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Líbí se vám bydlení v Berouně?
Přihlaste se k trvalému pobytu

B

eroun se v posledních letech
stal skvělou adresou k bydlení. Někteří si ho sice zvolili jako
svůj domov, ale neudělali ten poslední krok, nepřihlásili se zde
k trvalému pobytu. A právě na tyto
obyvatele města chce nyní vedení
berounské radnice apelovat. Představitelé radnice proto nyní hledají cesty, aby tyto osoby měly motivaci a důvod zvolit Beroun za své
trvalé bydliště.
Město Beroun v současné době
eviduje 969 bytů a 127 rodinných
domů, které jsou využívány jako
nájemní bydlení. Jedná se tak přibližně o 2 500 obyvatel, což je vzhledem k zhruba 19 500 trvale hlášeným občanům vysoké procento.
Tento stav zároveň přináší nemalou
finanční zátěž pro město a potažmo
pro samotné občany.
Za nájemní bydlení, pokud zde
nejsou lidé přihlášeni k trvalému pobytu, se totiž vybírá platba
za svoz odpadu pouze za jednu osobu, tedy 700 Kč ročně. Tento postup
je stanoven zákonem. Město tak
každým rokem přichází jen kvůli
těmto poplatkům o více než jeden
milion korun a tuto ztrátu vlastně
dotují trvale přihlášení obyvatelé.
Další ztrátu představují peníze,
které města dostávají v přepočtu
na trvale přihlášené občany.
Vedení berounské radnice se
proto rozhodlo problematiku nájemního bydlení řešit. „V první fázi
chceme apelovat na lidi, kteří v Berouně žijí, líbí se jim zde, ale nejsou přihlášeni k trvalému pobytu.

Pozvánka
n Veřejné zasedání berounských zastupitelů se uskuteční ve středu 24.
dubna od 15:00 v Kulturním domě
Plzeňka. Na programu bude mimo
jiné úpravu rozpočtu a projednání
sportovních dotací. Zasedání zastupitelů bude opět přenášeno on-line
na webových stránkách města. n
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V druhém kroku jsme připraveni
přistoupit k zvýhodňování našich
občanů. V praxi to znamená, že
budeme rozšiřovat balík výhod pro
lidi s trvalým pobytem v Berouně,“
uvedl místostarosta Michal Mišina.
Jednou z cest jsou zajímavé benefity pro občany Berouna. A  některé z nich jsou již realitou. Jeden

z nich je určen pro rodiny s malými
dětmi. Lidé s trvalým pobytem v Berouně mají přednostní právo při
přijímání dětí do místních mateřských a základních škol. Vzhledem
k vysokému počtu dětí je tento
benefit rozhodně nezanedbatelný.
Dalším benefitem jsou výhody při
vydávání parkovacích karet.

Počet benefitů pro trvalé přihlášené osoby by se měl ale časem
rozšířit. „Do budoucna bychom
chtěli například upravit výběr peněz
za svoz komunálního odpadu a hledá se vhodné alternativní řešení,
které by bylo pro občany Berouna
výhodnější,“ konstatoval místostarosta Dušan Tomčo. n

n Letošní městský ples, který se tentokrát nesl v duchu filmů Karla Zemana, patří mezi nejpovedenější

za poslední roky. Na tom se shodla většina párů, které si vrchol taneční sezóny ve městě nenechaly ujít.
K výborné atmosféře přispěla kapela Zatrestband, skvělá výzdoba, stínohra a třešničkou na dortu pak
už bylo půlnoční překvapení, skupinová fotografie s kulisami. Fotoreportáž z plesu najdete na str. 6.
Foto: Alena Šustrová n

Na nové chodníky žádá radnice o dotaci

V

letošním roce město Beroun
plánuje nové chodníky a cyklostezku na Plzeňské ulici. Na začátku dubna bude vypsané výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Na vybudování cyklostezky na Plzeňské
ulici získal Beroun dotaci ve výši
6,7 milionu korun. Město žádá dotaci také na rekonstrukci tzv. severních i jižních chodníků. Tyto dvě investiční akce si vyžádají 14 milionů
korun. Vzhledem k hustotě provozu

hledá město alternativní způsoby
dopravy a jednou z nich je právě
využití kol. Je potřeba ale zajistit
i bezpečnost cyklistů. V současné
době vede cyklostezka podél silnice na Plzeňské jen ke křižovatce
s Koněpruskou ulicí, následně už
cyklisté musí pokračovat po frekventované silnici. Nová cyklostezka
se na současnou napojí a bude pokračovat až ke křižovatce s Košťálkovou ulicí. n
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V Berouně již začal jarní úklid

S

ohledem na příznivé počasí odstartoval v Berouně jarní úklid
v předstihu. Obvykle vyrážejí čisticí
vozy do ulic až v druhé polovině
března, tentokrát ale začal úklid již
na konci února. Vysoká prašnost
v ulicích, kterou způsobil inertní
posypový materiál, je tak již minulostí. S úklidem nakonec pomohla
i příroda, díky vydatným dešťům

se totiž spláchl zbytek prachu. Současně vedení města intenzivně řeší
znečišťování místních komunikací,
které je úzce spojeno s výstavbou
na území Berouna. K  největšímu
znečištění docházelo v ulici Bezručova. Na zásah vedení města bylo
docíleno řádné čištění vozidel vyjíždějících z místní stavby. Kontroly stavu silnic probíhají postupně

i u dalších staveb. Například při
budování nového areálu v Rehabilitační nemocnici Beroun provádí firma, zajišťující odvoz zeminy, čištění
komunikací vlastním strojem. Také
v této lokalitě ale město provádí
průběžné kontroly stavu vozovky.
Zároveň městu bylo přislíbeno, že
v době dešťů a nepříznivého počasí
bude provoz omezen. n

Rekonstrukce ulice Mládeže
přinese více parkovacích míst

Nominujte osobnosti
na Cenu města Beroun
T
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 Organizace/
Kultura a volný čas/Čestné
pocty města Beroun. O  udělení
ceny pak rozhoduje zastupitelstvo
hlasováním na návrh rady. n

aké v letošním roce se město Beroun zaměří na opravu některých ulic. Uskuteční se
například 1. etapa rekonstrukce
ulice Mládeže, a to v úseku od zatáčky u bývalé restaurace Družba
ke křižovatce s Košťálkovou ulicí.
Samotné stavební práce by měly
být zahájeny v červnu, případně
v červenci letošního roku. Kromě
nového povrchu vozovky a chodníků dojde v této lokalitě i ke zvýšení počtu parkovacích stání, a to
ze současných cca 30 míst na 50.
V městském rozpočtu je na tuto
investici vyčleněno 6,5 milionu
korun.

Kromě zmíněné ulice se město v letošním roce chce zaměřit
i na další lokality. Řešit by se měly
například stavební úpravy chodníku v ulici Sadová a Bratří Nejedlých. Řidiči uvítají opravu vozovky
v ulici Kollárova, kde se dokončí
práce z minulého roku. Berounský
rozpočet také počítá v letošním
roce s opravou chodníků na sídlišti Hlinky. Realizace těchto stavebních akcí si vyžádá z městské kasy
přibližně 5,7 milionu korun.
Město chce v letošním roce
opravit povrchy ulic v dalších
lokalitách v případě, že zbydou
finanční prostředky. n

Provoz berounských mateřských škol o letních prázdninách
Jak budou otevřené berounské mateřské školy v červenci a v srpnu? To
zjistíte v následujícím přehledu:
MŠ Vančurova

1. – 12. 7. (vyjma státního svátku 5. 7.)

2. ZŠ a MŠ Preislerova

1. – 12. 7. (vyjma státního svátku 5. 7.)

MŠ Drašarova

15. – 26. 7.

MŠ Tovární

29. 7. – 9. 8.

MŠ Vrchlického

29. 7. – 9. 8.

MŠ Homolka

12. – 23. 8.

V období od 26. do 30. 8. jsou všechny mateřské školy zavřeny, probíhá
přípravný týden. Nový školní rok bude zahájen 2. září. Podrobné informace získají rodiče přímo v mateřské škole, kterou jejich dítě navštěvuje.

V době deratizace věnujte
pozornost svým mazlíčkům

A

ž do 15. května bude v Berouně probíhat pravidelná jarní
deratizace. Ta spočívá v kladení
kapslí s účinnou látkou do míst
největšího výskytu hlodavců, tedy
zejména do děr na travnatých
plochách, do kanálů a silničních
vpustí.
V této době je velmi důležité,
aby majitelé domácích zvířat věnovali zvýšenou pozornost pře-
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devším psům, kočkám či fretkám
a nepouštěli je volně bez dohledu
na veřejná prostranství, protože
by mohli návnadu vyhrabat a pozřít.
Město ročně vynakládá na hubení hlodavců 120 tisíc korun
a díky pravidelnosti deratizací se
mu daří jejich populace stále snižovat. Další deratizace je plánována na podzimní měsíce. n

n Rekonstrukce ulice Mládeže přinese víc parkovacích míst.

Termíny zápisů do základních a mateřských škol

Z

ápisy do základních škol v Berouně pro školní rok 2019/2020 se budou konat v pátek 5. dubna a v sobotu 6. dubna. Zápisy do mateřských
škol v Berouně pro následující školní rok se uskuteční v pondělí 13. května
a v úterý 14. května.
Zápis bude probíhat v jednotlivých základních a mateřských školách zřizovaných městem. Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 a č. 2/2017 jsou
stanoveny školské obvody spádových mateřských a základních škol zřízených
městem. Obě obecně závazné vyhlášky jsou uveřejněny na webových stránkách města Beroun. n
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n V Berouně se proubouzí jaro. Pohled na město od kaple Bolestné Panny Marie.

měření rychlostí radarem se letos zvýší
Nová výstavba Počet
ěstská policie pokračuje byla průměrná naměřená rych- nově pokutovat naše občany, ale
M
v měření rychlosti v ulicích lost řidičů, kteří překročili povole- pouze ty, kteří nedodržují stanovev Berouně
Berouna. V březnu strážníci zazna- ný limit, 67 km/h. V úsecích silnic, né limity a ohrožují ostatní spoluv porovnání s jinými měsíci kde mohou jet řidiči maximál- občany. n
se přibrzdí menali
sice menší počet neukázněných ři- ně 30 km/h, zaznamenal radar

J

ak zástupci VaK Beroun informovali představitele města
Beroun, společnost v současné
době nemá přislíbené vyšší dodávky vody z Želivky. Co to v praxi znamená? Společnost VaK nebude moci rozšiřovat vodovodní
síť, takže nebude možná další
výstavba v nezasíťovaných lokalitách, kde dodávka vody ještě
nebyla vyjednána.
Jak vedení berounské radnice zdůraznilo, pro občany se nic
nemění. Maximálně dojde k omezení odběru vody na nejvýše 5 m3
denně, což se týká především období napouštění bazénů.
Zamezení rozšíření dodávek vody nejen pro Beroun, ale
pro celý region není definitivní.
Další rozšíření je ale podmíněno výstavbou nového vodojemu
na Kopanině, což si vyžádá investici za zhruba 800 milionů
korun. Nyní se řeší například
i skutečnost, kdo bude tuto investici hradit. n

Višňovka by se
mohla zrekultivovat

dičů, přesto naměřili deset vozidel,
která překročila povolenou rychlost.
Řidiči tak přicházejí o dvabody.
Ve třech případech jeli řidiči dokonce o více než 20 km/h rychleji, za což
jim jsou odebrány tři body. Pokud
policie zaznamená tento přestupek
2x v kalendářním roce, je dotyčnému vysloven zákaz řízení.
„Ukazuje se, že řidiči ke stanoveným rychlostem nemají žádný
respekt a ohrožují ostatní účastníky provozu.. Je tedy potřeba s touto
aktivitou pokračovat. Navíc jsme se
rozhodli počet měsíčních měření
zvýšit na dvě. Jedno měření by se
přitom mohlo konat ve večerních
a nočních hodinách. Některé lokality si totiž řidiči pletou se závodní
dráhou,“ upozornil Michal Mišina.
V uplynulém roce se měření
provádělo jednou měsíčně ve vybraných úsecích, a to v blízkosti
škol, v místech, kde dochází často
k porušení rychlosti, nebo v lokalitách, které si vyžádali sami občané.
Překračování rychlosti je v Berouně poměrně častým jevem.
V úsecích s rychlostí 50 km/h

průměrnou rychlost 50 km/h.
A  nechybí ani rekordmani.
Na úseku, kde smí jet řidič maximálně 50 km/h, se proháněl řidič
o 35 km/h vyšší rychlostí, v ulici
s nejvyšší možnou rychlostí
30 km/h jelo vozidlo dokonce
o 41 km/h více.
Rychlost by se měla měřit nově
i na Husově náměstí, kde se pohybuje velké množství chodců a většina řidičů si nejspíš nevšimla značky,
že maximální povolená rychlost
v centru je 20 km/h. Navíc chodci
mohou přecházet po celém prostoru
náměstí. „Chceme touto formou spíše upozornit řidiče na toto omezení
rychlosti,“ dodal Michal Mišina.
Vedení města nyní navíc v místech, kde docházelo k nejčastějším
překročením rychlosti, zvažuje zřízení tzv. úsekového měření. Jedná
se například o Cajthamlovu ulici,
kde situaci chce takto řešit i zdejší
osadní výbor.
Měření rychlosti ve městě má
za cíl usměrnit řidiče, kteří nerespektují značky ani své okolí. Nejde
o snahu města šikanovat a prvoplá-

O

višňovku na Veselé se chtějí starat zástupci Českého
svazu ochránců přírody. Tento
návrh předložil radním zastupitel Adam Voldán. Plánují posekat
stařinu, ošetřit stromy, instalovat ptačí budky, vytvořit cesty
a mobiliář.
Podle starostky Soni Chalupové
je to dobrý nápad pro danou lokalitu. Organizace má navíc možnost
získat dotaci na tuto akci. Podmínkou je dlouhodobý pronájem
a souhlas vlastníka nemovitosti,
což městská rada projednala. n
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n Kontrola rychlosti se bude provádět i na Husově náměstí.

Okénko zastupitelů
Seriál přednášek o zeleni
a komunitním životě ve městě

V

březnu proběhly první dvě
z přednášek o zapojení dobrovolníků do správy města.
Na přednášce s neziskovou organizací Sázíme Stromy, se mluvilo
o problematice plánovaní výsadby zeleně a o možnostech, jak do ní zapojit
aktivní občany. Teorie se pak diskutovala na příkladu města Pečky, které se
svými obyvateli úzce spolupracuje při
obnově městských alejí. Na příklady
odjinud navázal Adam Voldán, který
představil aktuální vize - obnovu višňovky na Závodí, a dále plochy pro
dobrovolnou výsadbu, jejichž konkrétní podoba je momentálně ve fázi
schvalování úřadem. Bližší informace
naleznete ve facebookové skupině
Berounská zeleň.
Druhá přednáška připravená
Martinem Veselým s Nadací Via
hovořila o možnostech spolupráce
města a místních komunit a způsobu financování jejich projektů. Nadace Via přinesla příklady z českých
měst a obcí, kde se daří zapojit místní obyvatele a tím budovat místní
komunitu. Vystoupil i starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman
a přednesl své zkušenosti s obdobnými projekty v jeho městě.
Seriál přednášek bude pokračovat i dále. 2. dubna dorazí zástupci
sdružení ESORG, kteří budou mluvit
o zkušenosti s revitalizací opuštěných
sadů. Hlavně bude řeč o vznikajícím projektu na obnovení višňovky
Na Veselé. Na květen se pak připravuje přednáška, jejímž námětem bude
dopravní problematika města. Pozváni jsou různí dopravní experti třeba
z ministerstva dopravy, neziskových
organizací, ale i investorů. O termínu
Vás budeme včas informovat.
Martin Veselý, Adam Voldán n
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Logo pro knihovnu
n Městská knihovna Beroun vyhlásila veřejnou soutěž na nové logo
a logotyp. Soutěž je otevřená. Zapojit se může každá právnická i fyzická osoba, která do 30. 4. zašle
návrh dle specifikace. Hodnotit se
bude především nápaditost a originalita. Více informací se dozvíte
na www.knihovnaberoun.cz. n

Oslavte Den Země aktivně

B

eroun si oslavy Dne Země připomene v měsíci dubnu hned
několika akcemi. První z nich,
Ukliďme Beroun, se uskuteční
v sobotu 6. dubna. Školy se do této
akce mohou zapojit o den dříve.
Dále při příležitosti Dne Země
připravil odbor životního prostředí ve spolupráci s Emilem Šnai-

daufem na středu 24. dubna soutěžní akci pro školáky pod názvem
Krasovým kaňonem Berounky,
která je spojená s exkurzí.

Pro učitele z Berounska jsou připraveny
bezplatné přednášky a workshopy

V

dubnu se uskuteční tři bezplatné semináře pro učitele matematiky, kteří se chtějí seznámit s metodou Hejného, nebo kteří
uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce. Další dva
semináře se zaměří na vyprávění příběhů, tzv. storytelling. Cvičení
a hry, ze kterých storytelling vychází, mohou velmi příznivě ovlivnit
vývoj dítěte. Hry jsou zaměřené na rozvoj fantazie, imaginace, komunikace, vzájemného naslouchání a s ním spojeného respektu k názoru druhého člověka. Další přednáška je pro pedagogy z Berounska
plánovaná na květen.
Všechny semináře a workshopy se budou konat v zasedací místnosti
MěÚ Beroun a v rámci projektu MAP II. jsou pro účastníky zdarma. Důležité je se na semináře přihlásit. Přihlášky a podrobné informace najdete
na webové stránce www.mapberoun.cz. n
10. 4. od 14:00 Seminář Základy Hejného metody na 1. stupni ZŠ.
16. 4. od 14:30 Seminář Základy Hejného metody na 2. stupni ZŠ.
25. 4. od 14:00 Seminář Základy Hejného metody v předmatematické
výchově.
29. 4. od 14:00 Workshop Vyprávění příběhů pro školáky.
14. 5. od 14:00 Workshop Vyprávění příběhů pro předškoláky.

Okénko partnerských měst

Č

lenové oddílu AID Beroun
se v únoru zúčastnili cvičení
Aikido v dojo partnerského města
Brzeg. Tato společná cvičení pod
vedením senseie Miroslava Šmída 5. dan Aikikai se v Brzegu konají již desátým rokem, a to pravidelně na začátku roku a následně

na podzim, kdy se sejdou cvičenci
z partnerských měst Brzeg, Beroun a Bourg en Bresse (Francie).
Tato setkání se organizují střídavě v Polsku, Francii a u nás v Berouně. Letos bude toto společné
setkání v Polsku na začátku listopadu. (mš) n

n Sportovci udržují vztahy s kolegy z partnerských měst už řadu let.
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O  den později, tedy ve čtvrtek
25. dubna od 9:00 do 12:00 hod.
se na Husově náměstí v Berouně
uskuteční informační kampaň
na podporu ochrany životního

prostředí. Jednotlivé organizace
tu ve svých informačních stáncích budou prezentovat svoje
činnosti. Informační kampaň je
určená pro školy a širokou veřejnost. Akce
se zúčastní například
Správa CHKO Český
kras, Vojenské lesy
a statky ČR, EKO-KOM,
VaK Beroun, ASEKOL,
ELEKTROWIN a další.
Zároveň město Beroun
zve školy i širokou veřejnost k účasti v soutěži malování křídami
na téma Den Země.
Akce včetně závěrečného vyhodnocení soutěže proběhne na Husově
náměstí 25. dubna
mezi 9:00 a 12:00.
Na měsíc květen
je pro mateřské školy
a základní školy, kde je zřizovatel
město Beroun, připraveno divadelní představení pod názvem
„Evelínko, recyklace o kole fakt
není“. n

S dopadením sprejerů
pomohla opět veřejnost
n Na telefonické
oznámení se v sobotu 16. března
večer vydala městská hlídka na Zámeček, kde byla
spatřena skupina sprejerů. Strážníci
měli na místě co dělat se šesti osobami. K  nově vytvořenému graffiti
většímu jak dva metry se nakonec
viník přiznal a byl předán Policii ČR.
n Dva muže ve věku 28 a 33 let
„přistihl“ městský kamerový systém při páchání výtržností po městě. Službu konající strážník spatřil
na kamerách v neděli 17. března
dvě hodiny po půlnoci skupinku
tří podezřelých mužů. Jeden z nich
po chvilce utrhl dopravní značení,
další vysypal odpadkový koš na stojící vozidlo. Na místo se neprodleně
vydala hlídka. Oba pachatelé se
při jejím příjezdu pokusili utéct,
ale neúspěšně. Strážníci je předali na obvodní oddělení Policie ČR
k dalšímu šetření.
n Ke správnímu řízení byl předán
případ muže, který si značně posílen alkoholem ustlal přímo před
americkým barem v Plzeňské ulici.
Případ ohlásila v neděli 24. února

brzy ráno na linku městské policie
kolemjdoucí žena. Nebylo jasné,
v jakém stavu se muž nachází a zda
není ohrožen na životě. Hlídka
muže probudila a nebylo pochyb,
že je opilý. Přitom se choval velmi
agresivně, plival na strážníky a vyhrožoval ranami pěstí. Nakonec
musel být uklidněn donucovacími
prostředky. Muže si převzala Policie
ČR a ve správním řízení mu bude vyměřena výše pokuty.
n Přestupky, trestné činy, sankce
a tresty, ale také problematika kyberprostoru a kyberšikany - to byla
témata preventivní přednášky, kterou berounští strážníci uspořádali
koncem února pro žáky osmých
ročníků základní školy na berounském Závodí. Vedle velitele městské policie Alexandera Scherbera
se v roli přednášejícího představil
také strážník Tomáš Cihelka, který
je specialistou právě na formy šikany prováděné prostřednictvím elektronických médií jako je internet
a mobilní telefony. Řadu žáků překvapilo, že např. nahrávání učitelů
při hodinách a zveřejnění těchto
nahrávek na sociálních sítích je již
trestným činem. n
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V Berouně vzniká Centrum duševního zdraví

V

areálu Rehabilitační nemocnice Beroun před časem začala výstavba Centra duševního
zdraví. O tomto záměru stejně jako
o nárůstu těžké dopravy v lokalitě
Závodí hovořil místostarosta Dušan Tomčo s majitelem nemocnice
Sotiriosem Zavalianisem.

„Bohužel, ne všechnu zeminu
nám odborníci doporučili ke zpětnému použití v našem areálu, jelikož se nedá řádně zhutnit, proto ji
musíme odvážet pryč. Snažíme se
však maximum zeminy deponovat
u staveniště a zpětně ji použít přímo u nás. Aby byla dopravní zátěž,

Trhy představí dřevěné hračky a loutky

L

etošní již XVII. hrnčířské
a řemeslné trhy se budou
konat ve znamení dřevěných
hraček a loutek.
Dřevěné hračky jsou vyráběné
již několik desítek let. A  i když
dřevěné hračky neblikají, nesvítí
a nevydávají hluk, stále jsou nedílnou součástí dětských pokojíků. Jsou to prostě hračky, které
nestárnou.
Ani ostatní umělecká řemesla,
a to jak původní, tak i současná,
samozřejmě nebudou chybět.

Nejvíce zastoupena bude opět
keramika, ať již zahradní, užitná
nebo dekorativní.

kterou pochopitelně takto rozsáhlý
projekt obnáší, co nejmenší, domluvili jsme se soukromou firmou
odvoz velkými nákladními vozy, aby
počet jejich jízd byl co nejmenší,“
vysvětlil Sotiros Zavalianis.
Zhruba miliardová investice do Centra duševního zdraví,
určeného především pro léčení
současných civilizačních chorob,
nebude mít v České republice
obdoby. Počítá i s rozsáhlými
podzemními garážemi, velkou
tělocvičnou, divadelním sálem
a dalšími moderními prostory
určenými k léčbě. Na stráni vedle

objektu vyroste vinice. „Museli jsme budovu hodně zapustit
do země, abychom nenarušili
celkový architektonický ráz areálu nemocnice a pohled do údolí,“
dodává Sotirios Zavalianis.
„Jsem rád, že Beroun má takto špičkové zdravotnické zařízení.
Potěšila mě i informace, že její
majitel chystá brzy vybudovat
v areálu podobnou firemní mateřskou školku jako je již v Hořovicích. Plánovaná místa mohou
pomoci umísťování dětí v předškolních zařízeních na území Berouna,“ uvedl Dušan Tomčo. n

Hrnčířské a řemeslné trhy se konají v sobotu 4. a v neděli 5. května.
Sobotní program zpestří navíc Koláčefest, který se uskuteční na Náměstí Joachima Barranda. Na Husově náměstí bude po oba dva dny
probíhat doprovodný program.
Určitě si nenechte ujít loutkové
divadlo Jakuba Křikavy – KUBKO.
Pohádky se svými ratolestmi můžete zhlédnout v sobotu od 14:00
na zahradě Muzea berounské keramiky a od 16:00 na Husově náměstí. V pohádkách jsou použity
loutky vyrobené řezbářem Matějem
Holubem, který bude mít v sobotu
v 18:00 vernisáž právě v Muzeu berounské keramiky. n

Vydejte se na 7. ročník Koláčefestu

V

sobotu 4. května na Náměstí
Joachima Barranda proběhne už sedmý ročník folklorního
festivalu Koláčefest. Od 9 do 18
hodin zde vystoupí folklorní soubory z celé ČR, těšit se můžete
i na žáky některých berounských
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škol. Již tradiční a oblíbená je
soutěž hospodyněk o to, která
upeče nejlepší koláč. Registrace
bude probíhat v den konání akce
od 10 do 13 hodin, odměnou je
uzená kýta od mistra Alferyho!
(aš) n
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Městský bál se nesl ve stylu filmů Karla Zemana

n Tématem letošního městského bálu, který se uskutečnil první březnovou
sobotu v Kulturním domě Plzeňka, byly filmy režiséra Karla Zemana. V letošním roce si totiž připomínáme 30 let od jeho úmrtí. Právě jeho slavnými
filmy se mnozí hosté inspirovali a zvolili patřičnou róbu.
n Velkou zásluhu na skvělé atmosféře měla kapela Zatrestband.

n Pozvání přijali i zástupci německého partnerského města Goslar, a to starosta Oliver Junk (vlevo) spolu s radním a čestným občanem Berouna Burkhardem Siebertem. „Ples se mi moc líbí, jsem mile překvapen, jak vřele se vy Češi
dokážete bavit,“ zhodnotil atmosféru goslarský starosta Oliver Junk.

n V kostýmech se na ples dostavili i oba místostarostové Michal Mišina a Dušan
Tomčo. Společně pak na pódiu přítomné přivítali a popřáli jim skvělou zábavu.

n Parket na Plzeňce byl téměř pořád plný tanečních párů, které si pochvalovaly i výběr písniček.
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n Všichni přítomní se skvěle bavili. Svědčí o tom i ohlasy po samotném konci
plesu, kdy se mnozí shodli na tom, že se jednalo o nejlepší bál za poslední roky.

n Součástí programu byla i stínohra, která připomněla nejslavnější díla Karla
Zemana, ať již Cestu do Pravěku, Barona Prášila č Ukradenou vzducholoď.

n Úsměv ten večer zdobil nejen tuto sympatickou dvojici, ale všechny, kteří si
městský bál nenechali ujít. A právě to je tím nejlepším doporučením, abyste si
tuto událost nenechali příští rok ujít ani vy.
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Berounský Mistr četby
B

erounská knihovna zná svého
nového Čtenáře roku! Stal se
jím Hubert Jarosch, pravidelný čtenář pobočky Sídliště. Náš mistr četby navštěvuje berounskou knihovnu
už od roku 1949 a ačkoliv v listopadu oslavil devadesáté narozeniny,
nic mu nezabránilo v tom, aby si 6.

března přijel cenu převzít. Ocenění
pro čtenáře předávají české knihovny vždy v rámci kampaně Březen
– měsíc čtenářů. Každý rok vyhlásí
Svaz knihovníků a informačních
pracovníků novou kategorii, ve které se nejlepší čtenář hledá. Letos
knihovny vybíraly z řad mužů. n

Prezentace sociálních služeb je určená široké veřejnost

N

a náměstí Joachima Barranda bude ve středu 17. dubna od 9:00 do 14:00 připravena
prezentace sociálních služeb
a dalších, kteří nabídku v oblasti
sociálně - zdravotních služeb doplňují. Dozvíte se tam například
to, kdo Vám může pomoci s péčí
o babičku nebo dědečka, kde
hledat rady a informace k dluho-

vé problematice, krizovým situacím, kdo nebo co může usnadnit
život osobám s duševním onemocněním, tělesným postižením,
nevidomým a slabozrakým, neslyšícím i těm z vás, kteří špatně
slyší – můžete se seznámit s kompenzačními pomůckami, získat
cenné kontakty i mnoho dalšího.
Mezi 12. a 13. hodinou bude pre-

Duben v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Svoboda? Jaká svoboda?
Myšlenka svobody jednotlivce bývá považována za jeden z pilířů západní civilizace. Tato civilizace byla v mnoha ohledech formována křesťanstvím. Poslední
přednáškou z cyklu „Bible – mrtvá, nebo živá?“ nás provede Petr Grulich, kazatel
Církve bratrské v Černošicích a autor knihy Tunelovaný Ježíš, ve středu 17. dubna
od 17:30.
Kniha ti sluší
Oslavou Světového dne knihy a autorských práv, který připadá na 23. dubna, je
tradičně kampaň Kniha ti sluší iniciovaná Svazem českých knihkupců a nakladatelů. V týdnu od 23. do 28. dubna tak v naší knihovně dostanete dárek v podobě
poukázky na 50 Kč, který bude v tom samém týdnu uplatnitelný ve všech knihkupectvích zapojených do kampaně.
Ředitel a hydra
V rámci kampaně Kniha ti sluší se uskuteční autorské čtení s hudebním recitálem Jana Jíchy. Akce se uskuteční ve středu 24. dubna od 17:30.
Trénování paměti pro každého – Velikonoce

zentace služeb tlumočena do znakového jazyka, kurz první pomoci
budou mít připraveny studentky
a studenti Střední zdravotnické
školy v Berouně. Více informací
na str. 5. n

8:00 – 10:00 (Brdatka – u rybníka,
Zdejcina, Jarov, Košťálkova – parkoviště)
9:00 – 11:00 (Na Hrázi, Brožíkova
u nádraží ČD, Želivského, Jeronýmova ulice)
9:00 – 9:15 (bytový dům u hlavního
nádraží)
11:00 – 13:00 (Jiráskova – Na Veselou, Chmelenského – Křížkovského,
Kubátova)
12:00 – 14:00 (Karlova – pod dálničním mostem, Sadová – u restaurace U Kropáčů, Hostim, Lištice)
14:00 – 16:00 (Dukelská, Kollárova
– Chmelenského, Mařákova – pod
dálničním mostem)
15:00 – 17:00 (Pod Studánkou –
u hasičů, K. Machové – u parkoviště)

Sběr nebezpečných
odpadů

Hodíme se k sobě? Vztahy podle pentagramu tradiční čínské medicíny

8:00 - 8:30 (Zdejcina – u hasičárny)

Tradiční čínská medicína je jednou z vůbec nejstarších diagnostických metod
na světě. Jak zúročit znalosti tohoto učení v jednotlivých vývojových etapách
života, ročních obdobích a životních křižovatkách? Programem nás provede
Bc. Jana Jarošová a uskuteční se v pondělí 29. dubna od 17:30.

8:45 - 9:15 (Jarov – u kostela)
9:30 - 10:00 (Zavadilka – Jeronýmova)
10:15 – 10:45 (Závodí – Na Hrázi –
proti zámečku)
11:00 – 11:30 (Závodí – Karlova –
pod dálničním mostem)
11:45 - 12:15 (Hostim – prostor
za mostem)

27. dubna 8:30 – 11:00.

Nebezpečnými odpady jsou zejména
ředidla, barvy, oleje, baterie a akumulátory, olejové filtry, kyseliny, obaly
znečištěné nebezpečnými látkami.
Při předání odpadu je nutné předložit občanský průkaz. Pro občany
města Berouna je sběr zdarma.

Upozornění: Změna programu vyhrazena z důvodu očekávané
rekonstrukce městské knihovny.

Provoz sběrného dvora: PO – PÁ
7:00 – 17:00, SO 8:00 – 13:00.

Zamotaná krása – Dekorace z drátu a korálků
Výstava výrobků Věry Havelkové bude probíhat po celý měsíc duben na pobočce Sídliště.
Soboty na dětském
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Vítání občánků
n Mezi nové občánky města byli
při slavnostním aktu v obřadní
síni berounské radnice přivítáni
Matěj Zenger, Jonáš Loužecký,
Lada Mária Chábová, Adam Fikr,
Izabela Šoltisová, Ema Veselá,
Dominika Krčmová, Karolína
Macánová a Matyáš Mastný. n

Sobota 6. dubna

Neděle 7. dubna

Název výstavy tvoří sousloví slov ARTE (umění, ale také věci vytvořené člověkem) a FAKT (skutečnost v reálně daném čase). Soubor fotografií zahrnuje
nalezená i inscenovaná zátiší a překvapivě i “street” a “portrét”. Fotografická
výstava Jana Picky bude k vidění na oddělení pro dospělé a potrvá během
celého měsíce dubna.

n Krásné 80. narozeniny oslaví
29. dubna paní Jiřina Tikalová.
Hodně štěstí a především zdraví
do dalších let jí přeje Klub důchodců Beroun. Ke gratulantům se připojuje i vedení města a redakce
Radničního listu. n

Jarní sběr
velkoobjemového odpadu

Aktuální lekce se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna 2019 od 17:30 hodin. Rezervace
místa nutná. Přihlašovat se můžete také na e-mailu pametberoun@gmail.com.

Artefakt

Jubilea

Zubní pohotovost
n 6. a 7. 4. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 13. a 14. 4. MUDr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, tel.:
311 625 901
n 19. a 20. 4. MUDr. Anna Kovaříková, Beroun, Medicentrum, tel.:
311 746 418
n 21. a 22. 4. MUDr. Leonid Mynko, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 27. a 28. 4. MUDr. Zdeněk
Karel, Beroun, Medicentrum, tel.:
311 746 414
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00. n

Blokové čištění ulic

3. 4. (Svatojánská, Školní náměstí,
Máchova)
4. 4. (Na Veselou, Vojanova, Jiráskova)
10. 4. (Chválova, Na Kaplance,
Pod Kaplankou + parkoviště, Okružní
+ 2x parkoviště)
11. 4. (U Stadionu, Nábřeží u Sokolovny + parkoviště, Prof. Urbana)
17. 4. (Havlíčkova - západní část,
Tovární)
18. 4. (Na Náhonu + parkoviště,
K. Machové, Na Parkáně + parkoviště
- příčné stání podél silnice)
24. 4. (Mládeže, J. Fučíka, Sokolovská)
25. 4. (S. K. Neumanna, Švermova,
Jaselská)
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Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 20. 2. 2019
ZM bere na vědomí informace o plnění prevence kriminality města Beroun
za rok 2018.
ZM schvaluje poskytnutí individuálních dotací dle žádostí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě z rozpočtu města Beroun na aktivity v sociálně - zdravotní
oblasti ve městě Beroun na rok 2019 následujícím organizacím:
1. CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú. ve výši 29 000 Kč na projekt „Provoz
služby domova
pro seniory CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.“
2. Dobromysl, z.ú. ve výši 25 000 Kč na činnost „Bezbariérový svoz osob s hendikepem“
3. Dobromysl, z.ú. ve výši 90 000 Kč na činnost „Denní stacionář“
4. Dobromysl, z.ú. ve výši 35 000 Kč na činnost „Odlehčovací služba“
5. Dobromysl, z.ú. ve výši 45 000 Kč na činnost „Osobní asistence“
6. Dobromysl, z.ú. ve výši 87 000 Kč na činnost „Sociálně terapeutické dílny“
7. Domov seniorů TGM, příspěvková organizace ve výši 80 000 Kč na činnost
„Pohybové, aktivizační a kulturní aktivity klientů Domova seniorů TGM 2019“
8. Domov seniorů TGM, příspěvková organizace ve výši 22 000 Kč na činnost
„Provozní činnost Domova seniorů TGM“
9. Farní charita Beroun ve výši 200 000 Kč na činnost „Azylový dům sv. Jakuba
v Berouně“
10. Farní charita Beroun ve výši 30 000 Kč na činnost „Domov se zvláštním
režimem“
11. Farní charita Beroun ve výši 90 000 Kč na činnost „Noclehárna“
12. Farní charita Beroun ve výši 5 000 Kč na činnost „Osobní asistence“
13. Farní charita Beroun ve výši 150 000 Kč na činnost „Stacionář sv. Anežky
České“
14. Farní charita Beroun ve výši 80 000 Kč na činnost „Terénní program pro
osoby bez přístřeší“
15. Klubíčko Beroun, z.ú., ve výši 25 000 Kč na činnost „Asistovaná doprava“
16. Klubíčko Beroun, z.ú. ve výši 45 000 Kč na činnost „Osobní asistence“
17. Klubíčko Beroun, z.ú. ve výši 45 000 Kč na činnost „Sociálně aktivizační
služby pro OZP“
18. Klubíčko Beroun, z.ú. výši 65 000 Kč na činnost „Týdenní stacionář“
19. Lomikámen, z.ú. ve výši 260 000 Kč na činnost „Dílna Jiná káva“
20. Lomikámen, z.ú. ve výši 93 000 Kč na činnost „Re-start“
21. Magdaléna, o.p.s. ve výši 80 000 Kč na činnost „Terénní program Magdaléna
Berounsko“
22. Oblastní spolek ČČK Beroun ve výši 200 000 Kč na činnost „Azylový dům
a dům na půl cesty Berounka“
23. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. ve výši 20 000 Kč
na činnost „Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“
24. Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. ve výši 50 000 Kč
na činnost „Terénní programy“
25. REMEDIUM Praha o.p.s. ve výši 60 000 Kč na činnost „Občanská poradna
REMEDIUM - Kontaktní místo Beroun“
26. Senior Care sociální služby o.p.s. ve výši 45 000 Kč na činnost „Osobní asistence“
27. Senior Care sociální služby o.p.s. ve výši 43 000 Kč na činnost „Pečovatelská
služba“
28. Senior Care sociální služby o.p.s. ve výši 35 000 Kč na činnost „Sociálně
aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením“
29. Tichý svět, o.p.s. ve výši 10 000 Kč na činnost „Příspěvek na realizované
sociální služby (sociální rehabilitace)“
30. Magdaléna, o.p.s. ve výši 60 000 Kč na činnost „Adiktologická ambulance
Magdaléna Beroun“
31. Magdaléna, o.p.s. ve výši 55 000 Kč na činnost „Primární prevence vzniku
rizikového chování dětí a žáků v regionu Beroun“
ZM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací s jednotlivými žadateli a s uzavřením smluv s poskytovateli registrovaných sociálních služeb formou přistoupení ke „Smlouvě o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu“ mezi poskytovatelem sociální služby a Středočeským krajem, nebo formou přistoupení k „Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti sociálních služeb zařazením mezi veřejně
podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností“.
ZM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 0400/18/5641
s Československou obchodní bankou, a.s. v předloženém znění a s uzavřením
Smlouvy o úvěru č. 2019001111 s Československou obchodní bankou, a.s.
v předloženém znění.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 1 na rok 2019 v předloženém znění.
ZM souhlasí, aby byl finanční příspěvek pro Berounskou sportovní, a.s. na rok
2019 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo
základní kapitál Berounská sportovní, a.s., ve výši odpovídající schválenému
rozpočtu města Beroun.
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ZM souhlasí, aby byl vklad mimo základní kapitál pro Parkování Beroun s.r.o.
na rok 2019 poskytnut formou vkladu do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní kapitál Parkování Beroun s.r.o., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města Beroun.
ZM nesouhlasí s prodejem částí pozemků p.č. 2227/4 a p.č. 2226/1, oba v k.ú.
Beroun.
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 2402/2 v k. ú. Beroun z vlastnictví města
Beroun do podílového spoluvlastnictví dvěma soukromým osobám, každému
ideální 1/2 za celkovou kupní cenu 6 450 Kč. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující rovným dílem.
ZM bere na vědomí zápis č. 1/2019 ze zasedání finančního výboru konaného
dne 21. ledna 2019 a zápis č. 2/2019 ze zasedání finančního výboru konaného
dne 18. února 2019.
ZM bere na vědomí zápis č. 1/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného
dne 9. 1. 2019 a zápis č. 2/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne
6. 2. 2019.
ZM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka konané dne 9. 1.
2019 a zápis z mimořádné schůze Osadního výboru Zavadilka konané dne 1. 2.
2019.
ZM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Hostim ze dne 5. 12.
2018.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 6. 3. 2019
RM souhlasí s tím, aby se Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 458 zapojila do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání výzvy č.
02_18_063 pro Šablony II. a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat ředitele této školy o uděleném souhlasu.
RM ukládá místostarostovi Mgr. Dušanu Tomčovi zahájit jednání s okolními starosty obcí, jejichž žáci navštěvují berounské základní školy, řešící problematiku
spádovosti a možného finančního příspěvku těchto obcí.
RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se spolkem Svatá Ludmila 1100 let,
z.s. na finanční dar ve výši 10 000 Kč určený na vydání reprezentativní monografie o svaté Ludmile a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
zajistit uzavření darovací smlouvy s tímto spolkem.
RM a starostka města souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Beroun
nad akcí „Festival ZUŠ 2019“, jejíž pořadatelem je Základní umělecká škola Václava Talicha a která se koná ve dnech 15. a 16. dubna 2019, a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání záštity nad
touto akcí jejímu pořadateli.
RM bere na vědomí informaci o převzetí záštit v roce 2018 a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv a poskytnutím dotace níže
uvedeným žadatelům o dotace na zájmovou činnost v roce 2019 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních
smluv a poskytnutí dotace subjektům, jimž byla tímto rozhodnutím Rady města
přidělena dotace na zájmovou činnost.
• Domu dětí a mládeže, p.o. na „Celoroční aktivity ve spolupráci s městem Beroun“ ve výši 18 000 Kč.
• Pionýrské skupině Beroun - Závodí - Pionýr, z.s. na projekt „Jarní prázdniny
na horách - zimní tábor“, který bude realizován v období 2. 2. - 9. 2. 2019,
ve výši 10 000 Kč.
• Křesťanskému klubu, o.p.s. na projekt „Vytváříme rodinu i ve druhém pololetí
- výtvarné a rukodělné aktivity pro děti z rodin ohrožených sociálním vyloučením“ konaný v období 1. 1. - 30. 6. 2019, ve výši 10 000 Kč.
• Základní kynologické organizaci Beroun č. 260 na celoroční aktivitu „Výcvik
a výchova psů“, ve výši 15 000 Kč.
• Mladým ochráncům přírody, z.s. Trilobit na akci „Práce s dětmi/den dětí“,
ve výši 5 000 Kč.
• Rodinnému centru Slunečnice, z.ú. na celoroční projekt „Cvičení nás baví,
veselí jsme i zdraví“ ve výši 10 000 Kč a na celoroční projekt „Mámo, táto,
kamarádi, bavíme se spolu rádi“ ve výši 10 000 Kč.
• Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na „XXVIII. ročník Dějepisné soutěže studentů
gymnázií“ konané 21. 11. 2019 ve výši 5 000 Kč.
RM nesouhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy s žadatelem o dotaci na zájmovou činnost v roce 2019 a tedy neposkytnout dotaci na „Hostímský ples“.
RM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun Český lev - Union
Beroun, z.s. na akci „Působení A mužstva dospělých v republikové soutěži ve fotbale - reprezentace města“ ve výši 125 000 Kč a dále s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné
usnesení. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
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RM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na rok 2019 žádajícím subjektům, včetně uzavření veřejnoprávních smluv v předloženém znění
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty, kterým byla přidělena dotace Radou města
Beroun a zajistit poskytnutí dotací těmto žadatelům:
• Miloslav Křesťan na akci V. ročník RETRO CUP 2019 - hokejový turnaj legend
ve výši 20 000 Kč
• MIKASZ GROUP s. r. o. na akci BEROUN RACE ve výši 25 000 Kč
• SK Kelti 2008 z.s. na akci HOKEJBAL PROTI DROGÁM 2019 ve výši 25 000 Kč
• Mgr. Barbora Stejskalová na akci OCR European Championship Poland 2019
ve výši 7 000 Kč
• Klub biatlonu Beroun, p.s. na akci Berounská vzduchovka 2019 ve výši
5 000 Kč a na akci Regionální závod v letním biatlonu ve výši 12 000 Kč
• TJ Lokomotiva Beroun z.s. na akci Vodácký maraton na Berounce - 42. ročník
ve výši 35 000 Kč
• Sportovní klub Beroun z.s. na akci Škola in-line bruslení - pohybem proti
dětské obezitě ve výši 8 000 Kč.
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 100 000 Kč spolku Centrum zdravých dětí na akci „Mistrovství světa 2019 v ledním hokeji“, která se konala
od 6. do 17. 2. 2019 a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné
usnesení.
RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přípravu
a včasné předložení podkladů k usnesením týkajícím se dotací na sportovní
aktivity na jednání Zastupitelstva města Beroun.
RM bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace Rady
města Beroun ze dne 24. 1. 2019.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny Beroun za rok 2018.
RM bere na vědomí informaci o průběhu XXXVI. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun, konaného ve dnech 7. 10. až 13. 11. 2018.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace Domov penzion
pro důchodce Beroun za rok 2018 a konstatuje, že: Domov penzion pro důchodce Beroun kvalitním způsobem zajišťuje služby, pro které byl zřízen.
RM schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování
sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc
a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení na rok 2019 uzavírané mezi Středočeským krajem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit ve spolupráci s ředitelkou Domova penzionu
pro důchodce Beroun uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytnutí
sociální služby – pečovatelské služby v roce 2019.
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí
konaného dne 5. 2. 2019.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2019 ze dne 16. 1. 2019 ze zasedání komise
dopravy.
RM rozhoduje o uzavření Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Beroun a Králův Dvůr městskou autobusovou dopravou formou
přímého zadání se společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. na období od 1. 1.
2021 do 31. 12. 2025, doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením
Smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a městem Králův Dvůr v předloženém znění, ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních agend zajistit
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města, souhlasí se zveřejněním informace o svém rozhodnutí uzavřít tuto
smlouvu v Úředním věstníku Evropské unie za předpokladu, že Zastupitelstvo
města Beroun přijme usnesení, kterým bude souhlasit s uzavřením Smlouvy
o spolupráci mezi městem Beroun a městem Králův Dvůr v předloženém znění. RM ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních agend zajistit realizaci
tohoto usnesení.
RM souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace v celkové výši 7 000 Kč
z rozpočtu města Beroun – Fondu životního prostředí příjemci - Českomoravská
myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Beroun - na konání chovatelské přehlídky trofejí a soutěže pro děti a mládež „Zlatá srnčí trofej“, které
pořádá tento spolek v roce 2019, a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 7 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
ze dne 31. 3. 2006 ve znění pozdějších dodatků v budově Komunitního centra, Bezručova 928, která je součástí pozemku p.č. st. 2068/15, v k.ú. Beroun,
s Dobromyslí, z.ú. s účinností od 1. 7. 2019. Dodatkem dojde k zúžení předmětu
nájmu - nebytových prostor o výměře 44,63 m2 a snížení nájemného.
RM rozhoduje o vypovězení smlouvy o nájmu ze dne 5. 2. 2014 na pronájem
místnosti č. 4,04 o výměře 44,73 m2 a podílu na společných prostorech ve výši
18,56 m2 ve 4. patře budovy Komunitního centra, Bezručova 928 uzavřené
mezi městem Beroun a Rodinným centrem Slunečnice, z.ú. a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy na počítačový grafický program Corel Draw Graphips Suite 11 CZ mezi městem Beroun jako dárcem a Městským
kulturním centrem Beroun jako obdarovaným v předloženém znění a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p.č. 1441/43 o výměře 700 m2 v k.ú. Beroun za účelem vytvoření přírodní zahrady pro účely environmentálního vzdělání a další aktivity školy na dobu určitou 10 let mezi městem Beroun jako půjčitelem a Jungmannovou základní školou jako vypůjčitelem
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončením smlouvy o nájmu ze dne 15. 3.
2007, ve znění pozdějších dodatků mezi městem Beroun jako pronajímatelem
a Domovem penzionem pro důchodce Beroun jako nájemcem v předloženém
znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto
usnesení.
RM souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy pro Autopojištění Combi Plus III havarijní pojištění na předmět pojištění tří osobních automobilů tovární značky Nissan E-NV200, reg. zn. ECOBER01, ECOBER02 a ECOBER03 mezi městem
Beroun jako pojistníkem a Českou podnikatelskou pojišťovnou, a.s., Vienna
Insurance Group jako pojistitelem v předloženém znění. Roční pojištění na havárii, živel, odcizení a vandalismus, vč. pojištění skel činí po slevě na každý vůz
13 024 Kč. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
těchto usnesení.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení veřejné zakázky „Projekt zahrady pro
environmentální vzdělávání MŠ Tovární a MŠ Pod Homolkou - opětovné vypsání“
z důvodu, že ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka, schvaluje zadávací podmínky pro druhé opětovné vyhlášení výběrového řízení této
veřejné zakázky a jmenuje komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise. RM
ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM bere na vědomí předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města
Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun, schvaluje plán
práce této komise pro rok 2019 a bere na vědomí zápis č. 1/2019 z jejího
jednání dne 14. 2. 2019.
RM schvaluje Pravidla pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních
agend zajistit postup podle schválených pravidel při udělování souhlasu ke zřízení vyhrazeného parkovacího místa za město Beroun jako vlastníka dotčených
místních komunikací.
RM v působnosti valné hromady společnosti Berounská sportovní, a.s. zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou C 5060, jejímž jediným akcionářem je město Beroun, podle § 102
odst. 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů odvolává člena dozorčí rady pana Patrika Brodana, BBA
a volí pana Mgr. Dušana Tomča členem dozorčí rady společnosti s účinností
od 7. 3. 2019.
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.

RM souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace v celkové výši 10 000 Kč
z rozpočtu města Beroun – Fondu životního prostředí - běžné výdaje - ekovýchova, příjemci - ZO ČSOP ROKYCANY na projekt „Zajištění péče o zraněné,
nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy na území správního obvodu města Beroun“, s místem realizace Záchranná stanice živočichů Rokycany
v roce 2019 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace.

www.mesto-beroun.cz
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Kulturní a společenský kalendář 4/2019
1.
2.

Fotoklub Beroun: Jídlo
PO

17:30

Holandský dům

Prázdné pozemky
ÚT

19:00

Kavárna Jiná káva

Obrazy dětí z MŠ Vrchlického
3.

ST

51. klubový večer Modrýho Berouna
ST

3.
- 5.

Galerie V Podloubí
19:00

Pivovar Berounský medvěd

Febiofest 2019
ST - PÁ

Městské kino

Koncert dechových orchestrů
ČT

4.

18:00

KD Plzeňka

Od Sázavy k Mississippi
ČT

19:30

6.
7.

18:30
20:00
20:00

8.

19:30

Metro Club Beroun
Sál České pojišťovny
Klubová scéna KD Plzeňka

Sólo pro Papuu
PO

19:00

DDM Beroun

Kruh přátel hudby
9.

ÚT

19:00

KD Plzeňka

Koncert smyčcových nástrojů
ÚT

18:00

ZUŠ V. Talicha

Tajemství husitských a královských pevností
10.

ST

17:30

Sál České pojišťovny

Kapsy plný šutrů
ST

19:00

KD Plzeňka

Lidové stavitelství, sídla a bydlení
ČT

11.

18:00

Muzeum Českého krasu

Koncert skupiny Hm…
ČT

20:00

Kavárna Jiná káva

Na zahrádce je tak sladce!
ČT

12.

16:30

Herna RC Slunečnice

Modrej happening
PÁ

Nám. Marie Poštové

Geologická exkurze do Koněprus
13.

SO

Koněprusy - parkoviště

Workshop - vrtané madeirové vejce
SO

14.

10:45
10:00

Muzeum berounské keramiky

Úsměvy Zdeňka Trošky
NE

16:00

KD Plzeňka

Ke kameni kámen
ÚT

16:00

Muzeum Českého krasu

LEDOVÁ - výstava
ÚT

16.

18:30

Kavárna Jiná káva

XIII. Festival ZUŠ Středočeského kraje
ÚT

18:00

KD Plzeňka

Pacific Crest Trail
ÚT

19:00

DDM Beroun

Nejnovější poznatky ze světa výživy a zdraví
ÚT

18:00

www.mesto-beroun.cz

Projekce nejlepších filmů z 26. Mezinárodního festivalu Praha.
Více na str. 11.
Divákům se představí berounská ODDechovka a ZUŠ Kladno.

Večer plný vína a hudby. K příjemnému posezení zahraje flétnový kvartet
Napříč.

SAX & CRIME
PO

Těšit se můžete na Dual band, Dudas band a Country cocktail.

Vinný bar Barrande

Cavewoman
NE

V átriu berounské radnice budou dětské výtvory vystavené do 3. 5.

Koncert berounského pěveckého sboru Bonbon s hostem, zpěvačkou
Jitkou Vrbovou. Více na str. 16.

Thrash camp
SO

Přednáška na téma vracíme přírodu do opuštěných míst.

Sál České pojišťovny

Snoubení vína a hudby
ČT

Vystavené fotografie budete moci vidět do 20. 4.

Klubová scéna KD Plzeňka

Koncert.
Pokračování kultovní one man show Caveman.
Koncert ´na ostří mezi kabaretem a jazzem´ tvrdého jádra legendárních
Tres Hombres.
Cestovatelská beseda, snímky bude promítat Saša Ryvolová.
Na koncertu zahrají Dominika Weiss Hošková - violoncello a Jiří Hošek
- klavír.
Koncert žáků základní umělecké školy.
Beseda s archeologem Milanem Sýkorou a spisovatelem Otomarem Dvořákem.
Představení divadla Kalich.
Nenechte si ujít zajímavou přednášku Lubomíra Procházky.
Představí se čtyřčlenná kapela, která zahraje folk, rap, šanson, garage,
jazz, šraml…
Pohádka pro děti v podání Divadla Kůzle.
41. výročí návštěvy Johnnyho Cashe v Berouně.
Prohlídka bývalého lomu spojená se sběrem zkamenělin v doprovodu
geologa.
Velikonoční tvoření s Mílou Bláhovou.
Publikum pobaví režisér Zdeněk Troška, jehož vyprávění písničkami doplní Simona Klímová.
Procházka centrem Berouna s historikem a geologem.
Vernisáž výstavy fotografií, které odhalí kouzlo Skryjských jezírek.
Galakoncert při příležitosti konání festivalu v Berouně.
Cestovatelská beseda s Monikou Benešovou, která v americké divočině
ušla pěšky přes 4 200 km.
Beseda s Robertem Žižkou, lektorem zdravé výživy a šéfredaktorem časopisu Prameny zdraví.
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Provence 1. část – Avignon a okolí
ST

19:00

V pořadí 23. cestovatelský večer Modrýho Berouna. Více na str. 16.

Pivovar Berounský medvěd

Velikonoce na nám. Joachima Barranda
ST

17.

9:00

Náměstí Joachima Barranda

Vancouver - hlavní město outdooru
ST

19:30

Přednáška nejen o životě v kanadském Vancouveru, ale i o fantastických
dobrodružstvích.

Kavárna Jiná káva

Tomáš Bím - výstava
ST

17:00

Vystavená díla si můžete prohlédnout do 24. května.

Městská galerie Beroun

Velikonoční tvořivé dílny

19.

PÁ

10:00

Muzeum berounské keramiky

Koncert Bardo: Sisa Fehér & Vladko Mikláš

23.

ÚT

20:00

Kavárna Jiná káva

Čarodějnický rej
ČT

9:00

ČT

19:00
17:30

Klubová scéna KD Plzeňka

Degustace francouzských vín
ČT

19:00

PÁ

20:00

Koncert populárního zpěváka.

KD Plzeňka

Květinový ples

27.

SO

19:30

Společenský klub Zdice

Čertovská pohádka

28.

NE

14:00

PO

17:00

Díla Věry Mačkové můžete v Holandském domě obdivovat do 24. 5.

Holandský dům

Restaurace U Štiky
PÁ + SO

20:00

PÁ + SO

20:00

5. a 6. 4. DJ Jarda Petarda, 12. 4. PHZS – živá hudba, 13. 4. DJ Pupík,
19. a 20. 4. DJ Jarda Petarda , 26. 4. Sortiment – živá hudba, 27. 4. DJ
Pupík
5. 4. DJ Michal Vinický, 6. 4. DJ Harwey, 12. 4. Retro DJ Zdeněk Vranovský, 13. 4. Retro DJ Michal Vinický, 19. 4. Retro DJ Harwey, 20. 4. Retro
DJ Zdeněk Vranovský, 26. 4. DJ Sunny, 27. 4. DJ Martin Hájek

Duben Retro bar U Madly

n Výstavy

Tradiční ples na závěr taneční sezóny pro všechny milovníky společenských tanců. Info na www.tanecberoun.cz.
Pohádka pro děti v podání Divadla Studna.

KD Plzeňka

Berounka a Sázava v obrazech

29.

Hudebně - literární čtvrtky Stranou.
Tentokrát se budou ochutnávat francouzská vína pod vedením sommeliéra Martina Vošmery.

Vinný bar Barrande

Adam Mišík

26.

Výjimeční slovenští multiinstrumentalisté vystoupí v Berouně.

Koncert pořádá Charita Beroun.

KD Plzeňka

Večer s Michaelou Klevisovou
ČT

Přijďte si vyzkoušet práci s keramickou hlínou a točení na kruhu. Zváni
jsou děti i dospělí.

Celodenní akce, kterou pořádá DDM Beroun. Skupinky se musí objednat
předem přímo v DDM.

Kemp Na Hrázi

Koncert Dobré vůle
25.

Jarmark velikonočního zboží, vystoupení dětí, prezentace poskytovatelů
sociálních služeb. Více na str. 5.

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Dobrodružství cyklistiky (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 5. 5.), Jana Barnatová: Duhoví lidé (Jiná káva, výstava
potrvá do 11. 3.), Martin Náplava: Keramika Medlovice (Muzeum berounské keramiky).

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

1.

2.

3.

4.

začátek

název

čas

17:30

Zelená kniha

USA

130

20:00

Ženy v běhu

ČR

93

17:30

Arctic: Ledové peklo

ISL

97

20:00

My

USA

121

19:00

Regionální ozvěny
FEBIOFESTU

ČR

16:00

Free Solo - FEBIOFEST

USA

100

18:00

Zrodila se Astrid
- FEBIOFEST

ŠV/DÁN

123

20:30

Ostrým nožem - FEBIOFEST

SLO

89

PO

ÚT

ST

ČT

www.mesto-beroun.cz

popis

Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si najímá podvodníčka Tonyho jako řidiče
a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let.
Věra prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přání
– zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. Každý den dodržuje rutinní
úkony a doufá, že se dočká záchrany.
Rodina přijíždí na chatu. Hned po příjezdu v ní řetězec zdánlivě nevinných událostí vyvolává silnou paranoiu a pocit, že rodinná idyla brzy skončí.
Nenechte si ujít příležitost být součástí slavnostního, živě moderovaného večera v přítomnosti známých osobností s úvodním snímkem Zraněná srdce.
Směsice napínavého thrilleru a inspirativního životního příběhu sportovce, který si klade
fyzicky i psychicky náročné cíle a snaží se dosáhnout hranice nemožného.
Pippi, Emil a děti z Bullerbynu jsou kultovní postavy, které rezonují u dětí i rodičů po celém světě a všechno jsou to děti švédské autorky Astrid Lindgrenové.
Příběh otce, kterému zavraždili syna, smutek otce, který musí pochovat své dítě, emotivní drama otce, který si pro spravedlnost musí dojít sám.
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16:30
5.

PÁ

6.

SO

7.

NE

8.

PO

9.

ÚT

10.

ST

11.

ČT

12.

PÁ

13.

SO

14.

NE

15.

PO

16.

ÚT

17.

ST

18.

ČT

19.

PÁ

20.

SO

21.

NE

22.

PO

23.

ÚT

24.

ST

Mia a bílý lev - FEBIOFEST
Mirai, dívka z budoucnosti
- FEBIOFEST

FR/NĚM

98

JAP

98

20:30

Brankář - FEBIOFEST

NĚM/VB

120

15:30
17:30
20:00
15:30
18:30
17:30
20:00
17:30
20:00
17:30

Jak vycvičit draka 3
Shazan
Teroristka
Dumbo
Teroristka
Ženy v běhu
Captain Marvel
Bohemian Rhapsody
Zelená kniha
Shazan

USA
USA
ČR
USA
ČR
ČR
USA
VB/USA
USA
USA

119
132
95
114
95
93
124
134
130
132

20:00

Skleněný pokoj

ČR/SLO

104

15:30
18:30
17:30
20:00
15:30
17:30
20:00
15:30
18:30
17:30

Léto s gentlemanem
Trabantem tam a zase zpátky
Teroristka
Captain Marvel
Jak vycvičit draka 3
Shazan
Trabantem tam a zase zpátky
Kouzelný park
Ženy v běhu
Hellboy

ČR
ČR
ČR
USA
USA
USA
ČR
USA/ŠP
ČR
USA

98
120
95
124
119
132
120
83
93
121

20:00

Řbitov zviřátek

USA

100

17:30

Skleněný pokoj

ČR/SLO

104

20:00

Věrní nevěrní

FR

75

17:30
20:00
15:30
18:30
17:30
20:00

ČR
ČR
VB/USA
USA
USA
USA

120
95
134
124
132
121

ČR

72

17:30
20:00
15:30
18:30
17:30
20:00
17:30

Trabantem tam a zase zpátky
Teroristka
Bohemian Rhapsody
Captain Marvel
Shazan
Hellboy
Velké dobrodružství
Čtyřlístku
Ženy v běhu
Řbitov zviřátek
Kouzelný park
Teroristka
Jak vycvičit draka 3
Trabantem tam a zase zpátky
Hellboy

ČR
USA
USA/ŠP
ČR
USA
ČR
USA

93
100
83
95
119
120
121

20:00

Modlitba

FR

107

17:30

After: Polibek

USA

106

20:00
15:30
18:30
17:30

My
Ženy v běhu
Nikdy neodvracejte zrak
Avengers: Endgame

USA
ČR
NĚM/IT
USA

121
93
188
140

20:30

La Llorona: Prokletá žena

USA

95

15:30
17:30
20:00

Dumbo
Teroristka
Avengers: Endgame
Mrňouskové 2:
Daleko od domova
Skleněný pokoj
Avengers: Endgame
Cesta do pravěku
Bohemian Rhapsody
Humorista

USA
ČR
USA

114
95
140

FR

90

ČR/SLO
USA
ČSR
VB/USA
RUS/ČR

104
140
93
134
100

18:30

15:30

25.

ČT

26.

PÁ

27.

SO

28.

NE

29.

PO

30.

ÚT

15:30
18:30
17:30
20:30
17:30
20:00

www.mesto-beroun.cz

Král přírody, majestátný lev jako ten nejlepší kamarád a domácí mazlíček? Proč ne?
Malý Kun si užívá dětství a plné pozornosti svých rodičů. Ovšem jen do doby, kdy jeho
svět naruší právě narozená sestřička Mirai.
Dramatická životní cesta Berta Trautmanna, který se narodil v německu v roce 1923.
Po vyhlášení války se jako výsadkář aktivně zapojil do bojů.
V nejnovějším příběhu jsou naši známí hrdinové nuceni čelit novému nebezpečí.
V každém z nás dříme superhrdina a k jeho probuzení stačí jen trocha magie
Marie, učitelka na penzi, si jednou řekne, že už si nechce připadat jako kráva.
Poté, co se zjistí, že Dumbo umí létat, zažívá upadající cirkus neuvěřitelný návrat.
Viz 6. 4.
Viz 1. 4.
Nová dobrodružství z dosud neviděného období filmového světa Marvel.
Film je oslavou rockové skupiny Queen.
Viz 1. 4.
Viz 6. 4.
Skleněný pokoj se stává nejen architektonickým skvostem, ale i synonymem krásy, modernosti, stejně jako symbolem nadějí mladého československého národa.
Anna tráví se svým manželem každé léto v chatové oblasti. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur…
Poslední výprava uzavírá cesty žlutých trabantů napříč kontinenty ve velkém stylu.
Viz 6. 4.
Viz 8. 4.
Viz 6. 4.
Viz 6. 4.
Viz 11. 4.
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava.
Viz 1. 4.
Oblíbený temný hrdina Hellboy se vrací na plátna kin s plnou parádou.
Doktor Louis Creed se s rodinou přestěhoval na venkov, do domu na kraji lesa. V něm se
ukrývá hřbitov domácích mazlíčků.
Viz 10. 4.
Ábelovi se zhroutí svět poté, co ho opustí celoživotní láska Marianne, která mu oznámí,
že čeká dítě s jiným mužem.
Viz 11. 4.
Viz 6. 4.
Viz 9. 4.
Viz 8. 4.
Viz 6. 4.
Viz 15. 4.
Fifinka, Pinďa, Bobík a Myšpulín u táborového ohně vzpomínají na dobrodružství, která
zažili v uplynulém roce.
Viz 1. 4.
Viz 15. 4.
Viz 14. 4.
Viz 6. 4.
Viz 6. 4.
Viz 11. 4.
Viz 15. 4.
Příběh dvaadvacetiletého Thomase, který se přijíždí poprat se svou závislostí na heroinu
do katolického rehabilitačního centra.
Hlavní hrdinka Tessa je vzorem hodné holky. Její učebnicový životní plán ovšem nepočítal
s tím, že se objeví tajemný klukt.
Viz 2. 4.
Viz 1. 4.
Kurt se poprvé s moderním uměním seznámil na výstavě „zvrhlého umění“ pořádané nacisty.
Strhující finále 22 filmů studia Marvel.
La Llorona. Když ještě žila, utopila v záchvatu zuřivého vzteku své děti a když po svém
hrůzném činu ronila slzy bolesti, sama se vrhla do zpěněných říčních vod.
Viz 7. 4.
Viz 6. 4.
Viz 26. 4.
Dobrodružství malé berušky a jejich rodičů, kteří se vydávají na dobrodružnou cestu, aby
zachránili své dítě.
Viz 10. 4.
Viz 26. 4.
Nález pravěké zkameněliny je pro čtyři zvídavé kluky výzvou k výpravě do dávné minulosti.
Viz 9. 4.
Borise Arkadije živí humor v době, kdy vás smích může existenčně zlikvidovat.
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Volný čas
Aikido Ikeda Dojo Beroun
www.aikido-beroun.cz
Telefon: 605 046 531
E-mail: mirasan@centrum.cz
Oddíl bojového umění Aikido pořádá
v neděli 14. 4. celodenní seminář SEBEOBRANY pro dospělé, který se bude
konat v dojo AID Beroun, budova TJ
Sokol Beroun. Přihlášení a informace
na mirasan@centrum.cz.
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
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, certifikovaní lektoři. Celá lekce v AJ. Poslední
místa v kurzech pro děti 3-5 let.
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.
Cvičení v přítomnosti dětí
Telefon: 603 340 573
E-mail: lucie_klimova@centrum.cz
Chtěla byste si zacvičit a nemáte hlídání? Na našem cvičení si děti ohlídáme
samy a ještě si dáme do těla. Využíváme
zázemí B-fitness. Info na tel. či mailu.
Dům dětí a mládeže Beroun
www.ddmberoun.cz
E-mail: info@ddmberoun.cz
Adresa: U Stadionu 787, Beroun
Nabízíme volnočasové aktivity pro děti,
mládež i dospělé. Na konci dubna děti
čeká Čarodějnický rej a začátkem června můžete s dětmi oslavit jejich dětský
den na akci Cesta za pohádkou. Více
informací na webu.
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

www.mesto-beroun.cz

Po 19:00 – 20:00, ČT 18:00 – 19:00.
Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém,
předcházení pádům a odblokování
negativních nálad. Používám FLEXY BARY, velké a malé míče, balanční čočky, židle, popruhy.
Hormonální jóga pro ženy
www.jogapromne.cz
Telefon: 778 088 006
E-mail: radka@jogapromne.cz
Sestava hormonální jógy dle Dinah Rodrigues je terapeutická metoda, která
ženám pomáhá harmonizovat jejich
hormonální systém. Cvičení vhodné pro
ženy každého věku. Více info na webu.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Garantujeme maximálně 10 osob
ve skupině. Je-li však volné místo, můžete do kurzu kdykoli přistoupit (cena
kurzu bude snížena o již odučené hodiny). Pro firmy či jednotlivce kurzy dle
požadavku (včetně doučování žáků ZŠ
a studentů SŠ) – i dojíždíme.
Kundalíni jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Jóga, která podporuje pozitivní myšlení, radost ze života, kreativitu, zvyšuje
aktivitu a působí léčivě na tělo. Každou
středu od 18:30 v berounském studiu
Yogaway.
Lesní mateřská škola Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: lsms.beroun@gmail.com
Zápisy do LMŠ Studánka budou probíhat 2.5. a 3.5., vydávání žádostí
o přihlášení bude možné od 1. 4. Rodiče s dětmi zveme do klubu Jozífek
- přidejte s k nám na půl dne a užijte
si jarní přírodu, každou středu od 8:30
do 11:30 hod. Zveme všechny příznivce
Studánky na Jarní slavnost v sobotu
13. 4. Dále otevíráme od září Lesní komunitní školu Studánka - 1.stupeň ZŠ,
škola na principu wildschoolingu.
Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky
www.prijimacky-beroun.cz
Telefon: 776 291 027
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz
Pro žáky 8. ročníků nabízíme intenzivní
před-přípravný kurz matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám
na střední školy. Kurz bude probíhat
duben – červen 2019.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz
6. 4. (9:00 - 12:00) Animování s Animatějem, 6. 4. (10:00 - 12.00) Vědecká detektivka, 9. 4. (18:00 – 20:30) DIGIDÍTĚ,
13. 4. Výchova bez poražených, 14. 4.
(9:30) Putování za velikonočním beránkem, 23. 4. Rodič není sluha.

Samaya, jógové studio pro setkávání

Šachový klub pro děti

www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz

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

12. 4. AROMA JIN JÓGA (18:00 –
20:00), 26. 4. JÓGA DOMA (18:00 –
20:00), zápisy na letní příměstský tábor
e-mailem (26. - 30.8.).

Pro všechny děti, kluky i holky od 6 let,
ČT od 15:00, rezervace nutná.

SPIRITCENTRUM
www.spirityoga.cz
Telefon: 727 880 590
E-mail: spirit.centrum.yoga@gmail.com
Kurzy jógy od dubna do června. Kurzy jsou rozděleny dle obtížnosti pro
začátečníky a pokročilé. Bližší info
a registrace na www.spirityoga.cz.
V sobotu 1š. dubna se navíc uskuteční seminář na téma: Detoxikace-cesta
ke zdraví.
Studio Kytka s.r.o.
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
E-mail: kytkama@seznam.cz
Začínají kurzy 4 - 6/19 plavání miminek a dětí od 6 měs do 6 let a začíná
kurz předškoláčků 4 – 7 let v Akádě Přihlášky na plavání dětí od narození
do 6 měsíců doma průběžně. Dále nabízíme rodinná plavání, aqua-aerobik,
cvičení v bazénu pro těhotné s porodní
asistentkou, služby porodní asistentky.
Zápisy do MŠ Kytka proběhnou 9. a 10.
5. Více informací na webu.
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.

Taneční kurzy pro dospělé
www.tanecberoun.cz
Telefon: 603 908 125
V novém roce 2019 pokračují tradiční
taneční kurzy pro dospělé. Přijímáme
přihlášky na nové kurzy pro začátečníky
18. - 19. 9. Zároveň připomínáme rodičům dospívající mládeže, že je čas podat přihlášky na taneční kurzy pro mládež pro rok 2020. Více info na webu.
Těhotenská jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Lekce podporují budoucí maminku
k prožití vědomého těhotenství a spojení se svým děťátkem. Jóga se koná
každou středu od 17:15 do 18:15 v berounském studiu Yogaway, Na Parkáně.
Záda bez bolesti
Telefon: 739 215 086
E-mail: zahradymuller@seznam.cz
Strečink a posilování všech svalových
skupin, se zaměřením na cviky s páteří
a pánevním dnem Vám udělá tělo pružné, pevné a zdravější. V rodinném domě
Beroun, Viničná 456, v malé skupině.
Rezervace po telefonu nebo e-mailem.
Zdravé cvičení pro zdravé tělo
www.cviceni-beroun.cz
Telefon: 776 291 027
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz
Cvičení je vedeno fyzioterapeutem v menší skupině, přátelským a zároveň profesionálním způsobem. Děti: ÚT od 17:15,
ženy: st od 16:15. Rezervace nutná.

Duben v Domově seniorů TGM Beroun
Středa 3. 4. od 14:30 Topinkování
Čtvrtek 4. 4. od 14:30 Velikonoční jarmark v Domově TGM
Středa 10. 4. od 8:00 Velikonoční výstava - Krajský úřad Praha,
14:30 přednáška s Pavlem Josefem Macků na téma hudební nástroje
Pondělí 15. 4. od 9:30 beseda s p. Emingerem na téma Japonsko,
3. část
Středa 17. 4. od 14:30 Podobenství o rozsévači - beseda s Petrem
Krynským, kazatelem adventistů a s evangelickým farářem Mikulášem
Vymětalem
Čtvrtek 18. 4. od 14:30 společenská hra Kufr
Pátek 19. 4. od 9:30 Velikonoční posezení klientů farářem Mikulášem
Vymětalem s ochutnávkou beránka
Čtvrtek 25. 4. od 14:30 společenská hra Bingo
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 Zpívání pro radost.
Denně nabízíme též možnost návštěvy Zoo koutku a venkovní výběh
peruánských koz, kde se můžete potěšit s našimi zvířátky.
Úplný týdenní program naleznete na webových stránkách:
www.seniori-beroun.cz.

13

Nabídka letních pobytových a příměstských táborů
Cesta do středu Země
Termín: 28. 7. - 10. 8.
Místo konání: Lubě u Černé Hory
Cena: 3 600 Kč
E-mail: kasik.zdenek@seznam.cz
Tel.: 607 585 562
Letos se podíváme jak to vypadá ve středu Země a naučíme se
spoustu nových dovedností. Zajištění kvalifikovaní vedoucí a zdravotník, pojištění, jídlo 5x denně,
ubytování stany s podsadou, teplá
voda ve sprchách, kvalitní kuchař.
Čekají na vás táboráky, různé hry
a spoustu zabavy. Bližší informace
na webu www.krkatka-tabory.cz.
Cesta kolem světa
Termín: 22. 7. – 16. 7.
Místo konání: DDM Beroun
U Stadionu 787
Cena: 2 100 Kč
E-mail: info@ddmberoun.cz
Příměstský tábor plný her a soutěží, chybět nebudou tématické
výlety.
Cesta za poznáním
Termín: 15. 7. – 19. 7.
Místo konání: DDM Beroun
U Stadionu 787
Cena: 2 100 Kč
E-mail: info@ddmberoun.cz
Příměstský tábor pořádaný Domem
dětí a mládeže. Kapacity jsou omezené, objednávejte v předstihu.
Historie našeho kraje
Termín: 19. 8. – 23. 8.
Místo konání: DDM Beroun
U Stadionu 787
Cena: 2 100 Kč
E-mail: info@ddmberoun.cz
Příměstský tábor pořádaný Domem
dětí a mládeže. Děti si užijí zábavu,
výlety a poznání.
Letní příměstské tábory
lesního klubu Studánka
Termín: 8. – 12. 7., 15. – 19. 7., 5.
– 9. 8., 12. – 16. 8., 19. – 23. 8.,
26. – 3. 8.
Místo konání: Lesní klub Studánka
Cena: 2 200 Kč,
sleva na sourozence 10 %
E-mail: lsms.beroun@gmail.cz
Příměstské tábory se zajímavými
tématy zaměřenými na přírodu.
Děti čeká například tábor s názvem
Vědci v přírodě, Kolem světa za zvířátky, Vlčí stezka, Les a Forrest
a další. Přihlášky a více informací
na www.skstudanka.cz.

Sportovně změřený tábor pro děti
od 6 do 12 let. Pořadatelem je Berounský oddíl BJJ, více informací
na www.bjj-beroun.cz.
Parkur
Termín: 12. 8. – 16. 8.
Místo konání: DDM Beroun
U Stadionu 787
Cena: 2 100 Kč
E-mail: info@ddmberoun.cz
Příměstský tábor nabídne zábavu
pro děti školního věku. Více informací na webu www.ddmberoun.cz
Příměstské tábory
NZDB Klub 21 Beroun
Termín: 8. – 12. 7., 15. – 19. 7., 22.
– 26. 7., 29. 7. – 2. 8., 5. – 9. 8.,
12. – 16. 8., 19. – 23. 8., 26. – 3. 8.
Místo konání: NZDB Klub 21 Beroun
Cena: 1 900 Kč
E-mail: a.markova@prozdravi21.cz
Tel.: 733 603 222
Příměstské tábory na zajímavá pohádkové témata, jako například Jak
vycvičit draka, Úžasňákovi, Strážci
galaxie či Harry Potter. Více informací získáte na webových stránkách www.prozdravi21.cz.
Příměstské tábory RC Slunečnice
Termín: 8. – 12. 7., 15. – 19. 7., 22.
– 26. 7., 29. 7. – 2. 8., 5. – 9. 8.,
12. – 16. 8., 19. – 23. 8.
Místo konání: RC Slunečnice,
Bezručova 928
Cena: 2 300 Kč,
další sourozenec 10% sleva
Tel.: 603 141 700
Příměstské tábory se konají každý
týden na jiné téma, Děti bude čekat
například cestování časem, výprava
do vesmíru nebo na Madagaskar.
V ceně je zahrnuté jídlo, pití, materiál na tvoření i vstupy.
Příměstské tábory v Hýskově
Termín: 22. 7. – 26. 7., 5. 8. – 9. 8.
Místo konání:
Centrum Františka Nepila, Hýskov
Cena: 1950 Kč/ týden
E-mail: editaraj@seznam.cz
Tel.: 608 170 249
Děti budou sportovat, vyrábět,
hrát hry, učit se anglicky, a to vše
v příjemném prostředí. Po celý den
zajištěn pitný režim a strava.
Příměstský tábor Loděnice

Letní tábor BJJ (brazilské jiu jitsu)

Termín: 8. - 12. 7., 15. - 19. 7., 22.
- 26. 7., 29. 7. - 2. 8., 5. - 9. 8., 12. 16. 8., 19. - 23. 8., 26. - 30. 8.
Místo konání: Loděnice
E-mail: svatojanci@email.cz
Tel.: 720 308 816

Termín: 27. 7 - 3. 8.
Místo konání: Jizerské hory
Cena: 4 200 Kč,
3 900 Kč – pro členy klubu
Tel.: 777 639 898

Příměstský tábor s kapacitou 25
dětí. Témata jednotlivých týdenních táborů najdete spolu s dalšími
informacemi na webu www.svatojancizs.webnode.cz.

www.mesto-beroun.cz

Příměstský tábor s ENGLISHstay

Tábor s výukou plavání

Termín: 19. 8. - 23. 8.
Místo konání: Caravan Camp Valek,
Chrustenice u Loděnice
Cena: 3 099 Kč
E-mail: Luci@englishstay.cz
Tel.: 605 430 266

Termín: 6. - 13.7.
Místo konání: Stará Živohošť
Cena: 5 200 Kč
E-mail:
BlankaBerdychova@seznam.cz

Děti čeká 8 hodin angličtiny, pohyb
na čerstvém vzduchu, v ceně pitný
režim, strava a vstupné na dva výlety.
Příměstský tábor s výukou plavání
Termín: 1. - 5. 7.
Místo konání: Beroun
Cena: 1 950 Kč
E-mail:
BlankaBerdychova@seznam.cz
Podrobné informace včetně přihlášky
najdete na www.plavaniberoun.cz.
Příměstský tábor Tetín
Termín: 22. - 26. 7., 29. 7. - 2. 8.,
5. - 9. 8., 12. - 16. 8.
Místo konání: Tetín
E-mail: svatojanci@email.cz
Tel.: 720 308 816
Příměstský tábor s kapacitou 20
dětí. Témata jednotlivých týdenních táborů najdete spolu s dalšími
informacemi na webu www.svatojancizs.webnode.cz.
Příměstský tábor zaměřený
na in-line bruslení
Termín: 1. 7. - 5. 7., 15. 7. - 19.7.
Místo konání: Beroun
Cena: 2 300 Kč
E-mail: smiovskam@gmail.com
Tel.: 775 073 134
Tábor určený pro milovníky in-line
bruslení nebo pro ty, kteří se tento
sport chtějí naučit.
Pustý ostrov
Termín: 27. 7. – 10. 8.
Místo konání: Čimelice
Cena: 4 200 Kč
E-mail: info@ddmberoun.cz
Děti se mohou těšit na klasické táborové aktivity, jako je spaní pod
širákem, táboráky, noční hry. Ale
čekají je i výlety po okolí, koupání
v bazénu, robinzonské zkoušky, diskotéky nebo letní kino.
Tábor pro osoby
s mentálním postižením
Termín: 23. 6. – 28. 6.
Místo konání: Úhlavka
(u města Stříbro)
Cena: 2 700 Kč
E-mail: vedouci.oa@dobromysl.org
Tel.: 602 127 066
Tábor jako každý jiný. Čeká Vás celotáborová hra ve znamení pirátů.
Spaní ve stanech, Tee-Pee, noční
bojovky, výlety. Cílem pobytu je
posílení samostatnosti. Věková
hranice je 12-45 let. Tábor není
bezbariérový.

Podrobné informace včetně přihlášky
najdete na www.plavaniberoun.cz.
Tajemství vesmíru
Termín: 8. 7. – 12. 7.
Místo konání: DDM Beroun
U Stadionu 787
Cena: 2 100 Kč
E-mail: info@ddmberoun.cz
Příměstský tábor pořádaný Domem
dětí a mládeže. Přesný termín bude
zveřejněn týden před konáním.
Tenis a horská kola
Raspenava 2019
Termín: 28. 7. - 4. 8.
Místo konání: Raspenava
v Jizerských horách
Cena: 5 590 Kč
Kontakt: j.drizdal@seznam.cz
Tel.: 732 360 369
Pobytový tábor zaměřený na tenis,
kolo a sportovní hry.
TJ Kraso Beroun
Termín: 19. 8. - 23. 8.
Místo konání: Beroun
E-mail: info@krasoberoun.cz
Tel.: 606 132 153
TJ Kraso Beroun pořádná na zimním stadionu letní školu bruslení
formou příměstského tábora.
Vikingové dobývají svět
Termín: 29. 6. - 13. 7.
Místo konání: Letní tábor
U Malé Střely
Cena: 3 400 Kč
E-mail:
daniela.benesovska@gmail.com
Tel.: 724 144 310
Tábor s mnohaletou tradicí uprostřed lesů, člověkem téměř nepoznamenaném prostředí v blízkosti
řeky Střely a nejmenšího městečka
ve střední Evropě – Rabštejnem nad
Střelou. Více na www.taborstrela.cz
Výtvarně – hudební
příměstské tábory
Termín: 8. - 12. 7., 15. - 19. 7., 12.
- 16. 8., 19. - 23. 8
Místo konání: SZUŠ Dr. Lidinské
(Tovární 66, Beroun)
Cena: 2 200 Kč
(pro dalšího sourozence 2 000 Kč)
E-mail: tabory.info@seznam.cz
Tel.: 702 093 106
Budeme vyrábět, písničkovat, hrát
hry, cvičit, malovat a poznávat hudební nástroje, pojedeme na výlet.
V ceně veškerý výtvarný materiál,
dva výlety, teplé obědy, dopolední
i odpolední svačinky.
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V Duslově vile uvidíte
obrazy Tomáše Bíma

Kulturní tipy

P

N

ová výstava v Městské galerii
Beroun bude patřit tvorbě
Tomáše Bíma. Ten se ve své práci
zaměřuje na magický realizmus
(prof. F. Dvořák), jeho inspirací jsou
američtí precizionisté. Účastnil se
stovek výstav doma i v zahraničí,
ilustroval mnoho knih a časopisů.
Díky tvorbě plakátů a drobných
grafik je známý i široké veřejnosti.
Jeho díla jsou zastoupena v galeriích, muzeích a soukromých sbírkách po celém světě.
Výstava bude zahájena vernisáží ve středu 17. dubna v 18:00
a obrazy budete moci vidět
do 24. května. n

Holandský dům prochází modernizací

T

aké galerie Holandský dům si zaslouží nový kabát. Již se uskutečnila první etapa modernizace, se kterou byla spojena výměna osvětlení a prostory byly nově vymalovány. Druhá etapa bude zahrnovat výměnu mobiliáře
v galerii. (aš) n

Věra Mačková: Berounka a Sázava v obrazech

V

ěra Mačková poprvé přišla
na myšlenku zkusit si namalovat vlastní obrázek v době krátkodobého onemocnění v lednu roku
2000. Pro samotnou autorku bylo
zjištění, že má cit pro ztvárnění
vlastní představy a skládání barev, překvapující, je ale přesvědčena, že se jedná o duševní odkaz
otce, který krátce předtím zemřel
a jehož malování olejovými barvami jako malá sledovala. Inspirací
jsou jí krajiny, které si zamilovala,
zejména Berounsko a krajina podél řeky Sázavy. Ty jsou také hlavním tématem její letošní výstavy
v galerii Holandského domu,
návštěvníci ale nebudou ošizeni
ani o její motýlí stromy… Výstava
bude zahájena v pondělí 29. dub-

na v 17:00 a potrvá do 24. května.
(aš) n

ředprodej vstupenek zajišťuje
Městské informační centrum.
Vzhledem k uzávěrce mohou být již
některé koncerty a představení vyprodané. Pokud chcete být informováni
o nejnovějších akcích MKC, předprodeji vstupenek a novinkách Městského informačního centra, zašlete svůj
e-mail na mic@mkcberoun.cz.

n 4. 4. Jitka Vrbová - koncert, sál
České pojišťovny, 19:30
n 8. 4. Sax&Crime – koncert, Klubová scéna KD Plzeňka, 19:30
n 10. 4. Plný kapsy šutrů – divadlo, KD Plzeňka, 19:00
n 26. 4. Adam Mišík – koncert,
KD Plzeňka, 20:00
n 17. 5. Arakain Oper Air na zámku, zámek Králův Dvůr, 17:00

n 29. 5. Božská Sarah – divadlo,
KD Plzeňka, 19:00
n 1. 6. František Nedvěd – autokemp Na Hrázi, 20:00
n 28. 6. Richard Müller & band –
koncert, Letní kino Beroun, 20:00 n

Džbán Šimona Nemazala můžete obdivovat
v Muzeu berounské keramiky

M

uzeum berounské keramiky oslavilo v březnu
své čtvrté narozeniny, hlavní
dárek ale doputoval už o den
dříve.
Jedná se o repliku džbánu
berounského hrnčíře Šimona
Nemazala, jehož originál je
vystaven v Národním technickém muzeu v Praze. Repliku džbánu nechalo vyrobit MKC Beroun a stala
se součástí trvalé expozice v muzeu. n

Taneční pro dospělé pro velký zájem pokračují
n Pro velký zájem účastníků
pokračují nedělní Taneční kurzy
pro pokročilé s Michalem Padevětem. Opět se jedná o 8 lekcí.
Cena kurzu je 1 500 Kč/osobu, abonentní kartu zakoupíte
v Městském informačním centru,
tel. 311 654 321, které přijímá
také rezervace (abonentku je
nutné vyzvednout do 25. 3., platit lze v hotovosti i kartou). Začínáme 31. 3. v 17:30. Další termíny na www.mkcberoun.cz. n

www.mesto-beroun.cz
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Ke kameni kámen aneb procházka
za kameny v berounských památkách

M
n Berounská akademie s lektorem Jaroslavem Sojkou na komentované
prohlídce Svatovítského pokladu v kapli Sv. Kříže na Pražském hradě. n

Berounská akademie bilancuje

B

eseda s astronomem Jiřím Grygarem, vyprávění o divokých
zvířatech, od vlků po medvědy v podání publicisty Jana Andresky, návštěva triforia Svatovítské katedrály
s hlavním kurátorem uměleckých
sbírek Pražského hradu Jaroslavem
Sojkou. To byl jen malý vzorek bohaté nabídky zajímavých lekcí a exkurzí před závěrem druhého tříletého
cyklu přednášek Berounské akademie. Více než padesát posluchačů se
jednou měsíčně zapojuje do tohoto
oblíbeného vzdělávacího programu,
který ve spolupráci města Beroun

Cestovatelský večer
n Provence je jedním z nejkrásnějších a nejpůsobivějších francouzských regionů. Člověk ji vnímá
téměř všemi smysly – cítí všudypřítomnou vůni levandulí, slyší
uklidňující šumění moře, ochutná
výborná vína a jeho zrak oblaží pohled na nádherné starobylé stavby
či překrásné přírodní scenérie.

Provence získala svůj název
od Římanů – byla to jejich první
provincie mimo Itálii. Ve středověku se stala Provence kulturním
a církevním centrem, když byl
Avignon sídlem papeže. Avignon
je také spojený s Karlem IV., který
tam nějaký čas pobýval. Avignon
a jeho nejbližší okolí navštívíme
na fotografiích s komentářem Vojty Karpíška na 23. cestovatelském
večeru Modrýho Berouna ve středu
17. 4. na Šalandě pivovaru Berounský medvěd od 19:00. (zb) n
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a městské knihovny nabízí nové
pohledy na dějiny, kulturu a umění
naší země, zejména se ale soustřeďuje na regionální tematiku. V červnu by měl být druhý cyklus Berounské akademie slavnostně ukončen
předáním diplomů a upomínkové
publikace všem absolventům v Míčovně Pražského hradu.
Náš program ale ještě nekončí
- pro první rok třetího cyklu připravujeme další zajímavá témata - například česká architektura 19. a 20.
století „Letní rezidence české buržoasie“ - návštěvy významných výstav
Národní galerie v Praze a další.
Bilancí akcí Berounské akademie za posledních šest let je i výstava fotografií v městské knihovně.
Marie Holečková n

uzeum Českého krasu nabízí zájemcům neobvyklý zážitek. V doprovodu geologa a historika se v úterý 16. dubna budou
moci projít centrem města a dozvědět se více o kamenech, které
byly použity při stavbě nejznámějších berounských památek. Tušíte
např., kde a jaké zkameněliny lze
nalézt v portálu Jenštejnského
domu nebo odkud se vzal kámen
použitý při stavbě hradeb?
Kromě těchto lokalit vás čekají
také zastavení u kašny a sochy sv.
Jana Nepomuckého, Jana Husa,
u památníku padlých, na Plzeňské
bráně a dalších zajímavých místech, která většina z nás míjí bez
povšimnutí. Akce se koná u příle-

žitosti Mezinárodního dne památek a sídel za zvýhodněnou cenu
30 Kč dospělý, 15 Kč dítě. Začátek
v 16:00 v budově MČK na Husově
náměstí, doba trvání cca 1,5 – 2
hodiny. (mčk) n

Literární večer s Michaelou Klevisovou

S

královnou české detektivky,
novinářkou a překladatelkou,
ale také autorkou pozoruhodných
příběhů o kočkách a jejich lidech
Michaelou Klevisovou si budeme povídat ve čtvrtek 25. dubna
od 17:30 v Klubové scéně KD Plzeňka. Vstup je volný a vstupné
dobrovolné. Večerem provázejí
Lenka a Peter Kuharovi. (lkd) n

Rodiče, uvolněte se!

V

Rodinném centru Slunečnice
se chystá cyklus přednášek pro
rodiče o tom, jak v moderní době vychovávat děti uvolněně a v pohodě,
s vírou ve vlastní schopnosti.
Uvolněné rodičovství je koncept
a také název jedné z knih autorky
a poradkyně Pavly Koucké, která se
při své práci zaměřuje na problematiku zrání osobnosti, poradenství
pro rodiče a psychoterapii dospělých. Podrobnější informace o ní
a její práci nabízí webová stránka
skupinyprorodice.cz.
V RC Slunečnice proběhne
23. dubna přednáška s názvem
Rodič není sluha a na 21. květen je
přichystán seminář Uvolněné rodičovství. Více na www.rcslunecnice.
cz či facebooku Rodinné centrum
Slunečnice. Věra Havelková n

Poděkování
n Sbor Českobratrské církve
evangelické v Berouně děkuje
za spolupráci hudebnímu souboru Bonbon. Výtěžek sbírky při jejich koncertu byl věnován Nadačnímu fondu Compaternitas. n
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Nepilovské odpoledne v muzeu

V

Muzeu Českého krasu se uskutečnilo Nepilovské dopoledne pro
děti základních škol. Připomněli jsme si tak nedožité devadesáté
narozeniny hýskovského rodáka, spisovatele Františka Nepila. Akce se
zúčastnily i děti ze školní družiny
při základní škole na berounském Závodí. Kromě zajímavostí
ze života slavného spisovatele si
děti četly z jeho knih, vyzkoušely
si psaní na starých strojích a malovaly obrázky do soutěže. (kh) n

Tradiční Bleší trh

K

atolická mateřská škola Beroun pořádá již tradiční Bleší trh, který se koná 9. a 10. dubna od 8:00 do 17:00 a 11. dubna
od 8:00 do 16:00 na Seydlovo
náměstí 24/5. Přijďte si nakoupit za symbolické ceny oblečení,
knihy, hračky, věci do domácnosti
a podpořit tak dobrou věc. (ms) n

Kulturní dům Plzeňka Beroun

14. 4. 2019 od 16:00
Vstupné 100 Kč. Srdečně zvou města Králův Dvůr a Beroun

Vstupenky k vyzvednutí: podatelna MÚ Králův Dvůr a Infocentrum Beroun od 26. 3. 2019

Studentky se seniory vítaly jaro

P

rvní březnový týden studentky
z domova mládeže při berounské střední pedagogické škole společně se seniory z Klubu důchodců

Beroun přivítaly jaro svým pěveckým a gymnastickým vystoupením
za doprovodu různých hudebních
nástrojů, na které zahrály. (šm) n

Tři otázky pro...

Petru Illnerovou

ředitelku MŠ Montessori Beroun
a ZŠ V Zahradách

S

tále častěji se rodiče předškolních a školních dětí zajímají o alternativní
formy vzdělávání. V Berouně již osm let působí Mateřská škola Montessori a k ní před třemi lety na stejné adrese přibyla i soukromá Základní škola
V Zahradách, která je zapsána od svého založení v rejstříku škol MŠMT jako
škola dvoustupňová. Druhý stupeň otevře škola od září 2019, takže letos
v květnu poprvé mohou proběhnout přestupy žáků do 6. ročníku.

n V čem se tato škola liší od běžných základních škol?
V první řadě máme v ročníku
od šesti do dvanácti dětí, což nám
umožňuje zajistit individuální přístup,
projektovou a prožitkovou výuku,
více pracovat s pomůckami, otevřeně
komunikovat a snažíme se rozvíjet
hodně samostatnost a schopnost
prezentace. Důraz klademe zejména
na výuku v souvislostech. Od 1. ročníku mají děti angličtinu a od 5. ročníku
nabízíme další dva volitelné jazyky,
které vyučují rodilí mluvčí. Odlišný je
i způsob hodnocení - na 1. stupni je
pouze slovní hodnocení a na 2. stupni
pak bude systém A, B, C, D s kombinací slovního hodnocení např. tempa
a logiky. Je pro nás důležité, aby to děti
ve škole bavilo, ale zároveň se hodně
naučily. Nejsme a nechceme být zátěží pro rodinu např. množstvím často
nesmyslných domácích úkolů, spíše
spolupracujeme a komunikujeme.
n Rozdíl je i v placení školného...
Jsme školou soukromou a platí
se u nás školné, které zahrnuje nadstandardní přístup k dítěti a kompletní péči v době od osmi do šestnácti
hodin. Využíváme rozmanité pomůcky a vybavení i různé metody výuky,

řadu praktického a prožitkového
učení včetně exkurzí, můžeme zvolit
vhodné tempo a přístup k dítěti tak,
aby každé dítě zažilo svůj úspěch.
V odpoledních hodinách máme mnoho kroužků od dramatického a sportovního až po základy robotiky. Nově
se nám podařilo s pomocí rodičů
instalovat 3D tiskárnu. Spolupracujeme s rodiči, těší nás jejich zájem, ale
na druhé straně si u nás nikdo nemůže za školné koupit skvělé studijní
výsledky svého dítěte.
n Jaké jsou Vaše vztahy s městem,
které je zřizovatelem čtyř základních škol?
Dětem berounských občanů
nabízíme „alternativní“ způsob
vzdělávání, ale nemyslím si, že by
nás proto město vnímalo jako rivala. Naopak se snažíme od samého
začátku co nejlépe spolupracovat.
Byli jsme mimo jiné zapojeni do pedagogického vzdělávacího projektu
MAP I. a nyní i návazného MAP II.
Nabízíme návštěvy a sdílení zkušeností pro jiné pedagogy a učitele
z ostatních škol, přednášky o Montessori pedagogice, náhledy do výuky v naší ZŠ V Zahradách. Jsme
škola otevřená ostatním... n

n Studentky hudbou potěšily seniory. n

Babičkám k MDŽ
popřály děti ze školky

D

ěti z MŠ Vrchlického byly
zazpívat babičkám do Domova seniorů TGM k jejich svátku. A potěšily i přítomné dědečky.
Vyrobily pro ně přáníčka, kytičky
a srdíčka. Babičkám tím udělaly
velkou radost a ty jim na oplátku také připravily malé dárečky.
Společná oslava MDŽ se vydařila
a všichni se už těší na další spolupráci. (hh) n
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Sportovkyní Berounska se stala atletka Bára Stýblová

N

ejúspěšnější sportovci roku 2018 z berounského regionu se sešli ve středu 13. března v sálu Kulturního domu Plzeňka, kde byli oceněni
ti nejlepší z nejlepších. Anketu vyhlašuje agentura Sport Action ve spolupráci s městem Beroun a Deníkem. Ocenění sportovci si na pódiu
převzali plakety a věcné dary. Speciální cenu za přínos pro sport uděluje město Beroun, tentokrát se oceněným stal zakladatel, předseda klubu
a dobrá duše berounských veslařů Jaroslav Sehnoutka.
Výsledky ankety
JEDNOTLIVCI NAD 18 LET
1. Bára Stýblová (atletika)
2. Tomáš Ludvík (plavání)
3. Nela Halaburdová (golf)
4. Zdeněk Liehne (sportovní střelba)
5. Tomáš Lhotka (fotbal)
6. Miroslav Mikula (triatlon)
7. Vojtěch Dryák (atletika)

n Berounští hokejisté si pro stříbrné ocenění došli stylově,
v hráčských dresech.

8. Irena Liehne (sportovní střelba)
9. František Bulava
(terénní triatletika)
n Sportovkyní Berounska pro rok 2018 se stala Bára
Stýblová, která je nadějí berounské atletiky.

10. Jiří Kočvara (kulturistika)
JEDNOTLIVCI DO 18 LET
1. David Ludvík (plavání)
2. Anita Žáková (atletika)
3. Barbora Míková (plavání, atletika)
4. Markéta Forejtová (veslování)
5. Daniel Čech (in-line hokej)
6. Alžběta Veverková (kanoistika)
7. Tadeáš Neliba (plavání)
8. Jindřiška Zajacová
(nádechové potápění)

n Vyhlašování nejlepších sportovců Berounska za uplynulý rok sledovali diváci v zaplněném sále Kulturního
domu Plzeňka.

9. Adéla Rozehnalová (atletika)
10. Zuzana Matějková (veslování)
n Sportovní osobností města Beroun se stal Jaroslav
Sehnoutka, na pódiu mu pogratuloval a cenu předal
místostarosta Dušan Tomčo.

KOLEKTIV NAD 18 LET
1. Český lev – Union Beroun (fotbal)
2. Juniorky Lokomotiva Beroun
(atletika)
3. FK Králův Dvůr (fotbal)
4. Sokol Komárov – ženy (volejbal)
5. Sochy Beroun (basketbal)
KOLEKTIV DO 18 LET
1. Dvojka s kormidelníkem junioři
(veslování)

n Místostarosta Michal Mišina předal cenu Fair - play Tadeáši Nelibovi. Ten podal pomocnou ruku svému oddílovému kamarádovi, který se vracel po nemoci zpátky do sportovního
života a při závodech mu významně pomohl.

2. HC Berounští Medvědi z.s.
– mladší žáci (hokej)
n Anita Žáková (vlevo) je nadějná atletka, Barbora Míková
(vpravo) se úspěšně věnuje kromě atletiky také plavání.

3. Výběr U12 OFS Beroun (fotbal)
4. HC Cvočkaři Hořovice – přípravka
(in-line hokej)
5. Štafeta ročník 2007 (plavání)
KRAJÁNEK ROKU
1. Daniel Babor (cyklistika)
2. Lukáš Hejda (fotbal)
3. Jiří Hrabár (hokejbal)
SPORTOVNÍ OSOBNOST
MĚSTA BEROUN:

n Vítězství v kategorii kolektiv mládeže do 18 let patří
berounským veslařům, konkrétně juniorské dvojce s kormidelníkem.
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n Za historický úspěch, kdy Český lev – Union Beroun postoupil po 46 letech do divize, získali fotbalisté v kategorii
kolektiv nad 18 let první místo. 8x foto: Pavel Paluska

Jaroslav Sehnoutka
CENA FAIR PLAY:
Tadeáš Neliba
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Velký úspěch Baletní školy
Terezie Dudové

B

aletky z Baletní školy T. Dudové se zúčastnily o víkendu
2. a 3. března soutěže o postup
do mezinárodního finále světové
taneční soutěže Dance World Cup.
Celkově se na první ročník přihlásilo přes 600 tanečníků z 34
tanečních škol. Mezinárodní finále
se každý rok koná na jiném místě.
Letos to bude od 28. 6. do 6. 7.
v portugalském městě Braga.
Naše baletky soutěžily s osmi
choreografiemi. Šestkrát se
umístily na prvním místě, jednou
na druhém místě a jednou na třetím. Berounské baletky budou
reprezentovat Českou republiku
a město Beroun na světovém finále v Portugalsku s celkem čtyřmi
tanci. (td) n

Chce vaše dítě hrát fotbal?

Plavci opět na stupních vítězů

O

víkendu 2. - 3. 3. se konal již
tradiční závod České Budějovice 2019, kde kromě dalších startoval také oddíl TJ Lokomotiva Beroun
se sedmi členy.
Neskutečné výkony předvedla Zuzana Křížová, když naprosto
s přehledem zvítězila v šesti disciplínách. Štěpán Palata nebyl nijak
pozadu, protože i on zaplaval vynikající časy a získal 6x zlato a 1x stříbro. Velkou pochvalu zaslouží i Jan
Valečka, který skončil 1x na první
příčce, 4x na druhé a 1x na třetí příčce. Další medailistkou byla Barbora

Míková, která brala 2x zlato a sbírku
rozšířila o 3x stříbrnou a 2x bronzovou medaili. Výborně reprezentoval
Martin Hončík (1x zlato, 3x stříbro
a 1x bronz). Medailové žně doplnil
Matěj Palata, který přidal bronz.
Naprosto perfektním doplněním
závodů byly štafety, kde se berounští plavci opět blýskli. Získali stříbro na 4x50 m volný způsob a zlato
na 4x50 m polohový závod. (sp) n

Školáci vyrazili lyžovat do Rakouska

L

etošní lyžařský kurz 2. základní školy v Berouně, který se konal v termínu
16. – 22. 2., se opravdu vydařil. Vybrané místo v rakouském městečku Lienz bylo ideální, ať už díky příjemné atmosféře nebo možnosti výběru
sjezdovek v nedalekém lyžařském středisku. Vzhledem k minulým ročníkům,
kdy se lyžovalo například na Šumavě, kde to ale také nebylo špatné, všichni
účastníci pocítili a též ocenili velkou změnu ve kvalitě sjezdovek, jiný přístup
rakouské obsluhy v restauracích a na svazích a nakonec i skvělý personál
v našem penzionu. (jc) n

Tanečníci z R.A.K.
n Dne 24. března vybrané skupiny z R.A.K. reprezentovaly školu
na pohárové taneční soutěži s názvem DANCEBOX. O pohár bojovali
tanečníci různých věkových skupin
v disciplínách ART a STREET.
TC R.A.K. dále pořádá taneční
soutěž, která se uskuteční ve sportovní hale na Kladně. Tato soutěž
je také 1. regionálním kolem postupové soutěže Czech Dance Masters
pro Středočeský kraj. O medailové
pozice v disciplínách ART, DISCO
a STREET budou bojovat všechny
soutěžní skupiny tanečního centra
R.A.K. O výsledcích vás budeme
informovat v příštím vydání Radničního listu. (as) n
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n Fotbalový oddíl Český
Lev - Union Beroun pořádá
v průběhu jara nábor chlapců a dívek ročníků 2013/14
do fotbalové školičky, který
se bude konat průběžně
pod vedením trenérů Patrika
Brodana a Radka Macháčka.
Děti se postupně seznamují
se základními fotbalovými
dovednostmi a během jara
se i poprvé zúčastní několika turnajů. Pro bližší informace prosím volejte trenéra
Patrika Brodana na tel. číslo
608 261 555. (pb) n

Aikido pro děti

V

únoru se konalo sobotní cvičení
Aikido pro děti. Seminář probíhal v dojo Dairokan Aikido Ústí nad
Labem pod vedením hlavního trenéra oddílu Aikido Ikeda Dojo Beroun
Miroslava Šmída 5. dan Aikikai. n
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Krasobruslaři zvou na exhibici
n Zimní sezóna se pomalu blíží ke konci. Krasobruslaři z TJ Kraso Beroun mají za sebou již řadu závodů. Hrdě a krásně reprezentují město
Beroun po celé republice. A často se vrací s medailovým umístěním.
V dubnu bruslařskou sezónu zakončí tradiční předvelikonoční exhibicí.
Uvidíte volné jízdy krasobruslařů a krasobruslařek a dokonce i vystoupení našeho “maminkovsko-tatínkovského týmu”, protože když bruslení
baví děti, proč by nemohlo i rodiče. Těšíme se na všechny na Zimním
stadionu v Berouně v neděli 14. dubna od 14:00. (rv) n

n Tenisové naděje.

n Matěj Slabihoudek

Úspěchy berounských tenistů

H

ráč LTC Beroun Tomáš Slaboch na tenisovém turnaji
v hale tenisového klubu Řevnice
vybojoval vítězství ve čtyřhře a třetí místo ve dvouhře. Ve dvouhře
nestačil na prvního nasazeného
Antonína Mutla z Řevnic.
A daří se i Matěji Slabihoudkovi. Ten zvítězil na tenisovém turnaji
v Řevnicích, když ve finále porazil
Václava Taubera z SK Tenis Kladno
6:4 a 6:1.
Nathalie Nováková se o prvním
březnovém víkendu zúčastnila tenisového turnaje v Tenisovém Centru Lužiny. Ve dvouhře vybojovala
3. místo. (mn) n

n Kristýna Pacltová na výšce. Foto Jiří Kottas

Kristýna Pacltová přivezla zlato

N

n Nathalie Nováková

Stejskalová doběhla na Excalibur race pátá

J

ednou z posledních zimních prověrek extrémních překážkových závodů byl Excalibur race, konaný na atraktivním místě kladenského dolu.
Na 5 kilometrové trati nechyběly nové i ověřené zajímavé překážky i běžecké tratě, vedoucí jak šachtou, tak i místní přírodou. Slunečním počasím
a teplotami kolem 10 stupňů však závod místo zimního, připomínal spíše
jarní. Závodu se zúčastnila i berounská Barbora Stejskalová, která si v nabité konkurenci doběhla pro 5. místo. Ta se nyní se bude připravovat na start
nové sezóny a další etapu závodů, která startuje již za dva měsíce. (bs) n

a Mistrovství ČR žactva
v atletice, které se o víkendu 2. - 3. března konalo v moderní ostravské hale, vyslala
berounská Lokomotiva jen dvě
zástupkyně, ale obě dvě zaznamenaly skvělé výkony.
Již v sobotu potvrdila velmi
talentovaná výškařka Kristýna

Pacltová své vedoucí postavení
v letošních halových tabulkách
a bez zaváhání si doskákala pro
zlatou medaili kvalitním výkonem 167 cm.
V neděli pak na její vystoupení navázala tyčkařka Natálie
Krubová, když za výkon 315 cm
získala bronzovou medaili. (jš) n

Legenda nakonec pokračuje
a to 42. ročníkem

N

echybělo mnoho a letos se
nejelo. Stále netušíte, o čem
je řeč? No přeci o Vodáckém maratonu na řece Berounce. Dlouholetý
admirál Josef Urbánek si vzal „dovolenou“. Dlouho se nedařilo stabilizovat kapitánský můstek. Nakonec
se maraton bude konat 18. května
pod taktovkou členů kanoistického
oddílu TJ Lokomotivy Beroun za vydatné podpory dobrovolníků.
Těšit se můžete celkem na čtrnáct různých kategorií rozdělených
podle pohlaví, věku členů posádky
a druhu lodě, jak je již tradicí. Včas
přihlášené posádky startují podle
kategorií po trojicích bok po boku,

aby mohly poměřit síly se sobě
rovnými. Souběžně s klasickými
turistickými kanoemi vyrazí na trať
i pramice, rafty, singlíři C1 a kajaky
kategorie K1, K2.
Vodácký svátek na Berounce
začíná startem v 8:00 z tábořiště
U Dolanského mostu. První posádky lze očekávat v cíli u vodáckého
tábořiště pod Nezabudickým jezem
u obce Branov před 14:00. K závodu patří i společenská stránka věci,
která se odehrává po vyhlášení
výsledků. K tanci a poslechu bude
hrát skupina Forbes a Domeček.
Více informací naleznete na www.
vodmar-beroun.cz. (jt) n
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