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Regulace reklamy na veřejných prostranstvích

V

návaznosti na Program regenerace městské památkové
zóny Beroun na období 2016 –
2019, který schválilo Zastupitelstvo města dne 19. 12. 2016, Rada
města nyní odsouhlasila regulaci
reklamy na veřejně přístupných
místech mimo provozovnu. „Regulace reklamy již vešla v platnost.
Stávající reklamní a propagační
zařízení, která jsou umístěna
v rozporu s tímto Nařízením, proto musí být vlastníky odstraněna
nejdéle do 31. 3. 2018. Pokud si
někdo není jistý, zda se Nařízení
týká i jeho reklamy, může se obrátit na náš odbor,“ uvedla vedoucí
odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová.
Nařízení rozděluje území města (mimo části Jarov, Zdejcina,
Hostím, Lištice) na 4 kategorie
veřejně přístupných míst A, B, C,
D. V závislosti na kategorii je pak
reklama regulována: A – městské
jádro a městská památková zóna,
B – obvodová městská jádra, prostranství hlavních uličních koridorů, plochy soustředěné cílové
dopravy, C – veřejná prostranství
s převahou zeleně, D – ostatní.
„Na Nařízení následně naváží
Pravidla, která by mělo město
uplatňovat při řízeních k povolení
reklamních zařízení podle stavebního zákona,“ dodala Dana Vilhelmová.

Kvalita prostředí veřejných
prostranství ovlivňuje všechny
obyvatele i návštěvníky města.
Společně s vybaveností je důležitým faktorem pro posuzování
kvality sídla a zároveň spoluvytváří charakter města. „Přiměřená
reklama a vývěsní štíty historicky
k veřejnému prostoru patří. Co je
ale podstatné, to je právě přiměřený a danému prostředí odpovídající počet reklamních sdělení
a jejich profesionální a kultivované zpracování včetně vhodné ba-

revnosti a hlavně umístění v souladu s platnou legislativou,“ sdělil
architekt Pavel Koubek, který pro
Beroun zpracovával územní plán
města.
„Za posledních 25 let se veřejné prostory Berouna výrazně
proměnily, a to jak kvůli výstavbě
nových domů, tak zejména díky
opravám dlouho zanedbávaných
fasád, ale také úpravě povrchů komunikací, dlažeb, zeleně
i městského mobiliáře. Součástí
této proměny je i podstatně větší

zastoupení reklamy. Propagace
zboží, obchodu a řemesel historicky k určitým typům veřejných prostranství přirozeně patří. Bohužel
současný rozsah, živelnost a míra
působení propagačních prostředků a metod vytvářejí atmosféru
chaosu a degradují městské prostředí. Současný stav rozptyluje
pozornost a přispívá k vytváření
rizikových situací účastníků silničního provozu,“ zdůvodnil nutnost
regulace reklamy starosta Ivan
Kůs.
Úpravu veřejně přístupných
míst města, i regulaci reklamy, je
tak ve veřejném zájmu jeho obyvatel. Celé znění Nařízení najdete
na www.mesto-beroun.cz. n

Web bezpecnyberoun.cz

n Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun vstoupil do své
35. sezóny a pro návštěvníky koncertů a jednotlivých doprovodných akcí připravil další nevšední zážitek. Hudební festival
zahájil prolog v kostele sv. Jakuba (na fotografii). Další koncerty se konají tradičně v Kulturním domě Plzeňka. Foto Vladimír
Kasl. Více na str. 6. n

n V rámci celostátního projektu
„Bezpečné město nebo obec“,
jehož hlavní myšlenkou je úzká
spolupráce mezi městem, Policií
ČR a městskou policií při řešení
bezpečnostních problémů, spustilo město Beroun nový webový
portál. Stránky www.bezpecnyberoun.cz nabízejí občanům
aktuální informace z činnosti
městské a státní policie, z oblasti prevence, dále mapy kriminality a dopravních nehod, návody
pro krizové situace, fotogalerie
i preventivní videa. n

Advent na Husově náměstí nabídne řadu novinek
Z

ahájení adventu připadá v letošním
roce na neděli 3. prosince, kdy začne
vánoční program ve městě. Sváteční atmosféru si budete moci užít už od 15:00
v kostele sv. Jakuba. Na vánočně vyzdobeném Husově náměstí zahájí adventní program v 16:00 Staročeští koledníci. Na pódiu před radnicí je vystřídá muzikálový
sbor Šárky Pexové Tadooba, v 16:40 se
představí pěvecký sbor ZŠ na Wagnerově
náměstí. Slavnostní rozsvícení stromu
je plánováno na 17:00 a o světelné efekty postará Petr Burian s firmou Spitfire.
První adventní neděle bude ukončena netradičně. Lidé se totiž mohou těšit na speciální představení Pražské zvonkohry
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Carillon (na fotografii). Během nedělního
programu v centru Berouna návštěvníci
zhlédnou také třináctimetrové loutky divadla Kvelb - Naděje Zrození.
Ani tentokrát nebudou chybět stánky
s občerstvením. Novinkou bude prodej
rybí polévky od místního podnikatele
Kamila Alferyho. Další zajímavostí letošního berounského adventu bude kolotoč
umístěný v horní části Husova náměstí.
Ten bude pro děti k dispozici od první adventní neděle až do 22. prosince.
Celý program berounského adventu
přineseme v prosincovém vydání Radničního listu, na webových stránkách města
a MKC. n
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n Slavnostní otevření mostu na Zavadilku. n

n Provoz se na most vrátil po necelých pěti měsících. Při rekonstrukci se
myslelo i na chodce. Ti nyní mají k dispozici širší chodník. n

Uzavírka mostu na Zavadilku po necelých pěti měsících skončila

M

ost na Zavadilku byl oficiálně v pondělí 16. října
po necelých pěti měsících opět
zprovozněn. Původní devítiměsíční uzavírku se díky jednání
zástupců Berouna podařilo snížit
na polovinu.
„Rekonstrukce mostu na Zavadilku je velmi důležitá, protože se
jedná o jedinou zdejší spojnici mezi
centrem, jižní částí města a okolními obcemi,“ uvedl starosta Ivan
Kůs. Proto také byla rekonstruk-

ce pod drobnohledem občanů.
Oprava mostu měla svá specifika.
„Na začátku probíhala pouze částečná uzavírka s ohledem na zajištění dopravní obslužnosti. Po celou
dobu byl také zachován průchod
pro pěší. Dalším specifikem byla
nutná koordinace prací se stavbou
na železniční dráze,“ konstatovali
zástupci společnosti PORR, která
rekonstrukci prováděla.
Most, který je v majetku Středočeského kraje, prošel důkladnou

Z ulic postupně začaly mizet graffiti

O

d poloviny srpna do konce
října nechalo město Beroun
odstranit graffiti na vybraných objektech v majetku města. „V rámci
antigraffiti programu se odstranily graffity například na Jungmannově základní škole, kde byla situace nejhorší. Dále byla vybraná
zeď u letního kina, Domov penzion
pro seniory, mateřská škola Drašarova, kaple Panny Marie Bolestné,
dopravní a dětská hřiště a například lávka přes Berounku,“ konstatoval za odbor investic a majetku Jakub Zelinka.
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Na vyčištění objektů je z rozpočtu vyčleněno 500 tisíc korun,
tato částka ale nakonec může být
nižší, protože část nákladů bude
hrazena z pojistky.
Město Beroun by chtělo některé
vybrané objekty chránit antigraffiti nátěrem. Uvažuje se například
o průchodu u Pakostova parku,
nebo o lávce přes Berounku.
Aby se zamezilo ničení soukromého a veřejného majetku mimo
jiné i před sprejerstvím, obrátili se radní v roce 2016 s žádostí
o pomoc na veřejnost. Pokud se
občané stanou svědky vandalismu, mohou kontaktovat Městskou
policii na lince 156. „V případě, že
informace oznamovatele povede až
k potrestání pachatele, je město Beroun připraveno oznamovateli poděkovat formou vyplacení finanční
odměny,“ uvedl starosta Ivan Kůs.
Několik občanů již na tuto výzvu
reagovalo a díky jejich pozornosti
se podařilo sprejery dopadnout.
Město Beroun tak splnilo svůj slib
a vyplatilo finanční odměnu.
Dalším krokem, jak zamezit
sprejerství na soukromých a veřejných objektech, je vytvoření tzv. legálních ploch. I s tím město počítá.
V současné době se hledají vhodné
lokality, které by k tomuto účelu
mohly sloužit. n

opravou, která zahrnovala frézování
vozovek, odstranění mostního příslušenství a říms, sanaci spádového
betonu, nové mostní římsy, mostní
vybavení, úpravu trakčního vedení
pod mostem, položení nového povrchu i úprav chodníků. Nyní budou probíhat sanace spodní stavby
mostu a dokončovací práce. Ty už
ale podle slov zástupců společnosti
PORR provoz na mostu neovlivní.
„Obyvatelé, kteří využili možnosti nechávat po dobu uzavírky své
vozy na parkovišti P+R pod dálničním mostem, mohou nyní odevzdá-

vat parkovací karty a bude jim vrácena záloha,“ vzkázal místostarosta
Michal Mišina. Karty je možné odevzdat v pondělí v úředních hodinách
v budově Policie ČR v Tyršově ulici.
A jedna zajímavost závěrem.
Starosta Berouna Ivan Kůs prozradil, že most na Zavadilku bude mít
od příštího roku jméno. Pojmenován
bude podle německého partnerského města Goslar. „Slavnostní přejmenování se uskuteční příští rok
v rámci Dnů evropského dědictví
za přítomnosti zástupců města Goslar,“ dodal Ivan Kůs. n

Jaký bude Beroun v budoucnosti? Zapojte
se do přípravy programu rozvoje města

N

ení vám další osud Berouna
lhostejný a chcete svými nápady přispět k jeho vývoji v dalších
letech? Nyní máte velkou příležitost. Beroun připravil koncept
programu rozvoje města na období
do roku 2030. Připravený pracovní
návrh bude sloužit jako podklad
pro diskuzi s obyvateli a pro výběr
nejdůležitějších záměrů rozvoje
města.
Veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu
od 16:00 v Kulturním domě
Plzeňka. Cílem jednání je umožnit občanům osobně se vyjádřit
ke směřování města, k plánovaným
rozvojovým záměrům a navrhnout
problémy k řešení. „Považujeme
za důležité i zapojení mládeže. Proto proběhne ve čtvrtek 9. listopadu
od 10:00 v Kulturním domě Plzeňka představení programu rozvoje
a diskuze se studenty středních
škol,“ uvedl starosta Ivan Kůs.
Tvorba nového programu rozvoje byla zahájena v květnu. „Důležitým východiskem bylo zhodnocení
naplňování dosavadního rozvojového plánu z roku 2005. Celkem
36 % plánovaných aktivit bylo zcela

zrealizováno, u 51 % aktivit bylo
plnění částečné,“ uvedla vedoucí
odboru územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová.
Základem pro tvorbu programu
rozvoje města je pracovní skupina.
Jejími členy jsou zástupci vedení
města, zástupci různých organizací
působících ve městě, ale také například starosta sousedního Králova Dvora či vedoucí správy CHKO
Český kras. „Snahou je, aby zazněly pestré názory a podněty tak, aby
město dokázalo využít nových výzev,“ dodala Dana Vilhelmová.
Neopominutelné je zapojení
obyvatel. V průběhu června a července se proto uskutečnilo dotazníkové šetření názorů obyvatel. Celkově se ho zúčastnilo 957 obyvatel
města. Prostor byl dán i žákům základních a středních škol. Výsledky
šetření jsou k dispozici na webových stránkách města.
Na základě dostupných podkladů, názorů obyvatel a podnětů členů pracovní skupiny byl zpracován
první koncept programu rozvoje.
Kompletní verze bude v průběhu
prosince opět k dispozici na webových stránkách města. n
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Rekonstrukce Kollárovy
a Bezručovy ulice skončí letos

O

prava infrastruktury ve městě patří k prioritám vedení
radnice. Také v letošním roce
proto nezanedbatelná část finančních prostředků míří právě
do této oblasti. V říjnu začala
rekonstrukce dvou berounských
ulic, Kollárovy a Bezručovy. Jejich
oprava byla plánována v letošním rozpočtu a první stavební
práce v obou lokalitách začaly
9. října.

Obousměrná objízdná trasa vede
ulicemi Pod Studánkou, Okružní,
Bezručova a Drašarova.
Z důvodu uzavírky byla zrušena také autobusová zastávka
MHD Bezručova v obou směrech.
Náhradními zastávkami MHD jsou
stanoviště Hlinky a U hřbitova.

Kollárova
I v ulici Kollárova se řidiči
dočkají nového povrchu silnice.

Bezručova
V ulici Bezručova se kromě
špatného stavu vozovky budou řešit také chodníky, veřejné osvětlení a plochy na kontejnerová stání.
Celková investice si vyžádá 6,8
milionu korun.

Až do 15. prosince bude ulice
Bezručova uzavřena, a to od křižovatky s ulicí Pod Studánkou
po křižovatku s ulicí Drašarova.

Kromě toho se zvýší počet parkovacích stání. Rekonstrukce této
ulice si z městské pokladny vyžádá 2,4 milionu korun.
Také zde se kvůli stavebním
pracím muselo přikročit k uzavírce, která potrvá do 30. listopadu.
Uzavřen je úsek od křižovatky
s ulicí Jungmannova po křižovatku s ulicí Preislerova. Objízdná
trasa vede ulicemi Jungmannova,
Zvonařova a Preislerova. n

Bruslaře na zimním stadionu
čeká nové osvětlení

N

a zimním stadionu v Berouně
je instalované nové osvětlení,
které si pochvaluje nejen Berounská
sportovní, která je správcem areálu,
ale především samotní bruslaři.
„Osvětlení ledové plochy na zimním stadionu stálo téměř 1,8 milionu korun. Jeho výměna byla vzhledem ke stavu původního osvětlení
a pro bezpečnost bruslících nezbytná. Dosáhli jsem mnohem vyšší svítivosti, tu ale můžeme dle potřeby
regulovat. Nezanedbatelná je také
finanční úspora. S dnešní technologií při vyšších hodnotách nasvícení
plochy oproti původním světlům
dosahujeme pouze čtvrtinové spotřeby elektrické energie,“ zdůraznil
ředitel Berounské sportovní Antonín Marx.
Při letní odstávce provozu ledové plochy se dále opravilo chladící
zařízení. A výraznou změnou prošly
i kabiny. „Všechny jsme vymalovali,
dále ve čtyřech z nich jsou položené nové gumové podlahy. Nechali

Střecha Plzeňské brány odkryla kus historie

P

ři opravě Plzeňské brány našli řemeslníci v báni umístěné na hřebenu střechy kovovou
schránku. Schránka byla slavnostně otevřena 26. září na berounské radnici.
Vedle písemností, z nichž byly
pořízeny kopie a originály uloženy v okresním archivu, obsahovala schránka bankovky, jimiž se
platilo od padesátých do devade-
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sátých let 20. století, a 31 kusů
starých mincí. Podle historika Miloše Garkische jsou nejcennějším
nálezem dva půlkrejcary z roku
1782, které byly raženy ještě
za života císaře Josefa II.
Staré dokumenty a bankovky
budou vráceny začátkem listopadu ve schránce zpět do báně
společně se současnými platidly,
dobovým tiskem, propagačními
materiály o městě
a okolí a dopisem
budoucím generacím, v němž bude
stručně popsán vývoj města od roku
1990, tedy od doby,
kdy byla schránka
naposledy otevřena.
Celá oprava, kterou prováděla firma
Martina Marečka,
začala 11. září letošního roku. Týkala se
především opravy

prasklé střešní krytiny včetně
lokální výměny latí a narovnání
lvíčka na špičce brány. Pracovníci
stavební firmy Richard Konečný
obnovili vnitřní omítky, které byly
poničené zatékáním do objektu.
Za opravu berounská radnice zaplatila z městského rozpočtu 200
tisíc korun, dalších 50 tisíc korun
přispělo ministerstvo kultury
z Fondu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón.
Současně s opravou brány se
připravuje i projektová dokumentace na další opravu historického
objektu, tentokrát opravu jižní
části hradeb. n

jsme vyrobit lavičky a police do dvou
šaten. Rozvedli jsme radiátory
ústředního topení do skládků k šatnám a provedli další drobné práce
k hladšímu provozu stadionu,“ shrnul dosavadní novinky na zimním
stadionu Antonín Marx.
Značnou proměnu zaznamenala
místnost pro cvičení v prvním patře,
kde nyní primárně probíhají lekce
Super kruháče.
S novinkami seznámil Antonín
Marx starostu Ivana Kůse a místostarostu Michala Mišinu, kteří si
změny na zimním stadionu přišli
osobně prohlédnout. „Do konce
roku nás ještě čeká hlavně převzetí
nové rolby, kterou stadion opravdu
nutně potřebuje. Dále budeme řešit
vizuální stránku ochozů areálu,“
dodal Antonín Marx, který zároveň
pozval veřejnost na veřejné bruslení. Aktuální rozpis zájemci najdou
na www.berounskasportovni.cz. n

Podzimní deratizace

V

Berouně nyní probíhá
pravidelná podzimní deratizace veřejných prostranství,
kanálových šachet a silničních
vpustí. Potrvá do 15. listopadu.
Účelem je snížit počet populací
hlodavců ve městě.
Žádáme vlastníky nebo správce nemovitostí, aby na vlastní náklady zajistili deratizaci na svém
nebo svěřeném majetku. V případě zájmu poskytneme kontakt
na odbornou deratizační firmu
na tel. čísle 311 654 237 nebo emailu: zelen@muberoun.cz.
Chovatelé by nyní měli věnovat zvýšenou pozornost domácím zvířatům a nepouštět je
volně bez dohledu na veřejná
prostranství ve městě. n

Nový provozovatel tržiště
n Od 1. listopadu se provozovatelem tržiště na Husově náměstí místo společnosti AVE, která o tuto činnost již neměla zájem, stává město Beroun.
Správu a provoz bude nyní zajišťovat společnost Parkování Beroun s.r.o.,
a to prostřednictvím správce tržiště. Toho můžete kontaktovat e-mailem:
parkovaniberoun@muberoun.cz. n

3

Ze skal u Alkazaru firma
odstranila uvolněné kameny

O

dborná firma odstranila v polovině října uvolněné kameny
ze skal nad cyklostezkou z Berouna do Srbska. Jedná se o úsek, kde
v roce 2016 spadly kameny na cestu. Z městského rozpočtu půjde
na tuto akci částka 120 tisíc korun.
Od roku 2016 je vstup do této
lokality zakázán. „Vzhledem ke stavu skal nad cyklostezkou nelze
zaručit, že v následujícím období
kameny zase nespadnou. Stoprocentní bezpečnost zajistit zkrátka
nelze. Zákaz vstupu do této části
tedy i nadále platí. Nyní tvoříme
pravidla pro provoz na cyklostezce
s ohledem na nebezpečí, které skály představují,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina.
Beroun bude také stav skal
průběžně monitorovat. „Chceme
každý rok, nejlépe po zimě, provádět kontrolu těchto míst, abychom
zjistili, zda nehrozí pád dalších
kamenů,“ dodal Michal Mišina. n

Berounský betlém letos
doplní anděl
B

erounský betlém se letos
rozroste o novou figuru,
o anděla. Autorem je opět řezbář
Jan Viktora, který vytvořil i předchozí postavy.
„Anděl bude 120 cm vysoký se
vsazenými křídly. Vybral jsem pro
něj olši, která ještě v berounském
betlému zastoupená není,“ uvedl
pro Radniční list Jan Viktora.
Anděl bude na vyvýšeném
místě vedle salaše zakomponován
tak, aby vyčníval nad ostatními
figurami. „Přemýšlel jsem, jak anděla do betlému umístit. Napadlo
mě, že bych k tomu využil torzo
staré lípy ze Zdejciny, která se vloni vyvrátila. I podstavec anděla by
tak měl k Berounu určitou symboliku,“ dodal Jan Viktora.
Poprvé se berounský betlém
na Husově náměstí objevil v roce

2006. Od té doby se rozrůstal každý rok minimálně o jednu novou
figuru. V loňském roce se jednalo
o postavu trubače. n

Seminář pro žadatele o kulturní dotace
n Žadatelé o kulturní granty nyní na webu www.mesto-beroun.cz najdou
nové Obecné zásady pro poskytování a Program na poskytování dotací
na kulturní činnost v roce 2018.  
Zároveň zveme na semináře určené pořadatelům kulturních akcí v Berouně, kteří budou žádat o dotace. Semináře se uskuteční v pondělí 6. listopadu od 10:00 do 12:00 a od 17:00 do 19:00. Oba semináře se budou
konat ve velké zasedací místnosti berounské radnice. n
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SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
sobota 25. listopadu
8:00 – 10:00		
n Brdatka – U Rybníka n Zdejcina n Jarov n Velké sídliště – Košťálkova (parkoviště)
9:00 – 11:00		
n Závodí – ulice Na Hrázi n Závodí – Brožíkova (u nádraží ČD )
n Zavadilka – Želivského n Jeronýmova
9:00 – 9:15
n bytový dům u vlakového nádraží
11:00 – 13:00
n Závodí – Jiráskova, Na Veselou n Chmelenského, Křížkovského
n Velké sídliště – Kubátova
12:00 – 14:00
n Závodí – Karlova (pod dálničním mostem) n Sadová (u restaurace
U Kropáčů) n Hostím n Lištice
14:00 – 16:00
n Černý vršek – Dukelská n Kollárova, Chmelenského
n Závodí – Mařákova (pod dálničním mostem)
15:00 – 17:00		
n Pod Studánkou (u hasičů) n Karly Machové (u parkoviště)
POZNÁMKA: V rámci sběru není možné odkládat nebezpečné odpady,
autobaterie, elektronická zařízení, pneumatiky, chladničky, barvy a oleje.
Tento odpad mohou občané odložit ve sběrném EKO-dvoře v areálu
Technických služeb Beroun, tel.: 311 548 226.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
neděle 26. listopadu
n Zdejcina (u hasičárny)			
n Jarov (u kostela) 				
n Zavadilka – Jeronýmova			
n Závodí – Na Hrázi 			
n Závodí – Karlova (pod dálničním mostem)
n Hostim 				

8:00 – 8:30
8:45 – 9:15
9:30 – 10:00
10:15 – 10:45
11:00 – 11:30
11:45 – 12:15

POZNÁMKA: Nebezpečnými odpady jsou zejména: ředidla, barvy, oleje, baterie a akumulátory, olejové filtry, kyseliny, obaly znečištěné
nebezpečnými látkami.
Nepřebírá se: lepenka, eternit, pneumatiky, nekompletní elektrospotřebiče. Při předání odpadu je nutné předložit občanský průkaz. Pro
občany Berouna je sběr zdarma.

V plavecké soutěži měst Beroun třetí

B

eroun v plavecké soutěži měst
v letošním roce obsadil v kategorii měst do 20 tisíc obyvatel
třetí místo. Berounští plavci tentokrát nestačili na vítězné Kravaře
a druhou Litomyšl.
Do plavecké soutěže se v Berouně zapojilo celkem 346 lidí,
tedy o 28 lidí méně než v minulém
roce. Jejich úkolem bylo zaplavat
sto metrů na čas libovolným způsobem. Za odměnu získali pamětní list a volnou vstupenku do Tipsport Laguny.
„Jsem rád, že opět přišli občané podpořit naše město a patří jim
za to velký dík. Viděli jsme mnoho
skvělých výsledků a věřím, že se
tato akce všem zúčastněným líbila,“ uvedl ředitel Berounské sportovní Antonín Marx.
Plaveckou soutěž měst si oblíbili i senioři, kteří do bazénu

chodí celoročně. „Plavání beru
jako příjemné protažení těla. Je to
sport, u kterého na věku nezáleží.
Doporučuji ho všem důchodcům,
udělají něco pro své zdraví a ještě se tu často sejde skvělá parta,“ vyzývá k návštěvě plaveckého
bazénu jedna z účastnic plavecké
soutěže. n
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Muž střílel na lampy
airsoftovou pistolí
n Městská policie
Beroun přijala 19.
září oznámení, že se
na Závodí v ulici Mánesova někdo právě
vloupal do rodinného domu a zloděj je stále na místě.
Strážníci se okamžitě rozjeli na uvedenou adresu. Na místo dorazili do čtyř
minut po oznámení. Skutečně zde zastihli zloděje, který před nimi začal utíkat přes zahrady přilehlých pozemků.
Hlídka muže pronásledovala, dopadla
ho v ulici Svatopluka Čecha a předala
Policii ČR.
n Strážníci dopadli výtržníka, který
ničil lampy v parku na berounském
Závodí u řeky Berounky. V neděli 24.
září v ranních hodinách při běžné
kontrole uviděli muže, který pode-

zřelým předmětem mířil na lampy
veřejného osvětlení. Hlídka zjistila,
že muž, ročník narození 1994, střílel
do lamp plynovou airsoftovou pistolí. Strážníkům se následně přiznal,
že lampy tímto způsobem poničil už
i v minulosti. Pachatel skončil v rukou
Policie ČR.
n V centru Berouna našla náhodná
chodkyně odloženou brašnu. Odnesla ji na služebnu Městské policie.
Po otevření tašky čekalo na strážníky
velké překvapení. Uvnitř totiž našli
62 tisíc korun a mobilní telefon. Prostřednictvím mobilu se strážníkům
podařilo dovolat matce majitele tašky. Ten se následně dostavil na služebnu a nemohl uvěřit svému štěstí.
Poctivé nálezkyni patří velké poděkování. n

Partnerství měst Beroun – Goslar: Vše závisí na lidech

Městská policie slouží
občanům už čtvrt století
M

ěstská policie působí v Berouně už 25 let. Založena
byla 12. října 1992 a za tu dobu
prošla velkými změnami. Původní počet sedmi strážníků se nyní
rozrostl na dvacet a velký pokrok
nastal především v technickém vybavení. Městská policie se za čtvrt
století stala nedílnou součástí Berouna, což dokazují mimo jiné i desítky oznámení a případů, kterými
se strážníci denně zabývají.
Výročí založení městské policie
bylo příležitostí, aby se strážníci
společně s vedením města a hosty
sešli ve středu 11. října v obřadní
síni radnice. Starosta Ivan Kůs po-

přál veliteli Alexandru Scherberovi,
aby si městská policie udržela stabilní a profesionální tým. To je přání i samotného velitele. n
Zajímavosti
Městská policie začínala v počtu
7 strážníků
První auto věnovalo strážníkům
tehdejší partnerské město Rijswijk
V počátcích přišlo za den jen jedno
oznámení, nyní jich jsou desítky
Původně sloužila jen denní směna
Městská policie nejprve sídlila
v Kostelní ulici

Vladislav Štochl: Ze začátku
jsme k případům chodili pěšky

H

T

ak srdečné přijetí, jaké zažili poslední zářijový víkend členové
pěveckého sboru Slavoš a skupina
zástupců města Beroun v partnerském městě Goslar, je těžké popsat.
Návštěvu korunovalo skvělé společné
vystoupení Slavoše, mužského kvarteta Klangformen a domácího smíšeného sboru Juventa. Ten slavil 140 let
svého působení a právě při této příležitosti členy sboru Slavoš do Goslaru
pozval. Oba sbory společně vystoupily v nádherném sále Císařského paláce. Další společné vystoupení je čekalo v průběhu nedělní mše v kostele sv.
Jakuba. Slavoš v Goslaru hostoval již
několikrát, o to bylo opětovné shledání zpěváků srdečnější.
Jak zpěváci, tak berounská delegace měla příležitost prohlédnout
si v průběhu dvou dlouhých exkurzí
významná a pamětihodná místa Goslaru s českou průvodkyní. Goslar je
totiž nádherné historické a královské
město, zapsané na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO.
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Berounské »vyslance« tentokrát vedla koordinátorka partnerských vztahů Hana Tučková, spolu
s námi byl ještě Jan Marek z odboru životního prostředí a učitelka
německého jazyka ze ZŠ Závodí,
Miroslava Petříková.
Ze strany Goslaru se o přátelství s Berounem neoddiskutovatelně nejvíc zasloužil náš čestný
občan Burkhard Siebert. S ním
a dalšími představiteli Goslaru
jsme mohli vést užitečné a podnětné rozhovory o životě v Goslaru,
o problémech, možnostech a potřebách spolupráce, ale také o tom,
jak se město vyrovnává s přibližně
1500 imigranty, kteří byli v Goslaru
umístěni.
Návštěva v Goslaru byl nejlepší způsob, jak vztahy mězi oběma
městy upevnit a dát příležitost jejich dalšímu rozvoji. Nejeden z nás
už po zářijové návštěvě nosí v hlavě nápady na to, jakou jim vtisknout další podobu. Peter Kuhar n

istorii berounské městské
policie může nejlépe zhodnotit Vladislav Štochl, ten byl totiž
jedním z prvních sedmi strážníků
a této práci zůstal věrný dodnes.
Vzpomínáte si
ještě na svou první
službu? Přece jen je
to již 25 let…
„Na to nejde zapomenout. Pořádně
jsme nevěděli, co se
od nás bude čekat.
Městská policie v Berouně vznikla brzy
poté, kdy vešel v platnost zákon
o obecní policii. Vše bylo v začátcích. Při mé první směně jsme
s kolegou chodili hlavně v centru
města, zrovna byly trhy. A pořádně
pršelo...“
Měli jste od začátku k dispozici auto?
„Ne, nejdřív jsme chodili jen
pěšky. Auto jsme dostali později.
Díky tomu se stávaly i kuriózní
situace. Například když nás oznamovatel volal k případu na Velkém
sídlišti. My jsme mu tehdy odpověděli, že tam tedy jdeme. Pěšky?

Divil se tenkrát pán nevěřícně. Aby
se vše urychlilo, prostě si pro nás
dojel. Pamatuji si, že nás zpátky
vezli pekaři a ještě jsme dostali
rohlík.“
Tak to už se
dneska
nestane.
Máte auta i techniku. Ta se asi změnila nejvíc...
Určitě. Ze začátku
jsme neměli ani vysílačky natož mobilní
telefony.
Městská
policie se vybavovala
postupně. Dnes je
úplně jiná situace, práce strážníků se tím velmi zefektivnila.
25 let služby, to je pořádný
počet služeb a určitě i nezapomenutelných případů…
To ano. Řada z nich souvisí se
zvěří. Například nedávno jsme
v areálu jedné z berounských firem chytali kozla, i když to chvíli
vypadalo, že kozel chytá nás. Jindy nám zase volali z golfu, abychom přijeli odchytit koně, kteří
se dostali na hřiště a spásají jim
green. Nahánění zvířat si pak fotili i pobavení Japonci. n
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Nové provozovny
n Na Husově náměstí nadejte novou prodejnu Bonté, která nabízí
desítky sýrů především z evropských
zemí, ale také vína a další pochoutky.
Vybere si určitě každý gurmán.

Ceny města Beroun uděleny

V

n Nevíte, kde
si ve městě
nechat vyrobit
klíče? Zajděte
do Hornohradební
ulice.
Tam od září
funguje nová
provozovna zaměřená právě
na výrobu klíčů
všeho druhu. n

kulturním domě Plzeňka se 19. října uskutečnil
Slavnostní večer ke vzniku samostatného
Československa.
Od roku 2013 se v rámci této
akce udělují Ceny města Beroun.
Laureáty letošní cen se stali Marie Holečková a Karel Žák. Oba
letošní oceněné představujeme
na straně 7. V minulosti ceny

získali Vladimír Izbický, pěvecký sbor Slavoš, Jana Čapková,
Karel Souček, Jana Civínová,
Jiří Kahoun, Božena Kebrlová
a Zdeněk Zůna.
Letošní slavnostní večer si
nenechaly ujít desítky lidí, včetně významných hostů. Pozvání
přijal například senátor Jiří
Oberfalzer či poslankyně Věra

Sochařské sympozium v nemocnici mělo opět úspěch

V

sobotu 14. října v Rehabilitační nemocnici Beroun souběžně
proběhly dvě akce. První se týkala

BabyBox byl otevřen v ulici Mládeže

O

d října má i město
Beroun Babybox.
Umístěn je na budově Dětského domova
a mateřské školy speciální v ulici Mládeže.
Beroun byl posledním
středočeským, původně okresním městem,
kde toto zařízení dosud
chybělo. n

odhalení pamětní desky a busty nedávno zesnulého MUDr. Jana Calty
a zároveň přejmenování Rehabilitačního centra na pavilon MUDr. Jana
Calty. Téhož dne se nemocniční park
stal dějištěm slavnostního zakončení druhého sochařského sympozia,
které probíhalo během letních měsíců za účasti dvanácti sochařů.
Tématem letošního sympozia
byly motivy antické mytologie. Jak
poznamenal akademický malíř Václav Zoubek: „Antická inspirace z evropské kultury nevymizela prakticky
nikdy. Tím byl úkol pro sochaře jednodušší i komplikovanější zároveň.
Mohli na již hotová řešení navázat
anebo si k tématu hledat cestu novou, vlastní.“ n

Reakce na článek „Aktuální informace o skládce Lištice“

V

Radničním listu 8/2017 byl
zveřejněn článek „Aktuální informace o skládce Lištice“.
Na tento článek reagoval pan
Květoslav Šebela a poslal redakci Radničního listu své vyjádření.
Důvodem, proč nebyla reakce
pana Šebely otištěna v Radničním listu, byl nejen nepřiměřený
rozsah jeho příspěvku, ale zejména nesoulad se zněním zákona č. 46/2000 Sb., tiskový zákon.
Pan Šebela se ve své odpovědi
na článek zveřejněný v srpnovém
zpravodaji nezaměřil na věcné
údaje o skládce, respektive o přípravě města na vyklizení její části
v souladu s rozhodnutím soudu.
Naopak se převážně zabýval sku-

www.mesto-beroun.cz

Kovářová. Z partnerského města
Goslar přijel Gerhard Siebert,
kterému bylo v minulém roce při
této příležitosti uděleno čestné
občanství.
Slavnostním večerem opět
provázela Lenka Kuhar Daňhelová a o hudební program se postaraly skupiny The moles wing
orchestra a Acoustic Alliance. n

tečnostmi, které v uvedené kauze
nesouvisejí s jeho osobou a dotýkají se cti a dobré pověsti jiných
lidí. Z tohoto důvodu byl vyzván,
aby svůj příspěvek přepracoval
podle ustanovení § 10 a 13 tiskového zákona. Ze strany města
nešlo o cenzuru, ale o dodržení
litery zákona.
Bohužel ve své přepracované
verzi je pan Šebela ještě útočnější, odbíhá od daného tématu
a obviňuje další soukromé a veřejně činné osoby. Jeho vyjádření
v mnoha směrech vykazuje prvky
šíření poplašné zprávy, což je
podle tiskového zákona důvod
k nezveřejnění požadované odpovědi. Za obsah tisku a tudíž

jeho soulad se zákonem totiž
i v případě zveřejnění odpovědi primárně a v plném rozsahu
odpovídá vydavatel, nikoli autor
odpovědi.
Město Beroun jako vydavatel
Radničního listu si nemůže vzít
na zodpovědnost zveřejnění příspěvku, který zcela nepodloženě
šíří mezi lidmi neklid. Stejně tak
není v jeho zájmu zveřejňovat nepravdivé a zavádějící informace,
dotýkající se práce a života jiných
lidí a subjektů.
Redakce Radničního listu
má reaktivní článek pana Šebely k dispozici včetně komentářů
právního zástupce města.
Redakce Radničního listu n

Výsledky voleb
do Parlamentu ČR
v Berouně

V

olby do Parlamentu ČR, které se uskutečnily 20. a 21.
října, také v Berouně vyhrálo
hnutí ANO. Jak volili občané Berouna, najdete v tabulce níže.
Z celkových 14 804 berounských
voličů se k volebním urnám dostavilo 9 145 lidí, volební účast
se tedy vyšplhala na 61,77%.
poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

strana
ANO
ODS
Piráti
SPD
KSČM
TOP 09
ČSSD
STAN
KDU-ČSL

výsledek
26,80 %
15,01 %
14,21 %
8,81 %
7,17 %
7,06 %
6,34 %
4,77 %
3,07 %
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Život je věčné hledání

říká berounská fotografka a nakladatelka Marie
Holečková.

V

ýřečná, energická, podnikavá.
Taková charakteristika se přímo
nabízí pro letošní laureátku Ceny
města Beroun Marii Holečkovou.
Berounská fotografka a nakladatelka ve svých knihách velkým dílem
přispěla k popularizaci rodného
města odkrýváním jeho neznámých,
tajemných a zajímavých podob, souvislostí a detailů, které by nám jinak
možná zůstaly navždy skryty.
Sama považuje celý svůj život
za věčné hledání, čekání a objevování nových věcí. Své životní krédo
ostatně popsala v úvodní básni
útlé básnické sbírky, která podle
jejích slov není tak upovídaná jako
ona sama: „Co je blízko pravdy,
myšlenka, než se slova chytí, slovo
než uvázne v síti věty, věta, která
v příběh spěje, příběh, ten nesněný
a neprožitý.“
Marie Holečková miluje své rodné město. Ráda vzpomíná na své idylické dětství a mládí, na svoji první
fotografii na kopci Pod Šibencem
i na to, jak s lítostí fotografovala

krásnou malebnou uličku Rybáře,
která jí mizela doslova před očima.
Absolventka Fakulty sociálních
věd a publicistiky pracovala v ostravské televizi a odtud byl jen krůček k psaní a fotografování. To už
byla vdaná za akademického malíře Viktora Žabinského a měla dvě
děti. „Beroun mně přirostl k srdci,
a abych mohla městu, které mám
tak ráda, vrátit dluh, dala jsem společně s Milošem Garkischem dohromady knihu o jeho historii nazvanou
Ve znamení berounského medvěda,“ říká Marie Holečková.
Následovaly další knížky věnované z větší či menší části Berounu
a jeho okolí, ať už to byl Berounský
uličník či Dolní Berounka, která
zachycovala málo známé osady,
vesničky a městečka mezi Prahou
a Berounem. Dnes má Nakladatelství Marie Holečkové na svém
kontě přes 40 knižních titulů. Mezi
ty poslední patří Tajemná místa Berounska a Hvězdná znamení mezi
Prahou, Berounem a Plzní, kterou

osvědčená autorská dvojice Holečková - Dvořák napsala při příležitosti
750. výročí první písemné zmínky
o Berouně.
O nápady nemá Marie Holečková
rozhodně nouzi. Vedle fotografování
a vydavatelské činnosti iniciovala
před lety vznik Berounské akademie, kterou od samého začátku
podporuje i město Beroun. „K té
myšlence mě přivedl náš rozsáhlý
fanklub, který se natolik rozvinul, že
už mu přestala Holečková a Dvořák

stačit a žádal stále nové a nové podněty. A tak vznikl cyklus přednášek
a besed s významnými a zajímavými
osobnostmi,“ vzpomíná Marie Holečková.
Neustálé hledání cílů, které by
ji oslovily a ukázaly nové obzory,
vyjádřila novopečená držitelka Ceny
města Beroun v poslední básni své
sbírky Hmota: Vibrace na stále stejné téma – žít! Mezi notami té jednotvárné symfonie snad skrytý je ráj
a nebo zcela ztracený je? n

Vždy jsem byl Berouňák a Berouňákem zůstanu
Karel Žák svůj život zasvětil geologii, která se pro něj stala prací i koníčkem. Věnuje se také regionální
literatuře.

P

o vysoké škole nastoupil
na postgraduální studium
do Ústředního ústavu geologického, nyní Česká geologická služba.
„Věnoval jsem se hlavně výzkumu
různých ložisek. Pracovně jsem
v České geologické službě strávil
asi 22 let a kromě výzkumu jsem
musel dělat i různé analýzy. Nakonec jsem se rozhodl, že se budu
věnovat výzkumu naplno a přešel
jsem do Geologického ústavu akademie věd,“ popisuje svou profesní dráhu Karel Žák.
„Postupně jsem se stále více
zabýval vývojem klimatu a přírody
v nedávné geologické minulosti,
tedy ve čtvrtohorách. Tím se naše
výzkumné projekty přiblížily k Berounu. Jedním z míst, kde jsme
hodně pracovali, byl Svatý Jan pod
Skalou,“ vyprávěl o svých výzkumech vyhlášený geolog.
Karel Žák vždycky rád psal
do regionálních časopisů. „V rámci místních výzkumů jsme se věnovali i zajímavým tématům. Jedním
z nich byl výzkum zbytků dřevěného středověkého mostu, který
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byl nalezen pode dnem Berounky.
Jedná se o most, který pochází
z doby Karla IV. Dalším z témat
byl výzkum vodního mlýna v Kodě
a další,“ představuje výzkumy,
o kterých pak psal i v časopisech.
Po časopisech se začal věnovat
knižní tvorbě. „Před několika lety
přišel berounský fotograf Martin
Majer s tím, že chce vydat knihu
o Českém krasu a požádal mě,
abych s Václavem Cílkem napsal
text. Vznikla tak kniha Český kras.
To byl pro mě začátek, kdy jsem začal s psaním populárně odborných
knih,“ vysvětlil Karel Žák. Vznikly
tak knihy například o Brdech nebo
Křivoklátsku.
K městě i okolní přírodě má Karel Žák velmi blízko. „Okolí Berouna
je pro přírodovědce velmi zajímavé
a je to skvělé místo pro život. Máme
v blízkosti Český kras, Křivoklátsko,
Brdy. Tři krajiny, které jsou velmi
různé, bohaté živou i neživou přírodou. Já nikdy nepřemýšlel nad tím,
že bych žil někde jinde. Vždy jsem byl
Berouňák a Berouňákem zůstanu,“
dodal závěrem Karel Žák n
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Slavnostní křest knihy Umění v Berouně

Jubilea v listopadu

iž brzy se na pultech knihkupectví objeví nová kniha Umění v Berouně. Prodej spojený
s autogramiádou bude zahájen
28. listopadu v 16:30 v Muzeu
Českého krasu, následovat bude
v 17:00 přednáška. Na té autor
Marcel Fišer přiblíží obsah kni-

n Paní Věra Bobková oslaví 18. listopadu 75. narozeniny. Hodně zdraví
a štěstí přeje Klub důchodců Beroun.
n Dne 16. listopadu oslaví paní Růžena Žihlová své 80. narozeniny. Hodně
zdraví do dalších let přejí dcery Jana
a Eva s rodinami.
n Paní Bedřiška Donátová oslaví
17. 11. své 98. narozeniny. Hodně
štěstí a zdraví jí přeje dcera s rodinou.
n Krásné 90. narozeniny oslaví 18. listopadu pan Jindřich Staněk z Berouna.
Hodně zdraví a pohody mu přejí dcery
Iva a Jana a vnoučata David a Markéta.
Blahopřejeme!
n Dne 26. 11. se 80. narozenin dožívá paní Květoslava Picková z Berouna. Vše nejlepší a hlavně zdraví přeje
celá rodina a především pravnouček
Matýsek.
n K všem přáním se připojuje i vedení
města a redakce Radničního listu. n

J

hy. Představeny budou berounské pomníky, pamětní desky,
hřbitovní plastiky, volné sochy
i díla spojená s architekturou.
Knihu vydalo Centrum pro dějiny sochařství v Horažďovicích
ve spolupráci s Muzeem Českého
krasu v Berouně. n

Stipendia na zájmové volnočasové aktivity pro děti
z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun

Z

ájemci o stipendia na zájmové volnočasové aktivity
pro děti z nízkopříjmových rodin
mohou podávat žádosti na období leden až prosinec 2018. Žádosti přijímá odbor sociálních věcí
a zdravotnictví do 30. listopadu.
Stipendia na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových
rodin se poskytují ve výši 90 %
poplatku na dítě za kalendářní
rok, nebo jeho poměrné části
za období od září do prosince,
je-li stipendium poskytováno jen
na toto období. Žádost je k dispo-

Katalog poskytovatelů
sociálních služeb

P

rovozujete kadeřnické nebo
pedikérské služby? Masírujete?
Jste ochotni za svými klienty dojet?
Mnoho lidí, kteří nejsou z jakéhokoliv důvodu schopni tyto služby vyhledat, na vás čeká. Rádi bychom vámi
nabízené služby zařadili do Katalogu poskytovatelů sociálních služeb
a doplňkových programů pro rok
2018. Podklady dodejte nejpozději do pondělí 6. listopadu. Ozvěte
se na e-mailovou adresu osvz15@
muberoun.cz nebo na telefonní
čísla 311 630 263 či 722 713 622.
Zároveň probíhá aktualizace dat poskytovatelů. Katalog bude následně
k dispozici například v infocentru. n

Zubní pohotovost
n 4. a 5. 11. MUDr. Katarína Kurťáková, Beroun 3, Pod Haldou 64, tel.:
311 621 973
n 11. a 12. 11. MUDr. Václava Laštovičková, Komárov, Buzulucká 480,
tel.: 311 572 765
n 17. 11. MUDr. Aliaksandr Muzychka, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 18. a 19. 11. MUDr. Miloslav Neužil, Cerhovice 175, tel.: 311 577 559
n 25. a 26. 11. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
724 275 395
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin
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zici na stránkách města v odrážce
dotace nebo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví.
Podmínky, které musí splňovat
žadatel o stipendium:
n Má ve výchově dítě, které je
žákem 3. - 9. třídy základní školy nebo odpovídajícího ročníku
gymnázia a má trvalé bydliště
na území města Beroun
n Byla mu přiznána dávka státní sociální podpory – přídavek

na dítě (dávku pobírá v kalendářním roce, ve kterém žádá o stipendium), popřípadě mu v uplynulém půl roce byla přiznána jiná
dávka státní sociální podpory či
pomoci v hmotné nouzi - rodina
je nízkopříjmová
n Souhlasí se svou finanční spoluúčastí na podpořené zájmové
volnočasové aktivitě svého dítěte ve výši 10% úhrady poplatku
na dítě organizaci. n

Vánoční šikovné ručičky
R

ádi si doma tvoříte či vyrábíte a chcete své nadšení sdílet s dalšími
nadšenci? Chcete ukázat, co umíte a podělit se o své dovednosti
s ostatními? V městské knihovně můžete! Stačí se jen předem přihlásit
na e-mailu studovna@knihovnaberoun.cz, a to nejpozději do 4. prosince. Pokud můžete, přineste si vlastní stolek či jinak improvizovaný pult.
A pokud máte jen rádi ruční práce, přijďte se podívat nebo načerpat inspiraci! Některé techniky bude možné si vyzkoušet. Podrobnosti
budou postupně zveřejněny. Výstava se uskuteční ve středu 13. prosince. n

Listopad v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Trénování paměti pro každého - sport
Další ze série tematicky zaměřených lekcí trénování paměti pro všechny věkové skupiny, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů. Lekce se koná ve čtvrtek 9. listopadu
od 17:30 pod vedením Ivy Stlukové, certifikované trenérky paměti I. stupně a členky
České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Vstupné 50 Kč. Nutná
předchozí rezervace na e-mailu, telefonu 725 515 056 nebo přímo ve studovně.
120 let provozu železniční trati z Dušník do Berouna - Závodí
Povídání o historii a přestavbě železnice s Jiřím Zahradníkem se uskuteční
ve čtvrtek 23. listopadu od 17:30. Vstupné 30 Kč, předprodej ve studovně.
Tetín svaté Ludmily – místo, dějiny, spiritualita
Nová kniha s regionální tematikou vyšla v nedávné době v nakladatelství Dokořán.
Tentokrát je věnovaná Tetínu. Tetín nesporně patří k významným místům české historie – na počátku 10. století se tu nacházel knížecí dvorec, vdovské sídlo kněžny
Ludmily, která tady vychovávala svého vnuka Václava, budoucího českého knížete.
Zde byla Ludmila také 15. září 921 zavražděna. Do knihovny přijdou knihu představit někteří z autorů. Martin Majer pohovoří o přípravě knihy, archeolog Petr Meduna
seznámí s původem svaté Ludmily a Radoslava Schmelzová pohovoří na téma „Tetín
památný a poutnický“. Beseda s promítáním se uskuteční ve čtvrtek 30. listopadu
od 17:30. Vstupné 30 Kč, předprodej ve studovně.
Staré příběhy a vzpomínky
Výstava Jany Vinterové a Evy Vinterové bude k vidění od 6. do 30. listopadu v prostorách
oddělení pro dospělé a ve vestibulu. Autorky nás zavedou prostřednictvím malby, kresby
a fotokoláží do tajů starších i prastarých příběhů a krajin vzpomínek ze své tvorby.
Soboty na dětském
25. listopadu od 8:30 do 11:00 hod.

Blahopřání
n 26. října oslavili moji rodiče Božena
a Vladimír Lindovi úžasných 65 společných let, prožitých v úctě a lásce. Jejich
„kamenná“ svatba svědčí o pevných
základech tohoto svazku, který vydržel
všechno dobré i zlé, co jim osud připravil. Za výchovu v této láskyplné a spolehlivé rodině děkuje dcera Božena.

Vítání občánků
n V úterý 26. září se v obřadní síni
konalo tradiční vítání občánků. Při
dvou obřadech byli do řad Berouňanů
slavnostně uvedeni Marek Podroužek,
Maxmilián Tomis, Tobias Kolář, Matyas Kolář, Robin Mervart, Nicol Bútorová, Matěj Zubák, Tomáš Procházka,
Michaela Huttrová, Amálie Chocová,
Andrea Mazancová, Denis Slabospickij, Vítek Horný, Daniel Neubauer,
Martin Šatka, Caroline Škrdlantová
a David Bednář.

V letošním roce se vítání občánků
uskuteční ještě ve dvou termínech,
a to v listopadu a v prosinci. Zájemci
se ale mohou hlásit na obřad, který
se uskuteční 12. 12. od 14:00, kde je
ještě několik volných míst. Objednat se
můžete na tel. čísle 311 654 151 – 152
nebo e-mailem: evidence@muberoun.
cz, evidence2@muberoun.cz. n
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Podzim pod taktovkou Talichova Berouna

n V den zahájení festivalu se uskutečnil tradiční pietní akt u hrobu Václava Talicha, kde starosta Ivan Kůs s dalšími zástupci města položili
květiny, společně zavzpomínali na velkého dirigenta a pietní akt završil
vystoupením pěvecký sbor Slavoš.

n V rámci hudebního festivalu se koná i výstava prací žáků ZUŠ Václava
Talicha s názvem Tónina lesního ticha. Vystavené obrazy můžete v malém sále kulturního domu Plzeňka obdivovat až do 14. listopadu. Foto:
Alena Šustrová

n Při zahajovacím koncertu byl sál zaplněn do posledního místa. Diváky nadchlo vystoupení tělesa Musica Florea. Vstupenky na zbývající
koncerty Talichova Berouna můžete zakoupit v městském informačním
centru. Foto Alena Šustrová

n Druhý z koncertů Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun, který se konal v úterý 17. října, patřil Janáčkovu triu. Publiku se
představili Irena Jakubcová – housle, Jan Keller – violoncello a Markéta
Janáčková – klavír. Zazněly skladby Vojtěcha Jírovce, Bohuslava Martinů, Chick Corea a Antonína Dvořáka. Foto: Alena Šustrová

Školáci v rámci Talichova Berouna navštívili Rudolfinum

S

oučástí Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun jsou
řadu let i doprovodné akce. Některé z nich jsou určené široké veřejnosti, další se zaměřují na žáky a studenty. Právě pro spolupracující
berounské školy se pořádají zajímavé přednášky a zájezdy. První touto letošní akcí byl zájezd školáků do Rudolfina. Zúčastnili se ho žáci 8. C Jungmannovy základní školy v Berouně. „Měli jsme možnost navštívit krásné
prostory Rudolfina v Praze. Žáci se zapojili do tří workshopů pod vedením
Idy Kelarové. Společně s romskými zástupci velkého souboru si zatančili,
seznámili se s historií romského lidu a zazpívali romské písně. Atmosféra
tohoto setkání byla úžasná. Poděkování patří městu Beroun, které celou
akci financovalo,“ uvedla učitelka Jindra Zemanová, která se svými žáky
navštěvuje doprovodné akce v rámci Talichova Berouna pravidelně.

Kromě samotných koncertů Talichova Berouna, které se konají každé
úterý od 19:30 v Kulturním domě Plzeňka až do 21. listopadu, si může
široká veřejnost vychutnat další doprovodné akce. Například v Muzeu
berounské keramiky můžete zhlédnout výstavu vítězných prací výtvarné soutěže pro veřejnost Já a hudba, v Kulturním domě Plzeňka je zase
instalovaná výstava prací žáků ZUŠ Václava Talicha Tónina lesního ticha. Celý přehled koncertů i doprovodných akcí najdete na webových
stránkách MKC Beroun a města Beroun. n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 20. 9. 2017
RM povoluje výjimky z počtu dětí a žáků na školní rok 2017/2018 pro
mateřské školy zřizované městem Beroun a pro Základní školu Beroun,
Wagnerovo náměstí 458 podle předloženého návrhu.
RM schvaluje návrh na potřebné navýšení kapacity mateřských škol v Berouně do roku 2025 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit
rozpracování uvedených projektů, vedoucí odboru územního plánování
a regionálního rozvoje zajištění možných dotačních titulů k rozšíření kapacity mateřských škol v Berouně a vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit každoročně do 30. 6. předkládat RM aktualizované propočty
a predikce vývoje počtu dětí v mateřských školách. RM žádá místostarostu
Ing. Michala Mišinu o koordinaci orgánů města při realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s tím, aby Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30
přijala na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar ve výši 27 261,Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období od 1. 9.
2017 do 28. 2. 2018 ve prospěch žáků školy od nadačního fondu „Drab
foundation - nadační fond“, z projektu „Obědy dětem“.
RM a starosta města souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Beroun
nad akcí „Stánek mim“, jejímž pořadatelem je Farní sbor Českobratrské
církve evangelické v Berouně, která se uskuteční v termínu 24. září 2017
v Berouně.
RM schvaluje Obecné zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města
Beroun, v radou města upraveném znění. RM zároveň ukládá předsedkyni Komise pro kulturu a kulturní dotace zpracovat v komisi ve spolupráci s odborem školství a volnočasových aktivit podle těchto zásad návrh
dotačního programu na poskytování dotací na kulturní činnost ve městě
Beroun v roce 2018 a předložit ho ke schválení radě města, předsedovi
Komise pro sport a sportovní dotace zpracovat v komisi ve spolupráci s odborem školství a volnočasových aktivit podle těchto zásad návrh dotačního
programu na poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun
v roce 2018 a předložit ho ke schválení radě města a předsedovi Komise
zdravotnictví a sociálních věcí zpracovat v komisi ve spolupráci s odborem
sociálních věcí a zdravotnictví podle těchto zásad návrh nových zásad pro
poskytování dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblastí a předložit je
ke schválení radě města.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na zajištění provozu automatizované stanice pro monitorování kvality ovzduší
mezi městem Beroun jako příjemcem dotace a městem Králův Dvůr jako
poskytovatelem dotace, v předloženém znění.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2017 ze zasedání Komise výstavby.
RM vydává Nařízení města Beroun č. 8/2017, kterým se reguluje reklama
šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu, v radou města
upraveném znění a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje zpracovat pravidla, která bude město zastoupené odborem
územního plánování a regionálního rozvoje uplatňovat při každém řízení
k povolení reklamního zařízení podle stavebního zákona, a předložit je radě
města do 31. 12. 2017.
RM bere na vědomí zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun
Mgr. Stanislava Lidinského, volební strana NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI, ke dni
8. 9. 2017 a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany
Radka Dolejše za člena Zastupitelstva města Beroun dnem 9. 9. 2017.
RM bere na vědomí předložené nové a urgované žádosti o nájem bytu
ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města
Beroun.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2017 z jednání Komise bytové, konaného
dne 6. 9. 2017.
RM souhlasí s navrženým postupem a harmonogramem při převodu bytů
ve vlastnictví města Beroun v domě Na Klášteře 10 do gesce odboru majetku a investic a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci převodu bytů dle odsouhlaseného postupu a harmonogramu.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. l ke smlouvě o nájmu bytové jednotky
č. R/17/2015 ze dne 1. 10. 2015, na pronájem bytové jednotky č. 55/17
se soukromým žadatelem. Předmětem dodatku č. l je prodloužení doby
nájmu o dva roky, tj. do 30. 9. 2019.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor č. 15/2006/NAJ/MM ze dne 31. 3. 2006, ve znění dodatku č. l - č.
0516/2011/NA3/MM ze dne 21. 9. 2011 na pronájem nebytových prostor
v Komunitním centru v Berouně se společností Rodinné centrum Slunečnice, z. ú. Předmětem dodatku je změna ustanovení účelu nájmu a zvýšení
nájemného na 20,-Kč/m /měsíčně na období od 1. 11. 2017 do 31. 10.
2019, v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.

www.mesto-beroun.cz

RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajímat garážové stání v budově bez čp/če, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k. ú. Beroun (budova bývalé kotelny v Hlinkách) za cenu 1. 500,- Kč/měsíc/osobní automobil
případně motocykl za cenu 450,- Kč/měsíc (cena je včetně 21% DPH). V případě, že se sejde více nabídek, rozhodne rada města losováním. RM ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku st. 3230/2 v k. ú. Beroun do spoluvlastnictví soukromých žadatelů za celkovou kupní cenu
12 330, - Kč.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemků st. 5512/2, p.č. 2517/1,
p.č. 2517/2, vše v k. ú. Beroun do spoluvlastnictví soukromých žadatelů
za celkovou kupní cenu 17 303,- Kč.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemků p.č. 2516/1 a p.č.
2516/2, oba v k. ú. Beroun soukromému žadateli za celkovou kupní cenu
9 282, - Kč.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku st. 5946/2 v k.ú. Beroun
soukromým žadatelům za celkovou kupní cenu 1 000,- Kč.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky p.č. 1279/21
a p.č. 1279/22 v k. ú. Beroun (úl. Okrajová - garáže za STS), na výstavbu
garáží, za minimální cenu 1 000,- Kč/m2 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Pojištění
majetku a odpovědnosti Města Beroun“, jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro tuto zakázku, která bude
plnit funkci komise pro otevírání obálek v předloženém složení a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM odvolává paní Martinu Krejčovou z funkce tajemnice Komise dopravy rady
města a jmenuje paní Ivetu Brůnovou tajemnicí Komise dopravy rady města.
RM bere na vědomí pozvání slovinského města Nová Gorica na oslavy 70 let
svého trvání, s možností účasti pana starosty Mgr. Ivana Kůse a předsedkyně Komise pro kulturu a kulturní dotace paní Kuhar Daňhelové.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 4. 10. 2017
RM bere na vědomí zápis 5/2017 ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní
dotace Rady města Beroun, konaného dne 14. 9. 2017.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o provedení a užití (foto)reprodukcí sbírkových předmětů s Muzeem Českého krasu, příspěvkovou organizaci za účelem přípravy kalendáře k oslavám 100. výročí založení republiky v roce 2018.
RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249
přijala na základě uzavřených darovacích smluv finanční dar ve výši 1. 175,Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období od 16. 10.
2017 do 31. 12. 2017 a finanční dar ve výši 2. 925,- Kč odpovídající výši
záloh za obědy ve školní jídelně za období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018
ve prospěch jednoho žáka této školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN,
o. p. s. z projektu „Obědy pro děti“.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p.č.
2675/1 v k. ú. Beroun, podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. l ke Smlouvě o dílo - územní studie
krajiny ORP Beroun se zpracovatelem územní studie společností PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. v předloženém znění.
RM odvolává paní Marcelu Vajsovou z funkce tajemnice Komise pro sport
a sportovní dotace a jmenuje slečnu Michaelu Zítovou tajemnicí Komise pro
sport a sportovní dotace.
RM v působnosti valné hromady společnosti Parkování Beroun s. r.o schvaluje investiční záměr „Upgrade závorového a platebního systému Parkovacího
domu“.
RM v působnosti valné hromady společnosti Berounská sportovní, a. s. určuje a schvaluje auditora na provedení auditu společnosti za rok 2017; a to
společnost SAFÍR Audit CZ, s. r. o. Zároveň bere na vědomí oznámení o odstoupení Františka Ečera z funkce člena dozorčí rady společnosti, souhlasí
s ukončením výkonu jeho funkce k 19. 9. 2017 a jmenuje Bc. Ondřeje Simona členem dozorčí rady společnosti s účinností od 5. 10. 2017.
RM žádá místostarostu Ing. Michala Mišinu, aby přijal odpovídající opatření,
vedoucí ke zlepšení bezpečnosti v nově zrekonstruované části Havlíčkovy
ulice.
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
náměstí 68.
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Kulturní a společenský kalendář
34. klubový večer Modrýho Berouna
1.

ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Výstava ZŠ Závodí
ST

Galerie V Podloubí

Vývoj českého jazyka ve 21. století
2.

ČT

17:30

Městská knihovna Beroun

Jak mám bavit svět a jiné
ČT

17:00

3.

19:00
19:00

4.

Tradiční lampiónový průvod na Černém vršku doplněný zajímavým programem.

Sál ZUŠ Beroun

5.

Muzeum Českého krasu

Velká cena Berouna
SO

9:00 - 18:00

Kulturní dům Plzeňka

Příběhy včelích medvídků
NE

14:00

Kulturní dům Plzeňka

Cestovatelský večer - Asie
7.

ÚT

Kavárna Jiná káva

Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie
ÚT

8.

19:00
19:30

Kulturní dům Plzeňka

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
ST

19:00

Kulturní dům Plzeňka

Příběh francouzské katedrály Notre -Dame v Chartres
ČT

9.

16:00

Čítárna MIC Beroun

Porcelán Nely Havlíčkové Tréškové
ČT

17:00

Muzeum berounské keramiky

Jaroslav Foglar aneb Jestřáb kronikářem
ČT

10.

18:00

Muzeum Českého krasu

Taneční kurzy - prodloužená
PÁ

19:00

Kulturní dům Plzeňka

Národní potravinová sbírka
SO

11.

8:00

Penny Market, Billa

19:00

Kulturní dům Plzeňka

Na útěku
SO

Putování za sv. Martinem
SO

12.

16:00
15:00

14.

17:30
19:30

ST

17:30

Čítárna MIC Beroun
Kulturní dům Plzeňka

Městská knihovna Beroun

8. cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Pale & Coy
ST

20:00

Kavárna Jiná káva

Václav Hájek z Libočan na Tetíně
PÁ

9:30 - 19:00

Kulturní dům Tetín

Čarovná květina
17.

PÁ

15:30

RC Slunečnice

Lampionový průvod
PÁ

17:00

Husovo náměstí

Taneční kurzy
PÁ

19:00

www.mesto-beroun.cz

Pohádka pro děti.
Přijďte si poslechnout vyprávění plné zážitků a trapasů z čtyřměsíční cesty
po Jižní Koreji, Filipínách a Japonsku.
V pořadí 5. koncert Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
Koncert Ondřeje Havelky.
Přednáška Antonína Jandy o známé katedrále, kterou při svých cestách
do Francie opakovaně navštívil.
Vernisáž výstavy. Porcelán Nely Havlíčkové Tréškové bude v muzeu k vidění
do 7. ledna.
Přednáška o J. Foglarovi, který se stal nejen nejčtenějším autorem literatury pro
mládež, ale i nejdéle sloužícím skautským oddílovým vůdcem a kronikářem.
Tradiční taneční kurzy Romany Chvátalové - prodloužená.
5. ročník Národní potravinové sbírky. V Berouně opět v Penny Marketu na sídlišti (Třída Míru 1547) a nově v prodejně Billa v Berouně (Plzeňská 230).
Hořovické divadlo Na vísce představí divákům svou hru Na útěku.

Představení hudby vrcholného středověku. V rámci koncertu seznámí umělecký
vedoucí souboru Lukáš Matoušek s historickými nástroji. Vstupné dobrovolné.

Unikátní archeologické objevy v Evropě
15.

Jubilejní XX. ročník celostátní soutěže ve sportovním tanci.

Zámek v Králově Dvoře

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity Brno
ÚT

Trhy v Geoparku Barrandien.

Za svitu lampionů budou zájemci putovat na Městskou horu, uvidí sv. Martina na koni a rozdělí se o Martinské rohlíčky. Akci pořádá RC Slunečnice.

Cestovatelská beseda - Dánsko
ÚT

Základní umělecká škola Václava Talicha v Berouně zve na koncert akustické
kytary, na kterém vystoupí Kozo Kate z Japonska a Stanislav Barek z ČR.

Městská hora

Ars Cameralis
NE

Přednáška doc. Roberta Adama z Filosofické fakulty v Praze zaměřená na vývoj
českého jazyka ve 21. století. Akce se koná v rámci Berounské akademie.

Černý vršek

FlerJarmark
SO

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Komenského na Závodí potrvá od 1. do 24.
listopadu.

Vernisáž výstavy Martina Becka. Fotografie si můžete prohlédnout do 24.
listopadu.

Koncert akustické kytary
PÁ

V rámci dalšího klubového večera vystoupí C.O.P., Bluegate, Burizon.

Galerie v Holandském domě

Lampionový průvod
PÁ

11/2017

Kulturní dům Plzeňka

Další setkání v rámci pravidelných cestovatelských besed. Tentokrát se
s Pavlem Čápem vypravíme do Dánska.
6. koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
Nové pohledy na nejstarší evropské dějiny ve světle nejnovějších archeologických nálezů přiblíží archeolog Daniel Stolz v rámci cyklu Setkání s autory,
které máte rádi.
Další cestovatelský večer Modrýho Berouna vás tentokrát zavede do Severovýchodní Číny.
Koncert elektronického písničkářského projektu z Prahy.
Konference s podtitulem „návrat autora na místo činu“. Představí Hájkovy
kroniky v novém světle. představí Hájkovu kroniku v novém světle.
Divadélko Kůzle představí pohádku pro děti.
Dům dětí a mládeže Beroun zve na lampionový průvod, sraz u sochy Mistra Jana Husa.
Taneční kurzy Romany Chvátalové.
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19.

Posezení s… Frajeři z Galerky
NE

16:00

Staropražské písničky a kuplety.

Kulturní dům Plzeňka

Epilog MHF Talichův Beroun
ÚT

19:30

V rámci epilogu XXXV. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun vystoupí Jan Talich (housle) a Petr Jiříkovský (klavír).

Kulturní dům Plzeňka

Workshop adventní věnec
21.

ÚT

16:00

Muzeum berounské keramiky

Jan Spálený trio
ÚT

20:00

V kavárně se můžete těšit na bluesovou klasiku.

Kavárna Jiná káva

Komunikace a dobré vztahy
ÚT

18:00

Přednáška na téma základní lidská práva a vzájemné porozumění.

Čítárna MIC Beroun

Cesta lodí po Holandsku
ČT

16:00

Beseda Věry Čiperové.

Čítárna MIC Beroun

Noc venku
23.

ČT

Gymnázium J. Barranda

Historie a modernizace trati
ČT

17:30

Městská knihovna Beroun

Abraxas support Souperman
ČT

19:30

PÁ

19:00
20:00

Pořádá FCH Beroun pod záštitou Římskokat. farnosti Beroun. Výtěžek podpoří Katolickou MŠ v Berouně a Azyl. dům pro matky/otce s dětmi v tísni v Lochovicích.

Kulturní dům Tetín

Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
SO

Tentokrát se budou vyrábět netradiční adventní svícny. Na tvoření je nutné
se nejpozději do 23. listopadu přihlásit v DDM Beroun.

DDM Beroun

Den pro dětskou knihu
25.

SO

Městská knihovna Beroun

33. ročník běhu Svatojánská 20
SO

13:00

26.
27.

16:00

Dechový orchestr ZUŠ Lounských - Pluk šťastných dechařů.

Kulturní dům Plzeňka

Diskotačení - Mikulášská
NE

14:00

Společenský dům Zdice

Náš kraj 2017
PO

Galerie Holandský dům

Umění v Berouně, umění ve veřejném prostoru
ÚT

28.

17:00
20:00
17:30

Sál České pojišťovny

Komedie o tom, jak je snadné spadnout do manželské krize. Hrají: Petr
Nárožný, Zuzana Slavíková, Naďa Konvalinková, Antonín Procházka a další.

Čítárna MIC Beroun

Výstava ZŠ Wagnerovo náměstí
29.

ST

30.

19:30

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ Wagnerovo náměstí potrvá do 22. prosince.

Kavárna Jiná káva

Koncert jednoho z nejuznávanějších hráčů na foukací harmoniku v ČR
s kapelou + degustace vín.

Přednáška o Anežce Přemyslovně
ČT

17:00

Zámek v Králově Dvoře

Retro večery U Madly
Listopad

PÁ- SO

od 20:00

Retro Bar U Madly

Taneční pátky a soboty U Štiky
PÁ- SO

od 20:00

S básnířkou, literární kritičkou, redaktorkou a tanečnicí Simonou Rackovou o psaní, tanci a poezii si budou povídat Lenka a Peter Kuharovi.

Galerie V Podloubí

Charlie Slavík
ST

Výstava vítězných prací z fotografické a keramické soutěže bude k vidění
do 2. prosince.
Slavnostní křest knihy „Umění v Berouně“, která vznikla ve spolupráci
s Muzeem Českého krasu.

Literární večer stranou se Simonou Rackovou
ÚT

Přijďte se pobavit na Mikulášské diskotačení.

Muzeum Českého krasu

S tvojí dcerou ne
ÚT

Celostátní akce pro děti.
Běžecký závod pro dospělé. Start ve 13:00 u Základní školy Závodí, trasa
vede podél řeky Beroun – Srbsko – Svatý Jan pod Skalou.

Beroun Závodí

Koncert filmové hudby s projekcí
SO

Jiří Zahradník přiblíží historii a modernizaci trati Beroun – Rudná u Prahy
– Praha.

Taneční kurzy Romany Chvátalové.

Kulturní dům Plzeňka

VI. Benefiční ples Farní charity Beroun
PÁ

Celorepublikový počin na podporu lidí bez domova se v Berouně uskuteční
v sále a na dvoře Gymnázia Joachima Barranda.

Koncert.

Kulturní dům Plzeňka

Taneční kurzy
24.

Pronikněte do tajů profesionální květinové vazby s profesionální floristkou
Evou Štástkovou.

Restaurace U Štiky

Přednáška o Anežce Přemyslovně v podání Josefa Žemličky, předního českého historika a odborníka na přemyslovské období. Vstupné dobrovolné.
3. 11. Dj Tomáš Mašek, 4. 11. Dj Harwey, 10. 11. Dj Martin Šmíd, 11. 11.
Dj Zdeněk Vranovský, 17. 11. Dj Tomáš Mašek, 18. 11. Dj Harwey, 24. 11.
Dj Martin Šmíd, 25. 11. Dj Jiří Pergl
3. a 4. 11. DJ Jarda Petarda, 10. 11. Sortiment – živá hudba, 11. 11. DJ
Pupík, 17. 11. PHZS – živá hudba, 18. 11. DJ Jarda Petarda, 24. 11. Sortiment – živá hudba, 25. 11. DJ Pupík

Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě úterý, kdy probíhají
pravidelné kurzy. Volné místo v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Zájemci se mohou přihlásit v Muzeu berounské keramiky. Více na www.
muzeumberounskekeramiky.cz.
Městské informační centrum uvítá další cestovatele, kteří by rádi o svých cestách vyprávěli. V případě zájmu kontaktujte MIC, mic@mkcentrum.cz.
O víkendech a svátcích můžete navštívit nově otevřené Muzeum Hořovicka, pobočku Muzea Českého krasu. So, ne a svátky: 10:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00.
Pokračující výstavy: Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech našich předků (Muzeum Českého krasu v Berouně, do 2. 4. 2018), Do Anglie s Karlem Čapkem a Josef Čapek – malíř, básník spisovatel (Domov seniorů TGM v Berouně, do 28. 2. 2018), JÁ A HUDBA (Muzeum berounské keramiky,
do 21. 11.), Tónina lesního ticha (Kulturní dům Plzeňka, do 14. 11.), Zuzana Svobodová – obrazy a keramické objekty (Městská galerie Beroun, do 16. 11.)

n Výstavy
www.mesto-beroun.cz

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce
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Městské kino Beroun
Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun@iol.cz, www.kinoberoun.cz n Rezervace elektronicky na www.tickets-online.cz n Pokud
chcete dostávat každý den zdarma krátkou SMS o programu kina, zaregistrujte se na tel. čísle 774 905 223
Vzhledem ke koordinaci uzávěrek filmových vydavatelů a Radničního listu není pokaždé možné vytisknout program ve finální verzi.
Prosíme proto návštěvníky, aby si aktuálnost programu vždy ověřili na webových stránkách kina www.kinoberoun.cz. Děkujeme za pochopení.
datum
1.

ST

2.

ČT

3.

PÁ

4.

SO

5.

NE

6.

PO

začátek

název

17:30

Sněhulák

20:00

Zahradnictví: Dezertér

18:30

Milada

17:30

Alibi na klíč

20:00

Thor: Ragnarok

15:30

My Little Pony Film

17:30

Bajkeři

20:00

Sněhulák

15:30

Příšerákovi

18:30

čas
USA/VB/ŠVÉ

120

ČR/SLO

115

ČR

130

FR

90

USA

120

USA/KAN

99

ČR

95

USA/VB/ŠVÉ
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Milada

ČR

130
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Thor: Ragnarok

USA
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ČR
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Zahradnictví: Dezertér
Zabití posvátného jelena
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VB/USA/IR
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ÚT
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20:00
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ST
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Route 66 (beseda s tvůrci)

ČR

15:30

Bába z ledu

ČR
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ČT
18:30

Suburbicon: Temné předměstí

USA

105

17:30

Geostorm: Globální nebezpečí

VB/USA
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20:00

Vražda v Orient expresu

USA/MALTA

110

15:30

Příšerákovi

17:30

Po strništi bos

20:00

Thor: Ragnarok

15:30

Maxinožka

18:30

Bajkeři

17:30

Vražda v Orient expresu

20:00
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NE

NĚM/VB
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ČR
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USA
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FR/BEL

91

ČR

95

USA/MALTA

110

Milada

ČR

130

17:30

Alibi na klíč

FR

90

20:00

Fantastická žena

CHI/NĚ/FR

100

17:30

Zahradnictví: Dezertér

ČR/SLO

115

20:00

Suburbicon: Temné předměstí

PO

ÚT

ST

USA

105

USA/VB/
ŠVÉ

120

15:30

Sněhulák

18:30

Zahradnictví: Nápadník

ČR

120

17:30

Liga spravedlnosti

USA

120

20:00

Jigsaw

USA/KAN

91

15:30

Maxinožka

FR/BEL

91

17:30

Vražda v Orient expresu

USA/MALTA

110

20:00

Liga spravedlnosti

USA

120

15:30

My Little Pony Film

USA/KAN

99

18:30

Zahradnictví: Nápadník

ČR

120

17:30

Liga spravedlnosti

USA

120

20:00

Zahradnictví: Nápadník

ČR

120

ČT

PÁ

SO

NE

PO

www.mesto-beroun.cz

popis
Filmová adaptace stejnojmenného světového bestseleru od JO NESBØ. Harry Hole je enfant terrible týmu,
vyšetřujícího zločiny v norské metropoli.
Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953.
Film inspirovaný životem JUDr. Milady Horákové. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy,
v jejíž osobnosti a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích
řídila více svým svědomím než srdcem.
Užívejte si neřestí, „Alibi na klíč“ to za vás vyžehlí. „Alibi na klíč“ je kancelář, která vymyslí a poskytne
alibi na cokoliv, co chcete.
Thor je uvězněn a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok.
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, protože
musí zachránit svůj milovaný domov.
Nevlastní bratři Jáchym a David se musí na nátlak rodičů vydat na dvousetkilometrový cyklovýlet.
Filmová adaptace stejnojmenného světového bestseleru od JO NESBØ. Harry Hole je enfant terrible týmu,
vyšetřujícího zločiny v norské metropoli.
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají.
Film inspirovaný životem JUDr. Milady Horákové. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy,
v jejíž osobnosti a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích
řídila více svým svědomím než srdcem.
Thor je uvězněn a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok.
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je
rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov.
Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953.
Špičkový kardiochirurg na sebe přivolává tragédii antických rozměrů. Kino ART.
Závěrečný díl trilogie celovečerních dokumentů o slavné americké Route 66 režiséra Tomáše Zindlera.
Hlavní roli filmu převzal Zdeněk Jurásek, který se po osmnácti letech rozhodl znovu projet hlavní ulici
Ameriky na kole.
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život, který se doposud točil výhradně kolem jejích synů, snach a vnoučat.
Jedné noci život v malebném městě Suburbicon změní vloupání do rodinného domu. Gardnerova manželka Rose je zavražděna.
Přední představitelé z celého světa se dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě satelitů k řízení globálního
klimatu. Ale nyní se něco pokazilo.
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají.
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je
rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov.
Thor je uvězněn a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok.
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného
tatínka.
Nevlastní bratři Jáchym a David se musí na nátlak rodičů vydat na dvousetkilometrový cyklovýlet.
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.
Film inspirovaný životem JUDr. Milady Horákové. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy,
v jejíž osobnosti a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích
řídila více svým svědomím než srdcem.
Užívejte si neřestí, „Alibi na klíč“ to za vás vyžehlí. „Alibi na klíč“ je kancelář, která vymyslí a poskytne
alibi na cokoliv, co chcete.
Marina, servírka a zpěvačka a Orlando, starší muž, se do sebe zamilují a plánují společnou budoucnost.
Orlando však náhle umírá. Kino ART.
Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953.
Jedné noci život v malebném městě Suburbicon změní vloupání do jejich domu. Gardnerova manželka
Rose je zavražděna.
Filmová adaptace stejnojmenného světového bestseleru od JO NESBØ. Harry Hole je enfant terrible týmu,
vyšetřujícího zločiny v norské metropoli.
Filmová trilogie posledním filmem NÁPADNÍK dochází ke svému konci. Na řadě je tentokrát rodina majitele zahradnictví.
Poháněný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým nesobeckým činem se Bruce Wayne
a Diana Prince spojí proti ještě většímu nepříteli.
Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve městě. V průběhu vyšetřování všechny důkazy
jednoznačně ukazují na jednoho muže: Johna Kramera.
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného
tatínka.
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.
Poháněný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým nesobeckým činem se Bruce Wayne
a Diana Prince spojí proti ještě většímu nepříteli.
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, protože
musí zachránit svůj milovaný domov.
Filmová trilogie posledním filmem NÁPADNÍK dochází ke svému konci. Na řadě je tentokrát rodina majitele zahradnictví.
Poháněný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým nesobeckým činem, se Bruce Wayne a Diana Prince spojí proti ještě většímu nepříteli.
Filmová trilogie posledním filmem NÁPADNÍK dochází ke svému konci. Na řadě je tentokrát rodina majitele zahradnictví.
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30.

ČR
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20:00

Dokud nás svatba nerozdělí

FR
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17:30

Alibi na klíč

FR

90
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USA/MALTA
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15:30

Po strništi bos

ČR
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18:30

Táta je doma 2

USA

100
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15:30
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Příšerákovi

NĚM/VB
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96
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Zahradnictví: Nápadník

ČR

120

20:00

Liga spravedlnosti

USA

120

15:30

Maxinožka

FR/BEL

91

18:30

Táta je doma 2

USA

100

17:30

Zahradnictví: Nápadník

ČR

120

20:00

Tom of Findland

FI/ŠV/DÁ

115

17:30
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ČR
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20:00

Hráči se smrtí

USA
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17:30
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USA
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Zahradnictví: Nápadník

ČR
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ČT

26.
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23.
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Volný čas
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Sídlo: Pražská 108, Beroun-Závodí
Angličtina pro děti již od 2 let. Velmi
efektivní a zábavná metoda Helen Doron
English, prověřená dlouholetou praxí
po celém světě, založená na principech
učení mateřského jazyka. Celá lekce pouze v angličtině! Více na www.helendoron.
cz, FB @HelenDoronEnglishBeroun.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
(na křižovatce u Tiby, býv. Čtyřlístek)
Fitness studio je zaměřené na cvičení
pro ženy formou nekonečného kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace.
Cvičení je vhodné pro ženu každého
věku a kondice. Nabízíme také individuální tréninky a skupinové lekce - tabata,
zdravá záda, piloxing barre, piloxing
a cvičení maminek s miminky v nosítku
(šátku). Více informací na webu.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle pro děti od 6 měsíců,
chůva má nejvýše 2 malé děti. Školka
pro děti od 2 let. Jsme menší kolektiv,
maximálně do 12 dětí. Chůvy docházejí
do rodin i v případě nemoci. Kroužky
pro šikovné děti.

www.mesto-beroun.cz

Film inspirovaný životem JUDr. Milady Horákové. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy,
v jejíž osobnosti a životě byly morální principy zakořeněny tak silně, že se často ve svých rozhodnutích
řídila více svým svědomím než srdcem.
Když organizujete luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to říká o nějaký průšvih.
A když se má něco pokazit, tak se to opravdu pokazí a nezůstane jen u toho.
Užívejte si neřestí, „Alibi na klíč“ to za vás vyžehlí. „Alibi na klíč“ je kancelář, která vymyslí a poskytne
alibi na cokoliv, co chcete.
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.
Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu, kdy je
rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov.
Z Dustyho a Brada jsou teď kámoši. Dokonce se rozhodnou, že letošní Vánoce stráví všichni pohromadě
jako jedna velká šťastná rodina. Plán dostane zásadní trhliny...
Přenos z Opéra royal de Wallonie. Dirigent: Paolo Arrivabeni, sborový mistr: Pierre Iodice.
Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka. Jenže ty opravdové trable Wishbonovy teprve čekají.
Filmová trilogie posledním filmem NÁPADNÍK dochází ke svému konci. Na řadě je tentokrát rodina majitele zahradnictví.
Poháněný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým nesobeckým činem, se Bruce Wayne a Diana Prince spojí proti ještě většímu nepříteli.
Náctiletý outsider Adam se vydává na dobrodružnou cestu, aby odhalil záhadu svého dávno ztraceného
tatínka.
Z Dustyho a Brada jsou teď kámoši. Dokonce se rozhodnou, že letošní Vánoce stráví všichni pohromadě
jako jedna velká šťastná rodina. Plán dostane zásadní trhliny...
Filmová trilogie posledním filmem NÁPADNÍK dochází ke svému konci. Na řadě je tentokrát rodina majitele zahradnictví.
Obří svaly, naddimenzované genitálie a fetiš pro upnuté uniformy. Homoerotické kresby finského
umělce tvořícího pod pseudonymem Tom of Finland se už staly součástí popkultury.
Adam Krajňák je otcem rodiny a zároveň také hlavou pohraniční kriminální skupiny, která pašuje přes
slovensko-ukrajinskou hranici cigarety.
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny snaží získat odpověď na otázku, zda existuje
život po smrti.
Poháněný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým nesobeckým činem, se Bruce
Wayne a Diana Prince spojí proti ještě většímu nepříteli.
Filmová trilogie posledním filmem NÁPADNÍK dochází ke svému konci. Na řadě je tentokrát rodina
majitele zahradnictví.
Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou existenci před okolním
světem.

Dula a laktační poradkyně
Mamily Martina Šebestová
www.duladula.cz
Telefon: 777 967 207
E-mail: martinasebestova@gmail.com
Jsem Dula a laktační poradkyně Mamily, lektorka těhotenského cvičení.
Setkáváme se v Berouně každé úterý
večer v 18:30 v útulném prostoru
jménem „Prostor“, Plzeňská 27. Jsem
lektorka předporodní přípravy a kontaktního a láskyplného rodičovství. Více
na webu.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné,
hudební, sportovní kroužky, počítačový
kroužek, modeláři aj. Každý měsíc se
v „domečku“ koná Sobotní tvoření pro
rodiče s dětmi (v Domě dětí a mládeže,
Svatojánská 217, Beroun - Závodí).
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN vás zve do rodinného prostředí, kde na vás čeká 70ti
minutová lekce spinningu (60 minut
spinning + 10 minut protažení) nebo
lekce SPINBODY (spinning + posilování
nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Více informací nejdete webu.
Flexy - bary + balanční čočky + míče
Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora

Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 – 19:00.
Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém,
předcházení pádům a odblokování
negativních nálad. Používám FLEXY BARY, velké a malé míče, balanční čočky, židle, popruhy.
Foto-video klub Vráž
Telefon: 774 808 619
E-mail: Luciestajerova@seznam.cz
Foto-video klub ve Vráži přivítá do svých
řad nové filmaře a fotografy amatéry.
Více informací e-mailem nebo telefonicky.
Idea Creative s.r.o.
www.idea-creative.cz
Telefon: 724 860 811
E-mail: marikova.mila@idea-creative.cz
Dětské tvoření v Idea Creative. Tvoříme
každou středu od 15:30 do 17:00. Cena
130Kč. Na kurz je možné se přihlásit nejpozději den předem telefonicky, e-mailem
nebo osobně na pobočce v Berouně.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Je-li ještě volné místo, můžete do kurzu kdykoli přistoupit (cena kurzu bude
snížena o již odučené hodiny). Náhledy
zdarma - přijďte si kurz nejprve vyzkoušet! Naše tipy: příprava ke zkoušce
Cambridge English FIRST, konverzační
kurzy angličtiny s rodilým mluvčím
pro děti, juniory a dospělé. SLEVY 50 %
v rámci akce „Chodí celá rodina!“.
Jaz. škola PaedDr. Henrietty Mottlové
Plzeňská 95, Beroun
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz

Vyučujeme kurzy angličtiny, němčiny,
španělštiny, francouzštiny, italštiny,
ruštiny, češtiny pro cizince a další. Nabízíme konverzační kurzy s rodilými
mluvčími. Připravujeme na státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, Cambridge zkoušky, k přijímacím
zkouškám na střední a vysoké školy,
na státní maturitu (maturita nanečisto).
Doučujeme předměty ZŠ, SŠ a VŠ. Novinky a hodnocení od studentů najdete
na našem Facebooku: Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové.
Kundalíni jóga - Pro zdraví a radost
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Podzimní kurz deseti lekcí kundalíni
jógy. Každé pondělí od 18:30 v podkrovním sále TJ Sokol Beroun, Tyršova 510. Na podzimních lekcích se víc
zaměříme na meditace a vracení se
k sobě samému. Vhodné i pro začátečníky. Na lekce (nejlépe celek) je potřeba
se předem objednat e-mailem nebo telefonem, podložku sebou.
Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Hřiště prošlo v roce
2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky
tomu je nyní určeno pro lehkou atletiku,
hokejbal, in-line hokej, florbal, malou
kopanou, házenou, tenis, stolní tenis,
basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení půjčuje sportovní potřeby,
poskytuje sportovcům zázemí. Díky
osvětlení v areálu je po předchozím objednání možné sportovat i ve večerních
hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné
stolní tenis. Rezervace telefonicky.
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Miniškolička Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606 917 991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Soukromá miniškolička pro děti již od 1
roku. Rádi pomůžeme vašim nejmenším
v nové životní etapě, usnadníme jim zvykání na nové prostředí, nové kamarády
a hlavně pomůžeme v nejtěžší a nejdůležitější fázi a to odpoutání se od maminek.
Move&Food
www.moveandfood.cz
Telefon: 731 575 531
E-mail: annor@centrum.cz
Pokud sníte o pevném těle, je pro vás řešením unikátní permanentka „Bikiny“.
V nabídce jsou 2 balíčky cvičení (10 či
15 vstupů) včetně konzultace o výživě
a dalšími bonusy. Více na webu. Cvičení probíhá v soukromí v malém počtu
zákazníků - kapacita studia je 8 osob.
Na lekce je nutné se předem objednat.
Pro zdraví 21 z.ú.
www.prozdravi21.cz
E-mail: z.benesova@prozdravi21.cz
Psychosomatika pro rodiče, učitele a veřejnost 21. 11 od 16:00 Gymnázium
J. Barranda, Talichova 824. Přednáší
PhDr. Helena Franke, PhD., rodinná terapeutka a psycholožka. Seminář je určený
všem, kteří se zajímají o psychosomatiku
a její vliv na mezilidské vztahy. Vstup volný.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz
Neděle 5. 11. 10:00 – 16:00 Učím se
rád pro školáky 9 - 14 let, kteří se při
učení nechtějí trápit. Sobota 11. 11.
od 16:00 Putování za Sv. Martinem - legenda ožívá. Sraz na parkovišti u městské knihovny. Úterý 14. 11. od 9:00
Máma v práci a co rodina? Středa 22.
11. od 18:00 Vztahy a komunikace v rodině, pátek 24. 11. od 16:30 Otisky nožek nebo ruček do kachlů a pondělí 27.
11. Lekce šití Velká taška s Veronikou
Sovovou. Více na webových stránkách.
SPORT D5
www.sportd5.cz
Telefon: 777 073 727
E-mail: info@sportd5.cz
Máte rádi aktivní životní styl, ale dopřejete si i kvalitní relax? Dorazte za námi
do znovuotevřeného sportovně-relaxačního centra SPORT D5 v Králově Dvoře.
Můžete si zahrát squash, stolní tenis
nebo spálit nějakou tu kalorii na skupinové lekci. Poradíme, co je pro vás to
pravé a po tréninku se můžete odměnit
třeba hodinkou ve finské sauně nebo
infrasauně. Vybírat můžete z více než
12 různých druhů cvičení. Více informací na webu nebo přímo na tréninku.
Sport Eden Beroun
Pod Homolkou 1482, Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena je dětem
od 5 let. Účastníci mají volný vstup na tréninkové plochy, putting green a na driving
range vč. míčků, jedenkrát nebo dvakrát
týdně trénink s profesionálním trenérem
a zapůjčení golfových holí zdarma.
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Dětská tenisová akademie: zaměřena
na děti a mládež od 5 do 16 let. Florbalový oddíl Sport Eden Beroun: florbalový
oddíl má k dispozici multifunční halu
sportovního centra a zaměřuje se především na práci s dětmi ve věku od 6 do 16
let, ale i na dospělé.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
Připravili jsme pro vás široké spektrum
kurzů JÓGY, od jemných až k dynamickým, od začátečníků k pokročilým,
od miminek po seniory. V kurzech máme
poslední volná místa. Hlásit se můžete
do nově otevřeného kurzu nedělní odpolední HATHA JÓGY PRO ZAČÁTEČNÍKY, startuje 1. listopadu. Novinkou jsou
speciální kurzy pro těhotné a po porodu,
jóga v těžkém období. Kompletní nabídka je aktualizovaná na webu studia.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen
od 15:00 do 21:00. Na sobotu či neděli
je nutno si kurt objednat dopředu. Objednávka dopředu je možná i v týdnu.
Kurt bude potom určitě váš. Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch,
šaten. Půjčujeme rakety, míče apod.
Objednávky telefonicky po 15:00 nebo
e-mailem.
Studio Kytka
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
E-mail: kytkama@seznam.cz
Probíhají kurzy 9-12/17 plavání miminek a dětí od 6 měsíců do 6 let a předškoláčků 4 – 7 let v Akádě. V druhé polovině listopadu budeme zapisovat děti
do kurzů od ledna do března 2018. Přihlášky na plavání dětí od narození do 6
měsíců doma. Více informací na www.
studio-kytka.cz
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!
Svatava Zítková
Úzká 112/2, Beroun – Závodí
www.matematika-beroun.cz
Telefon: 776 031 692
E-mail: zitkova@matematika-beroun.cz
Nabízíme kurzy matematiky připravující studenty k přijímacím zkouškám
z matematiky pro 5., 7. a 9. třídu. Již
nyní se lze zapisovat do intenzivních
kurzů, které poběží od ledna do března
2018. Více informací na www.matematika-beroun.cz.
Těhotenská jóga
Web: kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com

Pravidelné lekce jógy pro budoucí
maminky, každé úterý v Yogaway
od 17:30 do 18:30. Na lekci se zaměřujeme na vrácení se k samým
sobě, vnímání přítomnosti miminka
v nás, ztišení, prohloubení dechu,
udržení pružného těla a pozitivní
energie.

TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
Otevřeno PO - PÁ 8:00 až 22:00, SO
a NE 8:00 až 20:00. Trvale snížené ceny
na slender stoly a vacushape! Možnost
platby kartou. Přehledy na webu.

Listopad v Domově seniorů TGM Beroun
Fotograf Vladimír Radil, Do Anglie s Karlem Čapkem a  Josef Čapek –
malíř, básník spisovatel - výstavy jsou zpřístupněny veřejnosti každý den
od 7:00 do 19:00.
Středa 1. 11. od 14:30 - Beseda s pastorem p. Melwigem z Křesťanského sboru na téma Existuje spravedlnost?
Pátek 3. 11. do 14:30 - Hudební vystoupení s Martinem Krulichem
Hudební cesta časem.
Středa 8. 11. od 14:30 - Židovství, etické náboženství, beseda s evangelickým knězem p. Vymětalem.
Čtvrtek 9. 11. od 15:00 - Vystoupení Cirkusu - Eduardo.
Pátek 10. 11. od 14:30 - Martinská slavnost s hudebním vystoupením
Jany Hruškové.
Středa 15. 11. od 14:30 - Topinkování
Čtvrtek 16. 11. od 14:30 - Hudební vystoupení harmonikáře Jana Kubíka.
Čtvrtek 23. 11. od 9:30 - Povídání Pod Studánkou, beseda z Městské
knihovny Beroun s paní L. Švecovou, od 14:30 Společenská hra BINGO
Pondělí 27. 11. od 14:30 - Hudební vystoupení s Vladimírem Pecháčkem ze skupiny Šlapeto
Čtvrtek 30. 11. od 14:30 - Vánoční jarmark v Domově seniorů TGM Beroun
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:00 - 15:30 - Zpívání pro radost.
Úplný program naleznete na www.seniori-beroun.cz

Sletová štafeta odstartovala nácviky na všesokolský slet

N

ácviky na XVI. Všesokolský slet
jsou v plném proudu napříč
celou Českou republikou, včetně
Berouna. Odstartovala je sletová
štafeta, která byla v Berouně k vi-

dění v sobotu 23. září před místní
sokolovnou. Součástí byl bohatý
doprovodný program. Štafeta se
následně na kolech vydala směrem
k sokolovně v Králově Dvoře. n

Týden sociálních služeb
Začátkem října se uskutečnil
Týden sociálních služeb. Zájemci tak mohli zavítat například
do Penzionu pro seniory v Berouně. Tuto příležitost si nenechaly
ujít desítky lidí. Návštěvníci prošli
budovu, nahlédli do kroniky penzionu a užili si i kulturní program.
V přízemí se pak představili další
svazy a poskytovatelé sociálních
služeb. n
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Oddechovka nabídne nový repertoár
V září před třemi lety vzniklo na Základní umělecké škole Václava Talicha v Berouně nové hudební těleso, Oddechovka. Název, který
zazněl náhodou na jedné ze zkoušek, skvěle odráží náplň souboru. Oddechovka je zaměřená na dechové nástroje a zároveň si všichni
členové souboru chodí při hraní tak trochu oddechnout od všedních starostí a ponoří se do kouzelného světa hudby. O kapele, která
je složená téměř výhradně ze studentů a absolventů školy, jsme si povídali se Štěpánem Medem a Vladislavem Šebkem, kteří společně
soubor vedou.  

K založení Oddechovky
vedly tři důvody

D

ůvody, proč na základní umělecké škole vznikl hudební soubor, byly hned tři. „Chtěli

jsme založit soubor se zaměřením
na dechové nástroje, protože ten
na škole dosud chyběl. Také jsme
chtěli nabídnout studentům, kteří
skončili druhý stupeň, další uplatnění. Rodiče během studia dětem
koupili nástroje za několik tisíc
korun a co dál? Kde se žák uplatní? Tolik zkušeností, aby nastoupil
do nějakého dobrého amatérského
souboru, zatím nemá. Takže Oddechovka slouží i jako nadstavba
dvou stupňů na základní umělecké
škole,“ vysvětlil Vladislav Šebek.
Vznikem souboru navíc základní
umělecká škola splňuje vzdělávací
program, kdy děti mají za povinnost chodit do kolektivní hudební
praxe. „V souborech žák získává
zkušenosti, které mu učitel nemůže
dát na hodině. Souhra s ostatními
nástroji je důležitá a tu se může dítě
naučit jen v souboru,“ dodal Vladislav Šebek.
Vladislav Šebek má na starost
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žesťové nástroje, Štěpán Med dřevěné dechové nástroje. Zkoušky
mají nejprve rozdělené na dvě
skupiny a na závěr cvičí všichni dohromady. „Scházíme se každý čtvrtek odpoledne nejprve na dělené

zkoušce a pak společně, abychom
slyšeli skladby jako celek a aranž
vyzněla tak, jak má,“ popsal průběh zkoušky Vladislav Šebek.

Soubor koncertoval
i v rámci zahájení
Pražského jara

Štěpán Med a Vladislav Šebek.
I když soutěže nejsou pro Oddechovku prioritou, rozhodně se jim
nevyhýbá. „Dali jsme dětem na výběr, jestli se chtějí soutěže zúčastnit. Muzikanta nemůžete k ničemu

nutit, to pak postrádá smysl. Žáci
se ale rozhodli, že to chtějí zkusit,“
upřesnil Štěpán Med. Jednalo se
o soutěž základních uměleckých
škol, která byla v tomto roce zamě-

řená i na dechové soubory. Ve své
kategorii získala Oddechovka nejvyšší, zlaté pásmo.

Příprava
nového repertoáru
V poslední době Oddechovka
střídala koncert za koncertem.
Hlavně závěr školního roku byl
podle slov obou vedoucích souboru velmi nabitý. Proto si Oddechovka nyní naplánovala menší
pauzu. „V letošním školním roce
chceme trochu obměnit repertoár
a to chce čas na přípravu. Na začátku školního roku jsme měli
i soustředění. Potřebujeme čas
připravit s dětmi nový program,“
uvedl Štěpán Med.
A jaký ten nový repertoár bude?
„Zatím se i nadále budeme držet
filmové muziky. Někteří se nás ptají,
proč nehrajeme českou lidovku. Jenže zahrát tyto skladby na dechové
nástroje je obtížné. Navíc chceme
pro děti vybírat skladby, které jsou
pro ně atraktivnější a bližší. Je potřeba volit skladby, které žáci dokáží
zahrát. Postupně chceme do našeho
repertoáru profiltrovat českou lidovku. Máme i swingovou muziku,
zkrátka chceme jim postupně nabídnout různé žánry, aby se je naučili hrát a měli i možnost vybrat si svůj
styl,“ dodal Štěpán Med.
Oddechovka si tedy vzala
na chvíli oddechový čas. Ale určitě
se máme na co těšit. S novým repertoárem se představí na vánočních
koncertech. n

Oddechovka má nyní zhruba
třicet členů a se svým repertoárem
se představila už na řadě akcí. První koncert měla v prosinci, jen několik měsíců od založení souboru.
Které koncerty Štěpánovi Medovi
a Vladislavu Šebkovi nejvíce utkvěly v paměti? „V letošním roce jsme
vystupovali například na Berounských hradbách, na Hořovickém
kulturním létu. Účastnili jsme se
také celostátní akce ZUŠ open, kterou zaštiťovala Magdalena Kožená.
Ale náš stěžejní koncert se uskutečnil na Kampě v rámci zahájení festivalu Pražské jaro,“ uvedli shodně
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Nenápadný modrý dům je už
15 let sídlem komorní galerie

V

ýstavní síň v Holandském
domě slaví 15. výročí. Výstavba čtvrti byla dokončena
na podzim 2001. Hned v srpnu
2002 se bohužel i tudy prohnala
ničivá povodeň, první výstava se
tak v galerii konala až v listopadu
toho roku. Byla o světoznámé pěvkyni Jarmile Novotné.
Výstavní síň slouží i nadále
převážně k výstavám fotografií,
v roce 2010 zde byly ale v rámci
výstavy k 745. výročí první písemné zmínky o městě vystaveny
také exponáty Muzea Českého
krasu v Berouně, v roce 2013 to
byly originály secesních plakátů
z přelomu 19. a 20. století, v roce
2015 zaujaly návštěvníky galerie
fotografie císařských manévrů
z téhož období… Nejvzácnější
za dobu provozu galerie byla
návštěva velvyslance Dánského
království v ČR pana Christiana
Hoppeho, který zde v září 2014
zahájil výstavu Královna Dagmar.
Tato výstava také zaznamenala
dosud nejvyšší návštěvnost.
Galerie Holandského domu
spolupracuje od roku 2014 s publicistou a historikem fotografie
Mgr. Pavlem Scheuflerem, z jehož
Sbírky Scheufler měli návštěv-

níci možnost vidět již tři výstavy
historických fotografií z přelomu
19. a 20. století, čtvrtá výstava
na téma honů a lovů v adventu se
uskuteční letos v prosinci.
Výstavním „bonbonkem“ bude
pro návštěvníky galerie výstava
fotografií Martina Becka Jak mám
bavit svět, která je právě u příležitosti 15. výročí otevření galerie
pořádána. Alena Šustrová n

Galerii v Holandském domě zaplní známé tváře

V

e čtvrtek 2. listopadu bude
v 17:00 zahájena výstava portrétních fotografií Martina Becka.
„Mám rád portréty pana Martina
Becka, protože nezobrazují jen tvář,
ale i duši“, napsal o Martinu Beckovi herecký bard Radovan Lukavský.

Pro galerii Holandského domu
vybral Martin Beck čtyři desítky portrétů členů nejen činohry
Národního divadla v Praze. Vidět
je můžete od 2. do 24. listopadu
v obvyklých časech a výjimečně
bude otevřeno také o státním

Díla pro Salon berounských výtvarníků
odevzdávejte od 14. do 16. listopadu

V

Městské galerii Beroun se až do 16. listopadu koná výstava obrazů
a keramiky berounské výtvarnice Zuzany Svobodové. Po ukončení
této výstavy bude v galerii probíhat úprava interiéru a bude zavřeno.
Poslední výstavou letošního roku bude Salon berounských výtvarníků,
který bude zahájen 13. prosince. Díla pro tento salon můžete odevzdávat
přímo v galerii od 14. do 16. listopadu. n

Cvičení seniorů se spojí s představením kulturních akcí

S

enioři se od ledna mohou
těšit na zajímavou novinku.
Městské kulturní centrum společně s odborem sociálních věcí pro
ně připravuje pravidelné cvičení
na Plzeňce. „Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme,“ tak
zní motto akce, kterou představila Marcela Bergerová.
„Chceme seniorům nabídnout
zajímavou možnost, jak strávit
volný čas mimo svůj domov. Propojíme cvičení s pobytem v hez-

svátku 17. listopadu od 9:00
do 12:00. n

kém prostředí a navíc při každém
setkání představíme kulturní
akce, které by mohli ve městě navštívit. Senioři se navíc sejdou
se svými vrstevníky,“ přiblížila
projekt Marcela Bergerová. Sama
vede pravidelně kondičně – rehabilitační cvičení již jedenáct let.
Cvičení se budou konat od ledna do března, a to každé pondělí
od 14:00 v malém sále Kulturního domu Plzeňka. „Cvičit budeme
na židlích s balančními pomůc-

kami, které budou zájemcům
k dispozici. Vše včetně vstupu je
zdarma. Cvičení není náročné a je
vhodné i pro vozíčkáře. Plzeňka
je bezbariérová,“ dodala Marcela
Bergerová.
Za pravidelnou návštěvnost
budou senioři navíc odměněni
volným vstupem na některou
z kulturních akcí. Tento projekt
se již zkušebně uskutečnil v Penzionu pro seniory, kde měl velký
úspěch. n

DDM Beroun:
Náš kraj 2017

V

ýstava vítězných prací Náš
kraj 2017, které vzešly ze
soutěže pořádané pod záštitou
Středočeského kraje, se uskuteční
v Holandském domě. Soutěžilo se
v kategoriích výtvarné, keramické
a fotografické práce. Podle věku
byly kategorie rozděleny takto:
5-11, 12-15 a 16-18 let. Výstava bude zahájena 27. listopadu
v 10:00, při vernisáži budou vyhlášeni vítězové krajského kola. n

Listopadová beseda seznámí, na co má rodič ve škole právo

V

listopadu se v rámci Místního
akčního plánu rozvoje vzdělávání Beroun uskuteční další akce
pro pedagogické a ostatní pracovníky škol i pro rodiče a veřejnost.
V Rodinném centu Slunečnice
proběhne 13. listopadu od 19:00
debata na téma: Na co má rodič
ve škole právo a do čeho už by mluvit neměl aneb co nejčastěji způsobuje neshody mezi školou a rodiči.
Debatu povede Tomáš Feřtek.
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Dne 15. listopadu Mgr. Lívancová, zkušená dětská psycholožka
seznámí s tématem:
Nadané děti ve škole, jejich identifikace a vzdělávání. Pro
rodiče
připravila
podobný seminář:
Nadané děti, jak se
nezbláznit, který proběhne 29.
listopadu v Rodinném centru Slunečnice od 19:00. Zde je také v plá-

nu beseda se zástupci Fóra rodičů
a EDUin na téma spolupráce rodičů a škol, zvyšování
kvality vzdělávání,
otevřené vzdělávání.
Akce jsou zdarma,
přihlásit se můžete
na: www.rcslunecnice.cz.
Pro ředitele MŠ a ZŠ, školských
a dalších subjektů zapojených
v projektu MAP je určeno výjezdní

setkání, kde je čeká mnoho témat
souvisejících se společným inkluzivním vzděláváním, změnami školské legislativy, doporučením České
školní inspekce atd. Podrobné informace o plánovaných aktivitách
projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání (MAP) ORP Beroun a dokument Roční plán aktivit MAP ORP
Beroun k připomínkování naleznete
na www.mesto-beroun.cz/obcan/
skolstvi/map-vzdelavani/. n
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Vychází básnická
antologie Stranou

Krátce
n Člověk v tísni hledá
      dobrovolníky pro doučování

Člověk v tísni, o.p.s. hledá
do svého týmu v berounské pobočce Programů sociální integrace
dobrovolníky pro doučování dětí
z rodin ohrožených sociálním vyloučením.
Dobrovolník dochází jednou
týdně na dvě hodiny přímo do domácnosti, kde dítě žije. Pomáhá mu
s pochopením školní látky, s domácí přípravou a s rozvojem všeobecného přehledu. V případě zájmu
prosím kontaktujte koordinátorku
podpory vzdělávání Anetu Budovou
na tel: 770 128 272 nebo emailu:
aneta.budova@clovekvtisni.cz

n Englishbooks Day

V sobotu 25. 11. proběhne již 7.
ročník akce Englishbooks Day with
Cambridge P.A.R.K. aneb setkání
fanoušků Helpforenglish.cz, které
pořádá berounské knihkupectví
Englishbooks.cz. Na příznivce čeká
den plný zajímavých seminářů
vedených zkušenými lektory a jedinečná možnost vyzkoušet si ústní
část mezinárodně uznávaných
zkoušek Cambridge English. Oficiální program zakončí bohatá tombola s možností vyhrát zájezd do Anglie či poukaz na vykonání libovolné
zkoušky Cambridge English. V den
konání akce nabízí knihkupectví
prodlouženou otevírací dobu a 20%
slevu na veškerý sortiment. Bližší
informace a registrace na stránkách
www.englishbooks.cz.

n ZŠ V Zahradách se otevře
      veřejnosti

Základní škola V Zahradách zve
zájemce na Den otevřených dveří,
který se uskuteční ve čtvrtek 9. listopadu od 14:00 do 17:00.
„Přijďte se podívat na naši školu, poznat prostředí, jak pracujeme s dětmi, jaké výukové metody
používáme. Jsme soukromá škola
od 1.- 5. třídy s individualizovanou
výukou a respektujícím přístupem,
podporujeme zvídavost, samostatnost a komunikaci“ zve na Den otevřených dveří ředitelka školy Petra
Illnerová.

n Foto a video klub  Vráž
     hledá nové členy

Vrážský Foto a video klub, který
se schází už 10 let, zve k nezávazné
návštěvě ty, kteří mají podobnou
zábavu jako svého koníčka a jsou
ochotni ukázat svoji práci ostatním. Třeba se někomu bude mezi
námi líbit a posílí naše řady. Více
informací e-mailem luciestajerova@
seznam.cz nebo telefonicky na čísle
774 808 619. n

www.mesto-beroun.cz
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Oslavy 6. výročí otevření
v Domově seniorů TGM
D

ne 3. října slavil berounský
Domov seniorů TGM své 6.
výročí otevření. V rámci slavností byl připraven bohatý program pro klienty i hosty domova.
Po celý den byl domov otevřen veřejnosti v rámci Dne otevřených

Český jazyk do třetice
v Berounské akademii

T

řetí lekce zaměřená
na vývoj českého jazyka
ve 21. století v rámci Berounské akademie se uskuteční
2. listopadu od 17:30 v Městské knihovně v Berouně.
V přednášce Roberta Adama
z Filozofické fakulty v Praze
se dozvíme, kolik anglických
výrazů dnes běžně používáme
a podle mnoha signálů se tento tlak na současnou češtinu
bude stále stupňovat. n

dveří a všichni měli také možnost
navštívit celodenní program
nebo si pochutnat na slavnostním obědě.
Dopoledním programem s tématem „Karel Čapek“ prováděla
paní profesorka Marie Poledníková z Gymnázia Joachima Barranda Beroun, v rámci „Vzdělávání bez bariér“, vzdělávacím
programem pro seniory, který
v domově funguje již od roku
2012. Odpoledne se uskutečnilo
slavnostní otevření výstav „Josef
Čapek – malíř, básník, spisovatel“ a „Do Anglie s Karlem Čapkem“.
Nejsrdečnějším bodem oslav
bylo slavnostní oceňování klientů, zaměstnanců, dobrovolníků
a spolupracujících organizací
s Domovem seniorů TGM.
Program doprovázela dechová hudba Berounská šestka pod
vedením Vladimíra Mužíka. n

těchto dnech vychází elektronická básnická antologie, mapující
druhých pět let festivalu Stranou
– evropští básníci naživo. Zahrnuje
čtyřiaosmdesát českých i zahraničních autorů, vynikajících básníků,
spisovatelů a hudebníků i výtvarných
umělců. Ojedinělý výbor předních
a ve svých zemích velmi ceněných autorů představuje jejich tvorbu v originálním jazyce a v překladu do češtiny
a do angličtiny. Antologie vznikla
ve spolupráci spolku Stranou a Ateliéru uměleckého překladu a vydalo
ji nakladatelství Machart. Ke stažení
je bezplatně v několika formátech
pro čtečky, mezi jinými například
na stránkách knižního distributora
Kosmas. (lkd) n

Unikátní archeologické objevy v Evropě

Poděkování

ové pohledy na nejstarší evropské dějiny ve světle nejnovějších archeologických nálezů přiblíží archeolog Daniel Stolz, který pro
cyklus Setkání s autory, které máte
rádi připravil mimořádně zajímavý
přehled nejnovějších důkazů o velké kulturní a hospodářské vyspě-

Chtěla bych poděkovat paní
Izbické, dceři zakladatele a organizátora Hrnčířských trhů. V předvečer trhů, v pátek 8. září jsem měla
domluvenou schůzku s jedněmi
vystavovateli na náměstí v Berouně.
Nemohla jsem je najít a pomoc přišla
právě od paní Izbické.
Nesmírně ochotně a s velkým
pochopením mně je našla a vše
dobře dopadlo. A proto jí chci velice
poděkovat. Víte, v dnešní uspěchané
době a velkým zhoršením mezilidských vztahů se s takovým jednáním
setkáme zřídka.
A vzhledem k tomu, že jsem
stará žena a ještě k tomu invalidní,
si nesmírně vážím takového jednání. Město Beroun může být hrdo
na takovéto občany. MUDr. Svatava
Ročková n

N

losti tak zvaných primitivních národů. Přednáška bude doprovázena
projekcí, která nás seznámí s významnými archeologickými objevy
u nás i u našich sousedů. Přednáška se koná ve středu 15. listopadu
od 17:30 v Městské knihovně v Berouně. Vstup volný. (mh) n

Za Svatovítským pokladem podruhé

S

vynikajícím průvodcem, kurátorem uměleckých sbírek
Pražského hradu J. Sojkou se téměř
šedesát účastníků říjnové výjezdní besedy seznámilo se vzácnými
liturgickými předměty i uměleckou výzdobou Kaple svatého Kříže
na Pražském hradě, kde je tento
unikátní zlatý poklad vystaven.

Na pozvání pana Sojky bude poznávání pokladů Pražského hradu
pokračovat v adventním čase další
návštěvou, tentokrát rozsáhlých depozitářů uměleckých děl. Vzhledem
k velkému zájmu bude i tato akce
omezena na maximálně 60 osob.
Sledujte proto informace v Radničním listě. Marie Holečková n
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Ocenění nadějným sportovcům

V

obřadní síni radnice se ve čtvrtek 5. října sešli úspěšní sportovci
z Jungmannovy základní školy a Základní školy Wagnerovo náměstí. Starosta Ivan Kůs jim za jejich vzorné reprezentování školy a města
předal diplom a upomínkové dárky. n

Studenti se seznámili
s problematikou migrace a cestování

N

Zvýšení cen obědů ve školách

O

d 1. listopadu zdražuje firma Scolarest obědy ve školních jídelnách, a to o tři koruny.
„Důvodem je razantní nárůst
cen vstupních surovin pro přípravu jídel. O této změně, jejích
důvodech a konkrétních podmínkách jsme jednali s vedením

školy a města,“ informoval o navýšení cen zástupce Scolarestu.

a začátku nového školního
roku se studenti několika
tříd Obchodní akademie, Střední
pedagogické školy a Jazykové školy zúčastnili přednášky na téma
migrace a cestování. Cílem programu bylo seznámení s globálními a lokálními aspekty migrace,
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zamyšlení nad důvody migrace,
výhodami a nevýhodami, které
migrace přináší. n

Z družiny ZŠ Komenského
V rámci Evropského týdne mobility do družiny ZŠ Komenského zavítali strážníci městské policie. S dětmi
si povídali o své práci, měli pro ně
připravené zajímavé ukázky a odpovídali na zvídavé otázky žáků.

Ceny obědů platných
od 1. 11. 2017
Kategorie 7 – 10 let 28 Kč
Kategorie 11 – 14 let 30 Kč
Kategorie 15 let a starší 32 Kč

křest kalendáře 1.11. 2017 v 18.00
v Muzeu berounské keramiky v Zámečnické ulici
k tanci a poslechu zahrají Chat@ri

Srdečně všechny zvu

Zájezd na vánoční trhy

S

vaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR pořádá 9. 12.
výlet na Vánoční trh v Drážďanech.
Cena zájezdu je 350 Kč. Odjezd:
Beroun, Praha. Bližší informace získáte na čísle: 721 173 117,
nebo prostřednictvím e-mailu:
ivaneuschlova@centrum.cz. n

Pomoc osobám
se sluchovým postižením

B

erounská pobočka Centra pro
neslyšící a nedoslýchavé nabízí
sociální poradenství osobám se sluchovým postižením. Dále poskytuje
péči o sluchadla klientů, bezplatné
zapůjčení kompenzačních pomůcek, zprostředkování tlumočnických
služeb pro neslyšící. Pobočka sídlí
Na Parkáně 111, Beroun – Penzion pro seniory. Otevřeno je v úterý
a ve čtvrtek od 9:00 do 13:00. Kontakt:
Ivana Neuschlová, tel.: 766 559 681,
e-mail: beroun@cnn-ops.cz. n

www.mesto-beroun.cz

Nadané autory, jejichž básnička
se dostala do nové knihy Můj atlas
Česka, odměnila ředitelka školy
Hana Kozohorská se zástupci berounské radnice. Každý z malých
autorů dostal i výtisk knihy.

Děti si změřily síly v ZOOlympiádě. Vyzkoušely si například skok
daleký jako klokan, visely na tyči
stejně jako opice na větvi, zkusily si
stání na jedné noze jako plameňáci.
Nechyběly další zajímavé disciplíny,
které si děvčata a kluci pořádně užili.
Květa Hrbáčková n
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Veslaři oslavili osmnáctiny

D

ne 9. září slavil klub veslování 18. výročí založení. Ozdobou
bylo odhalení sochy Berounky, kterou věnoval řezbář Jan Viktora, a předání daru Janu Cincibuchovi, čerstvému Mistru Evropy
do 23let, na který přispělo město Beroun.

VIII. Smíchovská veslařské regata
Po oslavách se sportovci opět vrhli do závodů, když je 16. září čekala
Smíchovská regata. Sportovci vybojovali z 33 jízd celkem 5 zlatých, 8 stříbrných, 9 bronzových umístění. Přidali ještě 6 čtvrtých a 5 pátých míst.

Mistrovství České republiky ve skifu
V pátek 22. září se 17 berounských veslařů zúčastnilo Mistrovství
ČR ve skifu. Nejlépe si vedli Majda Kindlová, která si na skifu dorostenek dojela na stříbrné pozici, a Ted Machart, který na skifu dorostenců
vybojoval bronz. Skvělé výkony předvedli i ostatní berounští veslaři.
Růžena Sehnoutková n

Malé hokejistky v akci.
Dívčí víkend posedmé spojil celý svět!

Z

ačátek října na celém světě už sedmým rokem patří dívčímu hokeji. Česko nezůstává stranou. Akce se zúčastnily i hráčky hokejového
klubu HC Berounští Medvědi - útočnice Adélka Šapovalivová a brankářka
Kristýna Hnízdilová (na fotografii). (vb) n

Bára Stýblová má další titul
Mistryně České republiky

V

n Osma mladších žáků obhájila na Smíchovské regatě letošní zlatou
medaili z MČR žactva v Račicích. n

Ludvík opět přepisoval rekordy

P

lavec z TJ Lokomotivy Beroun Tomáš Ludvík opět
přepisoval české rekordní tabulky. Ve venkovním bazéně
na Slovanech v Plzni se konal
extrémní závod 24 hodin plavání. K tomuto plaveckému maratonu vyrazilo šest šestičlenných
štafet a pět jednotlivců, mezi
nimiž hned od prvních temp
dominoval plavec z Berouna.
V době, kdy časomíra ukazovala
5:46:21 se mohl Tomáš radovat
z překonání českého rekordu staršího dorostu na 25 km
o 18 minut, který odolával 23
let. V čase 9:21:20 překonal
32 let starý seniorský rekord
na 40 km o 10 minut. Následně

v čase 12:20:5 u jeho ukazovatele svítilo 50 km. Toto národní
maximum odolávalo 14 let a Tomáš byl rychlejší o 17 minut.
LoBe n

tradičním závodě Praha
Běchovice, který je zároveň
Mistrovstvím České republiky
v silničním běhu na 10 km, opět
zazářila berounská závodnice Bára Stýblová a přidala tak
ke svému vítězství z dubna tohoto roku, kdy v kategorii juniorek
ovládla desítku na dráze, i zlato
ze „silnice“. Cílovou pásku proťala Stýblová jako první v čase
39:00.
Berounskou atletiku skvěle reprezentoval i dorostenec Vojtěch
Dryák, který zaběhl výborný čas
34:46 a v kategorii juniorů obsa-

dil čtvrté místo, když na bronzovou medaili ztratil pouhých devět
vteřin. Jitka Šafránková, foto: Luboš Dryák n

Nominace hokejistů do projektu
Výchova talentované mládeže

V

září 2015 založil Český svaz
ledního hokeje projekt Výchova talentované mládeže
v krajích, jehož cílem je
zajistit jedenácti až patnáctiletým talentovaným
hokejistům co nejkvalitnější přípravu. Po úspěšné účasti
berounských členů v minulých
letech byly do letošního projektu
vybrány tyto děti:
Ročník 2004: Adam Rynda,
Filip Hošek, Tomáš Brotánek,
ročník 2003: Ondřej Let, Michal
Mužík, Štěpán Suk a ročník 2006:

Dominik Lukášek, Alexandr Šiller,
Jan Kastner a Adéla Šapovalivová.
Účastníci projektu absolvují
nad rámec přípravy v klubech
krátké soustředění a v průběhu sezóny dva mezikrajské
turnaje. Celkem se ho zúčastní několik stovek hokejistů z celé
republiky, o které bude na cca 500
jednodenních kempech a 8 turnajích pečovat asi 60 kvalifikovaných
trenérů. Adéla Šapovalivová byla
navíc vybrána k účasti na přípravu
na zimní olympiádu dětí a mládeže
v rychlobruslení! (vb) n
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