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Rok 2014: Nová hřiště i muzeum
D

íky úspěšně získaným evropským dotacím se ještě v letošním roce otevře v Berouně
Muzeum berounské keramiky
v Zámečnické ulici. Současně se
letos dočkají děti z berounských
mateřinek nových dopravních
hřišť, herních prvků a moderních
didaktických pomůcek.
„Obě dotace v celkové výši
12,6 milionu musela ještě v lednu
schválit rada a následně zastupitelstvo města,“ uvedla berounská starostka Šárka Endrlová
s tím, že z rozpočtu města se bude
Beroun na obou projektech podílet 3 miliony korun. Jednou z pod-

mínek získaných dotací je, že prá- Společenského domu Plzeňka.
ce musí být dokončeny do 6 měsí- Další příležitost získat evropské
ců.
dotace v tomto programovém
„Bude to náročné, ale musí- období už totiž podle architektky
me to zvládnout.
Dany VilhelmoZÍSKANÉ DOTACE
vé nebude. I proPočítáme s tím,
Mateřské školy
že muzeum oteto očekává, že
4,7 milionu
vřeme v říjnu.
zájem o dotace,
Muzeum berounské keramiky
Projekt mateřkteré jsou urče7,9 milionu
ských škol by
né na víceúčelové či kulturní
měl být hotov již
v září,“ doplnila městská archi- domy, kina a sportoviště, bude
tektka Dana Vilhelmová.
obrovský.
„Pro letošní rok jsme počítali
Současně se vedení města
rozhodlo, že využije poslední s opravdu nejnutnějšími zásahy
možnost a pokusí se získat evrop- v objektu, zejména tedy s výstavské peníze ještě na rekonstrukci bou výtahu, rekonstrukcí někte-

rých sociálních zařízení a s pořízením sedacího nábytku a stolů.
Byla by velká škoda nepokusit se
získat dotaci, ze které by se mohl
celý objekt kompletně zrekonstruovat. Je to ale hrozně narychlo
a bude to pro všechny zainteresované strašná honička,“ upozorňuje starostka.
Beroun současně netrpělivě
čeká na výsledky dalších žádostí
o dotace z ROP na místní komunikace a ze Státního fondu životního prostředí na zateplení
a výměnu oken dvou školních
objektů: ZŠ Preislerova a MŠ Hlinky. Více o projektech na str. 3 n

Masopusty
jsou za dveřmi

D

vojnásobného veselí si během
masopustního období užijí
obyvatelé a návštěvníci Berouna.
Stejně jako v předchozích letech
se totiž ve městě konají masopusty
hned dva.
První již v sobotu 22. února.
Třebaže pořadové číslo Berounského masopustu je 13, těšit se
můžete na spoustu legrace, zábavy a dobré muziky. Nejinak tomu
bude o týden později, v sobotu
1. března, kdy zvou na svůj vyhlášený masopust členové Okrašlovacího spolku přátel Černého
vršku.
Více na str. 9 n

n K medvědům dorazily stovky gratulantů
Stovky dětí přišly v polovině ledna oslavit 14. narozeniny medvědích sourozenců Vojty, Matěje a Kuby.
Kromě pamlsků dostali medvědi i ﬁnanční dar. V kasičce u medvědária se podařilo za rok 2013 vybrat
53 000 korun. Peníze na chov huňáčů mohou lidé zasílat po celý rok, a to na speciálně zřízený účet.
Foto: K. Hrbáčková.
Více na str. 5
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Organizační změny na MěÚ Beroun
O

d ledna 2014 došlo na Městském úřadu Beroun k několika
organizačním změnám. Jejich smyslem bylo spojit, a tím i zefektivnit
výkony některých agend, které úřad
vede. Občanů a jejich případného
jednání na radnici se změny
dotknou minimálně. Níže přinášíme přehled nejzásadnějších změn.
n Projednávání dopravních přestupků a správních deliktů bylo
organizačně přesunuto pod správní
odbor, který je nově pojmenován
odbor správní aobecní živnostenský úřad. Zde došlo také k přejmenování oddělení přestupky na od-

dělení přestupků a správních deliktů. Referenti, stejně jako jejich
kontakty a sídlo se nemění. V praxi
to pouze znamená, že korespondence v případě dopravních
přestupků bude již
zasílána z tohoto
odboru.
n Odbor obecní
živnostenský úřad byl zrušen.
Nahradilo jej samostatné oddělení
obecní živnostenský úřad, které
spadá pod odbor správní a obecní
živnostenský úřad. Referenti,
stejně jako jejich kontakty a sídlo
se nemění.

n Agendy vyřizované v budově
Policie ČR v Tyršově ulici (evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady, řidičská oprávnění a průkazy, registr řidičů
a registr vozidel)
se nově sjednotily
pod jeden odbor,
a to odbor dopravy a správních agend.
n Na odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství byla převedena
agenda školství, a to pod nově
zřízené oddělení školství, sportu
a volnočasových aktivit. Pracovnice
tohoto oddělení se přestěhovaly

z hlavní budovy na Husově náměstí
do objektu Pod Kaplankou 21.
Změnila se i jejich telefonní čísla.
(311 630 253 a 311 630 254).
n Ztráty a nálezy nyní nově spadají
pod odbor majetku a investic.
V případě ztráty či nálezu věcí proto
kontaktujte paní Terezu Houškovou
(tel.: 311 654 226), kancelář B312
ve 2. patře radnice na Husově
náměstí. Informace o ztracených či
nalezených věcech najdete i na webu
města.
Kontakty najdete na www.mesto-beroun.cz v záložce Organizační
struktura. n

Vládní koalice je proti břidlicím. Beroun to vítá

Poprvé v letošním roce přivítá berounská starostka nové občánky Berouna v úterý 4. 2. Další ceremoniál se bude konat 18. 3. Rodiče, kteří mají
zájem se akce zúčastnit, se mohou hlásit na telefon 311 654 151,
E-mail: evidence2@muberoun.cz.

Z kalendáře starostky
n 4. 2.
Dozorčí rada ÚVŽ
Vítání občánků
n 5. 2.
Skupina k bezpečnosti města
Tisková konference
Jednání rady města
n 10. 2.–16. 2.
Jarní prázdniny
n 19. 2.
Jednání rady města
n 21. 2.
Svatby
n 22. 2.
Berounský masopust
n 24. 2.
Přehlídka studentských
ﬁlmů v městském kině –
projekt prevence kriminality
n 1. 3.
Masopust na Černém vršku
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Zhruba před rokem se Beroun
chystal na Mezinárodní konferenci
koalice STOP HF, jejímž cílem bylo
jasně deklarovat nesouhlas s těžbou
břidličných plynů v Českém krasu.
Do Berouna se tehdy sjeli přední
odborníci a odpůrci těžby z mnoha
zemí světa. Nyní téma těžby opět ožívá. Jeden z bodů
nové
koaliční
smlouvy, kterou
podepsali zástupci ČSSD, Hnutí
ANO 2011 a KDUČSL, se totiž týká i těžby břidličných
plynů v ČR. V koaliční smlouvě konkrétně stojí: „Nedovolíme obnovení
průzkumu a těžby zlata ani zahájení
průzkumu apozdější těžbu břidlicového plynu.“ Vedení města Beroun
tento postoj vítá.
„Pevně věřím, že tento postoj
nové vládě vydrží a že se ho bude

naše republika držet co nejdéle.
Osobně se aktivitě proti průzkumu
itěžbě na Berounsku, ale iv Čechách
aEvropě obecně věnuji už téměř dva
roky a jakýkoliv posun správným
směrem považuji za úspěch,“ sdělila
berounská starostka Šárka Endrlová, která nadále vývoj kolem případné těžby nejen
v ČR, ale i sousedních zemích
sleduje. „Naše stanovisko se nezměnilo. Nadále jsme
striktně proti. Jsem v kontaktu se
zástupci koalice STOP HF a sleduji
situaci v celosvětovém kontextu,“
potvrdila Endrlová. Koalice STOP
HF před časem upozornila na uniklý dokument, který podle ní
potvrzuje nátlak na evropské instituce, aby přestaly se snahami regulovat těžbu plynu z břidlic. n

Strážníci kontrolují více objektů
C

elkem 14 632 přestupků řešili
v roce 2013 berounští strážníci.
Je to o 1343 přestupků méně než
v roce předcházejícím. Největší podíl
na počtu přestupků mají prohřešky
v dopravě, které tvoří zhruba tři
čtvrtiny z celkového počtu. Následují
přestupky proti veřejnému pořádku,
kterých loni strážníci řešili zhruba
2000. „V této statistice jsou zahrnuty
například problémy s bezdomovci,
vandalství,“ vypočetl velitel Městské
policie Beroun Pavel Novák. Strážníci
současně provedli 6385 kontrol přidělených objektů. Je to o pětinu víc
než v loňském roce. „Jsou v tom
započteny nejen pravidelné kontroly míst jako jsou školy, mateřinky,
městské budovy, hřbitov či areál
Tiby a Hobexu, ale také kontroly

nárazové nebo dočasné. Například
míst, kde se shromažďují lidé bez
domova,“ vypočetl Novák. Nejnáročnějším měsícem byl loni listopad
s nejvyšším počtem přestupků. Nejnižší číslo připadá na červen. „Ovšem
to byl měsíc, kdy Beroun zasáhla
povodeň a síly jsme vynaložili právě
na ni,“ vysvětlil Novák.
n Do zběsilé honičky, při které
policisté v sobotu 11. ledna
pronásledovali z Prahy až do
Plzně řidiče mazdy, se zapojili
i berounští strážníci. O pomoc je
požádali berounští státní policisté
v 16.03. Během dvou minut se
strážníkům podařilo uzavřít
nájezd na dálnici D5 u OMV. Na
místě setrvali až do 16.20, kdy byl
nájezd znovu otevřen.

n Na muže, který seděl dlouhou
dobu v nastartovaném voze, si
stěžovali obyvatelé ulice kpt.
Jaroše 3. ledna. Hlídce, která na
místo dorazila, osmadvacetiletý
muž řekl, že nemá kde bydlet.
Strážníci měli podezření, že je pod
vlivem návykových látek. Když se
z místa pokoušel odjet, hlídka jej
začala pronásledovat. Muž začal
nejprve ujíždět, následně z vozu
utekl. Strážníkům se jej podařilo
zadržet a předat Policii ČR.
n Strážníci asistovali při zásahu
zdravotnické záchranné služby
2. ledna u berounské pekárny. Na
místě přistával vrtulník, proto
strážníci museli zastavit provoz
na mostě přes Berounku.
n
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Muzeum nabídne i keramickou dílnu
N

ecelých deset milionů korun
bude stát rekonstrukce domu
v Zámečnické ulici, který město
Beroun v roce 2012 získalo bezúplatně od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Celková rekonstrukce objektu vyjde
městskou kasu na 1,9 milionu
korun. Tolik totiž tvoří nutná
spoluúčast. Z evropských fondů
Beroun získal 7,9 milionu korun.
Všechny potřebné dokumenty
jsou kompletně hotovy. „Proběhlo
zaměření. Hotová je studie využití,
stavebně historický průzkum
i podrobná prováděcí projektová
dokumentace,“ vyjmenovala městská architektka Dana Vilhelmová.
Stavební povolení bylo vydáno
v prosinci loňského roku.
Projekt je rozdělený do dvou částí. Jedna zahrnuje rekonstrukci
objektu muzea, protilehlé zahrady
a zahradního domku. Druhá etapa

počítá s vybavením interiéru muzea
avytvořením expozice. Během února
chce město vybrat administrátora
výběrového řízení na zhotovitele
první etapy. Současně si nechá
Beroun zpracovat prováděcí dokumentaci pro interiérovou část
a expozici. O prázdninách by měla

probíhat samotná rekonstrukce
objektu. Počítá s částečnou opravou
krovů, střechy a přilehlého hradebního opevnění. Zahrnuje vybudování přípojek a rozvodů inženýrských
sítí i rekultivaci protilehlé zahrady
včetně opravy zahradního domku
a revitalizace zeleně. Stávající okna,

dveře iostatní památkově cenné součásti domu budou opraveny.
„Navržené řešení rekonstrukce plně
respektuje původní dispoziční řešení domu,“ dodává městská architektka. Vprvním nadzemním podlaží
domku má být umístěn vstup, sociální zařízení, recepce a první část
expozice. Druhé podlaží bude
zahrnovat pouze expozici, zachována zde zůstane pavlač. Nejcennější
částí muzea bude hradební bašta,
v níž rovněž budou umístěny anasvíceny exponáty. Celkem má být
v muzeu umístěno 10 výstavních
místností. V nich by měla být představena berounská keramika od nejstarších nálezů až po současnost.
Zvláštní pozornost bude věnována
tzv. Berounskému zboží. Chybět
nebude ani současná keramická
tvorba a keramická dílna, která má
sloužit pro pořádání různých workshopů. n

Děti dostanou nové atrakce i dopravní hřiště

E

vropskou dotaci v celkové výši
4,7 milionu korun se Berounu
podařilo získat na modernizaci
a vybavení berounských mateřinek.
Do projektu bylo zapojeno všech
šest předškolních zařízení, která
navštěvuje přes sedm set dětí. Projekt má tři hlavní části zahrnující
výstavbu dopravních hřišť v areálech jednotlivých školek, osazení
nových herních sestav, houpaček
a prolézaček na zahradách a poří-

zení didaktických pomůcek. Malá
dopravní hřiště s dopravními značkami a vodorovným značením
budou vybudována v pěti mateřských školách. V poslední šesté
mateřince v Preislerově ulici bohužel není možné hřiště postavit z prostorových důvodů. Děti tak budou
navštěvovat nedaleká hřiště v MŠ
Sluníčko či MŠ Pod Homolkou.
„Vycházeli jsme z konkrétních
požadavků a zkušeností ředitelek

jednotlivých zařízení. K projektu se
též vyjadřovaly desítky rodičů prostřednictvím naší ankety,“ uvedla
projektová manažerka Simona Boldi.
Ve školkách tak dětem přibydou zajímavé interaktivní hry a programy, ale také nové herní prvky,
zahradní stoly nebo pianina. Podle
harmonogramu by veškeré práce
měly být ukončeny do začátku školního roku 2014/2015. n

Dotace na Plzeňku? Bude to obtížné, ale musíme to zkusit!

N

ejvětší podíl na získání dvou dotací ve výši 12,6 milionu korun
mají pracovníci odboru územního plánování a regionálního
rozvoje. V čele s vedoucí architektkou Danou Vilhelmovou se nyní
pokusí získat ještě dotaci na rekonstrukci Plzeňky. „Bude to těžké,“
přiznává Dana Vilhelmová.
Rozdělová- projektům bude nutné podávat průní dotací z ROP běžné žádosti o platby, což přinese
střední Čechy daleko větší administrativní zátěž.
Proč se Beroun pokusí získat
pro
období
2007–2013 je ve ještě dotaci na Plzeňku?
Je třeba si uvědomit, že je to
ﬁnále, v němž se
Berounu poda- téměř poslední výzva tohoto prograřilo získat hned dvě dotace. Co to mového období, kde je možné získat
evropské dotace. Město má v letošním
pro město znamená?
Je to určitě pozitivní zpráva, pro- roce naplánovanou nejnutnější
tože žádostí bylo mnoho. Vyplatilo rekonstrukci Plzeňky. Pokud bychom
se nám, že naše projekty byly dobře dotaci získali, bylo by možné udělat
připravené a měly smysl. Současně rekonstrukci kompletního objektu
to ale pro nás bude znamenat obrov- včetně zadních traktů s minimálním
skou práci. Regionální rada totiž zatížením městského rozpočtu. Neboť
výrazně zkrátila dobu pro realizaci, spoluúčast je pouhých 15 procent.
Jak vidíte šance Berouna?
a tak všechny práce s výjimkou opodOčekávám, že to bude nesmírně
statněných případů musejí být hotovy do šesti měsíců. Oproti jiným složité. Jde o zřejmě poslední výzvu,
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která je navíc určena nejen na kulturní domy, kina, víceúčelové sály,
ale také na veřejná sportoviště. Navíc
takto zaměřená výzva nebyla již dva
roky vypsána, takže mnoho obcí na
tuto příležitost čeká s připravenými
projekty. Přetlak žádostí bude
ohromný. Přesto by byla škoda to
nezkusit.

Kdy budou zřejmé výsledky?
Žádosti musejí být podány do
25. března, od kdy také začíná uznatelnost nákladů v případě získání
dotace. Následně dva až tři měsíce
bude komise žádosti hodnotit, případně žádat doplnění. Výsledky by
mohly být známy v červnu.
n
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Schodiště u Hvězdy se opravují
S

chodiště u někdejšího kulturního domu Hvězda, který byl
v havarijním stavu, postupně opravují pracovníci Technických služeb
Beroun. „Díky na leden velmi
teplému počasí se nám podařilo
dokončit schodiště v horní části
u Hvězdy. Je nově vybetonované,
ještě doplníme a natřeme zábradlí,“ uvedl ředitel TS Beroun Pavel
Moucha. Současně se již zaměstnanci vrhli na opravu druhého
hlavního schodiště vedoucího na
Třídu Míru. To se opravuje po částech tak, aby vždy polovina zůstala
průchozí pro lidi. I toto schodiště
bylo v špatném technickém stavu,
proto muselo být zcela strženo.
Nově se budou dělat jednotlivé
podpěry a stupně. Pokud počasí
dovolí, mohly by se stupnice betonovat ještě během ledna, v opačném případě bude nutné s betonováním posečkat na příznivé
poščasí. „I tak je zázrak, že se
v tomto období dají tyto práce provádět,“ zhodnotil dosavadní mírnou zimu Pavel Moucha.
Opravy schodišť u objektu
Hvězdy by měly být první vlaštovkou

v revitalizaci tohoto prostranství.
O budoucnosti a vzhledu již vedení
města zahájilo jednání s majitelem
objektu.
„Řešení veřejného prostran-

ství před Hvězdou nás trápí už
dlouho. Pro Velké sídliště je to
v podstatě náměstí a jeho stav je
už léta katastrofální, což si samozřejmě uvědomujeme. Jedním

Zapsáno je
332 předškoláků

K

zápisům do prvních tříd
přišlo v Berouně v polovině
ledna 332 dětí. Kuriózní na
tom je, že jde o stejný počet
jako v minulém roce. Do lavic
ale nakonec v září 2013 usedlo
267 prvňáčků. Také letos se
očekává, že prvňáčků bude
nakonec méně.
K zápisům totiž chodí i ty
děti, jejichž rodiče žádají
o odklad povinné školní docházky. V tuto chvíli jich ředitelé evidují 33. Tento počet se ale může
ještě změnit.
Nejvíce dětí – 110 – se zapsalo na ZŠ Jungmannova. Celkem 99 dětí přišlo do ZŠ na Wagnerově náměstí. 2. ZŠ a MŠ
Beroun hlásí 87 dětí u zápisu
a ZŠ Závodí 36 dětí.

Krátce
n Poslankyně
Kristýna
Zelienková
(ANO 2011)
otevřela
v centru
města
Berouna v Havlíčkově ulici svou
poslaneckou kancelář.
„Je to jediná zástupkyně
v parlamentu za náš region,
která žije přímo v Berouně. Paní
poslankyni jsme proto nabídli
spolupráci a předložili seznam
strategických bodů, které
v tuto chvíli považujeme pro
naše město za zásadní,“ řekla
berounská starostka Šárka
Endrlová s tím, že se jedná
o problém těžby břidličných
plynů na Berounsku a výstavbu
vysokorychlostního koridoru.
Začátkem ledna
otevřela v Berouně svou
poslaneckou kancelář také
poslankyně Věra Kovářová (TOP
09). Najdete ji na adrese
Palackého
90, v 1. patře
domu U Tří
korun. Hodiny
pro veřejnost
jsou každé
pondělí od 10
do 13 hodin.
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z cílů nejbližšího období je získání
prostředků na celkové opravy
a obnovu tohoto prostoru,“
dopnila starostka Šárka Endrlová n

Počty dětí u zápisu
2014 – 332 dětí
2013 – 332 dětí
2012 – 295 dětí
2011 – 271 dětí
2010 – 259 dětí
2009 – 203 dětí

Beroun vyzývá starosty okolních
obcí a měst ke spolupráci
M

ěsto Beroun se v lednu 2014
zapojilo do celorepublikového projektu Systémová podpora
meziobecní spolupráce. Jako obec
s rozšířenou působností osloví nyní
Beroun ke spolupráci starosty 48
obcí, které pod něj spadají, stejně
jako další subjekty působící v regionu (např. místní akční skupiny),
které usilují o zlepšení života občanů na Berounsku. Cílem projektu,
je zvýšit kvalitu veřejné služby a získat ﬁnanční prostředky pro další
rozvoj celého regionu. Z celkového
počtu 205 obcí s rozšířenou působností v ČR se jich do projektu zapojilo již přes 170.
Podle projektu teď Beroun
sestaví čtyřčlenný realizační tým.
Za Beroun bude garantem místostarosta Ivan Kůs,a za obce v našem

regionu vrážská starostka Hana
Maivaldová.
Realizační tým zpracuje nejprve analýzy pro celý region ve
třech povinných oblastech: základní školství a předškolní vzdělávání,
odpadové hospodářství a sociální
služby. Ty se pak stanou podkladem pro diskusi obcí, jak řešit
například kapacity základních škol
nebo dostupnost sociálních služeb, nebo jak nově řešit odpadové
hospodářství. Čtvrtou oblast, která
je volitelná, vyberou obce samy.
„Tento projekt je užitečný pro celý
region. Budeme mít například
přehled o kapacitě jednotlivých
škol, nebo o nabídce sociálních
služeb v regionu. I v dalších oblas-

tech může koncepční a dlouhodobá spolupráce obcí v našem regionu přinést řešení některých
problémů. Čím více obcí se aktivně
zapojí, tím větší budeme mít šanci
získat zdroje financování. Spolupracující obce mohou navíc vnést
nové impulzy k integrovanému rozvoji našeho území“, uvedl Ladislav
Lejbl, který je koordinátorem realizačního týmu. Podle něj je hlavním cílem projektu vytvoření
systémové podpory pro rozvoj spolupráce obcí v jednotlivých regionech ČR.
Projekt je hrazen z Operačního
programu lidské zdroje a zaměstnanost, takže ﬁnanční spoluúčast obcí
není vyžadována. n
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Medvědi mají svůj zvláštní účet
P

rvní gratulanti vyrazili k medvědáriu s trojicí oslavenců se svými
dary již 10. 1. 2014. Šlo o děti hned
ze čtyř oddělení školní družiny na
Závodí. Každá skupina přitom chlupáčům nesla vlastní dort a několik
tašek dalších pamlsků. Nakonec jim
ještě děti zazpívaly Medvědí píseň.
Oﬁciální sláva se pak odehrála
v pondělí 13. ledna, tedy přesně
v den medvědích narozenin. Starostka města Šárka Endrlová tradičně přinesla medvědům hroznové
víno, šlehačku a med. Oslavu si

DARY PRO MEDVĚDY
Číslo účtu:
51 - 4852560217 / 0100.
nenechal ujít ani „večerníčkový
otec“ huňáčů režisér Václav Chaloupek. Dětem vyprávěl zajímavé historky z natáčení a přidal i příběhy
dalších dvou medvíďat, která se
zabydlela na nedalekém Točníku.
Děti soutěžily v několika disciplínách a na památku si navíc mohly
odnést obrázek jednoho z medvědů
i s podpisem pana režiséra.
„Oceňuji bezchybnou organizaci
oslavy aděkuji za mimořádně vstřícný přístup při zajištění doprovodného programu pro žáky naší školy.
Děti se tak díky tomu vrátily domů
naprosto nadšené a plné zážitků,“
pochvaloval si Miroslav Růžička, třídní učitel 5. C ze ZŠ Mikulova v Praze.
„Naši medvědi se stali jednou
z největších atrakcí Berouna,“ přiznává starostka Šárka Endrlová.
Město ročně na provoz medvědária
vyčleňuje částku přesahující milion
korun. „Chov je nejen ﬁnančně velmi náročný. Je třeba zajistit údržbu

Obyvatelé mohou třídit
do speciálních tašek
B

erounské domácnosti, které
mají zájem získat speciální
tašky na třídění odpadu, si je
mohou od února zdarma vyzvedávat ve sběrném dvoře Technických
služeb Beroun. Tři barevné tašky
určené k separaci plastů, papíru
a skla budou k dispozici pro
zájemce v provozní době ekodvora, a to až do vyčerpání zásob.
Cílem tohoto pilotního projektu je motivovat občany a zefektiv-
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PROVOZNÍ DOBA EKODVORA
Po-Pá: 7.00–17.00
So: 8.00–13.00
nit tak třídění odpadů v Berouně.
Vedení radnice věří, že díky praktickému dárku lidé vytřídí více
odpadu a město tak ušetří za jeho
ukládání.
Hlavní podmínkou pro získání
třídílného setu barevných odolných tašek je trvalé bydliště

v Berouně, které bude nutné prokázat předložením občanského
průkazu. Každá domácnost může
získat pouze jednu sadu. V případě majitelů bytů bude nutné
nahlásit i číslo bytové jednotky.
Distribuce se týká pouze domácností, nikoliv sídel firem či provozoven.
K dispozici je nyní celkem
2430 sad tašek dvou velikostí:
810 velkých a 1620 menších sad.
Jednotlivé tašky jsou opatřeny
uchy pro pohodlný přenos
z domácnosti ke kontejnerům na
tříděný odpad a suchými zipy, kterými je lze spojit dohromady, takže mohou stát prakticky vedle
sebe.
Velké tašky, jejichž objem je
45 litrů, jsou vzhledem k rozměrům určeny spíše pro rodinné
domy. Naopak menší tašky s objemem 25 litrů by měly dostačovat
pro byty v bytové zástavbě.
Upozorňujeme občany, že tašky jsou omyvatelné a jsou určeny
k opětovnému použití. n

i ostrahu areálu, energie, likvidaci
odpadů, krmení pro medvědy, veterinární péči, mzdy pracovníků
medvědária,“ vypočetla Endrlová.
Dobrovolníci mohou přispět na
chov medvědů nejen do kasičky, ale
také na speciálně zřízený účet veřejné sbírky. Mezi věrné donátory patří
například důchodkyně z Mělníka,
která každý měsíc ze svého důchodu posílá sto korun.
„Všech darů pro naše živé
medvědí maskoty si velice vážíme
a děkujeme za ně,“ dodala berounská starostka. n

Na uhrazení popelnic
je čas do května
Svoz komunálního odpadu vyjde
občana Berouna stejně jako loni
na 700 korun. Lidé mohou platit
bezhotovostně, složenkou a nebo
přímo v pokladně v přízemí
radnice. Poplatek je splatný
31. května! Pokud nebude poplatek
uhrazen nejpozději do 90 dnů od
jeho splatnosti, bude zvýšen na
dvojnásobek.
Svoz odpadu
č. účtu 51-4855720247/0100
částka 700 Kč
VS se nemění. Je pro každého
občana jiný. Můžete ho zjistit na
poplatky@muberoun.cz,
poplatky1@muberoun.cz,
poplatky2@muberoun.cz
Tel.: 311 654 163 (nebo l. 169 či 170)

Město nabízí garáže
k pronájmu
Město Beroun nabízí k pronájmu
garážová stání v budově
v Branislavově ulici. Někdejší
kotelna v Hlinkách je využívána
jako garáž pro osobní vozidla či
motocykly. Rada města se
rozhodla nenavyšovat cenu
o inﬂaci a stanovila jednotnou
sumu, a to 1 500 korun měsíčně.
V případě motocyklů je cena
450 korun měsíčně.

5

Z usnesení Rady města Beroun 15. ledna 2014
RM bere na vědomí žádost Občanského sdružení LUNGTA, Dlouhá 2,
Praha 1 ze dne 13. 1. 2014 o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka
pro Tibet“ s tím, že město Beroun se k uvedené kampani nepřipojí.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun stanovit měsíční odměny
neuvolněným členům zastupitelstva podle Nařízení vlády č. 37/2003
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení
vlády č. 459/2013 Sb., s účinností od 1. 2. 2014 takto: člen rady
Kč 1 990, předseda výboru nebo komise Kč 1 650, člen výboru, komise
rady nebo zvláštního orgánu Kč 1 300, člen zastupitelstva Kč 460, příplatek podle počtu obyvatel Kč 360. Neuvolněnému členovi zastupitelstva
města náleží měsíční odměna podle funkce, za kterou se poskytuje
nejvyšší odměna a příplatek podle počtu obyvatel.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Kulturní dům Plzeňka – PD – stavební úpravy a přístavba.“
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek v následujícím
složení: člen: Ing. Šárka Endrlová, náhradník: Patrik Brodan, BBA člen:
Mgr. Ivan Kůs + náhradník: Mgr. Stanislav Lidinský, člen: Iva Kermesová
+ náhradník: Ing. Jindra Nová, člen: Ing. Jiří Chalupecký + náhradník:
Ing. Marcela Maršíková, člen: Ing. Dana Vilhelmová + náhradník: Ing. Simona Boldi.
RM schvaluje harmonogram postupu veřejné zakázky malého rozsahu
„Kulturní dům Plzeňka – PD – stavební úpravy a přístavba.“
RM souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy č. 7720803435 se společností
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, se
sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, v předloženém znění.
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy
s Regionální radou regionu soudržnosti střední Čechy o poskytnutí
dotace ve výši 7 908 427,52 Kč v předloženém znění a schválit vyčlenění
peněžní částky ve výši 1 977 106,88 Kč, odpovídající spoluﬁnancování
projektu „Berounská keramika – znamení identity města“, reg. č.:
CZ.1.15/2.2.00/72.01653.
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením smlouvy
s Regionální radou regionu soudržnosti střední Čechy o poskytnutí dotace
ve výši 4 706 275,10 Kč v předloženém znění a schválit vyčlenění peněžní
částky ve výši 1 176 568,78 Kč, odpovídající spoluﬁnancování projektu
„MŠ Beroun – Inovace a legrace“, reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/73.01646.
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit se zařazením položek
„Berounská keramika – znamení identity města“ a „MŠ Beroun – Inovace
a legrace“ do 1. úpravy rozpočtu na rok 2014.
RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o výpůjčce“ s Českou republikou –
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, IČ: 00551023, se sídlem Na
Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí práv k užití číslo
PP21/13 a Smlouvy o technické podpoře číslo TP49/13 mezi městem
Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, 266 43 Beroun-Centrum, IČ: 233129
a společností VITA software, s. r. o., Na Beránce 57/2, 160 00
Praha 6, IČ: 61060631, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením „Výpůjční smlouvy“ na budovu čp. 118 „Holandský dům“ na pozemku p.č. st. 6460, pozemek p.č . st. 6460 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 63 m2, pozemek p.č. 2306/31 ostatní plocha
o výměře 4 m2, nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj – Katastrální pracoviště Beroun na LV 10001, pro obec
a k. ú. Beroun, na ideální 1/14 pozemku p.č. 2306/45 ostatní plocha
o výměře 102 m2, nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj-Katastrální pracoviště Beroun na LV č. 8717, pro obec
a k. ú. Beroun a na ideální 1/14 pozemku p.č. 2306/51 ostatní plocha
o výměře 244 m2,nemovitost je zapsána u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj-Katastrální pracoviště Beroun na LV č. 9436, pro obec a k.ú.
Beroun mezi městem Beroun, jako půjčitelem a příspěvkovou organizací
Městské kulturní centrum Beroun, IČ: 00335371, Husovo nám. 68,
266 43 Beroun-Centrum, jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
RM Beroun doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. č. 1946/11 – zahrada, o výměře
282 m2 v k. ú. Beroun s panem J. N. z důvodu toho, že uvedený pozemek
nemá v současné době zajištěn přístup z komunikace.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením
kupní smlouvy na pozemek p. č. 262/8 – lesní pozemek o výměře 56 m2
v k.ú. Hostim u Berouna p. č. s Mysliveckým sdružením SVATÝ JAN POD
SKALOU o. s., IČ: 43766650, se sídlem Svatý Jan pod Skalou 11, za
dohodnutou kupní cenu ve výši 80 Kč/m2. Kupní smlouva bude obsahovat
podmínku předkupního práva pro město Beroun a podmínku, že na prodávaném pozemku nebudou instalována žádná krmná ani jiná lesní zařízení.
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RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemku
p.č. 428/1 o výměře 9 m2 – ostatní plocha v k.ú. Jarov u Berouna
(podle geometrického plánu č. 314-172/2013 ze dne 8. 10. 2013)
s panem A. C. za celkovou kupní cenu 5 500 Kč a náklady s prodejem
spojenými a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 98/1 o výměře 119 m2 –
ostatní plocha v k. ú. Beroun a uzavřením kupní smlouvy s panem
V. O. a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na směnu pozemků p. č.
1261/339 – ostatní plocha o výměře 6 m2 – ostatní plocha v k.ú. Beroun
(vznikl oddělením z p. č. 1261/6) a pozemku p. č. 1261/341 – ostatní
plocha o výměře 33 m2 v k.ú. Beroun (vznikl oddělením z pozemku p.
č. 1261/20) z vlastnictví města Beroun do vlastnictví společnosti KVERNELAND GROUP CZECH s.r.o., IČ: 65410025, se sídlem Košťálkova 1527,
266 01 Beroun-Město za pozemek p.č. 1261/340 o výměře 25 m2 –
ostatní plocha v k.ú. Beroun (oddělen z pozemku p. č. 1261/18) z vlastnictví společnosti KVERNELAND GROUP CZECH s. r. o., IČ: 65410025,
se sídlem Košťálkova 1527, 266 01 Beroun-Město do vlastnictví města
Beroun, s tím, že společnost KVERNELAND GROUP CZECH s. r. o., IČ:
65410025, se sídlem Košťálkova 1527, 266 01 Beroun-Město uhradí
městu Beroun cenový rozdíl ve výši 5 120 Kč a náklady s prodejem spojenými, a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné
usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části
pozemku st. 1349/1 – zast. plocha a nádvoří, druh využití společný dvůr
o výměře 150 m2 v k.ú. Beroun, za účelem využití jako zahrada (pozemek
je oplocen).
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části nebytových
prostor o celkové výměře 63,29 m2 (místnost č. 4.04 – IV. patro + společné prostory) v Komunitním centru Beroun, Bezručova č. p. 928,
Beroun-Město s občanským sdružením Rodinné centrum Slunečnice,
o. s., IČ: 26615509, se sídlem Bezručova 928, 266 01 Beroun-Město,
za cenu 10 Kč/m2/rok + úhradu provozních nákladů (plyn, voda, el.
energie za společné prostory, výtah), na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za účelem využití pro poskytování obecně prospěšných služeb.
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy a uzavřením dodatku č. 7
k nájemní smlouvě mezi městem Beroun, IČ: 00 233 129, se sídlem
Husovo nám. 68, 266 43 Beroun, Bytovým družstvem Palouček, družstvem, IČ: 26720795 se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun a nájemkyní paní V. V. na dobu určitou 1 rok od 15. 1. 2014 do 14. 1. 2015,
v předloženém znění.
RM 1) nesouhlasí s proplacením podílu ve výši 67 083 Kč na dlužné
částce za služby zemřelé nájemkyně bytu č. B01, Pod Homolkou 1707,
Beroun paní S. P. Bytovému družstvu Palouček, družstvu, IČ: 26720795,
se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun. 2) bere na vědomí informaci
o dlužných částkách nájemců paní M. H. a pana J. Ř.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem
garážových stání č. 0, č. 2, č. 6 a č. 11 v horním patře budovy bez
čp/če, stojící na 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).
RM souhlasí s podáním výpovědi Technickým službám Beroun,
s. r. o., IČ: 27132340, se sídlem Beroun, Viničná 910, PSČ 266 70,
jako pronajímateli a DYNATELU, spol. s r. o., IČ: 62957635, se sídlem
Beroun 2, Plzeňská 27, PSČ 266 01, jako provozovateli ze Smlouvy
o nájmu a provozu stroje na úpravu ledové plochy – ICECAT UKKO
220 ze dne 26. 2. 2009, za dodržení podmínek pro podání výpovědi.
RM bere na vědomí informaci, že majitelé rodinných domů a pozemků
v lokalitě „Na Máchovně“ neakceptovali podmínku města Beroun pro
uzavření kupní smlouvy mezi městem Beroun, jako kupujícím a insolvenčním správcem JUDr. Janem Kubálkem, jejíž uzavření bylo schváleno
usnesením Rady města č. 412/2013 dne 18. 9. 2013 a usnesením Zastupitelstva města Beroun č. 67/2013 dne 23. 9. 2013 a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné usnesení.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních
produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, Miroslavu Mikulovi, IČ: 75957388,
se sídlem Lhotka u Berouna 12, 266 01 Beroun, pro veřejné hudební
produkce – diskotéky konané ve Sport Baru HOMOLKA, Třída Míru
1462, 266 01 Beroun-Město, ve dnech 18. 1. 2014, 15. 2. 2014,
15. 3. 2014, 19. 4. 2014, 17. 5. 2014, 21. 6. 2014, a to do 3.30 hod.
následujícího dne.
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RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro pořádání hudebních produkcí
podle Obecně závazné vyhlášky č.11/2011 k zajištění veřejného pořádku,
v platném znění, Haně Mayerové, IČ 68205538, se sídlem Tyršova 135,
266 01 Beroun-Město, dne 24. 5. 2014 od 22.00 hod. do 23.00 hod.
pro koncert skupiny BRUTUS v areálu Pivovaru Berounský medvěd, Tyršova 135, Beroun a nepovoluje výjimku na tuto akci od 23.00 hod. do
24.00 hod.
RM bere na vědomí žádost pana J. J. na snížení místního poplatku za
užívání veřejného prostranství za umístění zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí a doporučuje zastupitelstvu města ponechat Obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2012 o místních poplatcích beze změny a tento
místní poplatek nesnižovat.
RM souhlasí s poskytnutím záštity města Berouna pro akci 37. ročník
Vodáckého maratonu.
RM 1) Rada města Beroun souhlasí s poskytnutím záštity města Berouna pro akce: A) Berounský cyklísek B) Berounská 10 C) Berounská
24h. 2) souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Petrovi Šírerovi,
IČ: 43118585, z organizace 3118 34 19 Významné sportovní akce,
na částečné pokrytí finančních nákladů spojených s pořádáním významných cyklistických závodů ve výši: A) 10 000 Kč na akci Berounský
cyklísek B) 7 000 Kč na akci Berounská 10 C) 20 000 Kč na akci
Berounská 24h.
RM v souvislosti s vyhlášením konkurzního řízení na jmenování
ředitele/ředitelky Mateřské školy Vrchlického 63, se sídlem Vrchlického
63, 266 01 Beroun 3 jmenuje konkurzní komisi ve složení: předseda
komise: Mgr. Ivan Kůs, členové komise: Jitka Zálomová, Mgr. Zuzana
Dubinová, Mgr. Jitka Haklová, Miroslava Pacáková, Mgr. Dana Macková.
RM pověřuje paní Ing. Šárku Endrlovou, starostku města Beroun, aby
za město Beroun, IČ: 00233129, se sídlem Husovo náměstí 68, 266 43
Beroun – Centrum, podepisovala v roce 2014 smlouvy s OSA – Ochranným
svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o. s., IČ: 63839997, se
sídlem Čs. armády 786/20, 160 00 Praha 6 a INTERGRAMEM, nezávislou
společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově – obrazových záznamů, o. s., IČ: 00537772, se sídlem Na Poříčí 1066/27,
110 00 Praha 1.
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2013 ze zasedání Komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 16. 12. 2013
RM bere na vědomí Zápis č. 6/2013 ze zasedání Komise dopravy, konaného dne 11. 9. 2013
RM bere na vědomí Zápis č. 7/2013 ze zasedání Komise dopravy, konaného dne 30. 10. 2013

Z usnesení zastupitelstva města Beroun 18. 12. 2013
ZM bere na vědomí informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení
zastupitelstva města.
ZM bere na vědomí zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun
Ing. Tomáše Havla, volební strana Občanská demokratická strana, ke
dni 23. 9. 2013 a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební
strany MUDr. Přemysla Kotoula za člena Zastupitelstva města Beroun
dnem 24. 9. 2013.
ZM schvaluje rozdělení ﬁnanční podpory na sportovní činnost z rozpočtu
města Beroun na rok 2013 ve výši 400 000 Kč v předloženém znění.
ZM schvaluje III. úpravu rozpočtu města Beroun na rok 2013 v předloženém znění.
ZM souhlasí se způsobem ﬁnancování spoluúčasti města na projektu
„Veřejná doprava pro všechny“ ve výši 9 244 419 Kč prostřednictvím
bankovního úvěru a souhlasí s vypsáním výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru.
ZM schvaluje přidělení ﬁnančních příspěvků z rozpočtu města Beroun
v sociálně zdravotní oblasti pro rok 2014 v rozsahu podle předloženého
návrhu.
ZM schvaluje přidělení dotací z rozpočtu města na kulturní aktivity pro
rok 2014, v rozsahu návrhu předloženého Radou města Beroun.
ZM schvaluje Rozpočet města Beroun na rok 2014 v předloženém znění.
ZM ukládá místostarostovi Patrikovi Brodanovi, BBA písemně požádat
vypůjčitele zimního stadionu v Berouně společnost DYNATEL spol. s r. o.,
k předložení účetnictví, ze kterého bude zřejmé použití dotací, které jí
byly poskytnuty z rozpočtu města Beroun v letech 2010 až 2013, tak
aby použití dotací bylo prokazatelně doloženo u dotací za roky 2010–2012
do 31. 1. 2014 a u dotace za rok 2013 do 31. 3. 2014.
ZM schvaluje Dodatek č. 1/2013 Zřizovací listiny Městského kulturního
centra Beroun, v předloženém znění.

www.mesto-beroun.cz

ZM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o spolupráci“ v rámci Projektu
„Rozvoj eGovermentu ve Středočeském kraji“ a jeho části „Digitalizace
a ukládání dat“ se Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 11,
Praha 5, v předloženém znění.
ZM stanoví měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněného místostarosty
na částku 19 112 Kč od 1. 1. 2014 s tím, že k této částce nebudou připočteny další částky za výkon ostatních funkcí v orgánech města.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem J. K. na prodej pozemku
p. č. 1235/12 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 2 m2
v k. ú. Beroun, za cenu podle znaleckého posudku ve výši 1 880 Kč.
ZM 1) souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem J. N. na pozemek
p. č. 47/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře 94 m2
v k. ú. Zdejcina, za kupní cenu podle znaleckého posudku v celkové
výši 2 256 Kč. 2) souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s panem J. P.
na pozemek p. č. 47/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře
48 m2 v k.ú. Zdejcina, za kupní cenu podle znaleckého posudku v celkové výši 1 152 Kč.
ZM 1) souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1410/173 – orná půda
o výměře 76 m2 v k. ú. Beroun, za cenu dle znaleckého posudku ve výši
7 600 Kč, panu M. Š. 2) souhlasí s odkupem části pozemku p. č. 1410/176
– orná půda o výměře 7 m2 v k. ú. Beroun, do majetku města Beroun,
za cenu podle znaleckého posudku ve výši 700 Kč, od pana M. Š.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 1543/70
o výměře 231 m2 – ostatní plocha v k. ú. Beroun, s M. R. a H. R. za
celkovou kupní cenu 115 500 Kč.
ZM nesouhlasí s odkupem pozemku p. č. 606/9 o výměře 148 m2 –
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Beroun za cenu 72 070 Kč od Národního
centra pro neslyšící, sdružení p. o., se sídlem Hostímská 439, BerounZávodí.
ZM nesouhlasí s využitím nabídky na odkup pozemků p.č. 2230/17
o výměře 28 m2 – ostatní plocha, silnice a p. č. 2230/28 o výměře 18 m2
– ostatní plocha, silnice, oba v k. ú. Beroun od ČPP Transgas, s. p., se
sídlem Londýnská 730/59, Praha 2.
ZM nesouhlasí s přijetím pozemků p. č. 266/1 – ostatní plocha (neplodná
půda) o výměře 226 m2 a p. č. 266/2 – vodní plocha (vodní koryto)
o výměře 309 m2 oba v k. ú. Beroun do majetku města Beroun, prostřednictvím darovací smlouvy uzavřené s paní K. N.
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí směnné smlouvě na směnu
pozemků v lokalitě Beroun-Homolka s panem J. S., společností Brand
Invest, s. r. o., se sídlem: V Pražské bráně 71, Beroun a společností Homolka
Invest s. r. o., se sídlem Pivovarská 170, Beroun, v předloženém znění.
ZM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o vybudování přístupové komunikace
do lokality GOLF – Beroun“ se společností Beroun Forest s. r. o., se sídlem
Na Veselou 909, 266 01 Beroun-Závodí, v předloženém znění.
ZM souhlasí s uzavřením plánovací smlouvy se společností TTP invest,
uzavřený investiční fond, a. s., se sídlem Nad Opatovem 2140/2, 149 00
Praha 4 – Chodov, v souvislosti se záměrem „Obchodní centrum Beroun,
Polyfunkční dům Plzeňská, Spojovací komunikace Koněpruská – Na Dražkách“, v předloženém znění.
ZM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o uzavření
budoucí kupní smlouvy a o předkupním právu věcném, ze dne 31. 1.
2013, na pozemek parcelní číslo 1387/232 orná půda o výměře 2808 m2
v k. ú. Beroun a obci Beroun se společností Soukromá Základní škola
a Mateřská škola B-English s.r.o., se sídlem Na Příkopě 11/8, BerounZávodí, 266 01 Beroun.
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce, podmínkách provozu
a údržbě stavby protipovodňového opatření mezi městem Beroun a Povodím Vltavy, státním podnikem, IČ: 70889953, se sídlem Holečkova 8,
Praha 5, PSČ: 150 24, v předloženém znění.
ZM souhlasí s odpisem pohledávky nezaplaceného nájemného za rok
2012 podle „Smlouvy o nájmu“ a „Dodatku č. 1“ v celkové výši
162 840 Kč občanskému sdružení Lomikámen, o. s., se sídlem Bezručova č.p. 928, 266 01 Beroun – Město.
ZM souhlasí s kompenzací nákladů ve výši 50 000 Kč, vynaložených při
úpravě bytu č. 53, Na Klášteře 10, Beroun na bezbariérový, paní V. S.
ZM ruší své usnesení č. 64/2012, odstavec 2) ze dne 24. 9. 2012 a usnesení č. 71/2011 bod 2) ze dne 26. 9. 2011.
ZM nesouhlasí s poskytnutím úlevy na místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vlastníkům zahradních domků v zahrádkářských osadách
a ponechává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2012 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů, bez změny.
ZM Beroun bere na vědomí Zápis č. 4/2013 ze zasedání kontrolního
výboru, konaného dne 4. 12. 2013.
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Muzeum zaplní tisíce kostiček lega
a vyzkoušet si z nich něco postavit
podle své fantazie. Přijít do herny
mohou návštěvníci s dětmi opakovaně; muzeum připravilo mimořádnou slevu ze vstupného – dětem
bude do herny a přilehlé výstavní
místnosti umožněn vstup za deset
korun, doprovod uhradí pouze
1 Kč.
Další součástí výstavy bude
zábavný a poučný dokumentární

ﬁlm o vzniku této jedinečné stavebnice ilustrující její vývoj v posledních třech desetiletích. Nenechte
si ujít ani nevšední možnost vyfotografovat se s některou z unikátních soch sestavených z tisíců
malých kostek.
Výstava vznikla ve spolupráci
s Kostky.org. a partnery Lipno point
a Muzeum Lega v Praze. Výstava
bude zahájena 19. 2. v 17 hodin. n

Knihovna bude v pondělí otevřena déle

U

nikátní výstavu sestav, soch
i pohyblivých modelů z tisíců
kostiček stavebnice lego připravilo
na únor Muzeum Českého krasu ve
spolupráci s příznivci této stavebnice z organizace Kostky.org. Nejen
zapálené sběratele, ale i naprosté
laiky jistě nadchnou stavby jako
Staroměstská radnice, vesmírná
základna Mitron i všem dětem tolik
známý Krtek. Lákadlem bude nepo-

chybně sestava precizního kolejiště
s funkčním vláčkem od berounského sběratele Miroslava Endrleho.
Návštěvníci se mohou těšit také
na výběr nejnovějších stavebnic
a modelů pocházejících ze sbírek
českých (i berounských) a slovenských sběratelů Kostky.org. Dále
na stálý program pro rodiny s dětmi
ve speciální herně, kde si budou
děti moci osahat jednotlivé kostky

Déle bude od února otevřena
Městská knihovna Beroun. Na zkušební dobu chce prodloužit pondělní otevírací dobu. Zatímco dosud
bylo otevřeno v pondělí do 17.00,
od února můžete oddělení pro
dospělé navštívit až do 18.30 hodin.
Dětské oddělení také v letošním
roce nabídne Soboty na dětském,
kdy je oddělení otevřeno vždy
poslední sobotu v měsíci od 8.30
do 11.00. V prvním pololetí roku

2014 jsou to tyto dny: 25. 1., 22. 2.,
29. 3., 26. 4., 24. 5., 28. 6.

Oddělení pro dospělé
Po 8.30–18.30
Út 8.30–11.00
St 8.30–17.00
Čt 8.30–17.00
Pá 8.30–15.00
So 8.30–11.00

Program muzea
6.
8.

Česká pěvkyně Jarmila Novotná
ČT

17.00

Muzeum Českého krasu

Komentovaná prohlídka výstavy 20 let archeologie
SO

15.00

Muzeum Českého krasu

11. Cesta za pokladem
ÚT

9.00–17.00 Muzeum Českého krasu

19. Svět barevných kostek
ST

17.00

Muzeum Českého krasu

Vyprávění o životě a umělecké dráze české pěvkyně, která se stala výraznou
osobností spjatou s obyvateli zámečku v Litni.
Poslední komentovaná prohlídka výstavy s Mgr. I. Benkovou a PhDr. D. Stolzem.
Ph.D. Více na www.muzeum-beroun.cz.
Cesta za pokladem je určena především rodinám s dětmi, které mají rády
výpravy za dobrodružstvím. www.muzeum-beroun.cz
Malé i velké návštěvníky jistě zaujme výstava nejzajímavějších modelů z kostek
známé stavebnice. Výstava potrvá do 16. 5.

Z autora písně Čechy krásné… měl být krejčí
Z

atímco loňský rok byl v Berouně
oslavován jako Rok Václava
Talicha, rok 2014 byl vyhlášen
Rokem české hudby. Tomuto tématu se věnuje i nový seriál Rudolfa
Kadeřábka, který připomene slavné hudebníky spojené s Berounskem.

www.mesto-beroun.cz

Seriál otevře připomenutí
J. L. Zvonaře, neboť si o to přímo
říká jeho výročí. Narodil se totiž přesně před 190 lety, 22. ledna 1824
v kublovské chalupě rodičům Zvonařovým, Kateřině rozené Prokšové
a zedníku Františkovi. Dali ho
pokřtít v kostelíku na Velízu Josef
Leopold.
V dětství měl dobrého mecenáše, faráře Josefa Durycha. Ten zabránil Zvonařovům, aby syna dali na
krejčovinu. Zato zařídil jeho přijetí
na kantorské učiliště v Praze a ještě
pak ﬁnancoval jeho studium na varhanické škole Karla Fr. Pitsche. Ten
ho v roce 1848 přijal za asistenta
a učitele zpěvu.
V témže roce vzniklo pěvecké
sdružení pražský Hlahol. Mezi
prvními zakladateli byl rovněž Zvonař vedle dalších zvučných jmen,
z nichž se až dech tají: Fr. Palacký,

V. Náprstek, K. J. Erben, hrabě
Kotek, J. E. Purkyně, hraběnka Kounicová. Ne, že by uměli zpívat. Za
ﬁnanční pomoc spolku získávali
vyšší stupeň osobní prestiže.
Zvonař byl v té době na roztrhání. Hrál na varhany v kostele u Trinitářů, učil zpívat. Na autorském
seznamu měl už tři desítky mužských sborů, tři mše, čtyři sonáty
pro varhany, dvě opery a kopu písní.
Nejbližší mu byl Hlahol. Nepředstavujme si však Hlaholáky upnuté
včerném apěvkyně nedobytně ušněrované v korzetech a společenských
předsudcích. Uměli se rozšoupnout,
například na častých výletech. Vroce
1861 přišel do Hlaholu Bedřich
Smetana jako placený sbormistr.
Padla kosa na kámen. Rozpor Zvonař – Smetana byl na světě. Před
veřejností jedna ruka, v soukromí
však byli na sebe jako psi.

Zvonař stále nemocný na plíce
zemřel 23. listopadu 1865 v Praze
v pouhých jednačtyřiceti letech.
Smetana ho přežil o devatenáct
roků. Slavnější pohřeb prý měl Josef
Leopold Zvonař. Dvojí. Nejprve rozloučení v Praze za tisícihlavého
davu. Po té na Velízu u Kublova. Při
otevřeném hrobě bylo nepočítaně
přátel, ctitelů, obdivovatelů. A zpíval pražský Hlahol! Přes zeď hřbitova do rodného kraje zněla jako
chorál Zvonařova píseň Čechy krásné, Čechy mé. V té chvíli znárodněla.
Rudolf Kadeřábek n
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Kulturní přehled – ÚNOR
Milovníci piva a vína změří síly
B

erounský masopust tradičně
zahájí 22. února dopoledne průvod masek. Sraz účastníků bude
v prostorách Rodinného pivovaru
Berounský medvěd, kde od 8.30
bude možnost doladit kostýmy
a posilnit se před cestou na berounské náměstí. Další účastníci se přidají od 9.45 ve dvoře Muzea Českého
krasu. V 10.00 se průvod za dopro-

vodu kapel oﬁciálně přemístí před
radnici, pod Husův pomník, kde se
uskuteční hlavní část programu.
Průvod pak obejde náměstí a rozdělí
se na milovníky piva a vína. Cestou
před radnicí budou verbovat další
příznivce těchto lahodných moků.
Ty mohou zájemci na místě přímo
ochutnat a zajíst sladkými koláči,
jitrnicí či jinými dobrotami. Posil-

Hudba
Hudební večer v Carinu
1.

SO

18.00

Pizzerie & Restaurace Carino

DJ Pupík – disco
SO

20.00

Restaurace U Štiky

2.

Genna & Jesse (USA)

7.

Mejdan – živá hudba

8.

DJ Stenny – disco

14.

Empatia – živá hudba

NE
PÁ
SO
PÁ

20.00
20.00
20.00
20.00

Kafé bar Bárka, Točník
Restaurace U Štiky
Restaurace U Štiky
Restaurace U Štiky

České smyčcové trio
18.

ÚT

20.00
20.00

Masopusty v okolí
1. 2. NEUMĚTELY
15. 2. SVINAŘE
22. 2. SRBSKO
22. 2. VŠERADICE
22. 2. BEROUN
1. 3. ZADNÍ TŘEBÁŇ
1. 3. ČERNÝ VRŠEK – Beroun

Přijďte vyzkoušet vybrané speciality naší restaurace a zároveň se pobavit.
Rezervace 728 500 000. www.carino.cz
DJ Pupík roztančí parket i 15. února od 20.00 hodin.
Eclectic pop duo. Více na www.gennaandjesse.com.
Mejdan zahraje také 21. února ve stejný čas.
Diskotéka s DJ Stennym se koná i 22. 2. 2014 od 20.00 hodin.
Živá hudba na tanečním parketě začne znít od 20.00 hodin.
Koncert pořádá Kruh přátel hudby v Berouně.
Informace a přihlášky na tel.: 311 621 920 nebo 606 823 648.

Sál České pojišťovny

Přijďte si poslechnout skotské a irské lidové balady a písně v podání uznávané
kapely. Předprodej v MIC na Husově náměstí.

Duo Melody – živá hudba
PÁ

V sobotu 1. března, se bude
slavit masopust na Černém vršku.
Pořádá jej Okrašlovací spolek přátel Černého vršku, a to již popáté.
Sraz maškar v zahradě restaurace
Na Černém vršku je naplánován
na 13.00. O půl hodiny později
masopust zahájí pohádka pro
děti. Ve 14.30 se do pochodu vydá
maškarní průvod, do kroku jim
bude vyhrávat kapela Těžká Pára.
Večer pak bude zábava pokračovat v restauraci Na Černém vršku.

ZUŠ V. Talicha

ASONANCE
ÚT

22.

19.00

něni si pak mohou vyzkoušet žertovné přetahování lanem. Potom
masky převezmou vládu nad Berounem a od představitele města obdrží
klíč od jeho bran. Dojde i na volbu
krále masopustu, a to jak mezi
dospělými, tak mezi dětmi. Ve 14.00
odstartuje odpolední část masopustu pěti koncerty v berounském pivovaru. Vstup pro všechny masky bude
zdarma. Koncert zahájí skupina The
Brownies, dále vystoupí Ponožky
pana Semtamťuka, které se představí s čerstvě pokřtěným novým
albem Mezi krami. Od 18.00 zahraje
pražská kapela Geronimo. Poprvé
se představí kapela After Hours
z Českých Budějovic a kutnohorská
kapela Empty Hearts. Podrobný program najdete na facebookových
stránkách berounského masopustu
a další informace vám poskytne také
pořadatel akce Martin Tuček, tel.:
728 183 368. n

Na Černém
vršku popáté

Restaurace U Štiky

Taneční parket rozvlní Duo Melody s živou hudbou od 20 hodin.

Výstavy
Výstava Jardy Svobody
3.

PO

Kavárna Jiná káva

O andělech i politicích
PO

17.00

Holandský dům Beroun

4.

Nástěnné malby

12.

Dvanáct

ÚT
ST

16.30
17.00

Výstava originálních obrazů od frontmana známé české kapely Traband Jardy
Svobody.
Výstava karikatur kreslíře M. Kemela známého nejen z deníku MF Dnes. Otevřeno
Po-Pá 10–12 13–17, So 9–12. Výstava potrvá do 22. 2. Více na straně 20.

Městská knihovna Beroun

Výstava žáků výtvarného oboru ZUŠ Václava Talicha v Berouně, kterou vede
A. Borovská. Na vernisáži zazpívá pěvecký sbor ZUŠ Krákorky.

Městská galerie Beroun

Výstava dvanácti výtvarníků zapojených do European STREET GALLERY v roce
2013. Potrvá do 14. března. Více na straně 20.

Pokračující výstavy: Neviňátka (do 7. 2.), Plocha a prostor (do 12. 2.), 20 let archeologie na Berounsku a Hořovicku (do 14. 2.), Výstava k lednovému
70. výročí tragických událostí, které se pojí k partyzánskému krytu u Újezda (do 28. 2.), 700 let „Evropské svatby“ (do 28. 2.).

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

začátek

1.

SO

2.

NE

3.

PO

4.

ÚT

5.

ST

6.

ČT

7.

PÁ

8.

SO

9.

10.

NE

PO

11.

ÚT

12.

ST

13.

ČT

14.

PÁ

15.

16.

SO

NE

17.

PO

18.

ÚT

19.

ST

20.

ČT

17.30
20.00
17.30
20.00
18.30
17.30
20.00
18.30
15.30
18.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
13.45
17.30
20.00
17.30
20.00
13.45
18.30
15.30
18.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
13.45
18.30
17.30
20.00
13.45
18.30
15.00
18.30
20.30

název

Walter Mitty a jeho tajný život
Jack Ryan: V utajení
Něžné vlny
Zpátky do ringu
Špinavý trik
Blízko od sebe
12 let v řetězech
Blízko od sebe
Zlodějka knih
Dědictví aneb Kurva se neříká
Dědictví aneb Kurva se neříká
Špinavý trik
Lego příběh / 3D
RoboCop
Dědictví aneb Kurva se neříká
Lego příběh / 3D
Dědictví aneb Kurva se neříká
RoboCop
Croodsovi / 3D
RoboCop
Dědictví aneb Kurva se neříká
Dědictví aneb Kurva se neříká
Klub poslední naděje
Croodsovi / 3D
Dědictví aneb Kurva se neříká
12 let v řetězech
Zimní příběh
Zimní příběh
Krásno
Lego příběh
Krásno
Zimní příběh
Ledové království
Zimní příběh
Krásno
Croodsovi / 3D
Zimní příběh
Křídla Vánoc
Klauni
Croodsovi / 3D
Něžné vlny
Vlk z Wall Street
Babovřesky 2
Babovřesky 2

čas

USA
USA
ČR
USA
USA
USA
USA
USA
USA
ČR
ČR
USA
USA
USA
ČR
USA
ČR
USA
USA
USA
ČR
ČR
USA
USA
ČR
USA
USA
USA
ČR
USA
ČR
USA
USA
USA
ČR
USA
USA
ČR
ČR/FIN
USA
ČR
USA
ČR
ČR

114
113
103
113
129
112
134
112
131
106
106
129
100
120
106
100
106
120
90
120
106
106
117
90
106
134
120
120
120
100
120
120
109
120
120
90
120
110
120
90
103
180
120
120

popis

Dobrodružná komedie.
Akční thriller.
Česká komedie.
Vtipná komedie o nevyhasínající rivalitě, stárnutí a lásce.
Příběh špičkového podvodníka
Meryl Streep v hlavní roli v novém komediálním příběhu.
Životopisný drsný příběh.
Meryl Streep v hlavní roli v novém komediálním příběhu.
Neobyčejný příběh o neobyčejné dívce.
Pokračování kultovního ﬁlmu s B. Polívkou v hlavní roli.
Pokračování kultovního ﬁlmu s B. Polívkou v hlavní roli.
Příběh špičkového podvodníka
Filmový příběh je postavený celý z kostiček lega.
Akční sci-ﬁ thriller.
Pokračování kultovního ﬁlmu s B. Polívkou v hlavní roli.
Filmový příběh je postavený celý z kostiček lega.
Pokračování kultovního ﬁlmu s B. Polívkou v hlavní roli.
Akční sci-ﬁ thriller.
Dobrodružná animovaná komedie.
Akční sci-ﬁ thriller.
Pokračování kultovního ﬁlmu s B. Polívkou v hlavní roli.
Pokračování kultovního ﬁlmu s B. Polívkou v hlavní roli.
Příběh o důstojnosti je inspirován skutečnými událostmi.
Dobrodružná animovaná komedie.
Pokračování kultovního ﬁlmu s B. Polívkou v hlavní roli.
Životopisný drsný příběh.
V mýtickém prostředí se setká dobro a zlo.
V mýtickém prostředí se setká dobro a zlo.
Nová česká krimikomedie režiséra Ondřeje Sokola.
Filmový příběh je postavený celý z kostiček lega.
Nová česká krimikomedie režiséra Ondřeje Sokola.
V mýtickém prostředí se setká dobro a zlo.
Království hrozí věčná zima, ale kletba se může zrušit.
V mýtickém prostředí se setká dobro a zlo.
Nová česká krimikomedie režiséra Ondřeje Sokola.
Dobrodružná animovaná komedie.
V mýtickém prostředí se setká dobro a zlo.
Velká část ﬁlmu se odehrává v nákupním centru v čase Vánoc.
Příběh tří neobvyklých lidských osudů.
Dobrodružná animovaná komedie.
Česká komedie z dílny režiséra J. Vejdělka.
Podívaná z doby, kdy vládla pravidla Divokého západu.
Pokračování komedie Zdeňka Trošky.
Pokračování komedie Zdeňka Trošky.

pozn.
T
T 15

T
T 15
T 12
T
T 12
12
15
15
T 15

☺
T 12
15

☺
15
T 12

☺

K

T 12
15
15
T 15

☺

K
15

T
T 12
T 12
12

☺
12
T 12

☺
T 12
12

☺

K

T 12
T 12
12

☺

K

T 12
T

V době uzávěrky Radničního listu byla známa pouze představení do 20. února. Aktuální program najdete na webu kina a na webu města. Na webu je možné se rovněž
přihlásit k odběru pravidelného kulturního přehledu.

Plesová sezona
1.

Velký myslivecký ples

7.

Maturitní ples OA Beroun

22.

Rybářský ples

28.

SO
PÁ
SO

20.00
20.00
20.00

SD Plzeňka
SD Plzeňka
SD Plzeňka

Hraje skupina GAMA vedená Jiřím Rendlou, bohatá tombola, předprodej vstupenek SD Plzeňka tel.: 723 907 119.
Maturitní ples třídy 4.L.
Rybářský ples ČRS Beroun Závodí, předprodej vstupenek ČRS Beroun,
Pražská ul.

Maturitní ples SOU a SOŠ Beroun Hlinky
PÁ

20.00

SD Plzeňka

1. 3.

Ples TOP 09

8. 3.

Divadelní ples

21. 3.

Městský bál

SO
SO

20.00
20.00

PÁ

SD Plzeňka
Ples s mnoha překvapeními. Pořádají herci I. Generace. Více na str. 12.

SD Plzeňka
SD Plzeňka

Městský bál tradičně završí plesovou sezonu. Tentokrát v režii MKC Beroun se
můžete těšit na mnohá překvapení.

Předprodej vstupenek: 723 907 119.

www.mesto-beroun.cz
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Pro seniory
5.

Procvičování kognitivních funkcí

12.

Výroba valentýnských srdcí

ST
ST

10.30
13.30

Stacionář sv. Anežky České
Stacionář sv. Anežky České

19. Procvičování kognitivních funkcí
ST

26.

10.30

Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč – slovní zásoba,
logické myšlení).

Stacionář sv. Anežky České

Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč – slovní zásoba,
logické myšlení).

Křížem krážem Českou republikou

ST 10.30
Stacionář sv. Anežky České
Dům Charity, Cajthamlova 169, Beroun. Akce jsou pro seniory ve Stacionáři sv. Anežky České zdarma. Potvrďte účast telefonicky na tel. čísle
606 639 627, kapacita je omezená.

Ostatní akce
2.

Srovnávací degustace vín
NE

14.00

Vinotéka Tetín Víno Hruška

Vítání občánků
4.

ÚT

14.00

Obřadní síň na radnici

Duchovní zpívání
ÚT

20.00

Alternativní centrum Samaya

6.

Kouzelná rozmanitost čajů

7.

Seminář hormonální jógové terapie

9.

Úvod do kundalini jógy

ČT
PÁ
NE

17.30

Městská knihovna Beroun

18.00–21.00 Studio YOGAWAY
10.00–12.30 Studio YOGAWAY

14. Křest singlu „Srdce pro Mamuta“
PÁ

19.00

Kavárna Jiná káva

15. Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
SO

13.00

DDM Beroun v Hlinkách

19. Expediční kamera 1. část
ST

19.30

Kavárna Jiná káva

Srovnávací degustace mezi krásnými víny Müller Thurgau a Dornfelder z našeho
vinařství a pražského sklepa z Královských Vinohrad.
Oblíbené vítání nejmladších občánků Berouna.
Práce s hlasem v malé skupince. Vždy úterky po celý měsíc únor, informace
na anica@post.cz
Degustace čajů + zajímavé informace o čajové kultuře. Navíc ochutnáte luxusní
českou čajovou čokoládu + dvě špičkové thajské byliny.
S Irenou Šorfovou, certiﬁkovanou lektorkou HJT. Víkendový seminář:
7.–8. února (Pá 18–21, So 10–18). Více na www.yogaway.cz.
Na lekci pod vedením Ireny Šorfové se můžete navíc těšit 9. 2. 2014. Více na
www.yogaway.cz.
Křest singlu „Srdce pro Mamuta“ písničkářky Romany Sulčíkové. Všichni
příznivci folku a písničkářství jsou srdečně zváni.
Téma: nástěnné hodiny. Cena za výrobek je 50 Kč. Nutné telefonické objednání
do 13. 1. 2014 na tel. 774 950 671, 732 223 844, 774 950 559.
Celovečerní promítání špičkových ﬁlmů o dobrodružství, divoké přírodě,
o extrémních zážitcích i sportech. Podrobný program na www.jinakava.cz.

Berounský masopust
SO

Husovo náměstí

Soboty na dětském
SO

22.

8.30

Městská knihovna Beroun

Dětský karneval
SO

14.00

Sál České pojišťovny

Tantra jóga pro ženy – Mohendžodáro
SO

14.00–18.00 Alternativní centrum Samaya

Jóga s prvky akrobacie
SO

24.
26.

9.00–16.00 Studio YOGAWAY

Virtuální akademie třetího věku – astronomie
PO

9.00–11.00 Alternativní centrum Samaya

Expediční kamera 2. část
ST

19.30

Kavárna Jiná káva

Kundalini jóga – seminář
28.

PÁ
PÁ

1. 3.

18.00–21.00 Alternativní centrum Samaya

Masopust v ZUŠ
17.00

ZUŠ V. Talicha

Masopust na Černém Vršku
SO

13.00

Černý Vršek

Zavítat na oddělení pro děti můžete v sobotu 22. února 2014 od 8.30–11.00
hodin.
Zveme děti v doprovodu s rodiči k tanci, soutěžím. V průběhu bude vyhlášena
nejlepší maska. Vstupné: 20 Kč.
První z cyklu certiﬁkovaných seminářů, 14.00–18.00 hodin, info@samaya.cz.
Zábavná, osvobozující a energická forma jógy. Více na www.yogaway.cz.
Virtuální univerzita třetího věku nabízí svůj první kurz věnovaný Astronomii
a době Rudolfa II. Info na 777 079 118 (Mgr. J.Vlková)
Celovečerní promítání špičkových ﬁlmů o dobrodružství, divoké přírodě,
o extrémních zážitcích i sportech. Podrobný program na www.jinakava.cz.
Jóga pro posílení odvahy, vůle a chuti do života, 18.00–21.00 hodin,
veronikakristova@seznam.cz
Masopustní koncert žáků se koná v sále ZUŠ V. Talicha.
Pohádka, průvod, zábava. Hraje Težká Pára

Přednášky a besedy
12.

Po stopách dinosaurů v Čechách

18.

Naděje jako faktor zdraví

ST
ÚT

17.30
18.00

Městská knihovna Beroun
Klub zdraví a dobré pohody

21. Fenomén facebook
PÁ

19.30

www.mesto-beroun.cz

Alternativní centrum Samaya

Beseda Po stopách dinosaurů v Čechách z cyklu Setkání s autory, které máte
rádi. Vstup volný.
Vede MUDr. Jana Krynská. Vstup volný. Klub zdraví a dobré pohody Beroun –
Závodí, Tylova 273/8.
Kdo založil facebook, kolik má dnes uživatelů, k čemu ho nejvíce používají
a jak jsou na tom ﬁrmy?
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Polívková s Táborským míří do Berouna

M

ilovníci divadla si v únoru
v Berouně přijdou na své.
V sále České pojišťovny se na pódiu
objeví ostřílení profesionálové.

V pátek 21. února se můžete
těšit na divadelní hit posledních let,
populární one man show Caveman.
Začíná ve 20 hodin. Hru napsal a na
jevišti také sám uvádí Američan Rob
Becker. V tuzemsku se role ujali dva
herci: Jan Holík (účinkoval v muzikálech a operetách Šakalí léta, Pytlákova schovanka, Cikáni jdou do
nebe a další) a Jakub Slach (vystupoval v divadlech Disk, Na Prádle,

studiu Ypsilon, Klicperově divadle
v Hradci Králové). Režie se ujal
Patrik Hartl. Hra představuje
humorné přemýšlení o rozdílech
mezi muži a ženami a o tom, jak tyto
rozdíly vyvolávají často nedorozumění. Představení bylo poprvé uvedeno v roce 1991 a v USA je viděly
už více než 2 miliony lidí.
Poslední úterý v únoru 25. 2.
do Berouna zavítá Anna Polívková
a Miroslav Táborský. Představí se
od 20 hodin v sále České pojišťovny
v grotesce A na hrušce sedí diktátor. Teroristka Anna Polívková v ní
unáší diktátora Miroslava Táborského. Plán únosu ovšem selže,
a tak jim oběma nezbývá nic jiného
než zůstat pod hruškou. Textu Vladimíra Škutiny a Jaroslava Gillara
se ujal režisér Jaroslav Gillar
a vytvořil nezapomenutelnou
komedii. n

erci první generace zahajují
novou sezonu, která se ponese
v duchu 20. výročí berounského
divadla.
Kulaté narozeniny můžete oslavit společně s herci v únoru i březnu.
První dárek s nimi můžete rozbalit v úterý 4. února od 19.30 hodin
Na správné adrese (a taky na Plzeňce). „Připravili jsme komedii, která
přináší to, co máte rádi – zápletku
postavenou na záměnách, nedorozumění a omylech. Jako bonus pro
všechny věrné (hlavně divačky) slibujeme pánský ansámbl v negližé,
výuku tanga a zbrusu novou scénu,“
popisuje Lucie Tučková. Lístky jsou
k dostání v městském informačním
centru na Husově náměstí (tel.
311 654 321) za 80 korun.

IDEA-CREATIVE:
tel.: 724 860 811, www.idea-creative.cz
KRÁMEK A DÍLNA U BÍLÉ PANÍ:
tel.: 311 622 246, www.tvorivost.cz
TVOŘENÍČKO:
tel.: 777 250 161, www.tvorenicko.websnadno.cz
ATELIÉR NA VYHLÍDCE:
775 276 223, www.ateliernavyhlidce.webnode.cz
Tkaní na kolíkovém stávku
5.

ST

15.30

U Bílé paní

3D brože z ﬁlcu
ST

15.30

Idea Creative

6.

Korálkové ketlované šperky

9.

Keramika pro rodiče s dětmi

ČT
NE

15.30
14.30

U Bílé paní
Ateliér na Vyhlídce

12. Malované hodiny – dětská dílna
ST

16.00

U Bílé paní

13. Korálkové šperky
ČT

15.30

14. Šperky z FIMO

Herci oslaví narozeniny premiérou a plesem

H

Dílny pro tvořivé

„Na druhý dárek se můžete těšit
hned 8. března, kdy se po roční
odmlce vrací na taneční parket Divadelní ples,“ doplnila Tučková. n

PÁ

15.30

U Bílé paní
U Bílé paní

19. Dutinky z vlny a příze
ST

Idea Creative

20. Twist art
ČT

17.00

U Bílé paní

21. 1. šperky z drátů a korálků
PÁ

17.00

U Bílé paní

22. Ovčí vlna – 3D květy
SO

9.00

U Bílé paní

23. Keramika pro rodiče s dětmi
NE

14.30

Ateliér na Vyhlídce

24. Patchwork – překládaná hvězda
PO

15.30

U Bílé paní

Lapač snů
26.

ST

15.30

Idea Creative

Prýmkování – sutašky
ST

17.00

U Bílé paní

27. Drhání – macramé – shamballa
ČT

15.30

28. Paličkování
PÁ

15.30

U Bílé paní
U Bílé paní

Divadlo
4.

Na správné adrese

21.

CAVEMAN

24.

O Červené karkulce

25.

A na hrušce sedí diktátor

ÚT
PÁ
PO
ÚT

19.30
20.00
9.00
20.00

www.mesto-beroun.cz

SD Plzeňka
sál České pojišťovny
sál České pojišťovny
sál České pojišťovny

Premiéra komedie Marka Camolettiho. Předprodej vstupenek v MIC Beroun.
Slavná one man show o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech
mezi nimi a utajených kvalitách obou.
Divadelní představení pro děti. Hraje soubor DUHA.
Hraje Anna Polívková a Miroslav Táborský. Předprodej vstupenek v MIC Beroun.

12

Turisty mají do Berouna přilákat volné vstupenky
B

eroun se v polovině ledna představil v rámci sdružení Bohemia
Centralis na veletrhu Vakantie
Utrecht v Holandsku. V rámci expozice Beroun nabídl návštěvníkům
z řad odborné i laické veřejnosti
své turistické zajímavosti, kulturu,
ale i virtuálního průvodce městem.
Veletrhu se průměrně účastní přes
120 tisíc návštěvníků. Odborníci jej
tak označují za největší veletrh cestovního ruchu v Nizozemí, který se
vyznačuje vysokou návštěvností a je
vhodný pro regionální prezentaci.
Právě Nizozemci patří v Berouně
k nejčastějším návštěvníkům přijíždějícím ze zahraničí.
V únoru se Beroun chystá na
veletrh Holiday World do Prahy.
Tam budou pracovnice odboru kultury a vnějších vztahů rozdávat volné vstupenky na koncerty a divadelní představení Berounského

kulturního léta 2014. Také na holešovickém Výstavišti se Beroun stejně jako loni představí v rámci
sdružení Bohemia Centralis, a to
ve dnech 20. až 23. února 2014.

„Povezeme s sebou samozřejmě všechny naše propagační
materiály, mapy a prospekty.
Návštěvníky ovšem chceme zaujmout i volnými vstupenkami na

letní akce pod širým nebem, které
se budou v rámci Berounského
kulturního léta opět konat na
Náměstí Joachima Barranda,“
uvedla vedoucí oddělení kultury
a vnějších vztahů Marcela Bergerová s tím, že vstupenky navíc
budou slosovatelné. Ti, kteří se
vstupenkami do Berouna přijedou, tak budou mít šanci získat
hodnotné ceny, například vouchery na vstup do aquaparku či
návštěvu některé berounské restaurace.
„Smyslem těchto volných
vstupenek je nejen nalákat turisty
k návštěvě Berouna, ale současně
i zjistit zpětnou vazbu od návštěvníků veletrhu,“ vysvětlila Bergerová. Na návštěvu berounského
aquaparku Tipsport Laguna zase
bude zvát maskot plaveckého
areálu roztomilý méďa. n

Městská knihovna Beroun
Program – únor 2014
n Ochutnáte čaje z celého
světa
Kouzelná rozmanitost čajů je
název akce, která se uskuteční
v berounské knihovně ve
čtvrtek 6. února. Jejím
smyslem bude ukázat, jak
se v čajích lépe vyznat.
Ochutnáte zde čaje z celého
světa. Detailně se podíváte
na 10 vybraných čajů a jejich
odlišnou přípravu. Uslyšíte
mnoho zajímavých informací

o čajové kultuře a dokonce
ochutnáte luxusní českou
čajovou čokoládu a dvě
špičkové thajské byliny.
Degustaci povede Zdeněk
Nepustil a začne v 17.30
hodin. Zájemci si budou moci
čaje zakoupit. Více se můžete
dozvědět na webových
stránkách www.dobrecaje.cz
nebo www.jiaogulan.cz. Vstup
je volný. n

Botanik pohovoří
o architektuře stromů
B

erounská akademie zahájila
další ze série tří přednášek, které jsou věnované přírodě a její
ochraně.
Ve čtvrtek 6. února
do Berouna zamíří
významný botanik, propagátor ochrany přírody
a spisovatel Václav Větvička. V 17.30 bude mít
v berounské městské knihovně
přednášku nazvanou Architektura
stromů. Jeho přednáška naváže na
lednovou akci, během které autorka
mnoha knih o památných stromech
i alejích, ale také autorka nezapomenutelného televizního seriálu
Paměť stromů Marie Hrušková přiblížila posluchačům pověsti a osu-
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dy nejvýznamnějších památných
stromů nejen Berounska, ale i unikátních jedinců z Čech i Moravy.
Přednášku a promítání
série fotograﬁí doplnili
posluchači řadou zajímavých připomínek. Závěrečný příspěvek byl věnován
jednomu z nejkrásnějších
berounských stromů, více
než stoletému červenému buku
u 3. ZŠ, s nímž přítomné seznámil
ředitel školy Antonín Leopold.
Posluchači Berounské akademie se navíc v sobotu 18. ledna
zúčastnili mimořádné prohlídky
výstavy secesního umění v Obecním
domě v Praze s odborným výkladem
kunsthistorika Zbyňka Dudy. n

Zábranským kostelem zněly 1. ledna koledy a hudba starých mistrů.
Tradičně se zde konal novoroční koncert smíšeného pěveckého sboru
BONBON pod vedením Bohumily Vokáčové. V závěru koncertu si
posluchači společně se členy sboru zazpívali nejznámější. Pěvecký
sbor doprovodila na akordeon Romana Sulčíková. Novoroční koncert
se konal za podpory města Berouna, poděkování patří též představitelům pravoslavné církve, v jejichž užívání v současné době kostel
je.
B. Vokáčová

Po stopách dinosaurů v Čechách

Z

atímco lednová beseda v rámci cyklu Setkání s autory, které
máte rádi, vedla Po stopách
medvěda, v únoru se posluchači
vydají Po stopách dinosaurů
v Čechách. I když nejslavnější
naleziště pozůstatků dinosaurů
leží v Mongolsku, Tanzanii, Kanadě a Spojených státech amerických, také v České republice,
dokonce ve Středočeském kraji

můžete nalézt jejich stopy. Známý
cestovatel, zoolog a spisovatel
Jaroslav Mareš navštívil všechna
tato naleziště a dodnes udržuje
kontakty se světoznámými paleontology. Autor knihy Záhada
dinosaurů přiblíží jejich podivuhodný svět na besedě, která se
koná v berounské knihovně ve
středu 12. února od 17.30.
Vstup je volný. n
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DRŽITELÉ CEN 2013
CENY POROTY
n Kolektiv tvůrců a manažerů
Muzea Karla Zemana za
neotřelou, hravou a hladivou
prezentaci díla Karla Zemana
u nás i v cizině.
n Scenárista a režisér
Robert Kirchhoff za
dokument Kauza Cervanová.
n Režisér Radim Špaček,
scenárista Jakub Felcman
a autor námětu Čestmír
Kopecký za dokument
Pod dlažbou je pláž.
n Režisér Josef Abrhám ml.
za film Hoteliér.
n Režisérka Adéla
Komrzýová za její kapitolu
v dokumentárním pásmu
Televizní oslava.
MIMOŘÁDNÁ CENA POROTY
n Režiséři Pavel Paleček
a Jan Bělohlavý za snímek
Vrahem z povolání. Utrpení
soudce Karla Vaše
CENA TRILOBIT BEROUN
2013
n Herečka Jaroslava Pokorná
za ztvárnění role paní Libuše
Palachové ve filmu Hořící
keř.
n Režiséři Zdeněk Tyc
a scenáristka Markéta
Bidlasová za film Jako nikdy.
CENA JOSEFA
ŠKVORECKÉHO
n Režisér Jan Hřebejk
a scenárista Dušan David
Pařízek za film Odpad město
smrt.
CENA VÁCLAVA HAVLA
n Režisérka Agnieszka
Holland a autor námětu
i scénáře Štěpán Hulík za
film Hořící keř.
CENA VLADISLAVA VANČURY
n Scenárista a herec Zdeněk
Svěrák za profesionalitu,
humanismus a humor, jimiž
po léta neokázale kultivuje
český film.
BEROUNSKÝ MEDVÍDEK CENA DĚTSKÉ PORTY
n Režiséři Karel Smyczek
a Martin Dolenský
za televizní seriál Špačkovi
v síti času.
ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA
ZLATÝ CITRON
n Scenárista Ivan Hubač,
režisér Filip Renč a ostatní
tvůrci seriálu Sanitka II, jako
symbolu profesního úpadku
nezanedbatelné části
původní dramatické
produkce televize veřejné
služby.
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Cena Vl. Vančury pro Zdeňka Svěráka
U

mělci zvučných jmen zaplnili
v sobotu 18. ledna v podvečer
berounské kino Mír. Na předávání
cen Trilobit 2013 sem přijeli
například Zdeněk Svěrák, Josef
Abrhám, Pavel Landovský či Jan
Kačer. Filmová a televizní společnost FITES rozdala ceny nejlepším
počinům za uplynulé období
v Berouně už počtrnácté. A podruhé se moderování ujal skvělý
Tomáš Hanák. Úspěch sklidil

například snímek Hořící keř, Trilobita získala herečka Jaroslava
Pokorná za roli matky Jana Palacha. Cenu Vladislava Vančury za
přínos kinematografii převzal
Zdeněk Svěrák „za profesionalitu,
humanismus a humor, jimiž po
léta neokázale kultivuje český
film“. Další z cen poroty si odnesl
například dokument Josefa Abrháma ml. o slavné herecké generaci Hoteliér. Mimořádnou cenu

poroty získal dokument Vrahem
z povolání – Utrpení soudce Karla
Vaše.
Poprvé byla udělena i cena dětské poroty – Berounský Medvídek,
a to seriálu Špačkovi v síti času režisérů Karla Smyczka a Martina
Dolenského. Svého držitele má
i Zlatý citron. Odborná porota jej
udělila scenáristovi Ivanu Hubačovi, režiséru Filipu Renčovi a ostatním tvůrcům seriálu Sanitka II. n

Příští Trilobity bude hostit prostornější Plzeňka

Z

ájem o účast na letošním udílení ﬁlmových cen audiovizuální tvorby Trilobit Beroun byl
enormní. Do Berouna přijelo
dokonce mnohem více hostů ﬁlmového a televizního svazu FITES
z řad ﬁlmových kritiků, odborníků
iherců, než bylo plánováno. Obrovský zájem publika oba pořadatele,
tedy město Beroun iFITES, nesmírně těší. Uvědomujeme si ovšem, že
tento fakt s sebou přináší i stinnou
stránku. Tou je nedostatečná kapa-

cita berounského kina a s tím související počet volných míst pro
diváckou veřejnost. Což dokládá
i výtka, kterou městu adresoval
jeden z neúspěšných zájemců
o místo v sále. „Jako již řadu předchozích let i letos jsme se na tuto
akci velmi těšili a počítali s její
návštěvou. Se zkušeností z minula
jsme letos přišli s předstihem.
Nemilé bylo naše překvapení, když
se ukázalo, že na oﬁciální část
předávání cen nebyla vyhrazena

již žádná místa pro návštěvníky
z řad veřejnosti,“ napsal redakci
pan Petr Kabeláč. Organizátoři
akce věří, že situace se změní pravděpodobně již při udílení cen
v jubilejním roce 2015, kdy si připomeneme 750 let od první zmínky
oměstě. To by se měl již ceremoniál
odehrávat ve Společenském domě
Plzeňka, který pojme násobně více
hostů. Věříme, že pak se bude moci
večera zúčastnit každý, kdo bude
mít o akci zájem. n

Sommerová: Trilobit je ušlechtilejší než Český lev

Z

námá dokumentaristka
Olga Sommerová adresovala berounské radnici dopis,
v němž děkuje za profesionální
organizaci
letošního udílení ﬁlmových
cen.
Ráda bych
poděkovala za
báječnou hosti-

telskou roli, kterou jste umožnili
mnoho radosti a pěkných zážitků
při slavnostním večeru udělování
cen Trilobit a následném rautu
v hotelu Na Ostrově. Návštěvníci,
kolegové ﬁlmaři, s nimiž jsem poté
mluvila, byli nadšeni důstojnou
a vtipnou úrovní předávání cen.
Filmový a televizní svaz a jeho
odborné poroty vždy akcentovaly
společenskou důsažnost děl, která

oceňují. Proto má slavnostní večer
atmosféru, které říkám veřejnoprávní. Jsme spokojeni se stoupající úrovní tohoto večera. Nechci se
rouhat, ale berounský slavnostní
večer má ušlechtilejší a přátelštější
atmosféru než vyhlašování Českých
lvů. Jako předsedkyně Českého ﬁlmového a televizního svazu jsem
nadmíru spokojená a vám patří mé
velké díky. n

Světoznámá fotografka v Duslovce
B

erounští gymnazisté vyslechli
přednášku světoznámé fotografky Líby Taylor, která je také
autorkou snímků z letošního udílení ﬁlmových cen Trilobit. O fotografování v Africe, Asii a Jižní
Americe a strastiplném životě tamních obyvatel bude Líba Taylor
vyprávět i na besedě pro veřejnost,
která se uskuteční v úterý 4. února
v Duslově vile. Začátek je v 17.00.
Pro fotografku Líbu Taylor je tato
práce nejenom profesí, ale i celoživotním koníčkem. Výstavní prostory
Duslovy vily v Berouně jsou toho
dokladem. Studenti 2. Aberounského
gymnázia měli jedinečnou příležitost
se osobně setkat s paní Taylor, popovídat si s ní o zážitcích z jejích cest
a zhlédnout vystavené fotograﬁe. Ty
vypovídají o těžkých životních osu-

dech afrických žen, o primitivním
rituálu ženské obřízky, onedostatečné osvětě v sexuální oblasti, stejně
jako o nutném boji s negramotností.
Výstava ukazuje hluboký propad mezi vyspělou civilizací a každodenním zápasem o přežití. Líba

Taylor pobývala i v Jižní Americe,
ale jako fotografka a členka humanitární organizace strávila nejvíce
času v různých částech Afriky. V jedné z výprav spolu s ní byla i herečka
Angelina Jolie.
O. Chocová, třída 2.A n
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Ceny Trilobit 2013 ve fotograﬁi

Dopolední program zpestřil zábavný kvíz pro děti s Milošem Zvěřinou.

Předávání cen se konalo za účasti starostky a místostarostů Berouna.

Herečka Jaroslava Pokorná převzala cenu z rukou kolegy Josefa Abraháma. Domácí kapela Tadooba pod taktovkou Šárky Pexové publikum pobavila.

Dokumentaristka Olga Sommerová s hosty večera Z. Svěrákem a P. Landovským. Moderátor slavnostního večera Tomáš Hanák s berounskou starostkou.

www.mesto-beroun.cz

15

Foto: L. Taylor

Čerstvý držitel Ceny Vladislava Vančury scenárista a herec Zdeněk Svěrák. Cenu dětské poroty vyhlásil její člen osmiletý Adam Bartoš.

Jubilea
n Dne 19. 2. oslaví Helena
Vacíková 82. narozeniny.
Pevné zdraví jí přeje celá
rodina.
n V únoru shodně oslaví
94. narozeniny dvě paní
Jiřiny, 12. 2. je to paní Jiřina
Benedyktová a 22. 2. paní
Jiřina Bočková. Svým
členkám přeje pevné zdraví
a hodně spokojenosti Klub
důchodců Beroun.
n Dne 22. 2. se dožívá 87 let
Jaroslav Marek. Hodně
zdraví, spokojenosti mu přeje
manželka a dcera Ludmila
s manželem. Gratulují také
vnučka Markéta s rodinou
a vnuk Pavel s rodinou.
Pozdravy posílají rovněž
pravnoučata Matěj, Jakub
Vojtěch a Justínka.
n Ve stejný den oslaví své
94. narozeniny paní Marie
Hýbnerová. Do dalších let
hodně zdraví, spokojenosti
a pohody přeje dcera Květa
s manželem a její vnučky
Květa a Monika s rodinami.
n Krásné 93. narozeniny si
23. 2. připomene čiperný
a veselý Josef Špička.
n Dodatečně k lednovým
výročím gratuluje svým
členům Klub důchodců
Beroun. Pětasedmdesáté
narozeniny v lednu oslavili
Dagmar Kučabová a Josef
Merhaut. Sedmdesátku si
připomněla Helena
Jahelková.
Všem výše zmiňovaným
jubilantům přejeme zejména
pevné zdraví a spokojenost.

Zubní pohotovost
n 1. + 2. 2.
MUDr. Neužil Miloslav,
Cerhovice 175, 311 577 559
n 8. + 9. 2.
MUDr. Neužilová Jarmila,
Komárov, Buzulucká 480,
311 572 135
n 15. + 16. 2.
MUDr. Očenášková Jitka,
Beroun, Talichova 825,
311 624 375
n 22. + 23. 2.
MUDr. Veselá Marie, Hudlice 64,
311 697 659
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin
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V sociálně-zdravotní oblasti podpořeno 39 projektů

F

inanční příspěvek na aktivity
v sociálně-zdravotní oblasti si
mezi sebe rozdělí 39 projektů, tedy
o 2 víc než loni. V rozpočtu je pro
subjekty poskytující tyto aktivity
vyčleněna částka 2 344 000 korun.

Celkem bylo podáno 41 žádostí, v nichž zájemci žádali 3,9 milionu
korun. Následně Komise zdravotní
a sociálních věcí doporučila radě
podpořit 39 projektů v celkové výši
2 299 000 korun. Částku 45 000
doporučila ponechat v rozpočtu
jako rezervu pro dodatečné opodstatněné požadavky.
V první skupině aktivity v sociálně-zdravotní oblasti získalo dotaci osmadvacet projektů. Ty si mezi
sebe rozdělí 2 035 000 korun. Nejvyšší sumy přesahující 300 tisíc získala Farní charita na provoz
Stacionáře sv. Anežky pro seniory
aobecně prospěšná společnost Dobromysl na poskytování sociálních
služeb jako je osobní asistence,
odlehčovací služby, týdenní stacionář a terapeutické dílny. S třetí nejvyšší částkou následuje Lomikámen,
získal ji na provoz kavárny Jiná káva,
kde nacházejí pracovní uplatnění
lidé s psychickými problémy.
Ve skupině Ústavní sociální
péče si pět subjektů rozdělí 80 000
korun. Při rozdělení ﬁnanční částky
se přitom přihlíželo k tomu, kolik
obyvatel pocházejících z Berouna
v těchto zařízeních žije. Nejvíce –
50 obyvatel Berouna – našlo domov
v berounském Domově TGM.
Skupinu Prevence před drogami, alkoholem apod. podpořilo
město celkovou částkou 179 000
korun, které si mezi sebe rozdělí
5 subjektů. Ve čtvrté skupině –

Aktivity v sociálně zdravotní oblasti
Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje
Dobromysl o.p.s.
Farní charita Beroun (azylový dům sv. Jakuba)
Farní charita (Teplá židle)
Farní charita (Stacionář sv. Anežky)
Hospic sv. Lazara
Klubíčko Beroun, o.p.s. (Projekt Beroun – město bez bariér)
Klubíčko Beroun, o.p.s.(poskytování sociálních služeb)
Klub důchodců Beroun
Klub důchodců Hostím
Klub Zvonek – sdružení zdravotně postižených
Lomikámen, o.s. (Jiná káva)
Lomikámen, o.s. (Re-start)
Občanské sdružení TŘI-Hospic Dobrého Pastýře
Oblastní spolek ČČK Beroun(Oceňování dárců krve,
soutěž hlídek mladých zdravotníků)
Oblastní spolek ČČK Beroun
(Azylový dům a Dům na půl cesty Berounka)
Pro zdraví 21, nízkoprahové zařízení
Senior care pečovatelská služba
Raná péče Eda o.p.s.
Rodinné centrum Slunečnice, o.s.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Beroun (opravy, pomůcky)
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
(projekt Dostupnost pro všechny)
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. – okr. organizace
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní org. Beroun
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. místní org.
ÚAMK-AMK ZPM Příbram Beroun
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s.

ezplatnou poradnu pro osoby
v nepříznivé ﬁnanční situaci
otevírá pobočka Diakonie Církve
bratrské v Berouně. Jde o poradnu,
která má sloužit zejména pro osoby,
které nejsou schopny splácet své
dluhy nebo osoby, kterým v důsledku nepříznivé životní situace platební neschopnost hrozí. Poradna
jim nabízí pomoc při hledání řešení
jejich problému. Poradenství poskytuje Mgr. Marie Veselá, právnička

5 000
280 000
17 000
25 000
3 000
20 000
8 000
8 000
17 000
15 000
20 000
25 000
30 000
5 000

Ústavní sociální péče
Domov důchodců Lipová
Domov Hostomice-Zátor
Domov seniorů TGM, Beroun
Domov V Zahradách Zdice
Koniklec Suchomasty

3 000
13 000
35 000
20 000
9 000

Prevence před drogami, alkoholem aj.
Jungmannova ZŠ
Magdaléna, o.p.s. (terénní program)
Magdaléna, o.p.s. (primární prevence)
Město Příbram – Protialkohol. záchranná stanice
MěÚ Beroun

40 000
70 000
50 000
15 000
4 000

Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži
MěÚ Beroun, odbor SVaZ – Zdravá škola-zdravé vztahy
Ostatní sociální péče a pomoc
dětem a mládeži – bylo schváleno
5 000 korun na opakující se projekt
Zdravá škola – zdravé vztahy. n

V centru otevřena dluhová poradna

B

16 000
350 000
200 000
80 000
360 000
15 000
50 000
60 000
40 000
1 000
10 000
300 000
50 000
25 000

se zkušenostmi v oblasti dluhové
problematiky.
Poradnu najdete v Berouně na
Husově náměstí čp. 43/30, v prvním
patře. Otevřeno je každé pondělí
a středu od 8.30 do 15.00 hodin.
Více informací na www.DluhovaPoradnaBeroun.cz n

5000

Dvě představení pro
seniory za polovic

D

alší dvě zvýhodněná představení nabízí berounským seniorům
kino Mír. Ve středu 19. února od
15.30 promítne kino snímek 12 let
v řetězech. Jde o životopisný příběh
člověka, který byl svobodný, měl
milující rodinu a velký talent hry na
housle. Žil idylický středostavovský
život jako většina z nás. V jeden jediný nečekaný moment o vše přišel.
Ve čtvrtek 20. února kino od 15.00
promítá ﬁlm Vlk z Wall Street. Podívaná zdoby, kdy na burze vládla pravidla Divokého západu. V hlavní roli
uvidíte Leonarda DiCapria. Vstupné
za představení je 70 Kč. n
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Kino promítne studentské ﬁlmy
P

ětice ﬁlmů natočená berounskými gymnazisty podle scénářů
jejich mladších spolužáků z berounských základních škol bude premiérově promítnuta v pondělí 24. února.
Snímky vznikly v rámci soutěže
onejlepší příběh na téma nebezpečí
sociálních sítí, kterou loni na podzim
vyhlásilo město Beroun. Cílem bylo
upozornit na nebezpečí, která jsou
s užíváním sociálních sítí spojená
a která si často neuvědomují nejen
děti, ale ani jejich rodiče.
Ze šesti desítek scénářů, které
vypracovali žáci základních škol,
vybrala porota pět nejlepších.
Podle nich pak dvanáct studentů
3. a 4. ročníků gymnázia natočilo
několikaminutové ﬁlmy. „Přistupovali k práci opravdu zodpovědně
a profesionálně. Sami si mezi spolužáky vybrali herce, vytvářeli dialogy,
režírovali. Studentům při natáčení
pomáhal scenárista Ivan Křenek,“
uvedla koordinátorka komunitního
plánování Kateřina Vicková. Ve ﬁlmařské dílně berounského gymnázia
vzniklo během několik týdnů pět krátkých ﬁlmů příznačně nazvaných
například Atlas hub či Nepříjemné
překvapení. Diváci se tak mohou těšit
například na příběh studentky, která
kvůli závislosti na facebooku ztratila
všechny skutečné kamarády, nebo
na ﬁlm, ve kterém se z anonymního
přítele nalezeném na sociálních sítích
vyklube nebezpečný zvrhlík.
V kině Mír snímky nejprve zhlédnou od 10.00 školáci, od 17.00 pak
budou ﬁlmy promítnuty široké veřejnosti. Při podvečerním promítání
současně starostka města Šárka
Endrlová a místostarosta Patrik Bro-

Přednášky o zdravém
životním stylu
n Každý měsíc pořádá Klub zdraví
a dobré pohody přednášky na téma
primární prevence a podpory
zdravého životního stylu v Berouně
– Závodí. Akce se konají vždy třetí
úterý v měsíci v podvečer, a to
v Tylově ulici 273/8.
Zatímco v lednu si návštěvníci
vyslechli přednášku o Japonsku,
v úterý 18. února je čeká beseda na
téma Naděje jako faktor zdraví.
Následovat v prvním pololetí budou
přednášky
Jak říkat NE bez pocitů viny (18. 3.),
Jarní bylinky a očistné kúry (15. 4.),
Biorytmy a jejich důsledky (20. 5.)
Účinná relaxace (17. 6.)
Besedy MUDr. Jany Krynské jsou
pro návštěvníky zdarma a začínají
vždy v 18.00.

dan předají ceny vítězům soutěže.
Připraveno je také divadelní představení Ofﬂine v podání divadelního
souboru Refektář z Jinonic.
Tím ale projekce ﬁlmů nekončí.
„Promítány budou před každým
školním představením ataké během
besed, které na školách organizují
preventistky z Policie ČR,“ doplnila
Vicková.

Náměty: Michaela Červenková, Alena Čuvalová, Lenka Jakubíčková,
Lucie Kupková, Adéla Valterová
Zpracování: Hedvika Bauerová,
Zuzana Bauerová, Marta Holečková,
Vojtěch Horný, David Karapatjan,
Kristýna Koblová, Kateřina Kopalová, Mykola Matushevskyy, Karolína
Obezinová, Lenka Olyšarová, Martin
Rybka, Adam Vladyka n

Nové provozovny
Nový sportovní areál SPORT
RELAX D5 nabízí obyvatelům
Berounska aktivní a pasivní
odpočinek. V areálu najdete
3 squashové kurty, stolní tenis,
wellness (sauna, infrasauna,
Whirlpool, lymfodrenáže, relaxační zóna) a široké spektrum

cvičení (např. ALPINNINGTM, TRX,
SPINNING®, FITBOX, POWER
JOGA, INSANITY, KICKBOX
AEROBIC, aj.). Vše v domácím
přátelském prostředí s jedinečnou atmosférou. Parkování je
zdarma! Více informací najdete
na www.sportrelaxd5.cz.

Poděkování

R

áda bych touto cestou poděkovala pracovníkům Domova důchodců T. G. Masaryka
v Berouně za jejich vstřícnost,
empatii a nadstandardní péči
o mou matku, která zde pobývala na odlehčovací službě.
Mgr. Henzlová
Děkuji touto cestou neznámému mladíkovi, který se mě
ochotně ujal, když jsem loni
22. listopadu večer upadla na
zastávce autobusu MHD na
Wagnerově náměstí. Následně
jsem byla v Hořovicích operována. Mladík mi zavolal záchrannou službu a do posledka se mi
věnoval. Ještě jednou mu tímto
děkuji. Divišová n

Vytvořen „tříkrálový“ rekord

P

řes šedesát dětí zBerouna aokolních obcí se vydalo počátkem
ledna koledovat pro letošní Tříkrálovou sbírku. Na charitu vybraly přes
40 tisíc korun. Farní charita Beroun
se do celorepublikové sbírky zapojuje každoročně. Letos skupinky
navštívily kromě celého Berouna
také Tetín, Loděnice, Koněprusy, Zdice, Žebrák, Praskolesy a Lochovice.
Po odpečetění pokladniček v pátek
17. 1. na berounské radnici byla
sečtena vykoledovaná částka, která
opět předčila očekávání. Do třinácti
sbírkových pokladniček se v tomto
roce podařilo vybrat 40 715 Kč. Celková částka byla následně poslána
na sbírkový účet Charity ČR. Celých
65 % částky putuje vždy zpět do
regionu, ve kterém je vykoledována.

www.mesto-beroun.cz

„Jsme šťastni, že budeme moci
naplnit avizovaný záměr a pořídit
do Stacionáře sv. Anežky České
vBerouně polohovací relaxační křeslo pro seniory,“ uvedla mluvčí charity Jitka Kebrlová a dodala: „Rádi

bychom poděkovali všem, kteří nám
na ulicích šli naproti či otevřeli dveře
a zazpívali si s námi. Děkujeme za
všechny ﬁnanční příspěvky. Dík patří
i všem koledníkům a vedoucím skupinek.“ n
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Volný čas
Babyclub – Hrošík
www.babyclub-hrosik.cz, babyclub@seznam.cz, 737 348 903.
Plavání dětí – Od 6. měsíců do 3 let v rodinném bazéně Na Marjánce.
Od 3 do 12 let ve školním bazéně OA v Berouně. Plavání neslyšících a hendikepovaných dětí. Plavání MŠ a ZŠ v bazénu OA. Individuální a citlivý
přístup. Nácvik a zdokonalování plaveckých způsobů. Přijímáme přihlášky
do jarního kurzu od 3. 2. 2014 do 11. 4. 2014. Aquaaerobic: Na Marjánce
v Út, St (volná místa v bazénu). 18.00–18.45 a 19.00–19.45 max. 6 žen
v bazénu. V bazénu OA v Út 19.00–19.45 max. 20 žen v bazénu. Přijímáme
přihlášky do jarního kurzu. 6. 6. 2014 odjíždíme cvičit do Chorvatska,
závazné přihlášky do poloviny února 2014. Více na webu.
B-FIT s Terezou
www.b-ﬁtsterezou.cz, tereza@b-ﬁtsterezou.cz, tel.: 777 012 285.
Zumba Fitness každé úterý v Sokole a každý pátek v TJ Lokomotiva
Beroun od 18.00. Vhodné pro nováčky i pokročilé. Zumba Kids každý
pátek v TJ Lokomotiva Beroun od 17.00. Oblíbený zábavný taneční program pro děti od 5 do 11 let.
Dětský koutek-Krteček
Sadová 731 (u SD Plzeňka), www.koutek-krtecek.cz
Zajišťujeme hlídání dětí od 6 měsíců. Od 2 let připravujeme děti na nástup
do MŠ. Docházíme do rodin. Vyzvedáváme děti z jiných zařízení. Jsme
k dispozici 24 hod. Nabízíme prostory na vaše aktivity. Volně přístupná
herna. Jazykové kurzy pro děti a dospělé. Cvičení-jóga pro děti, již běží
pro dospělé a seniory. V budově second hand s oblečením – věci použité
i nové. Víkendové pobyty a výlety. Celoroční ubytování u jezera Lipno na
Šumavě s lyžováním. Bližší informace p. Kozderková tel. 605 386 101.
Family Spinning
Autorizované spinningové centrum (Lokomotiva Beroun, Tyršova 85)
zve do rodinného prostředí, kde na vás každý den čeká 70 minutová
lekce spinningu. Od ledna jsou v rozvrhu nové hodiny – REDUKČNÍ SPINNING, VEČERNÍ HODINY od 19.30 hodin. Více informací včetně rozvrhu
najdete na www.spin.tym.cz. Objednávky na tel. 737 442 801.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – 608 885 182,
marcela.bergerova@seznam.cz. Po 19.00–20.00, 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.
Kurzy orientálního tance pro pokročilé a začátečníky
Od 19. 2. 2014 každou středu. Od 18.15 pokročilí, 19.15 začátečníci,
cena kurzu: 15 lekcí 1 200 Kč. Kurzy vede lektorka Alexandra Bártů. Studio
Kala, ul. U archivu 156, Beroun. Přihlášky na samya@seznam.cz nebo
731 845 753.

DANCE ﬁtness s Miriam
11. 2. a 13. 2. lekce odpadá! ÚT, ČT 19.00–20.00 v TJ Lokomotiva Beroun.
Tel.: 775 703 535, miriambox@post.cz.
Open English
Na Vyhlídce 840, Mgr. Martina Vokurková Chocová, 603 118 870,
info@open-english.cz, www.open-english.cz.
Open English uvádí myšku Millie a její interaktivní CD v češtině pro děti,
zábava nejen na cesty autem (básničky, rýmovačky, hádanky – za 250
Kč). Další kurz pro děti do 3 let – čtvrtek 9.00. Zápis do dětských kurzů
leden–červen 2014 – děti do 3 let, 4–6 let a 6–7 let. Angličtina hrou,
zpěvem, zábavou. Lektoři s více než 13letou praxí, výborným přístupem
k dětem a letitou zkušeností s prací s dětmi. Děti jsou při výuce veselé
a rodiče nadšení z jejich pokroků. Kurzy od ledna/února: Děti do 3 let:
St 16.00–16.45, Čt 9.00–9.45. Děti 4–6 let: Čt 15.45–16.30. Děti 6–7
let: St 17.00–17.45. Cena kurzu na pololetí 2790 Kč.
TJ Lokomotiva Beroun o. s.
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz – informace recepce Sportcentrum tel. 311 626 950.
Od ledna 2014 nová otevírací doba ﬁtcentra, novinka – v provozu nové
multifunkční hřiště s umělým travnatým povrchem – do 31. 3. 2014 –
zdarma – sledujte na našich stránkách aktuality a slevový program.
Nově nás najdete i na facebooku.
TJ Kraso Beroun
Školička bruslení pro děti od 3 let probíhá na zimním stadionu v Berouně, kurzy jsou v pondělí, čtvrtek, pátek a sobotu. Více Šárka Seidlová,
tel.: 606 907 003, sarka.seidlova@email.cz nebo Renata Veselá, tel.:
606 132 153, re.vesela@seznam.cz.
YOGAWAY, Na Parkáně, www.yogaway.cz
25. 1. PROŽITKOVÝ SEMINÁŘ S MANDALAMI s Martinou Slabou, autorkou
knihy Žena. Od 13 do 18 hod. Jako dárek si odnesete mandala kartu.
SEMINÁŘ HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ TERAPIE s Irenou Šorfovou, certiﬁkovanou lektorkou HJT. Rezervace do 17. ledna. HJT pomáhá přirozenou
cestou při problémech způsobených hormonální nerovnováhou.
123angličtina – Palackého 31/2 (dům Slavie)
Workshopy, semináře a konverzační kurzy angličtiny pro děti, teenagery
i dospělé. Otvíráme: 8. 2.–26. 4. 2014: Sobotní konverzační kurz pro
dospělé začátečníky, téma: Angličtina na cesty- poslední 2 místa! (18 h –
2 250 Kč), 4. 2. – Filmová a seriálová angličtina pro teenagery (250 Kč),
11. 2. – Obchodní angličtina: písemná komunikace (seminář pro středně
pokročilé dospělé: 350 Kč) 18. 2. – Jak psát anglické SMS – seminář pro
teenagery (250 Kč), 27. 2 Angličtina na cesty – Restaurace (seminář pro
dospělé začátečníky: 350 Kč) 9. 2 – St.Valentine´s day-workshop pro děti
(380 Kč). Více informací: www.123anglictina.cz

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNICE

STUDIO KYTKA

Komunitní centrum, 2. patro, Beroun, tel.: 603 141 700, 311 510 541,
info@rcslunecnice.cz, www.rcslunecnice.cz
n MIMÍNEK v Edenu – nový kurz od 4. 2. Vždy v úterý 11.00–11.45.
Podporování přirozeného pohybu, rozvoj jemné motoriky, řeči, posílení
sociálních kontaktů, používání pomůcek aj.
n NEŽ PŮJDU DO ŠKOLY – nový kurz od 4. 2. Vždy v úterý 14. 10–15.
10, 16.50–17.50. Pro děti, které nastupují do 1. třídy ZŠ a děti s odkladem
šk. docházky. Max. 7 dětí v kurzu. Kontakt: psenickova.petra@centrum.cz
Cena: 90 Kč za 1 lekci, kurz trvá od února do června.
n KURZ ŠÁTKOVÁNÍ aneb Nošení dětí: 25. 2. 13.00–15.00. Babyvak,
ergonomické nosítko a šátek a jejich výhody. Základní úvazy šátku pro
nošení v kolébce, ve vertikální poloze na břiše i na zádech. Objednávky
do 20. 2., záloha 100 Kč. Vstupné 180 Kč.
n KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY. KC pravidelně středa 17.45–19.45.
Šest dvouhodinových lekcí pro budoucí maminky a jejich blízké osoby.
Vede uznávaná porodní asistentka a dula Marie Vnoučková. Cena kurzu
1 500 Kč. Partneři zaplatí na místě 200 Kč. Kurz začíná 19. února,
rezervujte si místo do 14. 2. 2014
n MAŠKARNÍ KARNEVAL. Ne 23. 2. 14.00–17.00. v berounské sokolovně.
Soutěže, tanec, tombola a občerstvení. Děti v masce za doprovodu rodičů
mají vstup zdarma, pro ostatní vstupné 90 Kč. Vstupenky jsou v předprodeji
od 5. 2. v MIC Beroun a kanceláři RC Slunečnice. Přezůvky s sebou.

Pod Šibencem 844, Beroun, www.studio-kytka.cz, 777 452 222
n Individuální služby porodní asistentky, termíny po domluvě. MŠ
Školička Kytička – poslední volná místa má Miniškolička.

www.mesto-beroun.cz

n HRÁTKY S NEMLUVŇÁTKY – začíná kurz pro děti od 9 měsíců do
1,5 roku cvičení, hraní, hudebnění ve Čt v 10.40, lze kombinovat
s aquaerobikem s hlídáním dětí. 6. 2. Míče, míčky – cvičení, koulení,
házení. 13. 2. Muzicírování – Orfovy nástroje. 20. 2. Hrátky se zvířátky
– jemná a hrubá motorika. 27. 2. Noviny a časopisy – nové materiály,
jemná motorika. Aquaaerobik s hlídáním dětí.
n PLAVÁNÍ DĚTÍ
Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců v domácím prostředí
průběžně, termíny po domluvě. Kurzy plavání kojenců, batolat a starších
dětí a kurz plavání pro předškoláky ve velkém bazénu od ledna do března
2014. Sobotní, páteční a středeční odpolední rodinná plavání od 13,
14, 15 a 16 h.
n AQUA-AEROBIC
Po s Ivou od 17.45 a 18.30 a 19.15, ve Čt s Pavlou od 18 a 18.45, ve St
s Terezou od 18 a 18.45 a 19.30 a v Pá s Monikou a Markétou od 18
a 18.45. Cvičení v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou ve čtvrtek
v 19.30
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Ceny pro nejlepší sportovce rozdány
T

řetí ročník udílení cen nejlepším
sportovcům Berounska přilákal
v pondělí 13. ledna do Společenského domu Plzeňka stovky sportovců a jejich fanoušků. Jisté je, že
třebaže si ocenění odnesli jen
někteří borci, nadaných a úspěšných sportovců má berounský region víc než dost.
Moderátor večera neopomněl
připomenout loňský večer při svíčkách, kdy v celém Berouně vypadl
proud a ceny se sportovcům předávaly za svitu svíček. Tentokrát
technika nezradila.
Hlavní cenu v kategorii dospělých předala berounská starostka
Šárka Endrlová kickboxerce Aleně
Holé. Společně s místostarostou
Patrikem Brodanem pak odměnili

Berounští turisté
objevovali Vesmír
Berounský turistický oddíl se
v prosinci vydal za poznáváním Vesmíru do nově otevřeného Plzeňského 3D Planetária, které je součástí
Science centra Techmania. Berounští Bobři si mohli prohlédnout
a především vyzkoušet 27 exponátů, které představují blízký i vzdálený vesmír z různých úhlů pohledu.
Prohlédli jsme si různé typy
raket, zjistili kolik kilogramů
bychom vážili třeba na Venuši,
vyzkoušeli si rozpohybovat vodíkovou raketu, ovládali lunochod
i robotickou ruku, bombardovali
Měsíc. Ke konci naší návštěvy hlavního města kultury 2015 jsme
vyšplhali 301 strmých schodů na
nejvyšší kostelní věž v ČR a naskytl
se nám pohled shora na celou
Plzeň. Vánočně nasvícené náměstí
pod námi bylo krásnou tečkou za
naším výletem.
Kateřina Frdlíková, vedoucí
T.O.M. Bobr Beroun n

Mezi nejlepší sportovce Berounska 2013 byli vybráni Alena Holá
a Štěpán Zahradník.
i držitele Ceny města Beroun, kterým se stal úspěšný trenér beroun-

ských plavců Vladimír Seeman.
A jaké jsou letošní výsledky? n

Atleti přivezli z přeboru 17 medailí
V hale na Strahově vybojovali
berounští atleti na přeboru Středočeského kraje celkem 17 medailí.
V kategorii dorostu, juniorů
a dospělých celkem 5 medailí
(3 zlaté a 2 stříbrné) a v kategorii
žactva dokonce 12 medailí (6 zlatých, 2 stříbrné a 4 bronzové).
K nejúspěšnějším účastníkům
patřila Eliška Kordová. Kompletní
sbírkou medailí se může pyšnit
starší žákyně Nikola Dyrynková,
která zvítězila ve skoku dalekém,
přidala stříbro v běhu na 60 m
překážek a bronz ve skoku vysokém. Zlato z trojskoku a stříbro
z dálky si přivezla juniorka Magdalena Holubová, mladší žákyně
Veronika Blatská pak bronz
z výšky i koule a zlato ze štafety.
Výborné výkony předvedli také
běžci středních tratí. Vojtěch Dryák zvítězil v kategorii mladšího
žactva v běhu na 800 m, Kateřina
Handlová ve stejné kategorii zazářila v běhu na 1500 m. Johanka
Šafránková získala zlato v běhu

na 800 m a Kristýna Prouzová
stříbro ve stejné disciplíně. Pro
zlato si v kategorii juniorek
doběhla Petra Vlasáková v běhu
na 200 m. Velmi dobrý výkon
předvedla v kategorii žactva také
Justýna Holubová. n

Hokej: Medvědi
Příští utkání na domácím ledě
1. 2. Beroun – Havlíčkův Brod
17.30
5. 2. Beroun – Šumperk 18.00
12. 2. Beroun – Litoměřice 18.00
15. 2. Beroun – Havířov 17.30

V aquaparku padl návštěvnický rekord
Z
atímco provozovatelé zimních
atrakcí a sjezdovek vývoj současného mírného počasí netěší,
provozovatel berounského aquaparku Tipsport laguna je nadmíru
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spokojen. Díky příznivému počasí
padaly totiž v bazénu rekordy, a to
hned třikrát po sobě. „Od začátku
letošního roku jsme zaznamenali
hned tři nejvyšší denní návštěvnosti
od doby, kdy byl areál v dubnu 2007
otevřen,“ uvedl provozní areálu
Antonín Marx. Dosavadní rekord
držel 19. leden 2008, kdy berounský aquapark navštívilo 1112
návštěvníků. Ovšem letošní první
dny roku tento rekord pokořily.
Absolutní rekord padl v neděli

12. 1., kdy branami aquaparku prošlo 1156 návštěvníků. Druhou a třetí nejvyšší návštěvnost přinesl také
11. respektive 5. leden 2014. „Těší
nás, že si k nám lidé našli cestu
a děláme maximum pro to, aby byla
jejich očekávání naplněna,“ dodal
Marx. n
12. 1. 2014 – 1156 návštěvníků
11. 1. 2014 – 1142 návštěvníků
5. 1. 2014 – 1133 návštěvníků
19. 1. 2008 – 1112 návštěvníků
3. 8. 2010 – 1111 návštěvníků

Výsledky
Kategorie dospělí – jednotlivci
1. ALENA HOLÁ – Kickbox K1 – Spartak
Žebrák Muay Thai/kickboxing
2. FRANTIŠEK BULAVA – terénní triatlon
– TJ Lokomotiva Beroun
3. JAN BESSER – in-line hokej – IHC
Berounští Medvědi
4. ZDENĚK LIEHNE – sportovní střelba
5. OLÍVIE PROKOPOVÁ – adventure golf
– Golf klub Eden
6. MARTIN LACHMAN – wu-shu – Oheň
a voda, škola bojových umění Beroun
7. TOMÁŠ ŠILHAVÝ – fotbal – FK Králův
Dvůr
8. ALEŠ OPATRNÝ – jezdectví – JS
Opatrný Hořovice
9. JAN BUBEN – rugby league – Rugby
league TJ Lokomotiva Beroun
10. LUDĚK KAUFMAN – fotbal – FK
Hořovicko
Kategorie dospělí – týmy
1. RUGBY LEAGUE LOKOMOTIVA BEROUN
– rugby league
2. ŽENY TJ LOKOMOTIVA BEROUN –
atletika
3. FK KRÁLŮV DVŮR – fotbal
4. IHC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI – in-line
hokej
5. T.B.C. KRÁLŮV DVŮR – ﬂorbal
Kategorie junioři – jednotlivci
1. ŠTĚPÁN ZAHRADNÍK – plavání – TJ
Lokomotiva Beroun
2. PATRIK VYDRA – fotbal – Český LevUnion Beroun
3. ELIŠKA KORDOVÁ – atletika – TJ
Lokomotiva Beroun
4. TOMÁŠ LUDVÍK – plavání – TJ
Lokomotiva Beroun
5. JUSTÝNA KAROLÍNA ŠIMKOVÁ – golf
– Golf klub Eden
6. MAREK ŠTULÍK – plavání – TJ
Lokomotiva Beroun
7. TOMÁŠ SPÁČIL – rybolovná technika
– Zaječov
8. MAGDALÉNA HOLUBOVÁ – atletika –
TJ Lokomotiva Beroun
9. DAVID POČTA – fotbal – Český LevUnion Beroun
10. BARBORA JINDROVÁ – basketbal –
BK Beroun
Kategorie junioři – týmy
1. MLADŠÍ ŽÁKYNĚ BK BEROUN –
basketbal
2. PŘÍPRAVKA TJ LOKOMOTIVA BEROUN
– atletika
3. MLADŠÍ ŽÁCI HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI
– lední hokej
4. MLADŠÍ ŽÁCI ČESKÝ LEV-UNION
BEROUN – fotbal
5. MLADŠÍ ŽÁKYNĚ TJ LOKOMOTIVA
BEROUN – atletika
Handicapovaný sportovec: JANA
BERUŠKOVÁ – plavání
Cena města Beroun: VLADIMÍR
SEEMAN – úspěšný trenér berounských
plavců
Cena čtenářů Berounského deníku:
HOKEJISTÉ SPARTAK ŽEBRÁK
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Galerie představí dvanáct umělců
Na jednom místě budou mít
v únoru zájemci možnost vidět

díla, která jejich autoři v loňském
roce vystavovali v ulicích Berouna
v rámci projektu European Street
Gallery Beroun/Brzeg. Souborná
výstava dvanácti výtvarníků zapojených do druhého ročníku projektu nazvaná Dvanáct začne
v Městské galerii Beroun symbolicky 12. 2.
Kolekce dvanácti velkoplošných plakátů představí tvorbu
Patrika Pařízka, Pavlíny Rampachové Valdové, Tomáše Petříčka,
Tomasze Fronckiewicze, Iwony
Wojtyczy, Iwony Kręcisz, Viktora
Sýkory, Jakuba Procházky, Patrycje
Sicińské, Sebastiana Skarżyńského, Tamary Schreiberové a Lucie
Suché. Dvanáctka výtvarníků
z Berouna a polského Brzegu bude

rie i dalšími ukázkami své tvorby.
Významnou součástí projektu
Street Gallery byla v roce 2013
i prezentace básnické tvorby
evropských autorů, kterou zprostředkovalo básnické sdružení
Stranou. Vernisáž výstavy bude
obohacena ukázkami této básnické tvorby.
Slavnostní vernisáž se uskuteční ve středu 12. února v 17 hodin
v Duslově vile. Atmosféru vernisáže
doprovodí hudební vystoupení.

Otevírací doba
vystavovat nejen své práce prezentované v rámci projektu, ale každý
z výtvarníků zaplní prostory gale-

n Út–Pá 10.00–12.00
a 12.30–16.00
So 10.00–13.00

Výstava karikatur zlepší návštěvníkům náladu
Protáhnout bránici a pozitivně
se naladit vám pomůže druhá
z letošních výstav v Holandském
domě. Od 3. února budou v menší
ze dvou berounských městských

galerií vystaveny karikatury kreslíře
Miroslava Kemela: O andělech
i politicích.
Výstava karikatur kreslíře známého nejen z deníku MF Dnes bude

zahájena 3. února v 17 hodin za
účasti autora, který se zde představí
i jako muzikant.
Miroslav Kemel vystudoval stavební fakultu ČVUT, projektoval ale
pouze chvíli. Od roku 1991 se živí
jako karikaturista, prošel nejrůznějšími tištěnými médii, až v roce
2004 zakotvil v deníku MF Dnes,
kam v současnosti kreslí každý den
politický vtip. Inspirace má víc než
dost díky tomu, co se děje nejen
v politice, ale i v životě kolem nás.
Reagovat na aktuální situace ho
baví – jeho práce je prý hodně
podobná práci komentátora, jako
kreslíř má však větší volnost.
Berounští diváci znají Mirka
Kemela také jako muzikanta. Od
roku 2009 koncertuje, kromě zpí-

vání se doprovází na akordeon
i kytaru, je autorem hudby i textů.
Jako host jej občas na koncertech
doprovází hraním na saxofon herec
Vladimír Javorský.
V roce 2013 vyšla v nakladatelství Vyšehrad kniha s jeho karikaturami pod názvem Posmutnělé žerty.
Jsou ironické, ve správné míře jedovaté, hlavně ale nesmírně vtipné.
Některé z nich uvidí i návštěvníci
Holandského domu v Berouně, kde
bude Miroslav Kemel vystavovat
i vtipy apolitické, a to až do 22. února.
Alena Šustrová n

Otevírací doba
n Po–Pá 10–12 a 13–17,
So 9–12

Botanickou zahradu zdobí díla
berounské umělkyně
Berounská umělkyně a provozovatelka ateliéru keramické tvorby
Hana Vecková představuje svá díla
na výstavě v Praze. Pod názvem Kdyby
kvetla potrvá výstava ve skleníku
vbotanické zahradě vPraze, Na Slupi
až do 26. února. Výstava osobitých
výtvarnic Hany Veckové a Zuzany
Nyčové dokáže, že lze v hravé symbióze užitého umění spojit zemitou
tíhu keramické hlíny s lehkostí kra-

jek. Celkový dojem pak dokreslí umělecké fotograﬁe Evy Krejčové. Aktuální a lehce provokující téma Kdyby
kvetla zpracovaly autorky opět ve
velmi příjemný umělecky dráždivý
zážitek. Dámy opět potvrzují svůj
smysl pro nadsázku a odvahu nevyhýbat se ani společensky kontroverzním tématům. Expozice byla připravena přímo pro jedinečné prostředí botanické zahrady. n
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