtinou – 10.–14. 8. a 24.–28. 8. Pro
děti – přijďte se k nám podívat na výuku, která děti baví a posouvá jejich
angličtinu mílovými kroky vpřed. Do dětských kurzů je možné se hlásit
i v průběhu roku (hodiny budou odpočteny). Výukové CD pro děti v čj.
Interaktivní CD myšky Millie s českými básničkami a rýmovačkami. K osobnímu odběru u nás nebo na www.myskamillie.cz. Pro dospělé –angličtina
po telefonu. Každý den od PO do PÁ 10 minut. 10 týdnů výuky, 5x týdně,
celkem 50 telefonátů. Vy nevíte, kdy během dne zavoláme, což přispívá
tomu, že umíte reagovat v různých situacích. Cena 6000 Kč. Když se přihlásíte a přivedete dalšího zájemce, sleva 50%. Když přivedete 2 zájemce,
kurzovné ZDARMA! Časově omezeno.
RC Slunečnice, e-mail: info@rcslunecnice.cz, www.rcslunecnice.cz
Bezručova 928, budova Komunitního centra, 2. patro, Beroun tel.:
603 141 700, 311 510 541
Rodinné a relaxační Studio KaLa,
www.studio-kala.cz, www.facebook.com/nase.kala
U Archivu 156, 266 01 Beroun, tel.: 728 337 338
Samaya, Alternativní centrum pro setkávání
www.samaya.cz, tel.: 605 583 469, www.potkavani.cz, 777 079 118.
Rezervace na všechny akce je nezbytná.
12. 5. 18.30–20.00 O výživě jinak aneb Jak ovlivnit metabolismus svou
myslí – Beseda s terapeutkou nového oboru psychologie výživy o tom,
jak jednou provždy vyřešit problémy s váhou, rezervace místa: M. Pavlíková,
www.cestaskrz.cz, 777 908 272
24. 5. 14.00–18.00 Mohendžodáro, Tantra jóga pro ženy, Objevte svou
ženskost. Rezervace: R. Jiroušková, 777 331 030,
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. (pingpong, badminton). Miniposilovna také k dispozici.
Možnost sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky na tel.:
311 622 572 po 15.00 nebo e-mail: 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“. Každou
středu od 10.00 u Litavky nebo pátek od 10.00 u Berounky! Kdo radši
cvičí pod střechou, 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 www.strollering.cz/barbora-trhlikova a na www.facebook.com/StrolleringBeroun. Kontakt:
barbora.trhlikova@strollering.cz

www.mesto-beroun.cz

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
DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE BEROUN: tel.: 774 950 671, www.ddmberoun.cz

6.

Dětské tvoření – tužkovník / květník z prádelní šňůry
ST 15.30–17.00

Idea Creative

13. Dětské tvoření – transfer na ﬁmo
ST 15.30–17.00

Idea Creative

20. Dětské tvoření – popisovací hrneček
ST 15.30–17.00

Idea Creative

27. Dětské tvoření – obrázky z popcornu
ST 15.30–17.00

Idea Creative

Přehled kulturních a sportovních akcí
Pro druhou polovinu roku chystá město Beroun
aktualizované vydání přehledu kulturních a sportovních akcí
2015. Kdo má zájem o uveřejnění nějaké akce, může poslat
stručné informace na ktvv@muberoun.cz.
Studio Kytka, www.studio-kytka.cz
Některé dny volná místa ve Školičce Kytičce. Probíhají kurzy 4–6/15 Hrátky
s nemluvňátky: děti od 1 do 2 let ve ČT v 9 hod, děti od 1,5 do 2,5 roku,
kurz lze kombinovat s aqua-aerobikem pro maminky s hlídáním dětí ve
ČT od 9.55. Jednotlivá setkání: 7. 5. Modelínový program, 21. 5. Duha,
experimentování s barvami, 28. 5. Opičí dráha – motorické hry. Přihlášky
na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně. Plavání miminek
a dětí od 6 měs. do 6 let i plavání v Akádě pro děti 4–7 let. Zápisy do
letních školek – plavecké 10.–14. 8., plavecké 3.–7. 8., keramické 27. až
31. 7. a s ježděním na koni 17.–21. 8., letní plavecké soustředění 3. až
7. 8. Rodinná plavání probíhají ve ST, PÁ a SO od 13, 14, 15 a 16 h. Aquaaerobic v PO od 17.45 a 18.30 a 19.15, ve ST od 18.00 a 18.45, ve ČT od
18.00 a 18.45 a v PÁ od 18.00, s hlídáním dětí ve ČT v 9.55. Cvičení
v bazénu pro těhotné ve čt 19.30, služby porodní asistentky.
Studio YOGAWAY, www.yogaway.cz
Na Parkáně 367/14, Beroun.
Den s esenciálními oleji II. sAlenou Urbancovou 12. 5. od 20.00. Dozvíte
se, jaké oleje a doplňky jsou vhodné pro použití v průběhu dne a před
spaním. Aštanga jóga I. s Monikou Slabou v YOGAWAY 16. 5. od 9.00.
Úvodní workshop: 1. BLOK (9.00–12.30) – ÁSANOVÁ DÍLNA. Natrénujeme
pozdrav slunci A a B, aštangovou vinjásu a pozice na přání. 2.
BLOK (14.00–17.00) – LEKCE MYSORE. Cena: každý blok zvlášť 400 Kč,
oba bloky 700 Kč. Přihlášky na tel.: 774 177 583 nebo e-mailu:
monika.sla@seznam.cz. Seminář RainDrop techniky s Alenou Urbancovou 23. 5. od 9.30.
Cena (záloha 50 % splatná v hotovosti do 10. 5., doplatek na místě),
1250 Kč celý seminář, 750 Kč celý seminář při použití vlastních olejů,
230 Kč při účasti pouze na teoretickém úvodu. Rezervace na tel.:
777 685 406, e-mailu info@olejovestesti.com.
Taneční klub R. Chvátalové, www.tanecberoun.cz
Přihlášky do kurzů na rok 2016: na webu, záložka – AKTUALITY NEBO
TAN. KURZY BEROUN. Zadatel uvede jméno a případně partnerku/partnera, se kterým bude tančit. Totéž musí učinit ten, kdo byl jmenován
žadatelem jako partner či partnerka. Tzn. Oba dva v páru musejí podat
elektronickou přihlášku. Pokud žadateli není 18 let uvede e-mail rodičů.
Pokud se přihlašujete samostatně bez partnera/partnerky uveďte –
nemám tanečního partnera/partnerku. Přihláška na září 2016 musí být
podaná v září 2015. Datum přijetí přihlášky je určujícím faktorem při
naplnění kurzu. Čím dříve se přihlásíte, tím lépe. Pro rok 2015 je volných
posledních pár míst, již pouze pro chlapce a páry.
TJ LOKOMOTIVA BEROUN o. s.
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz –
informace recepce Sportcentrum tel.: 311 626 950. Navštivte cvičení pro
ženy v tribuně – čtvrtek 18.–19. hod.
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Řeky přinášely Berounu užitek i zkázu
Jeden ze základních pozemských živlů hrál v dějinách města klíčovou úlohu. Nejenže určil prvotní polohu města na brodu
přes Mži, ale bez jeho přítomnosti by město ani nemohlo existovat. Měl totiž hned trojí funkci. Na druhé straně přítomnost
obou řek obepínajících Beroun od počátku město ohrožovala nebezpečnými záplavami.

V

e středověku se potřeba vody
pro první obyvatele města
i jejich dobytek uspokojovala nepochybně přímo z obou řek. Nesloužily jen ke spotřebě, ale také jako
důležitý pohon několika mlýnů
umístěných většinou na naplaveném říčním ostrově a na Litavce.
Bez nich by bylo jen velmi obtížné
zabezpečit zásobování obyvatel
města i okolí, jelikož obiloviny tvořily zásadní součást jídelníčku.
A konečně třetí úloha, kterou
voda ve středověkém Berouně
plnila, spočívala v jeho obraně. Po
dokončení hradeb počátkem
14. století byl kolem nich vykopán
příkop a následně přes rameno
řeky (pozdější náhon) naplněn
vodou z Berounky. Voda tak znásobovala obrannou funkci hradeb,
i když popravdě řečeno žádné vojsko dobývající se do města nikdy
nezastavila. Vodní příkopy se
postupně zanášely a definitivně

dosloužily ke konci 18. století, kdy
je městská rada nechala zasypat.
Získaná plocha se využila na
zahrady a stavební parcely.
Pro pitné účely se měšťané
odhodlali k vykopání studen vyloženým lomovým kamenem a opatřených vrátkem s okovem. Podobných studen bylo ve městě a na
předměstích na počátku 19. století ještě přes sedmdesát, i když
řada z nich asi již nefunkčních.
Jenže kopanou studnu si mohli
dovolit jen ti movitější, pro ostatní
sloužila obecní kašna na náměstí.
Do ní se přiváděla obyčejná říční
voda z mlýnského náhonu primitivním vodovodem od sladového
mlýna (zhruba v místech dnešní
pekárny) dřevěnými trubkami až
na náměstí. Odkdy sloužil, není
známo, první zmínka o něm
pochází z počátku 16. století, pravděpodobně bude starší. Pumpa
poháněná vodním kolem hnala

vodu skrze dřevěné vrtané trubky
do vodárenské věže u České brány
(na horním konci České ulice)
a odtud samospádem do dřevěné
kašny, kterou nahradila kašna
kamenná v první polovině 18. století.
Druhý vodovod byl gravitační
a přiváděl kvalitní pramennou
vodu z kopců u Jarova. Pozoruhodné je, že voda tekla keramickými
trubkami do kašny ve Slapské ulici. Všechny kašny se musely na
zimu obalovat bedněním, mechem
nebo hnojem, aby nezamrzly.
Teprve koncem 19. století se
město odhodlalo k vybudování
moderního litinového vodovodu
s domovními přípojkami, který
napájely dva vodojemy pod Damilem. Jenže ten s rychlým rozvojem
města přestával dostačovat. Proto
město v letech 1935–1938 nechalo
postavit moderní trubní síť s několika vodojemy na okolních kopcích

V květnu 1872 pustošila Beroun ničivá tsunami

D

ne 25. května 1872 se po přívalových deštích v jihozápadních Čechách rozvodnily tamní toky
natolik, že způsobily dosud nevídanou povodeň, která zasáhla
západní a střední Čechy, kde si vyžádala 237 mrtvých. Obec Hředle
u Zdic byla prakticky smetena
z povrchu země. V Králově Dvoře
Litavka protrhla rybník Měrák a na
město se hnala velká přívalová vlna.
Povodně představovaly temnou stránku polohy města na sou-

toku obou řek. Každoroční malé
povodně bývaly zcela běžnou realitou, ale jednou za čas udeřil živel
ničivou silou. Tyto ničivé povodně
byly již od dob středověké kolonizace odpovědí přírody na snahu
člověka o její spoutání: přeměna
lesní půdy na zemědělskou, přeměna přirozených lesů ve fabriky
na smrkové dřevo, to byly jejich
hlavní příčiny. Přicházely několikrát za století. V případě Berouna
vše zhoršovala morfologie terénu,

Důsledky velké povodně roku 1872 ve Slapské ulici (dobová kresba)
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tedy poměrně úzká kotlina. Například roku 1675 povodeň vyrazila
vrata Dolní brány a pobořila opevnění. Čím více člověk krajinu
měnil, tím záplavy přicházely častěji. Nejhorší bilanci přineslo
19. století, během kterého vtrhla
velká voda do města desetkrát. „Co
nezničí a nezmůže jedna, to podaří
se spojeným silám obou“, psal
odborný tisk o Berounce a Litavce.
Zdaleka nejhorší bilanci si připsala povodeň právě onoho roku
1872.
Po protržení králodvorského
rybníka dorazila vlna o výšce dvou
metrů k Berounu. Proud byl tak
silný, že strhl patnáct domů, nebo
je podmáčel tak, že se zbortily.
Nejen Beroun ale celou kotlinu tato
nenápadná říčka proměnila v jedno velké jezero. Měla takovou sílu,
že na krátký čas obrátila tok
Berounky, do níž se vlévala zvláštním způsobem proti jejímu toku.
Na rozloučenou ještě povodeň způsobila ve městě epidemii cholery.
Po této povodni a zejména po
povodni z roku 1890 se začalo
konečně uvažovat o tom, jak oběma řekám alespoň zčásti zabránit
v páchání škod.
(jt) 

a přečerpávací stanicí na Černém
vršku. Hlavní vodojem na Městské
hoře, který zásoboval centrum,
byl roku 1936 „ozdoben“ malou
rozhlednou. Chronické problémy
s dodávkami vody nakonec vyřešil
až přivaděč z vodní nádrže Želivka
zprovozněný roku 1978.
Jiří Topinka,
Státní okresní archiv Beroun 
SPOUTÁNÍ OBOU ŘEK
 Vodohospodáři si byli vědomi,
že proti velkým povodním
neexistuje žádná ochrana. Nicméně úpravy mohly zabránit alespoň menším povodním. Nejprve se koncem 19. století započalo s hrazením menších bystřin
v povodí Litavky a zalesňováním
okolních holých svahů. Vlastní
regulace Litavky začala roku
1905. Úpravy spočívaly v odstranění největších meandrů, paralelních koryt a úpravě stávajícího
koryta do lichoběžníkového průřezu s několika přepady, které
zpomalovaly tok. Svahy koryta
zpevňovaly mohutné kusy lomového kamene. Práce byly velmi
obtížné a regulace Litavky až po
popovický jez skončila teprve
roku 1909.
 V roce 1987 byly vybudovány
tzv. milánské stěny v Berouně od
ústí v délce 500 metrů. Králův
Dvůr se dočkal regulace na stoletou vodu až v současnosti.
 Paralelně se prováděla také
úprava Berounky. První etapa se
stavěla v úseku Beroun-Tetín
v letech 1906–1908 včetně
nového jezu. Posunutí jezu mělo
totiž vliv na vzedmutí hladiny
vody v náhonu, což bylo důležité
pro tamní tři mlýny. Až v roce
1954 ho nahradil nový betonový
jez. Druhá etapa Tetín-Srbsko
byla mimořádně náročná, musela být odstřelena skála Kozel
u Hostima. Celá regulace Berounky pak skončila úsekem do Zadní
Třebaně v roce 1913.
 Povodeň z roku 1954 ukázala,
že je třeba ochránit řadu domků
na Závodí, které stály přímo
v nivě řeky. Proto tu v roce 1952
vyrostla hráz a na její koruně
nová ulice. V důsledku velké
povodně z roku 2002 pak hráz
posílila od loňského roku betonová zídka s prvky mobilního
hrazení. Další velká protipovodňová opatření se budovala podél
Litavky a Berounky v roce 2014.
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K historickému průvodu městem se může přidat každý

Výzva pro
stánkaře

M

ěstské slavnosti Berounské
hradby se letos ponesou ve znamení oslav 750. výročí od písemné
zmínky oBerouně. Koncepci slavností, kterou si Městské kulturní centrum s úspěchem vyzkoušelo už loni,
obohatí pořadatelé nově ohistorický
průvod včele s Přemyslem Otakarem
II. a jeho družinou a následný Oběd
s králem. Půjde o středověkou hostinu, ve kterou průvod v cíli na
náměstí Joachima Barranda vyústí.
Těšit se ale Berouňáci mohou
i na osvědčené divadelní šapitó
v „Havlindě“ s programem pro děti
irodiče, hudební kavárnu, přehlídku
malých pivovarů na Husově náměstí
, historické tržiště na náměstí Joachima Barranda, ale hlavně na bohatý kulturní program, který pobaví
návštěvníky napříč generacemi.
Pořadatelé tímto vyzývají všechny zájemce o účast v průvodu, aby
neváhali a využili této příležitosti
k prezentaci svých aktivit, ať už se
jedná o sportovní kluby, zájmové
spolky, řemeslné cechy, církve,
zástupce městských částí, škol atd.

T

HOSTINA S KRÁLEM
Charitativní akce, jejíž výtěžek
bude věnován organizaci Dobromysl o. p. s. pečující o lidi s postižením.
Rezervace míst u stolu za 300 Kč
na tel.: 602 336 555 (pí Pondělíčková).
Počet míst je omezen.

VÝBĚR Z PROGRAMU
NA HUSOVĚ NÁMĚSTÍ
10.20 – Švejk CK Šraml
15.00 – Petr Spálený a Apollobeat
18.00 – Yo Yo Band
19.30 – Schodiště
21.15 – Phil Shoenfelt & Southern Cross

Kdokoli z lidu může též s králem
zasednout kslavnostní tabuli apojíst
sním krmi vpravdě panovnickou. Na
stole nebudou chybět chody cizokrajné idomácí, pečínky, cukrovinky,
korbele ani džbány s moky lahodný-

mi. A pro stolovníky bude připraven
bohatý program.
Ani ostatní ale nepřijdou zkrátka
pípy, šenky a stánky s rozličnými
pochutinami budou určitě otevřeny
po celý den.
Tomáš Suchý 

Žáci změří síly v dějepisné soutěži
D

ějepisnou soutěž vyhlásila
v letošním jubilejním roce, kdy
si Beroun připomíná 750 let od
první písemné zmínky, ZŠ BerounZávodí. Vědomostní soutěž je určena pro žáky berounských základních škol. Pravidla jsou jednodu-

chá. Žáci dostanou 9 tematických
okruhů s otázkami týkajících se
města, které písemně zpracují. Děti
mohou do své práce vlepovat
výstřižky, fotografie, vítány jsou
vlastní kresby. Do 29. května 2015
je školní koordinátor soutěže může

zaslat na ZŠ Závodí k vyhodnocení.
Současně probíhá i fotografická
soutěž, do které se mohou zájemci hlásit do konce června. Více
o soutěžích najdete na stránkách
www.rokberounskehomedveda.cz


Komiksy na téma Proč se Beroun jmenuje Beroun, vytvářeli žáci ZUŠ Václava Talicha. V mnoha případech
vznikly originální a téměř profesionální výtvory, o čemž svědčí i dílo žákyně Emy Reitermanové. Komiksy
budou k vidění na výstavě výtvarného oboru, která bude zahájena 26. 5. od 17.00 v ZUŠ V. Talicha.

www.mesto-beroun.cz

aké v rámci letošních
Berounských hradeb proběhnou 20. června Pivní slavnosti na Husově náměstí. Jejich
součástí opět bude trh. Prodejci
rukodělného zboží a občerstvení (s výjimkou piva) se mohou
hlásit na základě vyplněné přihlášky e-mailem na: sustrova@mkcberoun.cz. Velikost
stánku max. 2 metry (pokud
bude delší, bude se brát jako
dva a více stánků). Poplatek činí
400 Kč bez připojení na el. energii, 500 Kč s připojením na el.
energii. V přihlášce uvádějte
plný název ﬁrmy, zastupující
osobu včetně kontaktů, požadavek na připojení k el. energii,
velikost stánku, nabízený sortiment. Přihláška bude ke stažení
na www.mkcberoun.cz v záložce
Berounské hradby.
Alena Šustrová 

Prohlídkové
trasy
Berounem

O

d dubna najdete na berounských kulturních památkách,
domech a objektech nové informační tabulky. Kromě základních
informací na nich budou zobrazené QR kódy, přes které se můžete
dostat na městský web a získat tak
další informace o konkrétním místě. Během května pak bude v MIC
k dostání průvodce pro dospělé
i pro děti. K dispozici bude centrální mapa se všemi vycházkovými okruhy a menší mapky
k jednotlivým trasám, které propojí označené objekty. V dětském
průvodci jsou navíc zařazeny
u jednotlivých stanovišť i úkoly
a po jejich splnění čeká na děti
v MIC malá odměna.


Místostarosta Ivan Kůs představuje
tabulky
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Krátce
 Berounská ZUŠ V. Talicha pořádá
první týden v červnu zápis na další
školní rok. Zve všechny talentované
děti, kterým bude v září 2015 minimálně 5 let a chtějí se věnovat hudebnímu, výtvarnému nebo tanečnímu
umění. Zápis a přezkoušení talentu
se koná od 1. do 5. 6. vždy od 13.00
do 17.00 hodin. Učitelé hudebního
oboru posuzují hudební cítění, rytmus
azpěv. Na talentovkách do výtvarného
oboru budou děti kreslit i malovat, na
tanečním oboru paní učitelky vyzkoušejí pohybové nadání. Výsledek přijímacího řízení je zveřejněn zpravidla
v posledním červnovém týdnu.
Děti ve věku 5 až 6 let jsou přijímány
do tzv. přípravné hudební výchovy,
kde se seznamují s teorií, zpívají a vybírají si nástroj, na který se začnou učit
o rok později. Děti od 7 let jsou přijímány na hru na nástroj, k tomu se učí
hudební nauku a starší děti hrají ve
školních orchestrech. Děti pracují nad
rámec výuky tance v BabyBaletu
(baletní přípravka) a tančí v Souboru
historického tance. Práce ve výtvarném oboru je založena na výuce kresby
a malby, děti se věnují graﬁckým technikám, modelování, keramice, výrobě
loutek, lepení 3D modelů aj. Starší
žáky cíleně připravujeme na talentové
zkoušky na střední i vysoké školy uměleckého směru. Před přijímacím řízením si můžete domluvit návštěvu
v hodinách Více na www.zusberoun.cz.
Andrea Borovská
Studenty zaujaly vzpomínky
pamětnice
Před nabitou aulou berounského
gymnázia se konal již 9. ročník Dne
uživatelských dovedností. Studenti
kvarty představili své práce vytvořené
v hodinách Informatiky a výpočetní
techniky spolužákům z primy, sekundy a prvních ročníků čtyřletého gymnázia. Dopoledne bylo rozděleno na
dva bloky, k vidění bylo14 prací, které
se dotýkaly 750. výročí první zmínky
o Berouně. Studenti představili práce
mapující architekturu Husova náměstí, historii školství v Berouně, období
druhé světové války očima pamětníků či pověsti města Berouna. Studenty inspirovala i historie kávy
a současné kavárenství v Berouně,
medvědi Jakub, Kuba a Matěj, devastující povodně, berounští malíři nebo
porovnání současných a historických
podob vybraných koutů města.
Mezi divácky nejúspěšnější patřila
práce s autentickými audionahrávkami, ve kterých prababička Karolíny
Špetové vzpomíná na období druhé
světové války v Berouně.
Chtěla bych vyjádřit studentům kvarty poděkování aobdiv za zodpovědné
splnění úkolu. Technické i obsahové
výstupy všech prací byly mimořádně
kvalitní. Městu Beroun nabídneme
k 750. výročí hodinový program složený z těch nejlepších a divácky nejatraktivnějších témat. Práce můžete
vidět na www.gymberoun.cz
Marie Štěpničková
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Muzeum zve na dílny i výstavy
N

ávštěvníci Muzea berounské
keramiky si budou moci první
květnový víkend, kdy se konají Hrnčířské trhy, v muzeu prohlédnout
avyzkoušet práci na hrnčířském kruhu. Otevřené dílny povede zkušený
keramik Martin Koller, budoucí lektor kurzů v dílně muzea. Jeho krásné
zemité výtvory, vypalované postaru
v peci na dřevo, si lze prohlédnout
již nyní na malé výstavce v prostorách
dílny.
Vernisáž nové výstavy v galerii
muzea se uskuteční 7. 5. Své půvabné keramické objekty představí zličínská výtvarnice Iva Hubáčková,
s níž se v průběhu výstavy bude možné setkat také na workshopu.
Pokud se chcete s hrnčířským
kruhem seznámit důkladněji, můžete se přihlásit k Ivaně Kapounové na
víkendový workshop ve dnech
23. a 24. 5. Bližší informace o jednorázovém kurzu budou zveřejněny na
facebookové a webové stránce
muzea.
Vsobotu 30. 5. od 15.00 se uskuteční vernisáž výstavy keramické
tvorby dětí ze ZUŠ V. Talicha.
Muzejní noc budete moci
v muzeu prožít 5. 6. Otevřená bude
dílna s ukázkami výrobních postupů
keramických předmětů, v historické
expozici si budete moci vyzkoušet
obtížnější techniku – práci s takzvanou kukačkou, kterou používali renesanční hrnčíři při zdobení. Anebude
chybět ani tematická pohádka na
dobrou noc.
S nadšeným ohlasem se setkal
velikonoční program, kdy si premié-

PRAVIDELNÉ OTEVŘENÉ
TVŮRČÍ DÍLNY
Úterý od 10.00 do 11.30
Čtvrtek od 13.30 do 15.00.
ru odbyl nový hrnčířský kruh. Posadila se za něj keramička Ivana Kapounová. Menší děti modelovaly
z hrnčířské hlíny ﬁgurky a nádoby.
Dílnu za jediný den zaplavilo tolik
výrobků, že se později sotva vešly do
pece. Veřejnosti se poprvé otevřela
také přilehlá zahrada, kde se pletly
pomlázky, děti si zde mohly vymalo-

vat a dozdobit drobné keramické
dekorace. Kdo se chtěl něco zajímavého přiučit, ale na vlastní tvorbu si
netroufnul, mohl si vyslechnout
odpolední přednášku o velikonočních tradicích Berounska astředních
Čech etnografky Dany Přenosilové.
Vzhledem k značnému zájmu
opodobné aktivity plánuje muzeum
nabízet podobný program také při
dalších příležitostech, zejména ve
spojení s oslavami Roku berounského medvěda.
Kristina Škorpilová, vedoucí muzea

OKÉNKO Z PARTNERSKÝCH MĚST

D

elegace devíti učitelů Střední
odborné školy a Středního
odborného učiliště Beroun –
Hlinky navštívila na přelomu
března adubnaněmecké partnerské město Goslar. Pedagogové byli
velmi srdečně přijati místostarostou Burkhardem Siebertem, kterému ředitelka berounské školy
předala speciální dar: dort se znakem školy, který pro tuto příležitost
vyrobili žáci SOŠ a SOU. Hlavním
cílem návštěvy však bylo navázat
spolupráci se školou podobného
zaměření. Navštívili jsme Odborně
vzdělávací školu Goslar- Baß-geige/Seesen, kterou navštěvuje přibližně 2200 žáků apřipravuje se na
svá budoucí povolání v mnoha, zejména technických oborech. Škola
má bohatou zkušenost v navazování
partnerských vztahů se školami
v zahraničí, např. ve Francii, Polsku,

Rusku, Norsku, JAR aIzraeli. Doufáme , že naše spolupráce bude zahájena a naváže tak na dlouholeté
úspěchy v oblasti školních výměn.
Zaměřeny by měly být na předávání
zkušeností z výuky a odborného
výcviku. Cílem by měla být také teoretická a odborná praxe jak pedagogů, tak především žáků. Děkuji
všem, kteří nám pomohli srealizací
této návštěvy. Věříme, že v příštím
školním roce i my naše přátele ze
školy v Goslaru přivítáme unás. Eva
Jakubová, ředitelka SOŠ a SOU
1.–3. 5. Zástupci Berouna se
zúčastní městských oslav v Brzegu.
22.–25. 5. Desítka berounských
studentů z OA Beroun a z učiliště
Hlinky se v Goslaru zúčastní sportovní akce Sport entdecken. Změří
síly vrůzných sportovních disciplínách.

Na přehlídce se představí 11 sborů
J

iž třetí ročník Přehlídky pěveckých
sborů se v Berouně uskuteční
v sobotu 16. května. Doprovodnou
akci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun organizují
MKC Beroun ve spolupráci se ZUŠ
V. Talicha a městem Beroun. Za pěkného počasí se na náměstí J. Barranda od 13 hodin představí 11
souborů. Přehlídku zahájí dětské
a studentské pěvecké sbory: Melu-

zíny ZUŠ V. Talicha, Dětský sbor při
ZŠ Broumy, Skřivánek při ZŠ Zdice,
Lentilky SZUŠ Dr. M. Lidinské, Krákorky ZUŠ V. Talicha a Studentský
sbor při SZUŠ Dr. M. Lidinské.
Z dospělých sborů vystoupí Smíšený
pěvecký sbor Slavoš, Comodo, Kubr,
Bonbon a Zdický smíšený sbor. Součástí přehlídky bude závěrečný slavnostní koncert v sále České
pojišťovny v Berouně. V 19 hodin

zde zazpívají všechny zúčastněné
sbory. Jako host vystoupí středoškolský smíšený sbor Armonia při
ZUŠ Rokycany. Na samý závěr
budou zařazeny dvě společné písně,
lidová Což se mně má milá, hezká
zdáš a Slyším své srdce bít z pohádky Tajemství staré bambitky. V případě nepříznivého počasí bude celá
přehlídka přesunuta do sálu České
pojišťovny.
(mš) 

Model radnice tvoří 4500 dílů Lega

Z

e čtyř a půl tisíce kostiček stavebnice Lega postavila Dita Radová
model berounské radnice. Originální
stavbu vytvářela na zakázku pro
berounského patriota Miroslava
Endrleho. „Chtěl jsem, aby Beroun
v rámci 750. výročí zdobila nějaká
stavba z Lega. Oslovil jsem proto kolegyni, která vytváří působivé stavby

objektů podle skutečných předloh,“
řekl Endrle, který se osobně věnuje
stavbám lokomotiv a vláčků z Lega.
Stavba berounské radnice si vyžádala 200 hodin práce. Každá kostička
má své katalogové číslo, a tak není
problém na internetu přesně objednat chybějící díl. Endrle zapůjčil
exponát městu pro celý letošní jubi-

lejní rok. Model bude vystaven
v Městském informačním centru.
(tm) 
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Charitativní bazar knih vynesl přes šest tisíc

A

kce pořádané berounskou
knihovnou v rámci měsíce čtenářů přilákaly v březnu na 450
návštěvníků. Jako první se ve zcela
zaplněných prostorách Klubu
důchodců představil spisovatel Otomar Dvořák, který v rámci besedy
Kotel plný pokladů vyprávěl o své
nové knize Ďáblův klíč.
V komornějším prostředí se
konalo setkání s léčitelem Miroslavem Berkou na téma imunita, léčitelství i nemoci. Jedním z vrcholů
měsíce se stal 18. březen a druhý

 Ocenění Čtenář táta získal
Jaromír Tejkl za pravidelnou
docházku do knihovny se svými dětmi a úzkou spolupráci
s knihovnou.
 Ocenění Recenzent roku získal Milan Štajer za svoji spolupráci s knihovnou při tvorbě
knihovnického blogu.
Charitativní bazar knih, během kterého se prodalo 557 knih za 6 435Kč.
Vzhledem k tomu, že se ceny knih se
pohybovaly od 1 do 30 Kč, je to jistě
úctyhodné číslo. Výtěžek byl věnován

Pedagogové a další pracovníci ve školství se koncem března zúčastnili
již tradičního setkání pedagogů a pracovníků ve školství z Berounska
a Hořovicka, které u příležitosti výročí narození Jana Ámose Komenského uspořádal Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství.
V obřadní síni berounské radnice hosty přivítala berounská starostka
Šárka Endrlová. Slavnostní ceremoniál zpestřil i hudební program.

Pro seniory
2.

Výstava a prodej keram. výrobků vytvořených klienty DS
SO

8.00

Domov seniorů TGM

6. Oslava Dne Matek
ST

14.00–15.30 Stacionář sv. Anežky České

7. Koncert Karla Richarda Marinova
ČT

14.30

Domov seniorů TGM

12. Exkurze u hasičů
ÚT

13.

10.00

Domov seniorů TGM

Vzpomínkové dopoledne – povídání a vyprávění
ST

10.00–11.30 Stacionář Sv. Anežky České

14. Bingo
ČT

14.00

Domov seniorů TGM

19. Návštěva Berounského muzea keramiky
ÚT

10.00

Domov seniorů TGM

20.

Hudební dopoledne s písničkou

21.

Topinkování

ST
ČT

10.00–11.30 Stacionář sv. Anežky České
14.00

Domov seniorů TGM

Tvoření šperků – malba na kov
27.
ST 13.30–15.00 Stacionář sv. Anežky České

Květen

Pravidelné odpolední akce v Domově seniorů TGM
Tajemství rostlin – výstava Mgr. Viktora Sýkory
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. Zookoutek.

Pravidelné akce ve Stacionáři sv. Anežky České
Pátek 13.30 do 15.00 – Příjemné posezení u šálku kávy či čaje

www.mesto-beroun.cz

Stacionáři sv. Anežky České pro
seniory, jehož zástupkyně připravily
k bazaru doprovodný program.
S velkým nadšením dětí i paní
učitelek se setkala beseda prvňáků
a druháků z Jungmannovy ZŠ se spisovatelkou Ivonou Březinovou.
Dětem byla věnována také další březnová akce, a to již 15. ročník Noci
s Andersenem, které se účastnil
rekordní počet dětí. Po návštěvě klubu Oko následovala prohlídka
berounské hasičské stanice.
Na konci března představil
v knihovně svou novou knihu místní básník Jaroslav Čížek. Tentokrát
si přizval Karla Kreisingera, se kterým působí v hudebním uskupení
Glory de wine. Autorské čtení tak
doprovázely akustické verze jejich
písní.
Vyvrcholením celého měsíce bylo
předávání cen Čtenář roku 2014
a Recenzent roku 2015.
Ceny byly předány před uvedením přednášky Daniela Haslingera
Izrael – země Bible, kterou pořádala
Církev bratrská v Berouně.
Iva Stluková 

Děti získaly knihu,
kterou ilustrovaly

T

řiadvacet ilustrací od školáků
ze ZŠ Závodí obsahuje nová kniha spisovatele Arnošta Víta nazvaná
Mlsná štika a jiné příběhy, v níž
autor převyprávěl známé i méně
známé bajky. Obrázky si autoři
vybrali z několika stovek došlých
námětů. Počátkem dubna se
v berounské škole uskutečnilo slavnostní setkání všech malých umělců s autory knihy, zástupci školy
i města, na kterém každý školák
obdržel vlastní výtisk podepsaný
autorem. Podepsanou knihu získalo jako dárek ke svému letošnímu
750. jubileu i město Beroun. Slavnostního setkání se zúčastnily děti,
které vlastními kresbami do knihy
přispěly: Veronika Tesařová, Šárka
Chomická, Barbora Haklová, Kateřina Forejtová, Kateřina Konečná,
Jan Böhm, Kristýna Záveská, Adéla
Vrbková, Dominik Chomický, Dominika Lisá, Vojta Povolný, Zuzana
Matějková, Petr Tomáš, Natálka
Kalinová, Kristína Becher, Adam
Gürtler, Vojtěch Církva, Luba Forejtová, Martin Sokol. „Do projektu
jsme se zapojili před dvěma lety.
Obrázky byly namalovány, odeslány
a čekalo se skoro rok a půl, než kniha vyšla. Máme z toho všichni velkou radost“, uvedla vedoucí školní
družiny Květa Hrbáčková. (tm) 

Jubilea

 V květnu oslaví 90. narozeniny
paní Anna Soukupová. Své člence
přeje pevné zdraví a štěstí Klub
důchodců Beroun.

K 94. narozeninámpřišel poblahopřát v dubnu paní Miroslavě
Vydrové z Berouna místostarosta
Ivan Kůs. Paní Vydrová během
návštěvy zavzpomínala na dětství
v Lánech i na setkání s T. G. Masarykem. Foto: M. Zítková
Pokud i vy chcete na stránkách
zpravodaje popřát svým příbuzným či známým, zašlete podklady
na e-mail: tm@muberoun.cz, a to
do poloviny předchozího měsíce
čísla, v němž má gratulace vyjít.
U jubilantů starších 90 let je možné
domluvit návštěvu, při které oslavenec obdrží od zástupců města
dárkový balíček a pamětní list. (tm)

Krátce
 Berounské centrum Na Verandě,
které nabízí pomoc seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným lidem navýšilo kapacitu o dvacet
míst. Domov pro seniory se nachází
nedaleko centra na Wagnerově náměstí a pro seniory starší 55 let nabízí
útulné bydlení, 24 h profesionální péči,
celodenní stravování, aktivizační programy. Více na www.domovnaverande.cz. (tm)
 Do charitativního projektu Upleť
nebo uháčkuj čtverec, který pomáhá
sirotkům, opuštěným dětem a dětem
sAIDS v jižní Africe, se mohou připojit
i dobrovolníci z Berouna a okolí. Cílem
je vytvořit hřejivý čtverec libovolného
vzoru a barvy o rozměrech 20×20cm.
Vytvořené čtverce jsou sešity do dek.
Pokud je to možné, uvítáme příspěvek
na poštovné 3 Kč na čtverec,“ vyzvala
Silvie Andrejková, která pracuje jako
zdravotní sestra v berounské nemocnici av Berouně vytvořila sběrné místo.
Více na tel.: 722 275 998 nebo e-mailu:
Silvie.Bach@seznam.cz. (tm)
 Medicentrum Beroun upozorňuje
své klienty, že pro rok 2016 neuzavře
smlouvu s Oborovou zdravotní pojišťovnou bank, pojišťoven astavebnictví
(kód 207). Pokud klient, pojištěný právě u OZP i nadále bude využívat ambulantní zdravotní péči a služby v Medicentru hrazených z pojištění, musí
se nejpozději do 30. 6. 2015 přeregistrovat k jiné zdravotní pojišťovně.
Datum účinnosti změny pojišťovny
nastane k 1. 1. 2016. Registrace k jiné
zdravotní pojišťovně (VZP, ČPZP, Vojenské ZP, ZP Ministerstva vnitra ČR,
Revírní bratrské ZP a ZP Škoda) je dobrovolná.
(tz) 
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Na Hokejbalu proti drogám padl rekord
M

ultifunkční hřiště v Hlinkách
praskalo ve třetím dubnovém týdnu ve švech. Pod záštitou
města Beroun se tu konal již pátý
ročník školního hokejbalového
turnaje Hokejbal proti drogám.
Oblíbené školní klání má rok
od roku v okrese větší popularitu.
„Letošní účast byla rekordní. Chtěli jsme původně pořádat turnaj
pouze v nejmenších kategoriích,
ale zájem škol nás přesvědčil,
že musíme přidávat," uvedl hlavní
organizátor turnaje Roman Novák
z klubu SK Kelti 2008. Od 14. do
16. dubna se v Hlinkách sešly týmy

Otevírací doba
pracovní dny 15.00–22.00
(dopoledne školy)
víkendy 9.00–22.00
Rezervace: 723 204 898
z 1. až 7. tříd základních škol. Nejúspěšnější byli hráči ze ZŠ Wagnerovo náměstí. Neztratila se ani
ZŠ Jungmannova. Obě školy si
zajistily postup do regionálních
kol svých věkových skupin.
„V mnoha školách v Berouně
máme řadu hráčů, kteří v kombinaci s dalšími aktivními sportovci
dokáží sestavit silné týmy, které se

často probojují do celorepublikových ﬁnálových turnajů. Popularita
hokejbalu v našem okrese stoupá,
čemuž dopomohla i výstavba multifunkčního hřiště v Hlinkách.
Domácí prostředí tu našli nejen Kelti, ale i hýskovští Coyotes a ženský
tým Fretek,“ vypočetl Novák.
Sportoviště využívá více než dvě
stě aktivních sportovců s hokejkou
a přibýt mohou další. Tréninky jsou
volně přístupné všem, kteří mají
chuť si tento sport vyzkoušet: děti,
muži i sportovně založené ženy.
Hřiště v Hlinkách slouží školákům i široké veřejnosti. Díky loňské
rozsáhlé rekonstrukci je nyní určeno pro lehkou atletiku, hokejbal,
in-line hokej, ﬂorbal, malou kopanou, házenou, tenis, stolní tenis,
basketbal, volejbal, nohejbal
i streetbal. Díky osvětlení v areálu
lze po předchozím objednání sportovat i ve večerních hodinách.
R. Novák, (tm) 

Výsledky okresních
kol Hokejbalu proti
drogám v Berouně
Kategorie I (1.–3. Třídy ZŠ)
1. ZŠ Wagnerovo náměstí Beroun
2. ZŠ Jungmannova Beroun
3. ZŠ a MŠ Králův Dvůr
4. ZŠ Hýskov
5. ZŠ Beroun-Závodí
Kategorie II (4.–5. Třídy ZŠ)
1. ZŠ Hýskov
2. ZŠ Wagnerovo náměstí Beroun
3. ZŠ Beroun-Závodí
4. ZŠ a MŠ Králův Dvůr
5. ZŠ Jungmannova Beroun
6. ZŠ a MŠ Vráž u Berouna
Kategorie III (6.–7. Třídy ZŠ)
1. ZŠ Wagnerovo náměstí Beroun
2. ZŠ Jungmannova Beroun
3. ZŠ a MŠ Králův Dvůr
4. ZŠ Hostomice pod Brdy
5. ZŠ a MŠ Cerhovice
6. Masarykova ZŠ a MŠ Suchomasty

Vodáky čeká tradiční maraton

Sportovní utkání
1.

ČL – U Beroun B – FK Olympie Zdice / TJ Chodouň
PÁ

17.00

Hřiště UMT Na Máchovně

2. ČL – U Beroun – TJ Tatran RAKO Rakovník
SO 10.00
Hřiště Na Ostrově

ČL – U Beroun A – TJ Kunice
3.

NE

9.30

Hřiště Na Ostrově

ČL – U Beroun B – TJ Spartak TOS Žebrák
NE

17.00

Hřiště Na Ostrově

6. ČL – U Beroun A – SK Polaban Nymburk
ST 16.00
Hřiště Na Ostrově
11.

ČL – U Beroun B – FK Rudná
PO

17.00

Hřiště UMT Na Máchovně

ČL – U Beroun A – SK Union Čelákovice
16.

SO

9.30

Hřiště Na Ostrově

ČL – U Beroun A – TJ Sokol Klecany
SO

17.00

Hřiště Na Ostrově

ČL – U Beroun – MFK Dobříš
17.

NE

10.00

Hřiště Na Ostrově

ČL – U Beroun B – TJ Drozdov
NE

17.00

Hřiště Na Ostrově

22. ČL – U Beroun B – SK Chyňava
PÁ

17.30

Hřiště UMT Na Máchovně

29. ČL – U Beroun B – FK Stejstav Hýskov
PÁ

17.30

Hřiště UMT Na Máchovně

ČL – U Beroun A – FK Neratovice-Byškovice
30.

SO

9.30

Hřiště Na Ostrově

ČL – U Beroun A – Sportovní sdružení Ostrá
SO

17.00

Hřiště Na Ostrově

ČL – U Beroun – SK Polaban Nymburk
31.

NE

10.00

Hřiště Na Ostrově

ČL – U Beroun B – SK Slavoj Osek
NE

17.00

www.mesto-beroun.cz

Hřiště Na Ostrově

P

ředposlední květnová sobota
patří na Berounce tradičně
vodákům. I tentokrát se v sobotu
23. května koná vyhlášený Vodácký maraton na Berounce, a to již
jeho 38. ročník.
Na webových stránkách se
mohou hlásit posádky až do
17. května do 24.00 hodin.
Start Vodáckého maratonu na
Berounce je tradičně z vodáckého

tábořiště U Dolanského mostu
v Chrástu u Plzně. Cíl je v tábořišti
pod Nezabudickým jezem u obce
Branov na říčním kilometru. Celá
trasa maratonu měří 58,3 kilometru. Na částečné pokrytí ﬁnančních nákladů spojených s pořádáním maratonu poskytlo město Beroun 5000 korun. Více na:
www.vodmar-beroun.cz.
(tm) 

Sportovce čekají cyklistické
i běžecké závody

S

portovci, pilně trénujte. Květen
totiž bude bohatý na sportovní
události. Koná se populární cyklistický závod pro děti Tour de Kids
i Berounská desítka.
Závod Tour de
Kids se koná
opět na Husově náměstí, a to
v neděli 25. května. Registrace na
závody je spuštěna na webu a končí
v sobotu před závodem v 18 hodin.
Poté je možná registrace na místě
v den konání akce. Akce je určena
pro děti od těch nejmenších až po
děti narozené v roce 2004. Věkové
kategorie pro rok 2015 jsou: ročníky 2012 a mladší, 2010 a 2011,
2008 a 2009, 2006 a 2007, 2004
a 2005. Dívky i chlapci startují
samostatně. U mladších kategorií
mohou děti závodit na kole nebo

odrážedle. Závody s doprovodným
programem, o který se postará
klaun Čiko a moderátor akce Radek
Petráš, začínají ve 13 hodin. Více
na www.tourdekids.cz.
Berounská
desítka v pořadí
již 29. se uskuteční v sobotu 30. 5. 2015. Dopoledne proběhne závod na 10 km
v terénním běhu (děti a dorost kratší tratě). Odpoledne klasické MTB
XC na 30 km (na ženy čeká kratší
20 km trať). Závod byl pro letošní
rok zařazen do projektu ČUS Sportuj s námi, který mnozí znají z povedené televizní reklamy s Evou
Samkovou, Jaroslavem Kulhavým a Jakubem Kohákem. Více
na www.berounskadesitka.cz.
(tm) 
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Město přidalo sportovcům milion korun

O

milion korun víc než v loňském
roce si mezi sebe letos rozdělí
berounské sportovní oddíly a kluby.
V rámci tradičních sportovních dotací
byly na sportovní činnost v Berouně
vyčleněny rekordní 4 miliony korun.
Rozdělí si je celkem 19 oddílů.
„Navrhli jsme, aby byl milion
korun, který ještě loni putoval přímo
berounskému hokejovému áčku,
rozdělen ve prospěch mladých sportovců. Navýšení částky nám umožňuje i dobré hospodaření města,“
uvedla berounská starostka Šárka
Endrlová. Rozdělení se opírá zejména o počty dětí v klubu, dále byly
použity koeﬁcienty ČSTV pro nákladovost sportu. „Do budoucna
bychom chtěli, aby sportovní komise
při rozdělování dotací zohlednila ještě více aspektů,“ dodala Endrlová.

Basketbalový klub Beroun
Český lev – Union Beroun
HC Berounští Medvědi, o. s.
Centrum zdravých dětí
IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN, o. s.
Tělovýchovná jednota LTC Beroun
TRITON klub sportovních potápěčů
TJ LOKOMOTIVA BEROUN
TJ Sokol Beroun
TJ Kraso Beroun
Městský klub branné a technické činnosti
SPORT EDEN BEROUN, z. s
Golf Club Eden Beroun o. s.
SK Kelti 2008
ELÁN Sport o. s.
TKD Kelti Beroun
Oheň a Voda, Škola bojových umění Beroun
Biatlonklub Beroun
IRON STARS Beroun (triatlon)

199 000 Kč
793 000 Kč
908 000 Kč
135 000 Kč
111 000 Kč
165 000 Kč
54 000 Kč
991 000 Kč
38 000 Kč
70 000 Kč
42 000 Kč
237 000 Kč
43 000 Kč
134 000 Kč
19 000 Kč
14 000 Kč
13 000 Kč
7 000 Kč
27 000 Kč

Hokejoví starší žáci ovládli žákovskou ligu

D

alší úspěšnou sezonu má za
sebou berounská hokejová mládež. Hokejový klub HC Berounští
medvědi z.s. v uplynulé sezoně zajišťoval organizaci družstev od přípravky
po mladší dorost. Nejmenší hokejisté
v průběhu sezony několikrát bodovali
na turnajích v minihokeji, kde porazili
například družstva z Letňan, Kobry
Praha, Mladé Boleslavi, Kladna adalších měst. Velkého úspěchu dosáhla
druhá třída na turnaji v Plzni, který
ovládla, když postupně porazila Slavii
Praha, Příbram, Letňany, Černošice,
Jablonec ave ﬁnále opět pražskou Slavii. Třeťáci zase ovládli turnaje v Roudnici a ve Vlašimi.
Poměrně slušně si vedli mladší
žáci, kteří v žákovské lize obsadili po
34 odehraných kolech solidní 10.
místo z osmnácti družstev. Mladším
žákům se sice nedařilo v začátku soutěže, v poslední části zabrali a nakonec dokázali získat stejně bodů jako
devátý Tábor.

Největšího úspěchu ale dosáhli
starší žáci, kteří ovládli žákovskou
ligu. Berounskému výběru hráčů 7.
a8. tříd základních škol se to podařilo
dokonce potřetí za sebou. Medvědi
sehráli v soutěži celkem třicet kol, ve
kterých si připsali 22 výher, 3 remízy
a jen 5 porážek. V tabulce šestnácti
týmů za sebou nechali celky jako Příbram, České Budějovice, Plzeň 1929
nebo Písek.
Mladší dorost opět nastupoval
ve druhé nejvyšší soutěži, která měla

Pochod vede Českým krasem

T

uristický oddíl při TJ Lokomotiva
Beroun zve na 42. ročník turistického pochodu Jarním Českým
krasem. Koná se v sobotu 9. května,
připraveny jsou trasy 15, 20, 25,
35, 50 km. Start je u Tyršova stadionu TJ Lokomotivy Beroun od
6.30 do 10.00 hodin. Cíl na stejném
místě do 19.00 hodin. Každý účastník obdrží popis trasy a v cíli
diplom. Trasy vedou v Chráněné
krajinné oblasti Český kras.
Popis tras
15 km: Beroun – Herynky – Svatý
Jan pod Skalou – Hostím – rozcestí
V Kozle – Beroun

www.mesto-beroun.cz

20 km: Beroun – Tetín – Koda Srbsko – Hostím – Svatý Jan pod
Skalou – Herynky – Beroun
25 km: Beroun – Tetín – Tobolka Koda – Srbsko – Boubová – Sv. Jan
pod Skalou – Herynky – Beroun
35 km: Beroun – Jarov – Havlíčkùv
Mlýn – Koněprusy – Tobolka –
Koda – Srbsko – Boubová – Sv. Jan
pod Skalou – Herynky – Beroun
50 km: Beroun – Jarov – Havlíčkův
mlýn – Koněprusy – Tobolka –
Tetín – Koda – Srbsko – Boubová –
Sv. Jan pod Skalou – Loděnice –
Nenačovice – Malé Přílepy – Lhotka
– Beroun.
(tm) 

na programu 22 kol základní části.
Vnich Beroun obsadil 8. místo atěsně
se neprobojoval do bojů o umístění
mezi nejlepšími šesti celky. V nadstavbové části ale Medvědi dominovali a svou skupinu vyhráli před
pražskou Kobrou.
Vedení hokejového klubu včetně
hlavních trenérů nyní pracuje na koncepci rozvoje do dalších let tak, aby
v Berouně mohli opět postupně
vyrůst hráči pro mužstva staršího
dorostu, juniorů a v návaznosti rovněž mužů, která budou organizačně
zajišťována hokejovým klubem.
Viktor Burkert 

Krátce
 Berounský plavec Tomáš Ludvík
vytvořil v portugalském Lisabonu
rekord šampionátu na 200 metrů
znak. Plaveckého meetingu se
účastnilo třináct států. V barvách
výběru české juniorské reprezentace se představil i berounský svěřenec trenérů Simony Pokorné
a Vladimíra Seemana – Tomáš
Ludvík, kterému se podařilo hned
při svém prvním sobotním vystoupení v disciplíně na 200 m znak
časem 2:04:01 zvítězit a zároveň
zaplavat rekord šampionátu. Tímto
časem současně splnil limit na červencový Evropský olympijský festival mládeže v Gruzii a také na
srpnové Mistrovství světa juniorů
v Singapuru. (LoBe)
 TJ Sokol Beroun si v letošním
roce připomíná 150. výročí založení. Tělocvičná jednota byla ustavena 28. června 1865. Letos také
uplyne 90 let od otevření zdejší
sokolovny. Tato výročí zapadají do
oslav 750 let od první písemné
zmínky o Berouně. Oslavy zahájila
berounská tělocvičná jednota již
7. března uspořádáním Dětského
karnevalu ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže Beroun ve vyzdobené sokolovně. Děti i rodiče se
dobře bavili. Všechny děti si užily
zábavu, obdržely diplomy, sladkosti, hračky a na závěr balonky. Jana
Lavičková, vzdělavatelka TJ Sokol
Beroun
 Hned několik akcí pořádá v květnu Agentura ochrany přírody a krajiny ve spolupráci s pracovníky
Správy CHKO Český kras.
• 15. 5. Karlštejnská můří noc. Od
soumraku do 23 až 24 hodin na
Budňanské skále v Karlštejně.
Sraz 20.00, vlaková stanice Karlštejn. Zveme všechny zájemce
bez omezení. Exkurzi vede Petr
Heřman (e-mail: petr.272@centrum.cz, tel. 722 161 096).
• 16. 5. Jarní botanická exkurze
• 23. 5. Evropský den chráněných
území. Start u pošty, Karlštejn
8.30 až 11.00 hodin.
• Pozvánky na akce budou včas
zveřejněny na webových stránkách Správy CHKO Český kras.
(tm)

Den Země

D

ěti ze škol i desítky zájemců
z řad kolemjdoucích sledovaly
program společností Elektrowin,
EKOKOM, VaK Beroun, Arnika,
Ekocentra Kavyl a Hasičského
záchranného sboru na Husově
náměstí v pondělí 20. dubna.
K tomu jim hrála kapela Zelené
Vendolí, která se všem moc líbila.
Ve středu 22. dubna pak
absolvovali žáci základních škol

soutěžní exkurzi krajinou CHKO
Křivoklátsko, během které mohli získat pro své školy finanční
příspěvky na pomůcky a vybavení.
Slavnostní vyhlášení výsledků klání mezi školami se uskuteční již tradičně za účasti sponzorů
v obřadní síni berounské radnice
během přijetí starostkou města.
cir 
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Nejlepší koláč pomůže vybrat Světlana Nálepková
J

iž podruhé bude Koláčefest zasvěcen krajovým pochoutkám z nejrůznějších koutů republiky.
Návštěvníci budou moci v sobotu
2. května ochutnat valašské frgály,
srbecké koláče, sladové koule i další sladové a kváskové pečivo ze Všeradic, řez z Hrdlořez nebo babiččiny
dobroty, které se představí vedle
tradičních berounských koláčů
plněných z obou stran. Akce bude
probíhat na Náměstí Joachima Barranda od 10 do 18 hodin.
I letos se hospodyňky mohou
pochlubit svými výrobky a ze soutěže o nejlepší koláč si odnést šunkovou kýtu od řeznického mistra
Kamila Alferyho. Účast v porotě při-

Náměstí J. Barranda 2. května

slíbila herečka a zpěvačka Světlana
Nálepková. Diváci potom budou
vybírat pomocí anketních lístků nejlepší z prodávaných výrobků. Ty
budou slosovány a jeden z účastníků ankety si také odnese zajímavou cenu.
Přestože je letos Koláčefest
pouze jednodenní, diváci nebudou
ošizeni ani na programu, ve kterém
od rána vystoupí množství českých
a moravských souborů.

10.00 TŘEHUSK, staropražská
kapela
11.05 PROMĚNY, taneční skupina
11.35 BONBON, Beroun
12.05 VRCHOVANKA, Mrákov
13.10 MARJÁNEK, Mariánské Lázně
13.40 Průvod s májkou, zástupci
berounských cechů a představiteli vedení města
14.00 PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, ZAHÁJENÍ
FESTIVALU

14.10 MŠ POD HOMOLKOU,
Beroun
14.25 ZŠ ZÁVODÍ, Beroun
PRVNÍ KOLÁČOVÝ VSTUP
15.10 MLADÁ HUDECKÁ MUZIKA
15.35 VONIČKA, Čestlice
DRUHÝ KOLÁČOVÝ VSTUP
16.35 HANÁCI, Praha
17.05 BEJVÁVALO, Praha
17.30 SLOVÁCKÝ KRÚŽEK
Změna programu vyhrazena

Studentská výstava v Pražské bráně

Letošní trhy budou „lyrické“ J
L
etošní Jarní hrnčířské
a řemeslné poněkud „lyrické“, slibuje hlavní organizátor
Vladimír Izbický. Tématem jarních trhů, které se na berounském Husově náměstí uskuteční
2. a 3. května, totiž bude ruční
výroba hudebních nástrojů.
A mezi vystavovateli nebude chybět Rostislav Anton z Příbrami,
který se zabývá výrobou replik
historických strunných nástrojů
například lyr, citer a chrottů.
Na trzích se bude rovněž presentovat střední uměleckoprů-

myslová škola hudebních
nástrojů a nábytku z Hradce Králové. Dřevěné zobcovky přiveze
mistr řemesel Geörgy Bán
z Maďarska, mezi dalšími 280
vystavovateli nebude chybět ani
Petr Baborák z Rakovníka. Po
skončení Houslařské školy
v Lubech u Chebu si již
v roce 1982 otevřel soukromou
dílnu. V rakovnickém ateliéru se
zabývá výrobou violoncel, kontrabasů, kopií barokních nástrojů a smyčců.
(tm) 

Výstava přiblíží proměny Berouna

F

otoklub Beroun pořádá v galerii
Holandský dům výstavu nazvanou Beroun ve starých fotograﬁích.
Výstava je tematicky věnovaná
k 750. výročí od první písemné
zmínky o Berouně a představuje
proměny města za posledních

120 let. Vernisáž se uskuteční dne
18. 5. v 17.30 hodin. Výstava potrvá
do 6. června
Vystavované fotograﬁe poskytl
Státní okresní archiv V Berouně
a soukromý archiv pana Jana
Chňoupka. Dále svými fotograﬁemi
přispěli i členové fotoklubu - Zdeněk Roubal, Zdeněk Zůna, Jiří Zýma, Jiří
Hyka, Svatopluk Malík
a Jiří Pavlis. Ostatní členové se podíli na práci
při přípravě jednotlivých
panelů a celkovém vyznění výstavy. Poděkování
patří i městu Beroun za
ﬁnanční příspěvek a dále
i FOTU Anýžová.
Za Fotoklub Beroun

Jiří Pavlis

eště do poloviny května je ve výstavní síni Jiřího Jeníčka v Pražské bráně
k vidění výstava fotograﬁí nazvaná
PORTRÉTY. Autory snímků je deset
studentů 1. ročníku Katedry fotograﬁe FAMU. V prvním patře jsou k vidění
negativy portrétů, ve druhém pak černobílé fotky na velkých formátech.
Výstava, která potrvá do 16. května, je otevřena vždy ve středu od 11
do 16 hodin a v sobotu od 9 do 13
hodin.

Galerie bude patřit mladým umělcům

V

jarních měsících se v berounské
městské galerii vždy představují
žáci berounských základních škol,
školních družin a ZUŠ Václava Talicha. Letos na výstavu, kterou zahájí
vernisáž 13. května ve 14.00, zaslali
téměř 350 obrázků a mnoho keramických výrobků. Práce posuzovala
odborná porota, v níž zasedali
berounští malíři, sochaři akeramici.
Výběr byl velmi obtížný.
Témata pro letošní Talent byla
velmi různorodá, ale každá škola se
dotkla letošního 750. výročí první
zprávy o našem městě. Některé děti
se inspirovaly díly slavných světových
malířů, Berounem, přírodou, pohádkami, řeckou mytologií... Krásná je
také kolekce loutek na téma berounská strašidla nebo medvědi ze ZUŠ
Václava Talicha.
Výstava dětských prací patří
k nejnavštěvovanějším výstavám
sezony. V loňském roce ji zhlédl
rekordní počet návštěvníků – 1102.
Věříme, že i letos přijdou do galerie
nejen žáci ajejich přátelé, ale irodiče
a další dospělí návštěvníci. Mnoho

ze žáků, kteří měli svoji první výstavu
MGB vrámci Talentu, se dnes věnuje
výtvarnému umění profesionálně.
Výstava Talent 2015 potrvá do
5. června 2015. Jana Forejtová 
Galerie V Podloubí
Obrázky dětí z MŠ Hlinky
Náš Beroun od 29. dubna
do 5. června.
Galerie Holandský dům
Pokračující výstava foto Jezinek
v Holandském domě bude
mimořádně k vidění po celý
víkend 2. a 3. května. Naopak
o státním svátku 1. a 8. května
bude expozice zavřena.
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