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Beroun připravuje rekonstrukci
budovy knihovny a letního kina
V

íce než sto třicet let starou
budovu v bývalých „starých“
kasárnách, kde nyní sídlí Městská
knihovna Beroun a Klub důchodců,
čeká rekonstrukce. Po vybudování
nové plynové kotelny v loňském roce
má nyní město připravený stavební projekt, který počítá s výměnou
střechy a některých oken, střešní
nástavbou, zateplením a novými
omítkami a rekonstrukcí části vnitřních prostor. Součástí je i nový výtah
a prodloužení výtahové šachty až
do podkroví.
Zastupitelé schválili v rozpočtu
na letošní rok na tuto akci částku
ve výši 43 milionů korun. V současné době město žádá o stavební
povolení.
Největší zásah si vyžádá 2. patro
a podkroví, které po převedení bu-

dovy do majetku města v roce 2000
zatím zůstaly stavebními úpravami nedotčeny. Zbývající prostory
byly zrekonstruovány pro potřeby
knihovny a klubu důchodců v letech 2001 – 2002.
Ve druhém patře, kam by se
mělo přestěhovat dětské oddělení, vedení knihovny a měl by tu
vzniknout sál pro pořádání výstav
a besed, se plánují nové podlahy,
rozvody elektřiny a počítačové sítě,
oprava omítek, osazení nových topných těles, kompletní rekonstrukce

sociálního zařízení vedle schodiště
a vybudování malého sociálního
zařízení pro děti přímo v půjčovně
dětské literatury.
Zásadní práce se plánují i v podkroví. Vzhledem k tomu, že střešní
krytina i konstrukce krovu jsou již
za hranicí své životnosti a stávající
dispoziční uspořádání podkroví
neumožňuje jeho plné využití, navrhli projektanti jako řešení střešní
nástavbu. Získá se tak větší a variabilnější prostor, kde by mohlo
vzniknout až 27 kancelářských

pracovišť, zasedací místnost a další
zázemí například pro potřeby městského úřadu, jehož některé agendy
v současné době sídlí v pronajatých
budovách.
Co se týče venkovních úprav,
dotknou se zejména rekonstrukce
oplocení v ulici Talichova i U Kasáren. Na venkovní ploše před stávající čítárnou literatury pro dospělé
by měla vzniknout venkovní terasa
přístupná z čítárny nově zřízeným
dveřním otvorem na místě stávajícího okna. Pokračování na str. 2 n

II. stupeň povodňové
aktivity na Litavce

K

vůli vzestupu řeky Litavky se
ve čtvrtek 24. května ve večerních hodinách sešel na berounské radnici krizový štáb.
Ve 2:10 v noci dosáhla hladina
řeky Litavky výšky 204 cm, která
odpovídá II. stupni povodňové
aktivity. Povodňová komise města Beroun vyhlásila proto ve 2:15
stav pohotovosti. V kanalizačních
šachtách u areálu TJ Lokomotiva
Beroun a Domova penzionu pro
důchodce byla instalována mobilní čerpadla. Litavka v Berouně
kulminovala v pátek 25. května
5:10 minut, kdy hladina dosáhla
226 cm, z koryta se nevylila. n

Zasedání zastupitelů
n Poslední veřejné zasedání zastupitelstva města před letními
prázdninami se koná ve středu
20. června od 15:00 v Kulturním
domě Plzeňka. Celý program zasedání bude zveřejněn na webových
stránkách města v záložce Úřední
deska/Oznámení a jiná sdělení. n
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n Modernizace hlediště letního kina je součástí nové studie, která řeší kompletní renovaci tohoto berounského volnočasového areálu. Na řadu však nejprve přijde obnova promítací plochy a pódia, s níž
již počítá aktuální městský rozpočet. Více na straně 2. n

Rada kraje se vyjádřila k Lištici

V

zhledem k rozsudku o vyklizení části skládky Lištice
pokračuje město Beroun podle
kroků, které vyžaduje legislativa
a zároveň doporučuje Ministerstvo životního prostředí ČR. Jedním z těchto kroků je zhotovení
studie vlivů na životní prostředí
tzv. EIA. Žádost na její vypracování město podalo na Středočeský

kraj a nyní prochází schvalovacím procesem. Jedním z dotčených subjektů, který se k EIA vyjadřuje, je Rada kraje, která již
zaujala i příslušné stanovisko.
V tiskové zprávě Středočeského
kraje ze dne 23. dubna se uvádí,
že pro Radu kraje je z hlediska
vlivů na životní prostředí nejvíce
přijatelné zachování stávajícího

tělesa skládky bez zásahu do její
vnitřní struktury. Předpokládá
to pouze terénní úpravy, dovoz
rekultivační zeminy v omezeném
rozsahu, následnou biologickou
rekultivaci a provádění monitoringu. Studie EIA bude z rozhodnutí Středočeského kraje veřejně
projednána 4. června v Kulturním domě Plzeňka. n
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Volnočasová příloha
n V září opět vyjde pravidelná volnočasová příloha na rok 2018/19,
která nabídne přehled berounských
organizací, oddílů a klubů. Podklady pro přílohu zasílejte nejpozději
do 5. srpna pomocí formuláře
na webu města v sekci Radniční list
nebo na kttm@muberoun.cz. n

Beroun už nevyhazuje

Projektová studie modernizace letního kina

Z

pracovaná projektová studie
modernizace letního kina
umožňuje realizovat navrhované
úpravy v areálu na etapy v závislosti na možnostech městského roz-

počtu. K většímu komfortu diváků
by mělo přispět výškově členěné
hlediště i rozšíření jednotlivých
řad či samostatné sedačky s pevnou podezdívkou se zabudovaným

Od června na koupaliště
na Velkém sídlišti

Pravidla pro opravy
historických objektů

Z

a předpokladu, že bude
hezké počasí, otevře provozovatel, společnost AVE venkovní plavecký bazén na Velkém
sídlišti v pátek 1. června.
Areál bude v provozu od 10:00
do 19:00.
Vstupné:
n Dospělý 60 Kč
n Dospělý po 16:00 45 Kč
n Dítě od 6 do 9 let 25 Kč
n Dítě od 10 do 15 let 45 Kč
n Děti do 5 let 5 Kč
n Skříňka 15 Kč /den
n Vratná záloha na zapůjčení
zámku 50 Kč

R

ada města na svém zasedání
dne 23. 5. schválila Pravidla
pro poskytování dotací vlastníkům nemovitostí v Městské památkové zóně Beroun.
Podrobnější
informace
o tomto programu lze získat
na webových stránkách města,
případně na odboru územního
plánování a regionálního rozvoje, e-mail: uprr3@muberoun.cz,
tel.: 311 654 184.
Termín pro podání žádostí je
v letošním roce stanoven na 30.
6., celková alokace pro tuto výzvu
činí 500 tisíc Kč. n

osvětlením. Studie pracuje také
s možností vybudování mobilního
zastřešení zhruba nad polovinou
hlediště, které by snížilo závislost
produkce na počasí.
Kompletní revitalizace areálu
rovněž vyžaduje renovaci hygienického zázemí, výměnu oplocení,
asfaltových ploch za dlažbu nebo
osázení nové zeleně jako součásti
parkových úprav. n

B

eroun získal své virtuální tržiště, na němž bude mít každý zájemce možnost darovat věc, kterou
už nepotřebuje, a to jen za odvoz.
Tyto věci tak nebudou muset končit
v popelnici, ale budou moci sloužit
dál těm, kteří je ještě budou potřebovat. Město Beroun se do tohoto
projektu zapojilo letos v dubnu
s cílem snížit objem odpadu odváženého na skládky. Po ročním zkušebním provozu město vyhodnotí
přínos projektu a zda v něm nadále
pokračovat. Jak celý systém funguje, zjistíte na webových stránkách:
beroun.nevyhazujto.cz. n

Nominujte na Cenu města Beroun

V

íte o někom, kdo se dlouhodobě
zasluhuje o propagaci Berouna? Kdo je velmi úspěšný ve svém
oboru? Nebo znáte někoho, kdo
vykonal skutek hodný uznání a ocenění? Až do konce června můžete takové osobnosti navrhovat na letošní
Cenu města Beroun.
Podmínkou je, aby osoba nebo
případně její skutky měly přímý
vztah k městu Beroun. Návrh musí

obsahovat dostatečné a podrobné
zdůvodnění zásluh navrhované
osobnosti nebo kolektivu. Nominace je možné adresovat na odbor
školství a volnočasových aktivit
na e-mail osva@muberoun.cz, nebo
stačí vyplnit formulář na webu města, v záložce Kultura/Cena města Beroun. O udělení ceny pak rozhoduje
zastupitelstvo hlasováním na návrh
rady. n

Při letošní odstávce čeká zimní stadion řada vylepšení

S

ezóna na zimním stadionu
skončila, takže je čas bilancovat. Z pohledu ředitele Berounské
sportovní a. s. Antonína Marxe
bylo velmi dobré obsazení ledové
plochy a dařilo se skloubit provoz
tak, aby se vyhovělo všem zájemcům tak a zároveň byl dostatek
prostoru pro veřejné bruslení.
„Těší nás, že od konce loňského roku máme na zimním stadionu novou elektrickou rolbu. Ta přinesla nejenom zlepšení prostředí
na stadionu a úsporu v provozu,
ale také větší klid pro nás, provozovatele, že máme spolehlivý stroj
pro úpravu ledové plochy,“ konstatoval Antonín Marx.
Od chvíle, kdy se zimní stadion vrátil zpět pod správu města,
respektive příspěvkovou organizaci Berounská sportovní a. s.,

www.mesto-beroun.cz

prochází areál řadou oprav. Mezi
dosud nejzásadnější investice
patří instalace úpravny vody, rekonstrukce sálu pro cvičení, rozvod ústředního topení do skladů
u kabin, opravy všech šaten včetně výměny lavic a polic, výměna
reklamních ploch, oprava čpavkového hospodářství, zateplení
garáže pro rolbu. Velký význam
měla výměna osvětlení ledové
plochy.
Při letošní letní odstávce čeká
zimní stadion generální oprava
kompresorů u chladícího systému. Dále pak rekonstrukce systému pro měření a regulaci, protože ta je již po životnosti a mohla
by ohrozit budoucí chod celého
systému. Tyto dvě akce budou
stát zhruba 740 tisíc Kč. V plánu jsou další opravy v šatnách.

V současné době již probíhá rekonstrukce sociálního zařízení
a sprch v prvním patře objektu
tak, aby tyto prostory mohly sloužit pro případ větších turnajů či
akcí.

Ledová plocha se začala
v květnu rozpouštět a provoz se
bude zahajovat na konci června.
Bruslení pro veřejnost by se následně mělo v nové sezóně obnovit zhruba v polovině srpna. n
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Cyklostezka na Plzeňské
vyroste přes prázdniny
Jezděte MHD zdarma - přispějete k plynulosti dopravy

O

d května mají obyvatelé Berouna a Králova Dvora možnost
využívat MHD zdarma. Vedení obou
měst tak chtějí kompenzovat občanům problémy a zdržení, které s sebou přináší rekonstrukce Plzeňské
ulice. Jak dlouho ale budeme moci
šetřit za jízdné, záleží na každém
z nás. Pokud se nezvýší počet cestujících, kteří MHD využívají, je velmi
pravděpodobné, že bude jízdné
zavedeno zpět ještě před dokončením celé rekonstrukce Plzeňské.
Po první etapě se totiž vyhodnotí,
jak tuto nabídku veřejnost využívá
a následně se zastupitelstvo rozhodne, zda bude jízdné zdarma pokračovat. V případě, že využíváte MHD,
odeberte si od řidiče lístek, který je
zároveň dokladem o počtu přepravovaných osob.

Firma stále nepředložila
vyhovující dokumentaci
Kdy dojde k uzavírkám jednotlivých jízdních pruhů na Plzeňské
ulici, to do uzávěrky Radničního listu stále ještě nebylo zřejmé. Firma
totiž pořád nepředložila odboru

dopravy vyhovující DIO – dopravně
inženýrské opatření, které obsahuje značení objízdných tras. Aktuální
informace přineseme na webových
stránkách www.mesto-beroun.cz
a v dalším vydání Radničního listu.

Cyklisté budou jezdit
bezpečně
Zatímco oprava silnice Plzeňská je v kompetenci Středočeského kraje, která je vlastníkem komunikace, rekonstrukce chodníků
a vznik nové cyklostezky je v režii
města. Tato investice včetně nových vjezdů a veřejného osvětlení
si vyžádá celkem 16,6 milionů korun. Městu se ale podařilo na cyklostezku získat dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury
ve výši 4,6 milionu korun.. Stavební práce mají začít do konce června a trvat by měly přes prázdniny.
Zmíněná cyklostezka bude navazovat na tu stávající, na kterou se
napojí od křižovatky s Koněpruskou ulicí a povede až k novému
kruhovému objezdu u Košťálkovy
ulice. n

Beroun rozkvétá před očima

O

d května zdobí Beroun opět
muškáty v květinových pyramidách a závěsných květináčích
na sloupech veřejného osvětlení. V letošním roce se květinová
výzdoba rozšířila o dalších
24 závěsných
nádob, které najdete na Velkém
sídlišti, v ulici
Jungmannova
a na Třídě Míru.
Květiny nechybí
ani na pěší zóně
v Palackého ulici. Zde v červnu
přibudou i nové
výstavní panely.

První výstava v nově vzniklé galerii Pěší zóna nabídne historické snímky Berouna. Budete tak
moci porovnat, jak se za desítky
let město proměnilo. n

Představitelé města jednali s hejtmankou
Středočeského kraje o dopravě

D

o Berouna přijela v rámci Hejtmančina dne Jaroslava Pokorná Jermanová. S představitelkou Středočeského kraje se setkali také starosta Ivan
Kůs společně s místostarostou Michalem Mišinou.
Hlavním tématem jejich diskuze byla doprava. Jednali společně o situaci
a problémech týkajících se rekonstrukce ulice Plzeňská, přetížené dopravě,
ale také o jižním obchvatu města. Další zásadní oblastí, kterou představitelé
města s hejtmankou probrali, bylo školství a případné dotace. n

Při protipovodňovém cvičení odhalena
pamětní deska Janu Papežovi

V

e středu 16. května se konalo
další cvičení Krizového štábu
města Beroun. Cvičení bylo zaměřené na stavbu protipovodňové
ochrany na levém břehu řeky Berounky, v prostoru ulice Na Hrázi.
Zkušebně se zvedala také lávka
přes Vrážský potok
a prováděla její údržba. „Cvičení splnilo
podle krizového štábu
svůj účel. Kromě stavebních prací se prověřila například také připravenost na evakuaci
osob nebo předávání
informací,“ dodal starosta Ivan Kůs.
V rámci cvičení
byla odhalena pamětní deska prezidentu
České protipovodňové
asociace Ing. Janu Pa-

pežovi, který se v letech 2001 až
2017 významným způsobem podílel na zkvalitnění systému ochrany
města před povodněmi. Některá
protipovodňová opatření byla v Berouně realizována jako první v České republice. n

K zápisům do mateřských škol přišlo 326 dětí
n K zápisům do berounských mateřských škol, které se konaly 10. a 11. května, se dostavilo celkem 326 dětí. Toto číslo může být nižší, protože někteří
rodiče podávají žádosti ve více mateřských školách. Přesto lze očekávat, že
nebudou přijaté všechny děti, protože podle předpokladu se od září uvolní v berounských mateřinkách 234 míst. Přijímací řízení si vyřizují ředitelky
mateřských škol individuálně, přičemž postupují podle schválených kritérií.
Hlavním ukazatelem je trvalý pobyt dítěte a jeho věk. n
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Václav Talich má v Lublani
pamětní desku
V Lublani odhalili pamětní desku Václavu Talichovi, který před
110 lety (v roce 1908) založil Slovinskou filharmonii. Odhalení
proběhlo 19. dubna 2018 v sále hotelu Union, kde Talich s filharmonií nejčastěji vystupoval, za přítomnosti delegace města
Beroun v čele se starostou Ivanem Kůsem, hudebních i politických představitelů Lublaně a velvyslankyně České republiky
ve Slovinsku Věry Zemanové.

Požár v čistírně mohl mít
mnohem horší následky

P
B

erounského starostu Ivana
Kůse spolu s delegací přijal
také lublaňský primátor Zoran
Janković a rozmlouvali o možnostech prohloubení spolupráce
mezi oběma městy, které velice
těsně spojuje právě osobnost
Václava Talicha. První plody
počínající spolupráce zaznamenají Berounští již na letošním
podzimním festivalu Talichův
Beroun, navštíví jej totiž ředitel
festivalu Ljubljana Festival Darko
Brlek spolu s Jernejem Weissem,
který se dlouhodobě zabývá právě působením českých hudebníků ve Slovinsku a na toto téma
si pro Berounské připraví přednášku.
Kromě již zmiňovaného sta-

rosty Berouna tvořili delegaci
vnuk Václava Talicha Michal Dejmal, předsedkyně berounské kulturní komise Lenka Kuhar Daňhelová, a Peter Kuhar, který odhalení
pamětní desky a spolupráci obou
měst před pěti lety inicioval.
Jde o vůbec první pamětní
desku, která byla Talichovi v zahraničí odhalena. Událost poutala velkou pozornost hudební
veřejnosti a slovinských médií,
vyšla řada článků, která zdůrazňovala Talichův význam a upozorňovala na význam Berouna.
Veřejnoprávní slovinská televize
o této události informovala dokonce dvakrát – v informativním
programu a zvlášť v několikaminutové reportáži. kuh n

Okénko partnerských měst
n Cyklotour 2018 slibuje legraci a dobrodružství
Pojeďte s námi o prázdninách na kole z Berouna do polského Brzegu,
užijte legraci i dobrodružství, poznejte nové kamarády! Ubytování, základní
strava, doprava – zdarma. To vše nabízí Cyklotour
2018, která se koná od 9. do 19. července. Akci
organizuje město Beroun v rámci rozvíjení iniciativ
mládeže, spolu s partnerskými městy Brzeg a Goslar, s finanční podporou Česko-německého fondu
budoucnosti. Určeno pro mládež od 14 let. Přihlášky zasílejte na Městský úřad Beroun, Hana Tučková, telefon 311 654 360
nebo e-mailem: sekr1@muberoun.cz.

ři běžné kontrole si noční hlídka městské policie
ve čtvrtek 10. května krátce před
půlnocí všimla, že v ulici Na Parkáně v objektu prádelny a čistírny
problikává skrz okno světlo. Při
bližší kontrole strážníci zjistili,
že v objektu hoří, a tak začali urgentně jednat. Zavolali Hasičský

záchranný sbor Beroun, Policii ČR
a okamžitě zahájili evakuaci osob
z bytů umístěných nad čistírnou.
Hasičům se podařilo požár následně zlikvidovat, ke zranění
žádných osob naštěstí nedošlo.
Díky všímavosti a rychlé reakci
strážníků se podařilo zabránit vysokým škodám. n

Strážníci pomohli kriminalistům
dopadnout podezřelého
n Městská policie
často úzce spolupracuje s Policií
ČR, a to nejen
na společně plánovaných akcích.
Svědčí o tom jeden z květnových
případů. Strážníci při kontrole
v centru města si náhle všimli
podezřelé osoby, která utíkala
přes Husovo náměstí do Biřické
ulice. Zjistili, že za mužem běží
i berounští kriminalisté. Okamžitě
vyhodnotili situaci, a protože byli
k prchajícímu muži blíž, pustili se
také do jeho stíhání. Podezřelého
se podařilo zadržet v jednom z obchodů v České ulici. Tuto ukázkovou součinnost s Policií ČR ocenil
i starosta Ivan Kůs, který spolu
s velitelem Městské policie Ale-

xandrem Scherberem strážníkům
za jejich práci poděkoval.
n V poslední době se množí telefonáty, kdy občané hlásí nález injekčních
stříkaček v ulicích města a v parcích.
V takovém případě je potřeba kontaktovat strážníky, kteří mají pro sběr
jehel a stříkaček speciální vybavení
a vše pak předávají na ekologickou
likvidaci. Nikdy sami na stříkačky nesahejte a nevyhazujte je.
n Při kontrole na břehu Berounky
strážníci objevili dva muže, kteří
měli nahozené pruty, ale jak se zjistilo, nevlastnili rybářský lístek. Právě
kontrola rybářů je jednou z činností,
kterou městská policie provádí, často v součinnosti s rybářskou stráží.
Lidé, kteří chytají bez patřičného povolení, se vystavují správnímu řízení
a hrozí jim pokuta. n

n Berounská posádka míří na závod dračích lodí do Brzegu
Šestičlenná posádka z Berouna se v červnu zúčastní prvních závodů dračích lodí v polském partnerském městě Brzeg. Zástupci tohoto
partnerského města se pravidelně připojují k závodům dračích lodí
na Berounce a natolik si je oblíbili, že se je rozhodli uspořádat u nich
na Odře v rámci oslav Svatojánské noci, které se konají od 22. do 24.
června. n
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n Starosta Berouna poděkoval strážníkům za jejich ukázkovou spolupráci s Policií ČR.
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Květen ve znamení řemesel a Koláčefestu

n Jarní hrnčířské a řemeslné trhy přilákaly první květnový víkend
do Berouna tisíce návštěvníků z celé České republiky. Lidé tak měli jedinečnou příležitost vidět při práci například řezbáře.

n Návštěvníci si na Husově náměstí mohli užít také kulturní program,
v sobotu vystoupila i Berouňačka.

n Největší zájem je tradičně o užitkovou keramiku. Hrníček z trhů už má doma
jistě každý Berouňák, v oblibě jsou ale také zapékací mísy, vázy nebo květináče.

n V rámci oslav 73. výročí od ukončení II. světové války zorganizovalo 5. května město Beroun ve spolupráci s Českým svazem bojovníků
za svobodu pietní akt u pomníku padlým (na fotografii), na kterém pronesl hlavní proslov starosta Ivan Kůs. . Zástupci města se zúčastnili
i pietního aktu na berounském hřbitově, který ČSBS pořádalo 8. května.

n Kdo si chtěl odpočinout a načerpat sílu, nalezl to správné místo
na Náměstí Joachima Barranda, kde se v sobotu konal Koláčefest.

n Na pódiu se během dne vystřídala řada kapel, například Třehusk
(na snímku), představily se i děti z místních mateřských a základních škol.

n Koláčefest se koná v rámci festivalu Staročeské máje. Nechybělo proto ani tradiční předání práva k pořádání májů, o které děti v krojích
požádaly starostu.

n Akcemi nabitý květnový víkend přinesl i vernisáž výstavy Mozaika
v Muzeu berounské keramiky. S výtvarnicí Šárkou Hejnovou si povídala
kurátorka výstavy Jolana Izbická.

www.mesto-beroun.cz
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Nabídka pronájmu

Jubilea v červnu

ěsto Beroun nabízí k pronájmu prodejní stánek,
umístěný na pozemku p.č. 60/1
v k.ú. Beroun (přímo na zastávce BUS U Černého koně, směr
na Prahu), za minimální cenu
20 000 Kč/rok + úhradu el. energie. Stánek je o velikosti 4,1 m2,
zděný, s uzamykatelnými venkovními žaluziemi. Po dohodě
na odb. městských investic MěÚ
Beroun, tel. 311 654 220, lze
provést prohlídku prostoru. n

n Paní Věra Bočková oslaví 9. června své 85. narozeniny. Dalším červnovým jubilantem je paní Ladislav
Řenč, který své 75. narozeniny bude
slavit 10. června. Nádherného věku
92 let se 21. června dožívá paní Božena Králová. Hodně zdraví a štěstí
přeje Klub důchodců Beroun.
n V červnu oslaví 85. narozeniny
maminka a babička, paní Helena
Filková. Za všechnu lásku, obětavost
děkují synové Luboš, Petr, dcera Jana,
zeť Roman. Vnuci Martínek a Michálek posílají babičce velkou pusu.
Do dalších let přejí hodně zdraví, štěstí, spokojenost a vzkazují: Máme Tě
moc rádi a zůstaň dlouho mezi námi.
n K přáním se připojuje i vedení města a redakce Radničního listu. n

M

Zubní pohotovost
n 2. 6. a 3. 6. MUDr. Zdeněk Kaiser,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.
311 559 812
n 9. 6. a 10. 6. MUDr. Jitka Karmazínová, Hořovice, Komenského 49, tel.
311 516 660
n 16. 6. a 17. 6. MUDr. Vladimíra
Krabcová, Beroun 3, Pod Haldou 64,
tel. 311 621 973
n 23. 6. a 24. 6. MUDr. František
Hentsch, Zdice, Palackého nám. 21,
tel. 608 020 878
n 30. 6. a 1. 7. MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice 176, tel. 311 577 559
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin

Rodí se spolupráce mezi berounskou
a goslarskou střední školou

D

o Berouna v květnu přijeli
na návštěvu zástupci střední školy Berufsbildende Schulen
z německého partnerského města
Goslar. Chtějí navázat bližší kontakt se SOŠ a SOU Beroun – Hlinky. Ředitelka Eva Jakubová by
ráda s kolegy z Německa dohodla
dlouhodobou spolupráci, která by
zahrnovala setkání mezi studenty
obou středních škol. Goslarskou
delegaci přijal v obřadní síni berounské radnice také místostaros-

Červen v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Dalajlama v Buddhových stopách
Promítání filmu a beseda s režisérem Viliamem Poltikovičem se uskuteční v pátek 1. června od 18:00. Vstupné 50 Kč, předprodej vstupenek ve studovně.
Režisér Viliam Poltikovič se po roce 1989 zaměřuje na dokumentární filmy
s převážně duchovní tématikou. Pracuje i jako kameraman, fotograf a píše knihy. Dosud natočil přes 150 filmů a pracuje zejména pro Českou televizi.
S knížkou do života - dopoledne v knihovně pro rodiče s malými dětmi
V rámci celostátního projektu S knížkou do života knihovna mimo jiné nabízí
prostor pro setkávání rodičů a jejich dětí. Druhé dopoledne v knihovně pro
rodiče s předškolními dětmi proběhne ve středu 13. června v čase od 9 do 11
hodin. Budeme si číst a povídat si o tématu „co děláme celý den“. Více o projektu najdete na našem webu.
Salon Beroun 2018
V červnu Beroun přivítá výtvarníky ze všech koutů republiky. Uskuteční se zde
8. Salon Sdružení výtvarníků ČR. Práce z nejrůznějších výtvarných oborů budou
k vidění v prostorách Městské galerie Beroun, Galerie Holandský dům, Muzea berounské keramiky a Městské knihovny Beroun. Salonu se zúčastní 62 členů sdružení v oborech: malba, keramika, fotografie, textilní tvorba, sochy a sklo, grafika.
Výstava v knihovně bude k vidění od 13. června do 20. července 2018.
Soboty na dětském
30. června, 8:30 – 11:00.

Informace k prázdninovým měsícům
Od 1. do 15. července bude knihovna uzavřena z důvodu revize knihovního fondu. V měsících červenci a srpnu bude následně platit prázdninová
otevírací doba:
n oddělení pro dospělé, studovna: po 8:30 – 18:30, st 8:30 – 17:00
n oddělení pro děti: pondělí 8:30 – 11:00, 12:00 – 17:00
n pobočka Sídliště: čtvrtek 8:30 – 11:30, 12:30 – 17:00

www.mesto-beroun.cz

ta Michal Mišina, který myšlenku
výměnných pobytů studentů podporuje. n

Blokové čištění ulic
n 6. června: Svatojánská,
Školní náměstí, Jiráskova
n 7. června: Na Veselou,
Vojanova, Máchova
n 13. června: Chválova,
Na Kaplance, Pod Kaplankou,
Okružní (spodní část)
n 14. června: U Stadionu,
Nábřeží u Sokolovny,
Profesora Urbana
n 20. června: Havlíčkova
– západ, Tovární
n 21. června: Na Náhonu,
K. Machové, Na Parkáně
+ parkoviště (příčné stání
podél silnice)
n 27. června: Mládeže,
J. Fučíka, Sokolovská
n 28. června: S.K.Neumanna,
Švermova n

Vítání občánků
n V obřadní síni berounské radnice
se v dubnu uskutečnilo další vítání
občánků. Této slavnostní události
se účastnili Jonatán Kožúrik, Kate
Kurtzová, Sofie Bock, Karolína Roubalová, Štěpán Koubík, Gita Ekrtová, Šárka Koulová, David Gregor,
Jaroslav Krotký, Marie Kováříková,
Natálie Klaudisová, Julie Kokešová
a Marie Froňková.

Již nyní se můžete hlásit na další
termíny, konkrétně na 11. a 25. září.
V případě zájmu se mohou rodiče
objednat na tel. čísle 311 654 151 –
152 nebo e-mailem: evidence@muberoun.cz, evidence2@muberoun.cz n

Stipendia na volnočasové aktivity
pro děti z nízkopříjmových rodin

Ž

ádosti na období září až prosinec
2018 přijímá odbor sociálních
věcí a zdravotnictví do 10. června.
Stipendia na volnočasové aktivity pro
děti z nízkopříjmových rodin se poskytují ve výši 90 % poplatku na dítě
za kalendářní rok, nebo jeho poměrné části za období od září do prosince, je-li stipendium poskytováno jen
na toto období.
O poskytnutí stipendia může žádat zákonný zástupce dítěte, který
splňuje následující: má ve výchově
dítě, které je žákem 3. - 9. třídy základní školy nebo odpovídajícího
ročníku gymnázia a má trvalé bydliš-

tě na území města Beroun. Dále mu
byla přiznána dávka státní sociální
podpory – přídavek na dítě (dávku
pobírá v kalendářním roce, ve kterém žádá o stipendium), popřípadě
mu v uplynulém půl roce byla přiznána jiná dávka státní sociální podpory
či pomoci v hmotné nouzi - rodina je
nízkopříjmová. Také souhlasí se svou
finanční spoluúčastí na podpořené
zájmové volnočasové aktivitě svého
dítěte ve výši 10 % úhrady poplatku
na dítě organizaci. Žádost je k dispozici na stránkách města v odrážce
dotace nebo na odboru sociálních
věcí a zdravotnictví. Iva Ludvíková n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 25. 4. 2018
RM stanoví odměnu ředitelce Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun v navržené výši a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat
ji o výši stanovené odměny k životnímu jubileu.
RM souhlasí s tím, aby Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30 přijala
na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar ve výši 26 228 Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období od 1. 3. 2018 do 30. 6. 2018
ve prospěch žáků školy od nadačního fondu „Drab foundation - nadační fond“,
z projektu „Obědy dětem“ a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat ředitele Jungmannovy základní školy Beroun, Plzeňská 30
o vydaném souhlasu k uvedenému návrhu.
RM bere na vědomí informaci o výsledku inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí v Jungmannově základní škole Beroun ve dnech 5. - 8. února
2018.
RM bere na vědomi předložené zhodnocení slavnostního předávání cen audiovizuální tvorby za uplynulý kalendářní rok TRILOBIT 2018.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2018 ze zasedání Komise životního prostředí,
konaného dne 19. března 2018.
RM souhlasí se systémovým opatřením, na základě kterého bude město Beroun
od 1. 1. 2019 hradit z rozpočtu města Beroun provozní náklady a služby spojené
s užíváním vypůjčených/pronajatých nebytových prostor v objektu penzionu pro
důchodce, Na Parkáně 111, Beroun za svazy zdravotně postižených a obecně prospěšné organizace, které užívají tyto prostory a poskytují služby a aktivity v sociálně - zdravotní oblasti na území města Beroun nebo i mimo území města Beroun,
pokud tyto služby poskytují občanům města Beroun (dále jen „dotčené subjekty“).
RM v souvislosti s výše uvedeným systémovým opatřením ukládá:
- vedoucímu odboru majetku a investic upravit smlouvy o užívání nebytových
prostory objektu Domova penzionu pro důchodce Na Parkáně 111, Beroun mezi
městem Beroun a dotčenými subjekty ohledně úhrady provozních nákladů
a služeb spojených s užíváním těchto prostor a smluvně ošetřit s Domovem
penzionem pro důchodce Beroun změny v úhradách provozních nákladů a služeb spojených s užíváním nebytových prostor v budově penzionu pro důchodce,
Na Parkáně 111, Beroun. - vedoucímu odboru hospodářské správy navrhnout
do rozpočtu města ve skupině činnost místní správy na rok 2019 navýšení o 50
tis. Kč na provozní náklady a služby spojené s užíváním prostor přenechaných
dotčeným subjektům v objektu Domova penzionu pro důchodce, Na Parkáně
111, Beroun a požádat dodavatele elektrické energie o vyúčtování za rok 2018
v termínu, který dotčeným subjektům umožní úhrady energií v roce 2018 tak,
aby platby mohly být zahrnuty do vyúčtování dotace z rozpočtu města Beroun
na rok 2018
- vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví projednat s dotčenými subjekty změnu podpory města a upozornit je, že je třeba dbát na to, aby nedošlo
k nepřiměřenému zvýšení provozních nákladů a služeb spojených s užíváním
nebytových prostor v objektu Domova penzionu pro důchodce, Na Parkáně 111,
Beroun.
RM ruší své usnesení č. 297/2017 ze dne 28. 6. 2017, souhlasí s ukončením
smlouvy o dodávání hotových jídel, která byla uzavřena dne 27. 3. 2008 mezi
městem Beroun, Domovem penzionem pro důchodce Beroun a společností EUREST, spol. s r. o. dohodou ke dni 30. 4. 2018 a s uzavřením této dohody, v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit podpis dohody o ukončení smlouvy o dodávání hotových jídel všemi jejími účastníky.
RM ruší svá usnesení č. 646/91/RM/2018 ze dne 21. 2. 2018 a č. 651/92/
RM/2018 ze dne 7. 3. 2018 a souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Beroun a Králův Dvůr
městskou autobusovou dopravou (dále jen „smlouva“) ze dne 14. 12. 2015
mezi městem Beroun, městem Králův Dvůr jako objednateli a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o.
RM v souvislosti s výše uvedeným usnesením ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních agend: - zajistit podpis dodatku č. 3 smlouvy všemi jeho
účastníky
- informovat dopravce o městem Beroun a městem Králův Dvůr dohodnutém
přesném termínu zahájení a ukončení přepravy zdarma dle dodatku č. 3 smlouvy
- průběžně provádět monitoring počtu cestujících přepravených zdarma podle
podkladů předložených dopravcem a informovat o tom radu města podle stavu
k 30. 6. 2018 a 31. 10. 2018
- předložit radě města informaci o průběhu rekonstrukce Plzeňské ulice
v Berouně a Králově Dvoře v I. a II. etapě rekonstrukce a podklady pro
vyhodnocení efektivnosti přepravy zdarma za období od zahájení jejího poskytování do 31. 10. 2018
RM bere na vědomí informaci o vyhlášení výtvarné soutěže na ztvárnění podstavce pro bustu Joachima Barranda na Náměstí a ukládá vedoucí odboru
územního plánování a regionálního rozvoje po vyhodnocení výtvarné soutěže
předložit radě města ke schválení Protokol o průběhu soutěže.
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RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce plechového oplocení areálu druhotných surovin v Berouně o celkové výměře 145,4 m2, a to strany přiléhající
k řece Litavce, mezi majiteli a městem Beroun v předloženém znění a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku p.č.
2312/48 v k. ú. Beroun mezi městem Beroun jako pronajímatelem a Povodím
Vltavy, státní podnik jako nájemcem, za cenu 20 Kč/m2/rok, na dobu určitou
5 let, s tříměsíční výpovědní dobou a dále souhlasí s přejezdem stavby cyklostezky, která je ve vlastnictví města Beroun, umístěné na pozemku p.č. 2804 v k.
ú. Beroun, po dobu realizace stavby „Litavka, ř. km 2,5-3,0 Beroun, revitalizace
koryta toku“, za podmínky, že odbor dopravy a správních agend Městského úřadu Beroun vydá souhlas se zvláštním užívání komunikace a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM ruší své usnesení č. 298/2017 ze dne 28. 6. 2017, souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun jako vypůjčitelem a Domovem penzionem pro
důchodce Beroun jako půjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka zařízení kuchyně
sloužícího k provozování výdejny hotových jídel v budově na adrese Na Parkáně
111 v předloženém znění a s uzavřením smlouvy o výpůjčce mezi městem Beroun
jako půjčitelem a společností SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.
o., jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor a zařízeni‘
kuchyně v budově na adrese Na Parkáně 111 za účelem provozování výdejny hotových jídel ve výše uvedené budově vypůjčitelem, v předloženém znění. RM zároveň
ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit podpis smluv o výpůjčce dle
bodů II. a III. tohoto usnesení všemi jejich účastníky.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Beroun
jako vlastníkem pozemků a soukromými žadateli jako stavebníky stavby dopravní infrastruktury - stavebního objektu komunikace, dle situačního výkresu
C101-1 z 11/2017, který je součástí projektové dokumentace pro stavební povolení vyhotovené Ing. Jiřím Jodlem - ISP - inženýring, stavby, projekce z 9/2016
(dále jen „situační výkres C101-1 z 11/2017), realizované na částech pozemků
p.č. 1574/20 a p.č. 1574/26, vše v k. ú. Beroun, které jsou ve vlastnictví města
Beroun, v předloženém znění a pověřuje vedoucího odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun, po uzavření Smlouvy o právu provést stavbu vyznačit
souhlas města Beroun jako vlastníka dotčených pozemků s navrhovaným stavebním záměrem stavby dopravní infrastruktury - stavebního objektu komunikace na situačním výkresu dokumentace C101-1 z 11/2017 a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace těchto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p.č. 884/2 a část
pozemku p.č. 887/3 oba v k. ú. Beroun podle předloženého zákresu a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu ev. č. 0123/2015/NA]/OMI ze dne
2. 4., souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 581/1 v k.
ú. Beroun, podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace těchto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout prodejní stánek, umístěný
na pozemku p.č. 60/1 v k. ú. Beroun (přímo na zastávce BUS U Černého koně,
směr na Prahu), za minimální cenu 20. 000,- Kč/rok + úhrada el. energie. Stánek
je o velikosti 4,1 m2‘ zděný, s uzamykatelnými venkovními žaluziemi a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se slevou z nájemného ve výši 100 % měsíčního nájemného za pronájem garážových stání v budově bez čp/če, která je součástí pozemku st. p.č.
4083/1 v k. ú. Beroun, po dobu uzavírky komunikace v ulici Branislavova,
Beroun, z důvodu ztížených podmínek užívání a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic informovat jednotlivé nájemce garážových stání o termínu
plánované rekonstrukce ulice Branislavova, Beroun a seznámit je s usnesením
rady města ohledně slevy z nájemného.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Rekonstrukce sociálního
zařízení v hlavní budově MS a oddělení pro nejmenší - MS Tovární, Beroun“
účastníka zadávacího řízení společnost ROYAL DIAMOND – stavební společnost
s. r.o, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s tímto uchazečem dle návrhu předloženého
v zadávacím řízeni na veřejnou zakázku. Cena díla je 3 584 579,00 Kč bez DPH
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Plynová kotelna
- Kulturní dům Plzeňka Beroun“, jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi
pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude
současně plnit funkci hodnotící komise a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce částí pozemků p.č. 2251/2, 2311/41,
6793, 2311/49, 2311/39, 6647, 6795 a 6799 v k. ú. Beroun za účelem parkování
návštěvníků Jarních hrnčířských a řemeslných trhů ve dnech 5. 5. 2018 a 6. 5.
2018, mezi společností Brownfield Beroun a. s. jako půjčitelem a městem Beroun
jako vypůjčitelem za účasti vedlejších účastníků a ukládá místostarostovi Ing. Michalu Mišinovi zajistit realizaci tohoto usnesení.
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RM bere na vědomí informaci o probíhajících jednáních se společností AVISUM SE jako žalobcem, ve věci podané žaloby na město Beroun na určení
vlastnického práva, vedené u Okresního soudu v Berouně, vedoucích k možnému uzavření soudního smíru nebo dohody o narovnání a ukládá vedení
města pokračovat v jednáních se společností AVISUM SE za účelem nastavení
relevantních podmínek pro město pro možné uzavření soudního smíru nebo
dohody o narovnání.

RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s částečnou likvidací čtyř nefunkčních plynových kotelen v areálu bývalých kasáren a navrhuje odstranit
stávající zastaralou a neupotřebitelnou technologii kotelen. Plášť mobilních buněk navrhuje ponechat pro další případné potřeby města. V případě, že by při
odstraňování technologií došlo k výraznému poškození těchto buněk doporučuje provést rovněž jejich celkovou likvidaci. Tím doporučuje odsouhlasit návrh
Komise pro likvidaci majetku ze dne 18. 4. 2018.

RM bere na vědomí informace o průběhu návštěvy delegace města Beroun
v Lublani a o slavnostním odhalení pamětní desky věnované Václavu Talichovi
v Lublani dne 19. 4. 2018,

RM bere na vědomí zápis č. 2/2018, z jednání Komise pro likvidaci majetku, konaného dne 18. 4. 2018 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit
realizaci tohoto usnesení a přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto
usnesení na jednání zastupitelstva města.

RM v působnosti valné hromady společnosti PLZEŇKA, spol. s r. o schvaluje
řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.
RM v působnosti valné hromady společnosti Parkování Beroun s. r. o. schvaluje
řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2017.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 9. 5. 2018
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí příspěvku z prostředků Českoněmeckého fondu budoucnosti mezi městem Beroun a Česko-německým fondem budoucnosti, nadačním fondem v předloženém znění a ukládá vedoucí
Kanceláře tajemníka zajištění realizace tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Stavební úpravy pro
vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská OD Lidl)“
účastníka zadávacího řízení Společnost Beroun s vedoucím společníkem:
SILNICE TOPOLANY a.s. a společníkem: PETROM STAVBY, a.s., jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s tímto uchazečem dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, za podmínky, že v zákonné lhůtě
nebude podána žádná námitka. Cena díla je 13 658 894 Kč bez DPH. RM
zároveň souhlasí s vyloučením nabídky uchazeče společnost Froněk s.r.o.
pro nesplnění všech požadavků stanovených zadavatelem v zadávací dokumentaci a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění
těchto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „ZŠ Wagnerovo
nám. - úprava kotelny a regulace topení“, jmenuje pro výše uvedenou zakázku
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která
bude současně plnit funkci hodnotící komise, a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Rekultivace zeleně v ulici Koněpruská, Beroun“, jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi
pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude
současně plnit funkci hodnotící komise a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „ Stavební úpravy
ul. Branislavova, Beroun „. jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně
plnit funkci hodnotící komise a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 18. 4. 2018 v pořizovacích
cenách do 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
celkem 488 350,06 Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku
a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze
dne 18. 4. 2018 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 714 608,34 Kč a zůstatková účetní cena
je 0 Kč.

RM bere na vědomí zprávu o zhodnocení XXXV. Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun a jmenuje členem festivalového výboru Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův Beroun Ing. Jiřího Paula, ředitele VaK Beroun, a.s.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování služeb mezi městem Beroun jako
klientem a společností MultiSport Benefit, s.r.o. jako poskytovatelem, v předloženém
znění a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Beroun zajištění plnění tohoto usnesení.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze
je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Už deset let je ,,JINÁ“

T

rochu schovaná a trochu jiná.
To je kavárna a vegetariánská
restaurace Jiná káva v Berouně.
Na první a možná ani na druhý pohled to není vidno, ale jde o víc než
o ,,gastronomii“. Kavárna otevírá
dveře na pracovní trh lidem s duševním onemocněním. Rok 2018 je už
desátým rokem fungování podniku,
který v Berouně nemá obdoby.
Za nápadem projektu Jiné kávy
stojí nezisková organizace Lomikámen, z.ú. Díky podpoře města
Beroun a dalších sponzorů se realizace povedla a dnes má již dekádu
fungování za sebou, nejenom jako
terapeutická dílna, ale i jako hostitel
významných kulturních akcí. Děkujeme všem, kteří se zapojili do podpory výjimečného místa schovaného
v prostorách bývalých kasáren. Veliké poděkování patří městu Beroun
za podporu soc. a kulturních aktivit,
zakladatelům, zaměstnancům, zákazníkům, sponzorům a především
klientům, kteří mají odhodlání zdo-

lávat těžkosti spojené s duševním
onemocněním.

Desáté výročí založení budeme
slavit na tradičním festivalu Jiná
káva pod širým nebem v pátek
8. června od 16:00. Na pódiu se objeví STO ZVÍŘAT, Milan Kroka - Live
band, Oswald Schneider a místní
kapely Ties a Overtones. Přijďte
na dobroty z naší kuchyně a samozřejmě na ,,jinou kávu“! Více se
o projektu dozvíte na internetových
stránkách www.jinakava.cz; www.lomikamen.cz. Hana Rašková n

RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku u příspěvkové organizace 3. ZŠ Wagnerovo nám. v předloženém znění a s následným odepsáním z účetnictví dle
návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 18. 4. 2018 v pořizovací ceně do 20
tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 6 739 Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM doporučuje zastupitelstvu města odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku
u příspěvkové organizace 3. ZŠ Wagnerovo nám. a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 18. 4. 2018 v pořizovací
ceně nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
34 560 Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku u příspěvkové organizace 2. ZŠ a MŠ
Preislerova v předloženém znění a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 18. 4. 2018 v pořizovací ceně do 20
tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 8 554,70 Kč
a zůstatková účetní cena je 0 Kč.

www.mesto-beroun.cz
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Kulturní a společenský kalendář      6/2018
1.

Dětský den
PÁ

13:00

Domov seniorů TGM

Průvod vévody Štěpána II. Bavorského
2.

SO
SO

5.
5.
- 9.

11:50

Beroun

Absolventský koncert Dominiky Lukešové
18:00
18:00

Kavárna Jiná káva
Kavárna Jiná káva

Vernisáž výstavy kreseb Inge Koskové - doprovodí svými básněmi a hrou
na saxofon Jan Štolba.

Mezinárodní básnický festival Stranou
ÚT - SO

Beroun a okolí

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost seznámit se s evropskými básníky
a jejich tvorbou naživo. Více na str. 11.

Galerie V Podloubí

Zahájení výstavy dětských prací z MŠ Drašarova.
Výstava potrvá do 29. června.

Jedeme do ZOO
6.

ST

41. klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Vystoupení žáků tanečního oddělení
7.

ČT

17:00

KD Plzeňka

Daleká cesta Arašída a Kanišky
ČT

18:00

Zahrada Muzea ber. keramiky

Muzejní noc v Muzeu berounské keramiky
PÁ

16:00

Muzeum berounské keramiky

Muzejní noc na téma 100 let republiky
8.

PÁ

18:00

Muzeum Českého krasu

Den bezpečí
PÁ

9:00

Kemp Na Hrázi

Jiná káva pod širým nebem
PÁ

9.
10.

16:00

Kavárna Jiná káva

Městské slavnosti Zdice
SO

Zdice

Žamboši
NE

18:00

Nám. Joachima Barranda

Koncert ke 100. výročí založení ČSR
11.

PO

19:30

KD Plzeňka

Celovečerní vystoupení TC R.A.K.  
PO

19:00

Zimní stadion

Klobouky našich prababiček, Fotorici a hudba
12.

ÚT

14.
15.
- 16.

Domov seniorů TGM

Baletní škola Terezie Dudové
ÚT

13.

14:30
17:00
17:00
18:00

16.

19.

18:00

www.mesto-beroun.cz

Jiná káva slaví 10 let, přijďte slavit i vy. Více se dočtete na str. 9.
Kulturní akce města Zdice s bohatým programem - hudba, divadlo,
slavnosti piva, program pro děti.
Progresivní folk ze Vsetína.
Koncert pěveckého sboru Slavoš.
Hledá se RAK – MAN - celá show je doprovázena projekcí a světelnými
efekty.
Vernisáž dvou výstav v Domově seniorů TGM v Berouně.

Centrum Berouna

Pivní slavnosti s hudebním programem a jarmarkem na Husově náměstí,
divadla pro děti. Více na str. 6.

Muzeum berounské keramiky

Prevence onemocnění v létě
ÚT

Město Beroun ve spolupráci se složkami Integrovaného záchranného
systému pořádá tradiční Den bezpečí.

Přednáška z cyklu významných výročí, která se váže k dějinám moderní
éry.

Nám. Joachima Barranda
12:00

Stanoviště s úkoly pro děti, doprovodný hudební a divadelní program.

Muzeum Českého krasu

Malování keramických listů
SO

Točení na kruhu od 16:00 do 19:00 v dílně, malování kukačkou a muzejní kvíz, volný vstup do muzea a na výstavu.

Vernisáž výstavy členů Sdružení berounských výtvarníků, která potrvá
do 20. července. Více na str. 17.

Promenáda Bohéma
SO

Pohádka pro děti v podání Divadla 100 opic.

Muzeum Berounské keramiky

Berounské hradby
PÁ - SO

Divákům se představí talentované děti ze ZUŠ V. Talicha.

Závěrečný koncert Baletní školy Terezie Dudové se uskuteční od 17:00
a od 18:30.

Mnichovská krize a československá armáda
ČT

Tradiční klubový večer, na kterém se tentokrát představí SemTam, Erika
jazz a Tři v trávě.

KD Plzeňka

Salon Beroun 2018
ST

Slavnostní příjezd Poselstva vévody bavorského na Husovo náměstí,
od 13:00 program v pivovaru Berounský medvěd.
Koncert Dominiky Lukešové ze ZUŠ Dr. Lidinské, hudební doprovod Erika
Horká a další; vstupné dobrovolné.

Nádech a výdech
ÚT

Přijďte si se svými ratolestmi užít dětský den, který se koná v Domově
seniorů TGM Beroun

Čítárna MIC Beroun

Přehlídka berounských umělců.
Vymalujte keramický lipový list pro netradiční jubilejní lípu ke 100. výročí
republiky.
Klub zdraví Beroun zve na besedu o ochraně zdraví na cestách a v přírodě.
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15. cestovatelský večer Modrýho Berouna
20.

ST

22.
23.
24.
26.

Pivovar Berounský medvěd

Koncert Michaely Jonczy a Ladislava Štefka
ST

21.

19:00
20:00

Kavárna Jiná káva

Neolit a 1938: Satira a tanky
ČT

17:00

Muzeum Českého krasu

Korrontzi (Baskicko) a Lucie Redlová & Garde
PÁ

20:00

Hotel Praha Nižbor

GrandPrix
SO
od 9:00
17:30

Čítárna MIC Beroun

27.

29.

Vzpomínková akce pro širokou veřejnost.

Husovo náměstí

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníků
ST

28.

13:00
17:00

Rozloučení s žáky ze ZŠ Závodí.

KD Plzeňka

Rozloučení s vystupujícími žáky
ČT

16:00

ZŠ Jungmannova se loučí se svými deváťáky.

KD Plzeňka

Kocour v botách
PÁ

18:00

Zahrada Muzea ber. keramiky

Restaurace U Štiky
Červen

PÁ - SO

od 20:00

1. 6. Dj Harwey, 2. 6. Dj Jiří Pergl, 8. 6. Dj Martin Šmíd , 9. 6. Dj Zdeněk
Vranovský, 15. 6. Dj Luděk Hubáček, 16. 6. Dj Michal Vinický, 22. 6. Dj
Martin Šmíd, 23. 6. Dj Harwey

od 20:00

n Výstavy

n Hudba

Pohádka pro děti v podání divadla Buchty a loutky.
1. a 2. 6. DJ Jarda Petarda, 8. 6. Sortiment, 9. 6. DJ Pupík, 15. a 16.
6. DJ Jarda Petarda, 22. 6. Sortiment, 23. 6. DJ Pupík, 29. a 30. 6. DJ
Jarda Petarda

Restaurace U Madly
PÁ - SO

Skvělý baskicko-valašský dvojkoncert.

S bosenským spisovatelem Adinem Ljucou přijďte besedovat o jeho nové
knize Jeden bílý den.

Vzpomínka na Mistra Jana Husa
ST

Vernisáž výstav Neolit - neuvěřitelný svět 1. zemědělců a 1968: Satira
a tanky.

Navštivte jógové studio a vyzkoušejte si lekci zdarma.

Studio Yogaway

Hudebně-literární večer Stranou
ÚT

Jazzové i populární písně v podání učitelů ze ZUŠ Dr. Lidinské.

Tradiční sportovní akce s hudební tečkou. Více na str. 15.

Skatepark Beroun

Den otevřených dveří v Yogaway
NE

Cestovatel Tonda Jančařík přiblíží mnižskou republiku Monte Atos.

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě úterý. Volné
místo v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Pokračující výstavy: Fotorici 2018 – Hudba a ZVÍŘE - sochy Barbory Fausové, obrazy Miloslava Muškáta (Muzeum Českého krasu v Berouně,
výstava potrvá do 10. 6.), Lucie Suchá – Rajské Lázně, výstava obrazů známé berounské malířky (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 8. 6.),
Mozaika – Šárka Hejnová (Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 10. 6.), Neviditelný lidský svět – Viktor Sýkora a Příběhy lesa – Fotoklub (Domov seniorů TGM Beroun, výstavy potrvají do 10. 6.)

Do Berouna se již pojedenácté sjedou básníci z celé Evropy

D

o Berouna a jeho okolí opěr míří básníci z různých koutů Evropy
na mezinárodní básnický festival Stranou. Těšit se můžete na básníky z Rumunska, Slovinska či Polska, z českých básníků letos zavítá
ceněný básník a muzikant Jan Štolba, který se se svým saxofonem postará také o hudební doprovod, nebo Simona Racková či Ondřej Hložek. Všemi vystoupeními vás
budou provázet
Lenka a Peter
Kuharovi. Vstup
na všechny akce
v rámci festivalu je vítán – a je
zdarma.
Podrobnější
informace včetně
programu
a jednotlivých
hostí naleznete
na www.festivalstranou.cz

www.mesto-beroun.cz

Program
Úterý 5. června od 18:00
n Jiná káva v Berouně
Nádech a výdech: vernisáž výstavy kreseb Inge Koskové
Středa 6. června od 17:00
n Muzeum Českého krasu v Berouně
Mluvím tvou řečí – čtení českých, polských, rakouských, rumunských
a slovinských básníků.
Čtvrtek 7. června od 19:00
n Knihovna Václava Havla, Praha
Přečtu ti báseň, poslouchej – čeští, polští, rakouští, rumunští a slovinští
básníci představují svou tvorbu.
Pátek 8. června od 10:00
n Městská knihovna Beroun, SPGŠ Beroun, Dům seniorů TGM
Autorská čtení a beseda se studenty středních škol; čtení s koncertem pro
berounské seniory.
n Kostel sv. Jana Nepomuckého v Tetíně od 18:00
Sobota 9. června od 15:00
n Hrad Krakovec
Autorská čtení s hraním a zpěvem Vesny Cáceres a Sjarheje Šupy.
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Městské kino Beroun

Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun@iol.cz, www.kinoberoun.cz n Rezervace elektronicky na www.tickets-online.cz n Pokud
chcete dostávat každý den zdarma krátkou SMS o programu kina, zaregistrujte se na tel. čísle 774 905 223
Vzhledem ke koordinaci uzávěrek filmových vydavatelů a Radničního listu není pokaždé možné vytisknout program ve finální verzi.
Prosíme proto návštěvníky, aby si aktuálnost programu vždy ověřili na webových stránkách kina www.kinoberoun.cz. Děkujeme za pochopení.
datum

1.

2.

3.

SO

5.

ÚT

6.

ST

PÁ

9.

SO

10.

NE

11.

PO

12.

ÚT

13.

ST

16.

17.

17:30

Solo: Star Wars Story

USA

135

20:00

Půlnoční láska

USA

91

Sedmnáctiletá Katie trpí přecitlivělostí na denní světlo, vzácnou život ohrožující chorobou.   Její život se změní, když jedné letní noci potká Charlieho, se kterým začne
prožívat neobyčejný vztah.

15:30

Neuvěřitelný příběh O obrovské hrušce

DÁN

80

Hrdinové se vydávají na dobrodružnou cestu s cílem zachránit starostu a přivézt ho
nazpět.

17:30

Deadpool 2

USA

120

Připravte se na druhý příchod Wade Wilsona alias Deadpoola. Deadpool je chlapík
mnoha tváří, byť ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná.

20:00

Teambuilding

USA

145

Je pátek dopoledne. Zaměstnanci banky z jednoho okresního města vyráží na tři dny
do hor, na tolik moderní teambuilding.

15:30

Sherlock Koumes

USA/VB

86

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem
taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák.

18:30

Avengers: Infinity War

USA

90

Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým světem
studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob.

17:30

Solo: Star Wars Story

USA

135

Viz 1. 6.

20:00

Gangesterdam

FR/NIZ

100

Bláznivá komedie Gangsterdam vypráví o partě mladých lidí, která se zaplete do pašování drog v Amsterdamu.

17:30

Půlnoční láska

USA

91

Viz 1. 6.

20:00

Tiché místo

USA

90

Lee a Evelyn Abbottovi jsou zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, která
začala platit po jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni?

18:30

Avengers: Infinity War

USA

145

Viz 3. 6.

15:30

Dvě nevěsty a jedna svatba

ČR

90

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná moderátorka, ale ve vztazích
má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla…

18:30

Debbie a její parťačky

USA

120

Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární sérii Dannyho parťáci. Debbie
a její tým mají smělý plán loupeže.

17:30

Deadpool 2

USA

120

Viz 2. 6.

90

Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary a Buddyho se točí kolem jejich
lásky, mají hlavně sami sebe navzájem a navíc je spojuje vášeň k tanci.

20:00

Backstage

15:30

Pat a Mat znovu v akci

17:30

Backstage

SLO/ČR
ČR

75

Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody.

SLO/ČR

90

Viz 8. 6.

20:00

Solo: Star Wars Story

USA

135

Viz 1. 6.

15:30

Pat a Mat znovu v akci

ČR

75

Viz 9. 6.

18:30

Teambuilding

ČR

83

Viz 2. 6.

17:30

Debbie a její parťačky

USA

120

Viz 7. 6.

VB

98

To, že někdo nevěří na duchy, neznamená, že neexistují. Jedním takovým skeptikem je
i profesor Phillip Goodman.

20:00

Ghost Stories

17:30

Backstage

SLO/ČR

90

Viz 8. 6.

20:00

Manifesto

AUS/
NĚM

95

Snímek   režiséra Juliana Rosefeldta skládá hold proměnlivé tradici a literární kráse
uměleckých manifestů a zároveň kriticky zkoumá roli umělce v dnešní společnosti.

18:30

Deadpool 2

USA

120

Viz 2. 6.

15:30

S láskou Vincent

VB/POL

88

Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi navazuje na slova samotného génia, který pronesl, že „může komunikovat pouze skrze své malby“.

18:30

Máš ji!

USA

120

Každý rok se pět přátel zostra pustí do měsíc trvající hry na babu, kterou hrají již
od první třídy; ve hře, ve které neplatí žádná omezení.

17:30

Avengers: Infinity War

USA

145

Viz 3. 6.

20:15

Já, Simon

USA

110

V šestnácti není snadné přiznat sobě a natož svému okolí, že jste gay. Simon Spier
začne po e-mailech flirtovat s neznámým spolužákem, který si říká Blue.

15:30

Pat a Mat znovu v akci

ČR

75

Viz 9. 6.

17:30

Teambuilding

ČR

83

Viz 2. 6.

20:00

Máš ji!

USA

120

Viz 14. 6.

NĚM/
LUC

90

Na dohled modré planety krouží obrovský mezihvězdný křižník. Tři ufonští kamarádi si
na něm naladí vysílání teleshoppingu.

USA

135

Viz 1. 6.

ČT

PÁ

SO

NE

popis

Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve zbrusu novém
dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.

ČT

8.

15.

čas

NE

PO

14.

název

PÁ

4.

7.

začátek

15:30

Příšerky z vesmíru

18:30

Solo: Star Wars Story

www.mesto-beroun.cz
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18.

PO

19.

ÚT

20.

ST

21.

Já, Simon

USA

110

20:00

Debbie a její parťačky

USA

120

Viz 7. 6.

17:30

Půlnoční láska

USA

91

Viz 1. 6.

20:00

Teheránská tabu

RAK/
NĚM

90

Tři mladé ženy a jeden muž mají podobné touhy jako jejich vrstevníci jinde na světě.
Žijí ale v Teheránu, kde platí úplně jiná pravidla.

17:30

Máš ji!

USA

120

Viz 14. 6.

20:00

Escobar

ŠPA/
BUL

123

Escobar, brutální zločinec, narkobaron a vládce kokainového impéria, ve své době jeden
z nejbohatších lidí planety. Pablo, táta, ochránce chudých, manžel a také pozorný milenec

15:30

Dámský klub

USA

103

Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí, kromě pevného přátelství, společná záliba v knihách. Jednoho dne se ponoří do lechtivě erotického románu. Tahle volba se ukáže jako
více než inspirativní…

18:30

Jsem božská

USA

120

Renee je žena s lehkou nadváhou a kolísavým sebevědomím. Při jedné z jízd ve fitku spadne
a praští se do hlavy. Když se pak probere, zjistí, že najednou vypadá jako supermodelka.

17:30

Backstage

SLO/ČR

90

Viz 8. 6.

USA/
ŠPA

130

Ve finále jednoho z nejúspěšnějších filmů všech dob opustili ostrov poslední lidé a nechali ostrov napospas prehistorickým tvorům. Jenže teď se za nimi musí vrátit. Proč?

ČT

22.

PÁ

23.

SO

24.

NE

25.

PO

26.

ÚT

27.

ST

28.

ČT

29.

PÁ

30.

17:30

SO

20:00

Jurský svět: Zánik říše

Viz 15. 6.

15:30

Příšerky z vesmíru

NĚM/LUC

90

Viz 17. 6.

17:30

Jurský svět: Zánik říše

USA/ŠPA

130

Viz 22. 6.

20:00

Jsem božská

USA

120

Viz 21. 6.

15:30

Pat a Mat znovu v akci

ČR

75

Viz 9. 6.

18:30

Deadpool 2

USA

120

Viz 2. 6.

17:30

Jurský svět: Zánik říše

USA/ŠPA

130

Viz 22. 6.

ISLAND

89

Na zahradě klidného předměstí stojí vysoký košatý strom. Sousedé, kteří bydlí ve stínu
stromu, se nechtějí smířit s tím, že se nemohou pořádně slunit.

USA

110

Viz 15. 6.

SIN/JAP

89

Mladý šéfkuchař Masato je odborník na tradiční japonský pokrm ramen. Když mu život
přichystá nečekanou zkoušku, vydá se Masato na dalekou cestu do Singapuru.

20:00

Pod jedním stromem

17:30

Já, Simon

20:00

Bistro Ramen

17:30

Solo: Star Wars Story

USA

135

Viz 1. 6.

20:00

Jurský svět: Zánik říše

USA/ŠPA

130

Viz 22. 6.

15:30

Avengers: Infinity War

USA

145

Viz 3. 6.

18:30

Sicario: Soldado

USA/IT

120

Když kartely začaly převádět teroristy přes americké hranice, federální agent Matt Graver
vyzve tajemného Alejandry, aby všemi prostředky, včetně těch nezákonných, věc vyřešil.

17:30

Jsem božská

USA

120

Viz 21. 6.

20:00

Ghost Stories

VB

98

Viz 11. 6.

15:30

Jim Knoflík, Lukáš
a Lokomotiva Ema

NĚM

110

Jim je docela obyčejný kluk. Jeho nejlepším kamarádem je strojvůdce Lukáš, hrdý majitel parní lokomotivy Emy. Tato nerozlučná dvojice vyslyší volání dálek.

17:30

Jurský svět: Zánik říše

USA/ŠPA

130

Viz 22. 6.

20:00

Láska bez bariér

FR/BEL

107

Jocelyn představuje přesně ten prototyp muže, který se snaží obelstít a ulovit každou
ženu. Když narazí na sousedku, komplikace se blíží.

Volný čas                          
Aikido Ikeda Dojo Beroun
www.aikido-beroun.cz
E-mail: mirasan@centrum.cz
Oddíl Aikido zve všechny zájemce
na pravidelná cvičení v budově TJ
Sokol Beroun. Cvičíme bojové umění Aikido, které je vhodné pro děti,
muže i ženy. Na tréninku sebeobrany
se můžete naučit rychle a efektivně
ochránit sebe a své blízké. Vyzkoušíte
si své reakce na nebezpečí, základní
jednoduché obranné techniky a fyzickou výdrž.
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Tel: 603 118 870
Facebook – Open English Beroun
Online kurz pro děti – www.coolbeans.cz. Pro dospělé: angličtina po telefonu, online kurz, VIP individuální
couching.
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Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Angličtina pro děti již od 2 let. Velmi
efektivní a zábavná metoda Helen
Doron English, prověřená dlouholetou
praxí po celém světě, založená na principech učení mateřského jazyka. Celá
lekce pouze v AJ! Více info na www.
helendoron.cz, FB @HelenDoronEnglishBeroun. Ukázková hodina zdarma,
zápis do kurzů začínajících v září/říjnu
v plném proudu. Přijďte se podívat a zajistěte si místo v kurzu již nyní.
Asociace tradičních cvičení
pro zdraví a sebeobranu
www.taijiquan-beroun.cz
Telefon: 607 919 927
E-mail: winglamberoun@gmail.com
Tai-či v Berouně. Cvičíme každé úterý
a středu v 17:00 a v 18:00 v Medicentru Beroun.

Ateliér Na Vyhlídce
Ateliernavyhlidce.webnode.cz
Telefon: 775 276 223
E-mail: janaskorepova@gmail.com
Pořádá kurzy keramiky pro rodiče
s dětmi, kurzy kreslení, malování,
grafiky a keramiky. Mimo kurzů nabízím i individuální výuku keramiky,
kresby a malby, narozeninové tvoření
a individuální přípravu na talentové
zkoušky na výtvarné školy.
B FITNESS
- studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
Fitness studio je zaměřené na cvičení
pro ženy a dívky formou nekonečného kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace. Cvičení je vhodné pro
všechny bez rozdílu věku a kondice,
vždy lze přizpůsobit. Více informací
na webu.

Centrum pro děti a jejich rodiče
– Myška Millie
www.myskamillie.com
Telefon: 603 118 870
Facebook – Myška Millie
Zábavné tvoření pro děti s myškou
Millie. Připravujeme pro Vás další tvoření v Berouně a ve Zdicích.
Sledujte FB myšky Millie a www
stránky.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Zápisy do soukromé školky Krteček
pro děti od 2 let a dále Jesliček od 6
měsíců probíhají každé úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:00, a to do 21.
června. Přihlášky je možné emailem,
nebo uvítáme osobní setkání. Během letních prázdnin budou probíhat příměstské tábory v přírodě
cena za týden je 2000 Kč. Těšíme se
na nové zvídavé šikulky.
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Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky, počítačový kroužek, modeláři aj. Každý
měsíc se v „domečku“ koná Sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi. Tvoření
probíhá v Domě dětí a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí).
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN vás zve do rodinného prostředí, kde na vás čeká 70ti
minutová lekce spinningu (60 minut
spinning + 10 minut protažení) nebo
lekce SPINBODY (spinning + posilování
nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Více informací nejdete na webu.
Flexy - bary + balanční čočky + míče
+ židle
Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Bolí tě hřbet? Přijď hned! Po 19:00 –
20:00 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.
Jazyková škola Baltimore
Plzeňská 27, Beroun 26601
www.jsbaltimore.cz
Telefon: 775 563 332
E-mail: aneta@jsbaltimore.cz
Jsme nová jazyková škola v Berouně,
která nabízí individuální, firemní výuku angličtiny nebo ve skupinových
kurzech vždy s osobním přístupem.
V případě zájmu o výuku nás neváhejte kontaktovat.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Zápisy pro již 29. školní rok (2018/19)
probíhají od 4. června. Kurzy pro děti
od 4 let až po dospělé. Naše tipy pro
děti, juniory a dospělé: konverzační
kurzy angličtiny s rodilým mluvčím,
přípravné kurzy ke cambridgeským
zkouškám, přípravné kurzy k maturitě. Slevy 50% v rámci akce „Chodí
celá rodina!“. Garantujeme max. 10
osob ve skupině! Zápisy denně v kanceláři nebo telefonicky či emailem.
Pro firmy či jednotlivce kurzy dle požadavku (včetně doučování žáků ZŠ
a studentů SŠ) – i dojíždíme.
Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz

www.mesto-beroun.cz

Atmosféra plná pohody a individuální
přístup ke všem studentům. Kromě
kurzů v JŠ máme kurzy a doučování
ve všech místních ZŠ a SŠ. Výuka
je přímo ve školách, po vyučování,
s možností složit Cambridge zkoušky
všech úrovní přímo v Berouně. Novinky a hodnocení na našem Facebooku:
Jazyková škola PaedDr. Henrietty
Mottlové, anebo na webu.
JŠ Martiny Januškové
www.anglictina-beroun.cz
Telefon: 776 291 027
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz
Zahajujeme zápis pro příští školní rok
do lekcí AJ. Dospělí i děti, malé skupinky i individuální lekce. V průběhu
května a června vás srdečně zveme
na náhledy do lekcí. Od září také opět
připravujeme oblíbený šachový kroužek a přípravné kurzy MAT + ČJ k přijímacím zkouškám na střední školy.
Lesní mateřská škola Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: lsms.beroun@gmail.com
V sobotu 16. června zveme na Slavnost letního slunovratu. Čeká vás
nová stezka Babky bylinkářky, dílny,
divadlo, písně a tradice letního slunovratu. Od 11:00 do 16:00, vstupné
100 Kč. Organizujeme letní lesní příměstské tábory. Více informací na našem webu lkstudanka.cz
Mateřská škola Minisvět U Krtečka
www.minisvetukrtecka.cz
Telefon: 736 769 720
E-mail: minisvetukrtecka@seznam.cz
Výuka dle ŠVP, individuální přístup, ZOO
koutek, zahradnický koutek, pravidelné
canisterapie a další. . Máte dítě s SPU,
SPCH či zdravotním postižením? Nebojíme se integrace, zkušenosti máme.
Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
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. Díky
osvětlení v areálu je po předchozím objednání možné sportovat i ve večerních
hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné
stolní tenis. Rezervace telefonicky.
RC Slunečnice

zaměřený na poskytnutí první pomoci dětem 0-13 let.
Sokol Tetín a Svatojánci z.s.
tetinberoun-svatojanci.webnode.cz
Telefon: 792 229 210
E:mail: svatojanci@email.cz
Od 16.7. do 17.8. se konají čtyři týdenní turnusy příměstského tábora
v tetínské sokolovně příroda, sport,
poznávání, hry, výlety, krásné prostředí, zábavný i naučný program, kvalifikovaní vedoucí. Cena: 1 800 Kč.
Spiritcentrum
www.spirityoga.cz
Telefon: 727 880 590
E-mail: spirit.centrum.yoga@gmail.com
Letní intenzivní kurz jógy s Alenou Vejříkovou ve dnech 9. - 13. 7. Pětidenní
kurz jógy je nově koncipován dle různých stylů jógy: Jemná jóga, Powerjóga, Wheel jóga, Hathajóga a Yin jóga.
Každý 3 hodinový blok bude v první
části zaměřen na teorii a nácvik dle tématu, v druhé části proběhne vedená
lekce se zaměřením na určitý styl jógy.
Nemůžete-li absolvovat celý pětidenní
kurz, nabízíme možnost registrovat se
jen na vybraný 3-hodinový blok nebo
více bloků. Více na webu.
Sport Eden Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena
dětem od 5 let. Účastníci mají volný
vstup na tréninkové plochy, putting
green a na driving range včetně míčků,
jedenkrát nebo dvakrát týdně trénink
s profesionálním trenérem a zapůjčení golfových holí zdarma. Dětská
tenisová akademie: zaměřena na děti
a mládež od 5 do 16 let. Florbalový
oddíl Sport Eden Beroun: florbalový
oddíl má k dispozici multifunkční halu
sportovního centra a zaměřuje se především na práci s dětmi ve věku od 6
do 16 let, ale i na dospělé.
Stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal, malá

kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen
od 15:00 do 21:00 hod. Na sobotu či
neděli je nutno si kurt objednat dopředu. Objednávka dopředu je možná
i v týdnu. Kurt bude potom určitě váš.
Miniposilovna také k dispozici. Možnost
sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče
apod. Objednávky telefonicky po 15:00
nebo e-mailem.
Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz
Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější
Super Kruháč? Kruhový trénink pro
každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První vstup zdarma!
Těhotenská jóga
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
kundalinijogaberoun-cz.webnode/cz
Jóga podporující budoucí maminku
k prožití klidného těhotenství a vědomého spojení se svým děťátkem.
Každé úterý od 17.30 do 18:30 hod.
v Yogaway.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
Atletika: 2. června 2. kolo KPD mužů
a žen, 15. června 2. kolo KPD staršího
žactva Baseball: 3. června Rodinný
den baseballu. TJ Lokomotiva Beroun
- otevřeno PO - PÁ 8:00 až 22:00, SO
a NE 8:00 až 20:00. Trvale snížené
ceny na slender stoly a vacushape!
Možnost platby kartou. Více na webu.
YOGAWAY - jóga s láskou
www.yogaway.cz
Telefon: 603 104 200
Nenechte si ujít: Zdravé pánevní dno
nejen po porodu - neděle 3. 6. (13:0019:30), Upa jóga (klasická hatha jóga)
- sobota 16. 6. (8:00 - 12:30) a neděle
17. 6. (8: 00 - 10:30 a 16:00 - 18:00),
hormonální jógová terapie - sobota
23. 6. (10:00 - 19:00), Den otevřených dveří ve studiu Yogaway - neděle 24. 6. (9:00 - 20:00). Více na webu.

Červen v Domově seniorů TGM Beroun
Pátek 1. 6. od 13:00 Oslava Dětského dne s bohatým programem
Čtvrtek 7. 6. od 14:30 Společenská hra BINGO
Úterý 12. 6. od 15:00 Vernisáž „Klobouky našich prababiček“, hudební doprovod Jana Hrušková

www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 14 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz

Čtvrtek 14. 6. od 9:30 Beseda „Dovolená a trempink první republiky“ s L. Švecovou a E. Rozkotovou z Městské knihovny Beroun

Od 25. června zahájeny zápisy do všech
kroužků a kurzů včetně jazykových.
Středa 6. června od 18:15 do 20:15.
Trápí vás vbočený palec a zborcená
klenba? Operace není jediné řešení.
Seminář vede fyzioterapeutka Ivana
Valouchová. Pondělí 11. června Kurz
první pomoci od 18:00 do 19:30 je

Středa 20. 6. od 14:30 Vystoupení Jana Křitele a Ježišův křest - beseda s Petrem
Krynským, kazatelem adventistů a s evangelickým farářem p. Vymětalem

Pondělí 18. 6. od 10:00 Koncert z institutu Antonína Dvořáka

Čtvrtek 21. 6. od 14:30 Topinkování
Pondělí 25. 6. od 14:30 Společenská hra KUFR
Čtvrtek 28. 6. od 14:30 Hud. vystoupení s Vl. Pecháčkem ze skupiny Šlapeto

Úplný týdenní program naleznete na: www.seniori-beroun.cz
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Po roce se vrací světový závod ve skateboardingu

Globální skateboardová špička se sjede do České republiky na Grand Prix Beroun 2018

G

rand Prix Beroun, jeden z největších evropských závodů
ve skateboardingu, se uskuteční

v sobotu 23. června v areálu skateparku v Berouně. diváci tak budou moci zažít tuto neuvěřitelnou

show a vidět ty nejlepší závodníky
doslova z celého světa!
Program akce Grand Prix Beroun
začíná již v pátek 22. června příjezdy prvních profesionálních jezdců a jejich
oficiálním tréninkem před
sobotním mistrovským závodem. Na startovní listině
se objeví také celá česká
skateboardová reprezentace ve složení Tomáš Vintr,
Maxim Habanec a Martin
Pek, doplněna slovenskou
superstar a členem slovenské skateboardové reprezentace Rišem Turym,
který je zároveň vítězem
minulého ročníku akce.
První ročník Grand Prix
se konal v roce 2010 při
příležitosti slavnostního
otevření berounského nejmodernějšího betonového
skateparku v České republice a závod se rychle stal
pojmem v celosvětovém
měřítku. Od té doby se celá
akce mnohonásobně zvětšila a prošla řadou změn. V roce 2015 se závod stal jedinou oficiální zastávkou

Město Beroun a složky integrovaného záchranného systému

Foto: Pavel Paluska

pátek 8. června
2018
od 9:00 do 16:00

kemp na hrázi, Beroun - Závodí

den BeZPeČí

série Světového poháru ve skateboardingu (WCS) s potenciálem stát
se jedním z kvalifikačních závodů
na LOH v Tokiu 2020.
V letošním roce přivítáme předem vybrané a pozvané závodníky
z téměř 25-ti zemí doslova z celého
světa. Nebudou chybět hvězdy a držitelé zlatých medailí z prestižních
X-Games, nebo závodů Světového
poháru z USA, Kanady, Japonska,
Jihoafrické republiky, Malajsie,
Brazílie a doslova celé Evropy. Sobotní závod bude přenášet kanál
ČT Sport. Vstup na skateboardové
mistrovství je zdarma.
Doprovodný program v podobě
hudebního festivalu se koná přímo
v přilehlém areálu u skateboardového parku u vlakového nádraží
a na pódiu vystoupí hvězdy českého hudebního nebe jako například
REST, DJ Wich, nebo slovenská
hudební star EGO, který je zároveň
hlavním vystoupením festivalu. Hudební festival je nedílnou součástí

P

BěheM celého dne:

l Město Beroun, Městská policie Beroun a Městská policie Hořovice l Hasičský záchranný sbor Beroun l Policie České republiky, PČR – KŘP Středočeského kraje l BESIP
TEAM l Autoškola Zavadilka l AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. l Četnická stanice
Nová Huť pod Nižborem l Česká průmyslová zdravotní pojišťovna l Dům dětí a mládeže Beroun l Magdaléna o. p. s. l Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun l
Pro zdraví 21 z. ú. l Po 14. hodině Základní kynologická organizace Beroun l

www.bezpecnyberoun.cz

rvní pokus o překonání českého rekordu v množství naráz
soulodících plavidel z roku 2015
se uskuteční 18. srpna v Berouně.
Připlujte přepsat historii! Registrace u lávky Na Ptáku mezi 12:00
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www.mesto-beroun.cz

Pátek 22. června
n 13:00 – 21:00
Oficiální trénink závodníků
všech kategorií
n 21:00
Uzavření areálu
Sobota 23. června
n 08:30 – 11:00
Závod kategorie AM
n 12:30 – 15:00
Kvalifikace kategorie PRO
- hlavní závod
n 15:00 - 17:00
Semifinále kategorie PRO
n 17:00 - 18:00
Finále kategorie PRO
n 18:00 - 18:10
G-Shock Time Attack Best Trick
n 18:10 - 18:30
Best Trick contest

a 13:00, od 13:30 start u lávky
Na Ptáku, doplutí: Kemp Beroun.
Odměnou bude sud piva, který obdrží vylosované plavidlo. Od 14:00
do 22:00 bude připraven program
v kempu a občerstvení. n

LETNÍ OSLAVA

100.
VÝROČÍ

Z A LOZ E N Í C R

KEMP BEROUN

E

DenBezpeci2018.indd 1

Program

HRomadné BErounské SOulodění

Zásah vrtulníku letecké Policie Čr - časový program bude upřesněn na místě

ww
z
.ddm roun.c
be

celé akce a začíná ihned po skončení skateboardového mistrovství,
v 19:00. n

16.5.18 12:06
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n Pohled na centrum Berouna s kostelem sv. Jakuba v pozadí zachyceny na fotografii zhruba před sto lety a v dnešní době.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (7. díl)

„Pryč od Říma!“ aneb Církev a válka
Přelom 19. a 20. století znamenal nejen období všestranné modernizace země, ale s tím neoddělitelně související proces postupné sekularizace obyvatel, v drtivé většině nábožensky věřících. Proces
postupného opouštění náboženství a katolické církve byl velmi dobře patrný v Berouně.

V

poslední květnový den roku
1918 jako každý rok v Berouně probíhala Slavnost Božího těla.
Závěrem pobožnosti se vydal průvod v čele s berounským děkanem
Msgr. Václavem Lerchem na slavnostní průvod s baldachýnem kolem kostela a u čtyř provizorních
oltářů se konala krátká pobožnost.
Šlo o jednu z posledních velkých
náboženských slavností před vznikem republiky. Pro věřící důležitá
připomínka reálné existence Ježíše Krista v eucharistii, pro mnohé
ostatní pak symbol triumfalismu
pobělohorského katolictví.
Co se událo v hlavách lidí během zhruba jedné generace, že
víra, kdysi úhelný bod jejich života, přestal dávat smysl? Podle
některých historiků vede každá
modernizace k „odkouzlení světa“
a s tím spojenému zesvětštění myšlenkového světa lidí, ve kterém je
pro Boha stále méně místa. Beroun
jako jedno z center průmyslové revoluce může sloužit jako exemplární příklad. Zatímco ještě na počátku devadesátých let 19. století se

velká část zdejší společnosti řídila
pevným rytmem přírodního a liturgického roku, tak před první světovou válkou byla podoba myšlenkového světa diametrálně odlišná, byť
se na první pohled nic nezměnilo.
Češi přejali od Němců hnutí „Pryč
od Říma“, mezi stále početnější dělnickou vrstvou se šířily socialistické
ideje a katolická církev setrvávala
ve strnulé nehybnosti, neschopna
adekvátně reagovat na proměnu
světa; v Rakousku navíc zůstávala
velmi pevně spjatá s habsburskou
dynastií. Typickým představitelem
této církve „nehybnosti“ byl v roce
1918 již šestasedmdesátiletý berounský děkan Lerch, který tuto
funkci vykonával ještě bezmála dalších třináct let. Ostatně on sám si
uvědomoval negativa spojení trůnu
a oltáře a dokonce mínil, že kdyby
se Rakousko nerozpadlo, katolictví
by zřejmě zaniklo, neboť „pláštík
monarchie“ nestačil k upevnění
náboženského života.
Výrazným činitelem v sekularizaci společnosti, alespoň v Berouně, byl pedagogický sbor na zdej-

Slavní Berouňané: Martin Dusl

M

artin Dusl (1847-1908)
patřil koncem 19. století
mezi nejbohatší muže středních
Čech. V Berouně vlastnil prosperující pilu s parketárnou a honosnou pseudorenesanční vilu,
známou jako Duslova vila.
Slavnou historii rodu zahájil
berounský měšťan Antonín Dusl,
kterému v roce 1846 připadla
první berounská firma zabývající se prodejem dřeva. Podnikání
se dařilo a firma se úspěšně rozrůstala. Když ji roku 1876 převzal Antonínův syn Martin, patřila již k největším obchodním

www.mesto-beroun.cz

podnikům v kraji. Martin Dusl se
brzy stal bohatým velkoprůmyslníkem a svou moc chtěl demonstrovat i stavbou honosného rodinného sídla.
Vila podle projektu známého českého architekta Antonína
Wiehla, mimo jiné spoluautora
Průmyslového paláce na pražském
Výstavišti, nakonec vyrostla roku
1890 v Karlově ulici, dnešní třídě
Politických vězňů. Ve sklepě jednopatrového domu s mansardovou
střechou byly prádelna, kotelna
a stáje. Přízemí, na které navazovala zimní zahrada, bylo tvořeno

ších školách. Povinné vyučování
katechismu ve zkostnatělé podobě,
pravidelné zpovědi, povinné nedělní pobožnosti, kde učitelé museli
mít dozor nad dětmi, sv. přijímání
žactva, to vše bylo solí v očích mnoha pokrokově založených učitelů
a ředitelů. Tichou válku mezi školou a děkanstvím, která se odrazila
i v několika interpelacích v rakouském parlamentu, podporovala
i řada živnostníků. Například společenství krejčích pohrozilo odejmutím finanční podpory živnostenské
škole, pokud se na ní bude vyučovat náboženství.
Dynamika odklonu od víry byla
pomalá, ale neodvratná. Z církve
před válkou nebo během ní vystoupil málokdo, ale o to více se
náboženské společenství vyprazdňovalo zevnitř – narůstal počet
matrikových katolíků. Ti se sice
navenek občas účastnili náboženských obřadů, ale duchovně se již
s katolictvím rozešli. Impulz, který
je přiměl k faktickému rozchodu
s církví, poskytla válka. Zhrubnutí
a úpadek mravů, která každý konvestibulem, čtyřmi pokoji, jídelnou,
kuchyní, spíží, dvěma toaletami
a koupelnou. Do prvního patra
vedlo kamenné trojosé schodiště
a nacházely se v něm dvě ložnice,
dva pokoje, salon a šatna.
Fasádu ozvláštňovalo množství
říms, zrcadel a váz, nejcennější
však byla vnitřní výzdoba.
Štukové stropy, nástěnné
malby či zlacené tapety
dodávaly objektu téměř
zámecký ráz. Atmosféru
pak vhodně dokresloval
i přilehlý park s fontánou
a sochou od místního výtvarníka Václava Živce.
Martin Dusl byl také vášni-

flikt přináší, spolu s velkými ztrátami na životech zdraví, šmelinářství
a neschopnost státu zajistit základní zásobování způsobilo exodus.
Před válkou se ke katolické církvi
v Berouně hlásilo 96 % lidí, do roku
1921 o klesly pošty katolíků o celou třetinu a o devět let později se
k této víře hlásilo již jen 56 % obyvatelstva. Tak strašlivé ztráty utrpěla
katolická církev naposledy při reformaci v 16. století.
Paradoxní je, že krátce před válkou se zdejším věřícím z mnoha soukromých darů vlastními silami podařilo provést nákladnou generální
opravu interiéru kostela sv. Jakuba
za dohledu proslulého architekta J.
Fanty. Rekonstrukce hmotná však
bohužel nenašla odpovídající paralelu v „rekonstrukci“ duchovního
života. Následné rekvizice berounských zvonů rakouskou armádou
v letech 1916 a 1917 jen symbolizovaly tento úpadek.
V opraveném svatojakubském
kostele se přitom od roku 1915
pravidelně pořádala mírová litanie
(prosba za skončení války), a to každou středu, pátek a neděli o šesté
hodině večer. Až do samotného
konce. Bůh ukázal janusovskou
tvář – modlitby vyslyšel a zároveň svou církev svrhl z piedestalu
nadřazenosti. Jiří Topinka, Státní
okresní archiv Beroun n
vým amatérským paleontologem
a sběratelem trilobitů. Fosilie shromažďoval třicet let a hodnotnou
sbírku nakonec věnoval místnímu
muzeu. Byl blízkým přítelem Joachima Barranda, který za ním
do Berouna často jezdil. Martin
Dusl zemřel roku 1908. n
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Sdružení výtvarníků ČR chystá v Berouně další Salon

S

družení výtvarníků ČR společně s městem Beroun a Městským kulturním centrem pořádají
v rámci oslav 100. výročí vzniku
Československa 8. Salon Beroun.
Ten se koná pod záštitou ministra
kultury ČR a starosty města. Salon budete moci zhlédnout od 13.
června do 20. července v Městské
galerii Beroun, v Holandském
domě, V Muzeu berounské keramiky a městské knihovně. Těšit se

můžete na tvorbu z oborů malba,
grafika, ilustrace, plastika keramika, fotografie, textil a sklo.
Sdružení výtvarníků ČR je spolkem s dlouholetou tradicí. Vznikl
v souvislosti se společenskými
proměnami v roce 1989. S nynějším počtem 200 členů je Sdružení
vedle Unie nejpočetnějším výtvarným spolkem. Jeho členové se často
podílejí na charitativních akcích
a podporují neziskové organizace.

Nejvýznamnější a nejrozsáhlejší
výtvarnou akcí jsou od roku 1990
pravidelně konané Salony, které
přispívají k obohacení kulturního
života. Vystavující členové Sdružení
výtvarníků ČR si velmi váží toho,
že v rámci oslav 100. výročí vzniku
Československa mohou představit
ukázky své tvorby také na 8. Salonu
2018 v Berouně. Dušan Sedláček n

O 100 let zpět aneb
možná přijde i prezident!

N

enechte si ujít slavnostní kabaretní večer u příležitosti
návštěvy prezidenta T. G. Masaryka v Berouně. Akce se koná
15. června
od
18:00
v
šapitó
v Havlíčkově
ulici. Vystoupí mimo jiné
muzikanti,
pěvci, provazochodci,
rohovníci, eskamotéři, žongléři,
bičomrskači, anekdotáři, kabaretiéři a ctihodní berounští občané.
Pro návštěvníky v dobových kostýmech, či doplňcích (klobouky,
pláště, paraplíčka, cvikry) malé
občerstvení zdarma!
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BeKuLe pro malé i velké
n Čtvrtek 7. 6. pohádka v zahradě
MBK - Daleká cesta Arašída a Kanišky
- Divadlo 100 opic
n Neděle 10. 6. muzika na Nám. J.
Barranda - Žamboši - progresivní folk
za Vsetína
n Pátek 29. 6. pohádka v zahradě
MBK - Kocour v botách - Divadlo
Buchty a loutky – pohádka se koná
výjimečně v pátek, v poslední školní
den
n Neděle 1. 7. muzika na Nám. J.
Barranda - Herky - ženský teatrální
šanson z Černína plus jeden muž n

Na Plzeňce začnou
taneční pro dospělé

O

d září budou v KD Plzeňka probíhat taneční kurzy
s Michalem Padevětem. Určeny
jsou pro všechny dospělé, kteří
se chtějí naučit základní společenské tance! Taneční páry čeká
osm lekcí, které se budou konat
v neděli od 17:30. K dispozici je
již několik volných míst. Cena
za všechny lekce činí 1500 Kč/
osoba, hlásit se je možné jen
v párech. Přihlášky zasílejte
mailem na info@mkcberoun.cz,
do předmětu uveďte Taneční. n

17

Projekt Hrou proti AIDS
H
rou proti AIDS je výjimečný
projekt zaměřující se na informovanost o problematice této
i jiných pohlavně přenosných
nemocí. Žáci 8. a 9. tříd základních škol se postupně formou
her na oddělených stanovištích
učí o sexualitě veřejně mluvit
a seznamují se s různými formami ochrany. Tato každoroční akce
se letos konala v dubnu a byla

Berounský SWAP aneb chytrá výměna věcí

M

ožná vám nedává smysl,
že firma, které vyrábí
a prodává oblečení, organizuje
akci, jejíž cílem je omezit zbytečné nakupování, především
oblečení, a měnit naše nákupní
zvyklosti. Textilmánii to smysl
dává a velký. Pokud se jako výrobci oblečení začnete zajímat
o původ materiálu a nakládání
s textilním odpadem, celosvětovou nadprodukci a situaci
v módním průmyslu, začnete se
chovat více uvědoměle a máte
potřebu šířit to dál. Právě proto má smysl SWAP aneb chytrá
výměna věcí. Velké díky patří be-

rounskému Studiu KaLa, které
poskytlo prostory, zázemí a podpořilo celou akci. Děkujeme také
dobrovolníkům a všem, kdo přišli vyměňovat.
Swap proběhl v sobotu 28. 4.
a v průběhu celé akce bylo opravdu z čeho vybírat. Ukázalo se, že
hodně z nás má doma spoustu
věcí, které nevyužije a jsou stále
v pěkném stavu. Všechny zbylé
věci byly předány jako dar Farní
charitě Beroun.
Budeme moc rády, pokud se
opět uvidíme na dalším Swapu,
který se plánuje na sobotu 22. 9.
Ladislava Heiesová n

Seminář se zaměří na problematiku
bydlení a smluvních vztahů

O

bčanská poradna REMEDIUM v rámci spolupráce
komunitního plánování sociálních služeb připravuje seminář
pro veřejnost na téma Bydlení
a smluvní vztahy. Jeho obsahem bude problematika bydlení
na základě nájemní smlouvy, co
je to podnájem, kdo tvoří členy
nájemcovy domácnosti a kolik

Vzpomínkové setkání
n Evangelický sbor a husitská farnost v Berouně zvou na vzpomínkové setkání na dva statečné faráře
Jaromíra Klimeckého a Ladislava
Krále, kteří se významným způsobem podíleli na protinacistickém
odboji. Setkání proběhne ve středu
27. června od 17:00.
Součástí programu bude odhalení pamětní desky, pozounová
fanfára, vernisáž výstavy Církev
československá husitská v protinacistickém odboji, koncert skupiny
Bonbon, četba originálních textů farářů Klimeckého a Krále. Setkání se
uskuteční v modlitebně na Husově
náměstí. n
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osob by mělo bydlet v bytě, příp.
co se stane s nájemní smlouvou
po smrti nájemce. Seminář je
realizován v rámci projektu „Posílení informovanosti občanů
v oblasti práv a povinností souvisejících s problematikou bydlení
podle Nového občanského zákoníku“ za přispění prostředků
státního rozpočtu ČR z programu
Ministerstva pro místní rozvoj,
vstup je zdarma.
Seminář se uskuteční 4. června od 15:00 do 17:00 v Klubu důchodců Beroun, U Kasáren 813.
Další náměty a dotazy lze směřovat na Ivu Ludvíkovou, osvz15@
muberoun.cz, 722 713 622. n

Literární večer Stranou – Adin Ljuca
n S bosenským spisovatelem Adinem Ljucou přijďte besedovat o jeho nové
knize Jeden bílý den - o člověku, který se nechtěně ocitl v extrémní situaci
války, nemoci a ztráty, na kterou nahlíží pohledem zbaveným jakéhokoli
patosu a melancholického závoje. Literární večer stranou se koná v úterý
26. června v 17:30 v čítárně MIC. Večerem provázejí Lenka a Peter Kuharovi.
(lkd) n

15. cestovatelský večer: Monte Athos

V

e středu 20. června se na Šalandě v pivovaru Berounský
medvěd uskuteční 15. cestovatelský večer, kde nám berounský cestovatel Tonda Jančařík přiblíží svoji
cestu do mnišského státu Monte
Athos.
Již více než tisíc let existuje na území jednoho z poloostrovů severního Řecka teokratický státní útvar,
který v současné době tvoří dvacet
klášterů a množství menších mnišských komunit. Kláštery schraňují
nepředstavitelné umělecké pokla-

dy, které se zde hromadily po celou jejich historii. Jejich probádání
a dokumentace v mnoha případech teprve čeká na své badatele.
Uzavřenost tohoto regionu je jedním z předpokladů pro zachování
původních lesních porostů, které
tvoří krásný rámec klášterům i jiným církevním stavbám.
Několik neméně zajímavých řeckých klášterů, které jsou nezaslouženě většinou mimo hlavní zájem
turistů, doplní tuto přednášku.
(zb) n

Mnichovská krize a československá armáda

Tip na výlet V
V

sobotu 23. června se koná
Pochod Patera Karla Dvorského do Svatého Jana pod
Skalou. Sraz všech účastníků
je v 10:00 před farou v Tetíně.
Buřty s sebou. Pochod se koná
za každého počasí. (zv) n

podpořena z grantů Národního
programu podpory zdraví a Národního programu boje proti
AIDS; celou akci navíc zaštítila
příspěvková organizace Dům dětí
a mládeže Beroun. Proškolení
moderátoři jednotlivých soutěží
přiblížili problematiku AIDS i jiných pohlavních nemocí celkem
200 žákům. Projekt podpořilo
město Beroun. (ddm) n

Muzeu Českého krasu v Berouně se 14. června od 18:00
uskuteční přednáška na téma Mnichovská krize a československá armáda. Přijetí Mnichovské dohody
rázně ukončilo krátké, pouze dvacetileté období existence novodobého samostatného státu, od té
doby zvaného „první republika“.
Kapitulace bez boje znamenala
i degradaci idejí, na nichž mezi-

válečná republika stála. Jedním
z největších traumat byl krach
myšlenky branné připravenosti
národa. Ukázalo se, že ani hrdá
a poměrně silná armáda nemohla
zaručit suverenitu. Obranyschopnost Československa v září 1938 je
dnes stále diskutovaným tématem.
Více v přednášce přiblíží Zdenko
Maršálek z Ústavu pro soudobé
dějiny AV ČR. (mčk) n
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Piraňky drancují Prahu, Piranhas září v přeboru

D

ívčí tým Piranhas Beroun se letos přihlásil do Pražského přeboru žákyň v softballu, kde hrají proti týmům s obrovskými sportovními areály
a mnohaletou historií. Přes všechny tyto skutečnosti vedou mladé berounské softbalistky po 6. kole celou soutěž, a to s jedinou prohrou na kontě.

Veslařská sezóna se rozjela

B

erounští veslaři se pustili s vervou do nové sezóny. Nejprve ti
nejstarší startovali na mistrovství
ČR na dlouhé dráze v Hoříně, kde
nejlépe skončil Ted Machart, mezi
dorostenci na skifu dojel na 11.
místě z 61 startujících. Tímto výsledkem si vybojoval možnost startu na Kontrolních závodech ČVS.

a 10 třetích míst. Zlaté medaile
získali Štěpán Moravčík, Martin
Jordán, Tadeáš Hamouz, Vojta Radechovský, Barča Nováková, Matěj Smejkal s Jaroslavem Čechem,
Zuzka Matějková. Luba Forejtová,
Marie Hyttnerová, Kačka Švestková, Markéta Forejtová a Adélka
Bartáková.

Mistrovství České republiky
na dlouhých tratích 2018

Veslaři vylovili v Neratovicích
z Labe 19 zlatých medailí

V Praze na Vltavě se 21. a 22. dubna uskutečnilo mistrovství ČR v rychlostní kanoistice na dlouhých tratích.
Z oddílu Lokomotiva Beroun se
závodů zúčastnil místní veteránský
závodník Zbyněk Laube, který absolvoval závod na trati 5 km v kategorii
K2 se svým partnerem Pavlem Šárou
z oddílu Lokomotiva Braník a dosáhli
ve své kategorii 2. místo.

Tradiční Jarní regaty 5. května
se v Neratovicích zúčastnilo 17 veslařských klubů. Berounští dosáhli
výborných výsledků, vybojovali
celkem 19 zlatých medailí. O  ty se
zasloužili Matěj Smejkal, Jaroslav
Čech, Žofie Radechovská, Markéta Forejtová, Anička Pavlásková,
Zuzana Vabroušková, Alexandra
Laubová, Adéla Bartáková, Štěpán
Moravčík, Martin Jordán, Simon
Hejda, Zuzana Matějková, Luba Forejtová, Nina Laubová, Marie Hyttnerová, Kateřina Švestková, Magdaléna Kindlová, Tereza Lamprechtová
a Michael Štorek. Kromě zmíněných
zlatých medailí berounští veslaři
přivezli 14 druhých a 20 třetích
míst. Růžena Sehnoutková n

Regata Bohemians potvrdila
berounskou formu
V Praze na tradiční regatě Bohemians byli veslaři Berouna výrazně
vidět. V 67 jízdách, se celkem 52 závodníků a 5 kormidelníků popralo
o co nejlepší výsledky. A vybojovali
jsme 9 prvních míst, 14 druhých

Stejně dobře si vede i chlapecký baseballový tým Piranhas, který se účastní Středočeského přeboru U11. Poslední zápasy na hřištích soupeřů skončily
vždy drtivým vítězstvím berounského týmu. Piranhas mají 6 mládežnických
týmů a hrají 3 ligové soutěže. Snahou klubu je vystavět v Berouně areál pro
pálkovací sporty. Pokud máte dítě narozené v letech 2007 až 2012, tak ho
přiveďte na některý z našich tréninků, ať si vyzkouší tyto krásné sporty. První
zkušební měsíc zdarma! V případě zájmu o další informace navštivte web
Piranhas.cz. Michal Maryška n

Mateřská škola Drašarova
spolupracuje s Domovem seniorů TGM

D

D

ěti z berounské mateřské školy Sluníčko se zúčastnily mezinárodní soutěže Mise X: Trénuj jako astronaut, kterou vyhlašují NASA
a ESA. Cílem tohoto vzdělávacího programu je vést děti ke zdravé výživě a pohybu. Při soutěži všechny soutěžící děti z celého světa společnými silami posouvají astronauta Charlieho ze Země na Měsíc. Děti ze
Sluníčka si vyzkoušely celou řadu cvičení, která používají při tréninku
opravdoví astronauti. Splnily všechny zadané úkoly. Soňa Novotná n
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ěti 2. tříd z MŠ Drašarova odloučeného pracoviště v Bezručově ulici v průběhu celého roku
navštěvují seniory v Domě seniorů
TGM. Potěší babičky i dědečky
pásmem písniček,
tanečků nebo pohádek na aktuální
téma dle ročního
období.
Pečou
společně vánoční
nebo velikonoční
perníčky. Akční babičky čtou dětem
například pohádky,
nebo si společně
zpívají lidové písničky. Na oplátku
senioři navštěvují
děti ve školce a těší

se ze společných činností, tvoření
nebo malování. Všichni se tím učí
vzájemné spolupráci, toleranci, komunikaci a děti k úctě ke stáří. Jitka
Nešvarová n
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Letní biatlon se vydařil
N
a střelnici v Berouně – Závodí se 21. dubna uskutečnil
oblastní vytrvalostní závod v letním biatlonu, který má v Berouně
dlouhodobou tradici. Na start se
nakonec postavilo celkem 308 závodníků. Z toho 196 žáků a žákyň,
54 dorostenců a dorostenek, 16 juniorů a juniorek, 11 žen a 25 mužů.

n Barbora Vykysalá
na na stupních vítězů
na 2. místě.

Mezi nejlepší ve svých kategoriích se ve velké konkurenci prosadili i domácí biatlonisté z Berouna: Martin Pacner (1. místo), Eva
Štěpánková (3. místo), Barbora
Vykysalá (4. místo), Anna Vykysalá
(5. místo), Antonín Švarc (5. místo),
Filip Bečvář (9. místo), Jan Zvyhal
(5. místo), Jan Bečvář (4. místo)
a Vladimír Pacner (5. místo).
Za pořádající KB Beroun děkujeme našim sponzorům a partnerům,
za jejich finanční a jinou podporu,
bez které by letošní závod neměl tak
výtečnou úroveň.
Biatlonistům se daří i mimo
město. Na závodech v letním biatlonu, na který mladí biatlonisté z Klubu Biatlonu Beroun odjeli do Plzně
Litic, potvrdili svou chuť pro závodění a touze vítězit. Medaile získali
v kategorii přípravka dívky Barbora
Vykysalá (2. a 3. místo), Anna Vykysalá (3. místo) a Tonda Volmut (3.
místo). Berounský klub úspěšně
reprezentovali také Filip Bečvář,
Toník Švarc a Vojta Synek. Zdeněk
Tlach n

Plavci hájili barvy Českého národního týmu

V

e dnech 5. a 6. května se
v plaveckém areálu v Plzni
na Slovanech uskutečnilo tradiční
mezinárodní plavecké utkání čtyř
států (M4U) v kategorii mladších
juniorů. K tomuto prestižnímu klání
se sjely reprezentační výběry Maďarska, Polska, Slovenska a domácí
České republiky. Za Český národní
tým se představili i dva odchovanci
Lokomotivy Beroun – David Ludvík
a Tomáš Míka. Zatímco pro Tomáše

Míku byly závody první zkušeností
v hájení českých národních barev,
tak David Ludvík byl jedním z pilířů mladých reprezentantů, když
ve všech svých startech výrazně
pokořil své osobní časy, a co víc –
v disciplíně 200 m znak vybojoval
senzační druhou příčku, což mu zajistilo místo v juniorské reprezentaci
i na nadcházející sezonu. Český tým
v konečném součtu skončil na 3.
místě za Maďary a Poláky. (LoBe) n

HC Berounské Lvice zakončily sezónu 2. místem

H

okejový klub HC Berounské Lvice, který hraje nepřetržitě 34 let nejvyšší hokejovou soutěž, zakončil letošní sezonu skvělým druhým místem
v soutěži 1. ligy. Nechal tak za sebou silné a dobře finančně zajištěné hokejové kluby jako je Liberec, Děčín, Roudnici, ale i ESA Praha. n

Běh na Točník: Super
atmosféra, krásné
počasí, skvělé výkony

S

eriál Běžíme na hrad se konal na hradu Točník. Běželo
kolem 400 závodníků a celková
účast dosahovala téměř 1500
lidí.
Výborné byly běžecké výkony.
Start a zázemí všech závodů byl
stejně jako v předchozích letech
na fotbalovém hřišti v centru obce
Točník, pod věží hradu Žebrák
a s kulisou hradu Točník na kopci.
Cíl „Pětky“ a „Patnáctky“ byl, jak
jinak, na hradě.

M

Berounští orientační běžci
přivezli tituly z MČR v rogainingu

M

istrovství ČR v rogainingu se
koná v Roztokách u Křivoklátu 23. a 24. června. Orientační
závod je určen pro závodníky i širokou veřejnost. Pokud si chcete tento
sport tedy sami vyzkoušet, máte
v červnu jedinečnou příležitost. Akci
požádá TJ Lokomotiva Beroun a více
informací včetně přihlášky najdete
na webu rogaining.ob-lbe.cz.
Rogaining je extrémní vytrvalostní sport založený na navigaci

v neznámém terénu a týmové spolupráci. Úkolem týmů, který tvoří
2 až 5 členů, je za pomoci mapy
a buzoly hledat kontroly, které mají
různé bodové ohodnocení a jsou
rozmístěny v terénu na ploše přibližně 400 km2.
Vítězí tým, který v určeném časovém limitu získá nejvíce bodů.
Nezaleží však jen na fyzické kondici
týmu, ale také na strategii výběru
kontrol. (jm) n

Tenista z Berouna
Tomáš Macháč

Všichni, kdo navštívili Točník,
si užili rozsáhlý doprovodný program, zejména Pohádkovou cestu,
kde děti plnily řadu dovednostních úkolů. Pobavila šermířská
vystoupení skupiny historického
šermu Gladius. Další díl se běží již
2. 6. na hradě Bouzov. (jš) n

ezi talentované sportovce z Berouna bezesporu
patří juniorský tenista Tomáš
Macháč. Tento sedmnáctiletý
mladík, který hraje za klub TK
Sparta Praha, má za sebou již
řadu významných tenisových
turnajů včetně účasti na Franch
Open nebo Australian Open.
Mezi jeho úspěchy patří například semifinále ve čtyřhře Australia Open v roce 2018 (junioři),
titul ve čtyřhře na Orange Bowlu
v Miami v roce 2017, vítězství
mezinárodního turnaje ITFhráčů
do 18 let v Kuchingu v roce 2017.
Tomáš Macháč je v současné
době na ITF žebříčku (juniors)
na 22 příčce. V české reprezentaci působí od roku 2011, v národním tenisovém centru pak
od roku 2014. (nm) n
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