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Z kurzových rozdílů budou pořízeny úložné boxy
na kola, majáčky pro nevidomé i herní prvky
I

když je nové autobusové nádraží v provozu již od prosince, pro
město v souvislosti s tímto projektem práce ještě neskončila. Vlivem
změny kurzu švýcarského franku
Beroun v rámci čerpání dotace obdrží ještě dalších více než 13 milionů
korun navíc. Na tuto skutečnost se
pracovníci odboru územního plánování připravují již od června minulého roku, kdy zmíněný fakt vyšel najevo. Vzhledem k množství projektů,
které chce město z přebytku financí
realizovat, byl švýcarský poskytovatel dotace požádán o prodloužení
termínu dokončení některých projektů, a to do konce listopadu tohoto
roku. V polovině března berounský
městský úřad obdržel potvrzení, že
švýcarská strana souhlasí jak s realizací všech navrhovaných aktivit, tak
i s posunutím termínu jejich dokončení. Přesná výše ceny jednotlivých
projektů bude upřesněna po ukončení výběrových řízení na zhotovitele
či dodavatele.
Co všechno v rámci dotace v Berouně vznikne?
n Bike boxy
Předmětem je pořízení a instalace tzv. bike boxů nabízející
bezpečné parkování kol. Jedná se
o uzavřený box vyrobený ze silnostěnného ocelového materiálu, jehož konstrukce je navržena tak, aby
byl obsah boxu velmi dobře zabezpečen proti napadení a odcizení.
Kola jsou v boxu zavěšena ve svislé
poloze, město chce pořídit elektronicky řízené i mechanicky zamykatelné sestavy. Pro veřejnost budou
boxy umístěny např. u bývalého
autobusového nádraží, u městského koupaliště, u městské knihovny

Pozvánka
n Zasedání zastupitelstva
města se bude konat 11. května od 15 hodin v KD Plzeňka.
Na programu bude mimo jiné
i prodej podílu města v Technických službách. n
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a v ulici Slapská, pro školáky a studenty se boxy objeví na Jungmannově ZŠ, 2. ZŠ a MŠ, ZŠ Wagnerovo
náměstí, Střední odborné škole Beroun Závodí, Středním odborném
učilišti Beroun Hlinky a Střední
zdravotnické škole Beroun, tedy
všude tam, kde o bike boxy vedení
škol projevilo zájem.
Předpokládaný termín instalace: do 31. 7.
Předpokládaná výše finančních
nákladů: 4.1 milionu Kč

n Úprava trasy z nového autobusového nádraží do centra města
pro slabozraké a nevidomé a osazení zastávek MHD majáčky
Cílem této aktivity je vytvořit
přátelské prostředí pro slabozraké
a nevidomé. Návrh zahrnuje dva
projekty – úpravu trasy mezi dopravním uzlem (autobusové nádraží, vlakové nádraží, P&R) a centrem města
(Husovo náměstí, městská památková zóna). Bude se jednat o instalaci vodících linií a hmatových prvků

v uvedené trase všude tam, kde tyto
prvky chybí. Druhou aktivitou je osazení zastávek městské hromadné
dopravy majáčky, které poskytují
slabozrakým a nevidomým hlasové
informace o linkách autobusů MHD
a jejich odjezdech a příjezdech.
Předpokládaný termín dokončení: 30. 6.
Předpokládaná výše finančních
nákladů: 1.4 milionu Kč za obě
aktivity
pokračování na 2. straně

V dubnu zemřel jeden z berounských medvědích bratří Vojta. Město plánuje vzpomínkovou akci, jejíž  
termín bude upřesněn. Více na str. 4. 				
Foto: Foto: Zdeněk Zůna

Upřesnění termínu uzavírky a opravy dálnice D5

O

opravách na dálnici jsme
informovali v dubnovém
čísle Radničního listu, nově jsme
obdrželi zprávy od ŘSD ohledně
uzavírek exitů 14 a 18. Termíny
opravy byly upřesněny následujícím způsobem:
1) v termínu od 22. 4. do 11.
5. 2016 bude uzavřený sjezd
ve směru na Plzeň na exitu 14,
což znamená, že na tomto exitu

ve směru od Prahy nebudou moci
vozidla sjíždět ve směru do Berouna a budou muset využívat až
následující exit 18 v centru města
2) v termínu od 14. 5. do 22. 5.
2016 a od 7. 6. do 25. 6. 2016
bude ve směru na Plzeň na exitu 14 uzavřen nájezd na Plzeň,
a na exitu 18 bude uzavřen
ve směru na Plzeň sjezd i nájezd.
To znamená, že na exitu 14 nepů-

jde najíždět na dálnici směrem
do Plzně. Na exitu 18 nepůjde
sjíždět ve směru od Prahy do Berouna, ani najíždět z Berouna
ve směru do Plzně. Berounští
řidiči ve směru od Prahy budou
muset sjíždět již na exitu 14
a najíždět na Plzeň až na exitu 22
v Králově Dvoře.
Objížďky budou vyznačeny jak
na dálnici, tak po městě. (aka) n
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Z kurzových rozdílů budou pořízeny úložné boxy
na kola, majáčky pro nevidomé i herní prvky
dokončení z 1. strany
n Elektronické tabule na vybraných zastávkách MHD
Cílem je osazení vybraných
zastávek MHD elektronickými tabulemi s informací o odjezdech
a případném zpoždění autobusů.
S partnerem projektu firmou Probo BUS byly vytipovány zastávky
městské hromadné dopravy, ze
kterých odjíždí nejvíce pasažérů.
Na každé elektronické tabuli bude
uvedeno číslo spoje (linky), její cílová stanice a čas odjezdu. Tabule
budou umístěny na zastávkách
U Černého koně (v obou směrech), Sídliště (v obou směrech),
Plzeňka (v obou směrech), Brožíkova (v jednom směru), U Slavaše (v jednom směru), Třída Míru
(v obou směrech), Velké sídliště
(v obou směrech).
Předpokládaný termín dokončení: 31. 7.
Předpokládaná výše finančních
nákladů: 1.4 milionu Kč
n Označníky zastávek městské
hromadné dopravy
Cílem je vybavení všech zastávek městské hromadné dopravy
označníky, které jsou v souladu
s nejnovější vyhláškou z roku
2015. Označníky by nově měly mít
určitý druh dopravní značky, kterou technicky nelze na stávající
typ nosníků umístit a i vzhledem
k jejich stáří a opotřebení je potřeba pořídit nové.
Předpokládaný termín dokončení: 30. 6.
Předpokládaná výše finančních nákladů: 1.1 milionu Kč
n Parkovací plochy k bytovému
domu
Jedná se o vybudování parkovací plochy u bytového domu čp. 36,
37 v blízkosti nového autobusového nádraží. Mělo by vzniknout 14
parkovacích stání pro obyvatele
bytového domu s 24 byty. Zároveň
s výstavbou parkovacích ploch by
bylo dořešeno místo pro nádoby
na tříděný a komunální odpad.
Předpokládaný termín dokončení: 30. 9.
Předpokládaná výše finančních nákladů: 660 tisíc Kč
n KnihoBudka
Projekt, který má za cíl přeměnit starou telefonní budku na veřejnou knihovnu, by měl vzniknout
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v lokalitě nového autobusového
nádraží. Jak taková KnihoBudka
funguje? Kolemjdoucí si v budce vybere knihu podle své chuti,
kterou si může půjčit, anebo je
možné přinést jednu ze svých knih
a za některou ji v budce vyměnit.
Knihy do KnihoBudky město shromažďuje v Městském informačním
centru od února a sešlo se zde již
na několik desítek knih. Přispět
do sbírky můžete i vy. Kniha by
měla být beletristického zaměření,
maximální počet knih je stanoven
na 10 kusů na jednoho dárce.

Předpokládaný termín dokončení: 30. 6.
Předpokládaná výše finančních nákladů: 30 tisíc Kč
n Venkovní herní prvky pro
dětské cestující
Aktivita zahrnuje instalaci
prolézaček ve tvaru vlaku a taxi
a dále pružinového houpadla
ve tvaru auta a motorky. Nové
herní prvky vzniknou u integrovaného dopravního uzlu
a usnadní tak rodičům cestování s dětmi, které se při čekání

Zastupitelce Zelienkové zanikl mandát

Č

lenka zastupitelstva Kristýna Zelienková změnila
v březnu trvalý pobyt, který již
nadále není ve městě Beroun.
Tím dle zákona o volbách přestala být volitelná do zastupitelstva města Beroun. Její mandát
v tomto případě automaticky
nezaniká, protože zastupitelka
nepodala svou rezignaci, pouze oznámila změnu trvalého
pobytu. Bylo tedy třeba, aby
zánik jejího mandátu vyslovilo

zastupitelstvo, což udělalo svým
usnesením č. 12/2016. Mandát
zastupitelky definitivně zanikl
marným uplynutím lhůty pro
podání návrhu na zrušení tohoto
usnesení. Na uprázdněný mandát nastoupí náhradník z kandidátní listiny Politického hnutí
ANO 2011, kterým je Mgr. Miroslava Holubová. Nová zastupitelka bude skládat předepsaný slib
na prvním zasedání zastupitelů,
kterého se zúčastní. (aka) n

na vlak či autobus budou moci
zabavit.
Předpokládaný termín dokončení: 30. 6.
Předpokládaná výše finančních nákladů: 770 tisíc Kč n

Den Jeronýma Pražského

P

řesně 600 let ode dne upálení
českého náboženského filozofa
Jeronýma Pražského uplyne 30. května. Město si výročí smrti současníka
Mistra Jana Husa připomene průvodem, koncertem i loutkovým představením nejen pro děti.
Program
Dne Jeronýma Pražského:
13:30 Barrandovo náměstí - představení s loutkami, zpěv
14:15 průvod na Husovo náměstí
14:30 položení květin u sochy mistra
Jana Husa
14:45 zapálení Jeronýmova ohně
na zahradě evangelického sboru
prohlídky výstavy
18:00 Přednáška Martina Chadimy
o Jeronýmu Pražském
19:00 Koncert souboru Jeroným Hudba české reformace
20:00 Slavnostní vernisáž knihy „Jeroným Pražský: Evropan - vzdělanec
– rebel“ (Mikuláš Vymětal) n

Muž poškodil dvě auta a stromek
n Pozdě večer
strážníkům přišlo oznámení, že
na Husově náměstí skupinka
mladíků popíjí
alkohol a ruší
noční klid. Zatímco městská policie na místě sjednávala pořádek,
jeden z mladých výtržníků popadl
odpadkový koš a hodil jej na blízko zaparkovaná vozidla, z nichž
dvě poškodil. Hlídka muže omezila na osobní svobodě, výtržník ale
kladl odpor, tak na něj strážníci použili hmaty a chvaty a přiložili mu
služební pouta. Na místo byla také
přivolána hlídka policistů. Během
vyšetřování bylo zjištěno, že zadržený mladík ještě před příjezdem
strážníků stačil poškodit okrasný
stromek u prodejny Šťastná koza.
Muž je nyní podezřelý ze spáchání
trestného činu poškozování cizí
věci dle §228 trestního zákoníku.
n Na služebnu městské policie telefonovala oznamovatelka s tím, že
v Tyršově ulici neznámý muž rozbil

okénko u zaparkovaného vozidla
Ford. Podle dodaného popisu byla
hlídka schopna muže identifikovat
v nejbližší herně. Pachatel se strážníky odmítal spolupracovat, takže
na něj použili donucovací prostřed-

A k t ua l i t y
strážníci informují
ky a přiložili mu služební pouta.
Poté byl muž předán Policii ČR.
Jak postupovat v případě neodbytného podomního prodejce?
Víte, že je v Berouně podomní
prodej zakázán Tržním řádem
(nařízení č. 4/2014)? Za podomní
prodej se pokládá nabídka a prodej zboží nebo poskytování služby
mimo zkolaudovanou provozovnu,
uskutečňované formou kontaktování potenciálních zákazníků dům
od domu nebo přímo v jejich domácnostech bez předchozí objednávky. Pokud vás ve vašem domě
navštíví prodejce, aniž by si s vámi
dopředu smluvil schůzku, můžete

jej na zákaz upozornit, případně
zavolat městskou policii na čísle
156. Strážníci zjistí totožnost prodejce a oznámí jej správnímu orgánu obce. V blokovém řízení může
být prodejci uložena pokuta do 5
tisíc korun, správní orgán jej může
potrestat až 30 tisíci. Když je přestupek páchán v průběhu jednoho
roku opakovaně, přestupci lze uložit zákaz pobytu ve městě, pokud
zde přestupce nemá trvalé bydliště
či zaměstnání.
Výzva Městské policie Beroun
V okolí nákupních center se
v poslední době často vyskytuje
skupinka čtyř mužů romské národnosti, kteří nabízejí k prodeji různé
předměty jako hodinky či šperky.
Muži se přemisťují v Mercedesu
zlaté barvy. Je důvodné podezření,
že předměty pocházejí z trestné
činnosti nebo se jedná o padělky
značkových výrobků. Pokud muže
uvidíte, zatelefonujte bez prodlení
na služebnu městské policie na čísle 156. (aka) n
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Prezident Zeman navštívil Beroun Novinky z knihovny
M
P
byla korunována takovým úspěchem,“ řekl prezident.
Hejtman Středočeského kraje
Miloš Petera hovořil o plánech postavit na řece Berounce přehradu,
které kraj nepodporuje. „Spekulace
vznikají kolem zadané studie z roku

Foto: Vladimír Kasl

o šedesáti letech Beroun zažil
návštěvu hlavy státu. V úterý
19. dubna se prezident Miloš Zeman
setkal jak s představiteli města, tak
veřejností. Prezident v doprovodu
krajského hejtmana Miloše Petery
nejprve besedoval na berounské rad-

nici se zastupiteli, řediteli základních
a středních škol a také zástupci berounské podnikatelské sféry. Ve své
úvodní řeči prezident pochválil Beroun za příkladnou obnovu svých
památek. „Blahopřeji městu Beroun
k získání titulu Historické město roku
2009. Vážím si vaší snahy obnovit
městskou památkovou zónu, která

2013. Jejím cílem však nebylo připravit podmínky k výstavbě přehrady,
ale naopak otevřít diskusi, jak ochránit dolní tok před povodňovou vlnou
a zároveň setrvat v úsilí o vyhlášení
Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, které je naší prioritou,“ vysvětlil
hejtman. Starosta města Ivan Kůs
prezidenta Zemana seznámil s ak-

tuálními problémy Berouna, jako je
plánovaná trať vysokých rychlostí,
dopravní situace komplikovaná rekonstrukcí dálnice D5 či umístění
babyboxu, o kterém se zatím jedná.
„Město Beroun je však také centrem
kulturního dění, ať už se jedná o práci místních umělců, tradiční akce
jako jsou Hrnčířské trhy či oceňování
osobností Cenou města Berouna,“
zdůraznil starosta.
Poté následovala diskuze se
zúčastněnými, kdy se na program
dostalo zvýšení kapacity berounských základních škol, inkluze i zpochybňovaný přínos trati vysokých
rychlostí. Prezident s doprovodem
se následně přemístil na Husovo
náměstí, kde se konala beseda s občany. Veřejnost dorazila v hojném
počtu v řádech stovek lidí. Setkání se
zúčastnilo široké názorové spektrum
nejen berounských občanů. Prezident úvodním slovem vyzdvihl okolní
přírodu, která jej okouzlila.
„V mládí jsem četl knihy Oty Pavla
a jeho živé líčení berounských přírodních krás mě natolik zaujalo, že
jsem si váš kraj oblíbil. Proto ani já
nepodporuji vybudování přehrady
na řece Berounce,“ řekl prezident.
Poté Miloš Zeman dekoroval městský
prapor prezidentskou stuhou. V závěru setkání starosta města hlavě
státu předal dary – džbán dekorovaný motivy berounské keramiky a pamětní medaili. (aka) n

Veřejné projednání nového územního plánu

D

ne 25. května 2016 od 17
hodin se v kulturním domě
Plzeňka uskuteční veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu města Beroun. Jednání
se zúčastní zástupci vedení města, zástupci pořizovatele, kterým
je odbor územního plánování
a regionálního rozvoje a samozřejmě i zpracovatel Ing. arch.
Pavel Koubek. Návrh bude vysta-

ven 30 dnů před veřejným projednáním na stránkách města www.
mesto-beroun.cz společně s veřejnou vyhláškou (v souladu s § 52
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
- stavební zákon). Nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného
projednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby své námitky. Dotčenými

osobami, které mohou uplatnit
námitky, jsou pouze vlastníci
pozemků a staveb, kterých se
navržené řešení územního plánu
přímo dotýká, dále oprávněný
investor a zástupce veřejnosti.
Ve svých námitkách musí uvést
údaje podle katastru nemovitostí
dokladující dotčená práva, vymezit území dotčené námitkou a tuto
řádně odůvodnit. n

Rodiče mohou podat žádost o sportovní stipendia

K

omise pro prevenci kriminality
bude znovu rozhodovat o Sportovních stipendiích města Beroun,
jelikož některé smlouvy o podpoře
sportovních aktivit dětí nakonec nebyly uzavřeny. Rodiče tak mají ještě
jednu příležitost se do programu zapojit. Dítěti s trvalým pobytem v Berouně ve věku 10 – 15 let může být
uhrazeno 90% nákladů na sportovní
volnočasové aktivity, pokud zákonný
zástupce podá žádost o podporu
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a byla mu přiznána dávka státní
sociální podpory přídavek na dítě,
podmínkou je souhlas se spoluúčastí ve výši 10 % nákladů.
Podpora se bude týkat období
září až prosinec 2016, na Sportovních stipendiích spolupracují
Atletický oddíl Lokomotivy Beroun,
Basketbalový klub Beroun, Fotbalový klub Český lev – Union Beroun
a hokejbalový klub SK Kelti 2008.
Zásady pro poskytování finančních

příspěvků i formulář pro podání
žádosti jsou k dispozici na www.
mesto-beroun.cz v záložce Dotace, bližší informace můžete získat
také na čísle 722 713 622, e-mailu
osvz15@muberoun.cz nebo osobně
u tajemnice komise pro prevenci kriminality Mgr. Ludvíkové. Vyplněné
žádosti odevzdávejte do 16. května
na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Beroun, Pod Kaplankou
21. (aka) n

ěstská knihovna Beroun slaví
letos své 120. výročí fungování. Program oslav lze průběžně najít
v Radničním listu i na webu knihovny, celoroční oslavy vyvrcholí celodenním festivalem v sobotu 17. září.
Seriál k historii berounské knihovny
se do květnového čísla Radničního
listu nevešel, na jeho pokračování se
můžete těšit v červnu.
Upozorňujeme čtenáře, že v pátek
13. 5. 2016 bude knihovna (včetně
pobočky Sídliště) uzavřena.

n Šifra mistra Pocha nabízí
vítězi poukaz na nákup knih
V rámci letošního výročí pro vás
pracovníci knihovny připravili zajímavou etapovou soutěž nazvanou
Šifra mistra Pocha. Hlavní cenou je
poukaz na knihy v hodnotě 1000 Kč.
Jak začít soutěžit? Soutěž se skládá
z povinných, plusových, nepovinných
a tajných úkolů. Všechny je najdete
na webu knihovny (záložka Výročí
120 let – Soutěž s úkoly pro všechny)
i s dalšími informacemi. Cílem je splnit všechny povinné úkoly a zároveň
nasbírat co nejvíce bodů. Úkoly je
možné plnit až do konce roku.
n Propojení hlavní budovy
s pobočkou Sídliště
Během března došlo k propojení
systémů hlavní budovy knihovny
a pobočky Sídliště. Díky tomu teď
opravdu obě budovy fungují jako
jedna knihovna. Čtenáři teď mohou
využívat všech služeb jak v hlavní
budově, tak na pobočce. Také v online katalogu je nyní možné vidět, zda
je daná kniha i na pobočce a zda je
tam k dispozici nebo je vypůjčena.
n Předupomínky
Byly vyslyšeny žádosti některých
čtenářů a pracovníci knihovny spustili posílání předupomínek. Pomocí
této služby informuje knihovna čtenáře o tom, že se blíží konec výpůjční
lhůty ještě předtím, než je poslána
upomínka. Čtenáři si pak mohou
výpůjčku prodloužit. Tato služba je
dostupná pouze čtenářům, kteří při
registraci nahlásili emailovou adresu.
Pokud o tuto službu máte zájem,
stačí při půjčování váš email nahlásit.
n Facebook
Facebookový profil knihovny
nově existuje jako stránka instituce.
Původní profil již nebude aktualizován. Nyní profil knihovny na sociální síti najdete pod názvem Městská
Knihovna Beroun. n
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Za dopadení vandala město
nabízí odměnu 15 tisíc korun

R

Jarní Hrnčířské trhy vás
potěší první květnový víkend

J

arní Hrnčířské a řemeslné trhy
se konají již v sobotu 7. a neděli
8. května. Účast na nich přislíbily téměř tři stovky vystavovatelů.
Letošní ročník je výjimečný svým
tematickým zaměřením, kterým je
polozapomenuté řemeslo provaznické. Návštěvníci se mohou těšit jak
na nejrůznější výrobky z provazů,
tak i na ukázky provaznictví. Z provazů se dá opravdu vyrobit překvapivé množství rukodělných výrobků,
jako jsou houpadla, závěsná křesla,
oděvní doplňky či škrabadla pro
kočky. Do Berouna se sjedou provaznické firmy z tuzemska i okolí.
Ostatní umělecká řemesla samozřejmě opět nebudou chybět. Příchozí budou mít šanci vidět kovářskou dílnu, ruční výrobu dřevěných
hudebních nástrojů, nové druhy
textilního zpracování plstě a vlny
a mnohé další. V průběhu trhů vystoupí několik hudebních souborů.
Stánky s občerstvením nabídnou
obvyklé dobroty včetně dobrého
vína z Čech a Moravy ve vinařském

Krátce
n Zastupitelstvo města Beroun
zvolilo za nového člena finančního
výboru Ing. Antonína Kleknera. Ten
nahradil ve funkci člena finančního výboru Michala Mišinu, který
po svém zvolení místostarostou
z pozice člena finančního výboru
odstoupil, jelikož se podle zákona
o obcích funkce místostarosty se
členstvím ve finančním výboru
neslučuje.
n Na hřišti na Městské hoře bude
vyměněna dřevěná loď – herní prvek pro děti. Firma Tomovy parky
vzešlá z výběrového řízení zajistí
kromě dodání nové lodi i její montáž a odstranění stávajícího herního prvku. Za loď město zaplatí 145
tisíc korun. Hotovo by mělo být
přibližně v polovině května. n
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koutku, kde najdete řecké olivy, sýry
a další gurmánské speciality. I letos
organizátoři směrovali příspěvky
od stánků s občerstvením ve prospěch dobročinné sbírky berounské
katolické farnosti. Z výtěžku této
sbírky farnost podpoří Stacionář sv.
Anežky České pro seniory v Berouně,
část bude použita na opravu střechy
kostela sv. Jakuba. Na co ještě čekat?
Na trzích jste vítáni v sobotu 7. 5.
od 8 hodin do neděle 8. 5. do 17 hodin. O  tradici berounského hrnčířství si můžete přečíst níže. (aka) n

Zemřel medvěd Vojta

V

e středu 13. dubna Berouňany zasáhla smutná zpráva
o náhlém úmrtí medvěda Vojty.
Bylo mu šestnáct let a tři měsíce.
Brzy ráno byli medvědi vypuštěni
do výběhu, Vojta se šel vykoupat
do bazénku a ve vodě zkolaboval.
Na místo byli přivoláni kromě
zástupců města a Technických
služeb i hasiči, veterinář a také
režisér Václav Chaloupek, který
s medvědy natočil slavný večerníček Méďové.

ada města svým usnesením
ze dne 11. 1. 2016 schválila výzvu občanům města Beroun
k omezení vandalismu ve městě. Od zveřejnění této výzvy však
nebylo podáno orgánům policie
státní ani městské žádné oznámení týkající se této problematiky.
Poškozování majetku veřejného
i soukromého vlastnictví naopak
dále pokračuje.
„Přesto, že policejní orgány
přijaly vlastní opatření k vypátrání pachatelů, potvrzuje se, že řešení této záležitosti je pro policii
složité a bez účinné spolupráce
s veřejností se problém vyřeší jen
obtížně,“ zdůraznil starosta Ivan
Kůs.
Ke zvýšení účinnosti výzvy se
rada města rozhodla stanovit
konkrétní částku, kterou za informaci vedoucí k potrestání
pachatele oznamovatel dostane. Jedná se o finanční odměnu
ve výši 15 000 korun. Projevy
vandalismu, se kterými se občané města setkají, lze hlásit
městské policii (linka 156) nebo
Podle vyjádření veterináře je
cizí zavinění medvědovy smrti
vyloučeno, pitva se nakonec dělat nebude. „Myslím, že už je to
zbytečné. Podle toho, jak rychlý
konec to byl a podle krvácení
z tlamy veterinář stanovil, že příčinou smrti byla pravděpodobně
srdeční příhoda,“ řekl Václav Chaloupek, kterého skon medvěda
velmi zarmoutil. „Nebylo to zase
tak úplně neočekávané. V přírodě
se medvědi dožívají jen takových
patnácti let, šestnáctiletý medvěd
je už hodně starý,“ dodal režisér.

Policii ČR (linka 974 872 700).
Při oznamování lze požádat o to,
aby osobní údaje oznamovatele
nebyly zveřejněny. (aka) n

Hrazení poplatků
n Poplatky za svoz komunálního
odpadu (i psy) je možné hradit
do konce května. Pokud nebude poplatek uhrazen nejpozději
do 90 dnů od jeho splatnosti,
bude zvýšen na dvojnásobek.
Úhradu lze provést bankovním
převodem, složenkou nebo hotově v úředních hodinách pokladny
na radnici na Husově náměstí.
Upozorňujeme, že na pokladně
MěÚ nelze platit kartou.
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.: 311 654 170
(nebo 169 či 163) n

„Je to smutná zpráva, líto
je mi to hlavně kvůli dětem. Tři
medvědi se během let stali neodmyslitelnou součástí berounského kulturního života. Cítím to
skoro jako by člověk ztratil někoho blízkého,“ řekl starosta města
Ivan Kůs.
Berounská radnice plánuje na
počest Vojty uspořádat vzpomínkovou akci. Jak a kdy bude akce
probíhat, nebylo v době uzávěrky
Radničního listu ještě známo. Pro
další informace sledujte webové
stránky a Facebook města. (aka) n

Kampa otevřela berounské keramice dveře

B

erounské hrnčířské a řemeslné trhy vrátily do povědomí veřejnosti krásu a dovednost spojenou s hrnčířským řemeslem. O to samé se také snaží od roku 2006 znovuobnovené hrnčířské trhy pořádané na pražské Kampě. A jak
to vše souvisí s Berounem? Berounští novověcí hrnčíři prodávali své zboží v dílnách, na místních trzích či jarmarcích,
ale neměli dostatečné množství odběratelů. Na Kampě si proto za účelem prodeje začali pronajímat krámky. Možnost
prosadit se se svou kvalitní zdobenou keramikou na pražských trzích vnímali jako velkou příležitost, navíc v Praze
sídlil od roku 1583 římský císař Rudolf II. spolu se svým dvorem. Poprvé se objevili na Kampě v roce 1599, kdy sem
utekli před morem ze svého stanoviště na Pohořelci. Definitivní povolení k prodeji hrnčířského zboží obdrželi
až v roce 1606, ze svého místa platili 6 grošů poplatku. S pomocí místních úřadů zlomili odpor malostranských hrnčířů, kteří berounské právem vnímali jako konkurenci. Malostranský historik Cyril Merhout (1881
–1955) považoval za původce invaze hrnčíře Václava Vrťátka, Jakuba Bohničku, Mikuláše Běhouna, Jana
Němce, Jakuba Skřivánka, Ludmilu Kaluškovou, Jiřího Trnku a sedm dalších. Kampa otevřela dveře berounské keramice do mnoha měšťanských i šlechtických domácností. Ze džbánků se pilo i při korunovační
hostině českého krále Matyáše v roce 1611. Berounští hrnčíři stáli u zrodu tradice kampských hrnčířských
trhů, která skončila krátce po 2. světové válce. První pokusy o obnovení trhů se objevily v 60. letech 20. století. Dana Hradilová, Muzeum Českého krasu n
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Program
Koláče Festu
Barrandovo náměstí
7. května

Čekání na tramvaj doprovodí jarmareční flašinet

N

a Husově náměstí v Berouně
vzniká již pravidelně na začátku května živý obraz, který
znázorňuje čekání na opožděnou tramvaj. Tento ročník, který
se koná 4. května od 14 hodin,
doprovodí netradiční happening i velký jarmareční flašinet.
Mimořádná recesistická akce se
koná již pošesté. Původně malá
akce si nachází více a více příznivců. Vždyť v loňském roce se jich
na Husově náměstí v Berouně
sešlo zhruba 40, většina oblečena
ve stylu první republiky, někteří
se starými zavazadly nebo i dalšími rekvizitami. Akce je inspirována dobovou pohlednicí „Beroun

v budoucnosti“ z roku 1904, jež
představuje berounské náměstí
s tramvajovým provozem.
Pořadatelé se snaží naplnit vize
našich dědečků a babiček alespoň
na tento den. Od 14 hodin budou
proto na náměstí kolemjdoucím
kladeny i otázky: Odkud pojede
ta tramvaj? Nevíte, kde je zastáv-

ka tramvaje? a podobně. Zapojit
do zajímavého setkání se může
každý. Na zastávce poblíž muzea
bude čekat i dobový průvodčí,
který cestujícím označí jízdenky
berounské elektrické dráhy. Jak
prozradili pořadatelé, na každého
okostýmovaného účastníka čeká
i malá odměna. (aka) n

Berounské hradby:
výzva pro stánkaře

V

rámci Berounských hradeb,
které se letos konají 18. června, budou probíhat na Husově
náměstí pivní slavnosti a jarmark.
Už teď se mohou hlásit stánkaři,
kteří by se chtěli jarmarku zúčastnit. Přihláška s podmínkami
je ke stažení na stránkách Městského kulturního centra v záložce
Berounské hradby. Zájem máme
pouze o rukodělné nebo málo obvyklé zboží, nikoli běžný komerční sortiment. Alena Šustrová n

Krátce
n Na gastronomický program a příjemné posezení se můžete těšit v zahradě Muzea berounské keramiky,
a to ve středu 11. května. Od 11:00
do 16:00 zde bude probíhat prezentace studentů SOŠ a SOU Beroun
Hlinky z oboru kuchař – číšník pod
vedením paní Hany Turkové. Návštěvníci budou moci ochutnat čerstvě připravené palačinky a nealkoholické nápoje na nejrůznější způsoby,
posedět u společenských her a užít
si chvilku pohody uprostřed pracovního týdne. Zájemci si také budou
moci rozšířit kulinářské znalosti a odnést si zajímavé recepty. (mbk). n
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Děti oslaví svůj den v předstihu

D

en dětí mohou rodiče s dětmi již podruhé oslavit u řeky
na Štulovně. Odpoledne plné her,
dovádění, písniček a pohádek nazvané Štulec připravilo Městské
kulturní centrum. O  muziku se
tentokrát postará kapela Ponožky
pana Semtamťuka, šálek čaje si
můžete vypít během divadelního

představení Potulného čajovníka
nebo si zaskotačit s Cirkusem Žebřík. Soutěživci si přijdou na své při
závodech papírových letadýlek
nebo třeba Sumo zápasech. Pro
rodiče i děti bude k mání něco
na zub i na zapití. Přijďte se trošku pošťuchovat! Akce se koná 28.
května od 13 hodin. (aka) n

Konec druhé světové války uctí dva pietní akty

J

ako každoročně se u sochy Matky (Pomník obětem 2. sv. války) uskuteční
pietní akt k ukončení 2. světové války. Pietní akt začne v neděli 8. května
v 15:00 a potrvá zhruba do 15:30. Tradičně
se této události zúčastní organizace Český
svaz bojovníků za svobodu, Československá
obec legionářská nebo TJ Sokol. Akce je veřejná. Zveme všechny zájemce o uctění této
památky k účasti.
Zástupci Okresního výboru Českého
svazu bojovníků za svobodu Beroun by rádi
pozvali k uctění památky vojáků Rudé armády. Pietní akt se koná 8. května od 14 hodin
na Městském hřbitově Beroun. n

10:00 TŘEHUSK, staropražská
kapela
10:50 DÉ DOMHNAIGH, keltská
hudební skupina
11:25 VOZEMBACH, dětská
lidová muzika, Dobřany
11:55 BONBON, pěvecký sbor,
Beroun
12:20 KRUŠNOHORSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA, Most
12:30 Řazení průvodu u kruhového objezdu v Havlíčkově
ulici – soubory, berounské děti
s májkou, zástupci berounských
cechů, osovští hasiči v dobových
uniformách, starosta v bryčce
12:40 Průvod vychází směr
Barrandovo náměstí
13:00 PŘEDÁNÍ PRÁVA
K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ, ZAHÁJENÍ
FESTIVALU (starosta, berounské
děti, zástupci berounských cechů, naražení soudku s pivem…),
přípitek pivem
13:10 vystoupení MŠ POD
HOMOLKOU
13:25 vystoupení DUHOVÉ
ŠKOLKY
13:35 vystoupení ZŠ ZÁVODÍ
PRVNÍ KOLÁČOVÝ VSTUP
(představení koláčů, poroty,
pravidel soutěží, vyhodnocení
donesených koláčů)
14:00 lidová muzika VIOLKA
a folklorní soubor MATENÍK, Praha
15:00 TABOR KALC, pěvecký
sbor, Slovinsko
15:30 12 PLZEŇ, Plzeň
DRUHÝ KOLÁČOVÝ VSTUP
(Soutěž v pojídání koláčů,
vyhodnocení nejlepších koláčů
podle udělených tiketů a jejich
následné losování)
16:50 prezentace slovenského
kroje
17:10 ŠARVANCI, slovenský
soubor z Prahy
18:00 Kácení májky
18:05 TABOR KALC, pěvecký
sbor, Slovinsko
Moderuje Miroslav Frýdl a Marcela
Bergerová. Registrace soutěžních
koláčů od 10 do 13 hodin v blízkosti podia na Barrandově náměstí. Hodnocených koláčů musí být
minimálně tři kusy. Hlavní cena
– šunková kýta od mistra Alferyho.
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Usnesení Rady města Beroun konané dne 16. 3. 2016
RM bere na vědomí informaci o průběhu a vyúčtování XXXIII. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův Beroun.
1. RM bere na vědomí zprávu ředitelky městské knihovny Mgr. Hany Ludvíkové o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Beroun za r. 2015. 2. RM konstatuje,
že městská knihovna plní poslání a je významnou kulturní a vzdělávací institucí města.
RM bere na vědomí informaci o komunitním plánování sociálních služeb města Beroun v roce 2014 a 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2016 z jednání komise zdravotnictví a sociálních věcí,
konaného dne 29.2.2016.
RM schvaluje Plán činnosti komise zdravotnictví a sociálních věcí pro rok 2016.
RM svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru majetku a investic Městského
úřad Beroun rozhodování o uzavírání smluv o nájmu bytů zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou, které se nachází v budově Na Parkáně 111, Beroun-Město,
včetně rozhodování o jejich změnách, ukončení a dodatcích, a pověřuje vedoucí tohoto odboru podepisováním za město Beroun jako pronajímatele.
RM 1. bere na vědomí Zápis č. 2/2016 ze zasedání Komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 14. 3. 2016. 2. souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na sportovní činnost v rámci dotačního programu „ Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016“ podle návrhu zpracovaného Komisí pro
sport a sportovní dotace dne 14. 3. 2016, upraveného radou města. 3. doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun schválit poskytnutí dotací nad 50 000 Kč v jednotlivém
případě z rozpočtu města Beroun na sportovní činnost v rámci dotačního programu
„Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016“ podle návrhu
zpracovaného Komisí pro sport a sportovní dotace dne 14. 3. 2016 a upraveného Radou města Beroun dne 16. 3. 2016, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich
poskytnutí s jednotlivými žadateli.
1. RM konstatuje, že další pokračování v provozování Zimního stadionu Beroun (dále jen
„ZS“), společností DYNATEL, spol. s r.o. (dále jen „Společnost“), na základě smlouvy o výpůjčce ze dne 15. 9. 2003 ve znění dodatků č. 1 ze dne 7. 3. 2006 a č. 2 ze dne 14. 5. 2007
(dále jen „Smlouva“), je pro město Beroun za současných podmínek a na základě aktuálně
zjištěných skutečností neudržitelné, neboť před něj staví nepřiměřená právní, finanční,
věcná a společenská rizika. 2. RM vycházeje z právního rozboru svého právního zástupce
rozhoduje: a) vyzvat Společnost k vrácení ZS městu ve lhůtě do konce března 2016, b)
o odstoupení od Smlouvy pro porušení podstatné povinnosti Společností s požadavkem,
aby Společnost vrátila ZS městu do konce března 2016, c) o vypovězení Smlouvy ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, d) o ukončení měsíčních splátek dotace z městského rozpočtu
Společnosti na provoz ZS podle článku IV. Smlouvy, počínaje splátkou splatnou v měsíci
březnu 2016. 3. RM ukládá: a) starostovi města Mgr. Ivanu Kůsovi: aa) neprodleně sdělit
Společnosti rozhodnutí rady města obsažené v bodě 2 tohoto usnesení, ab) bez zbytečného odkladu předložit radě města návrh na zajištění provozování ZS po jeho vrácení městu.
b) vedoucí finančního odboru MěÚ Ing. Marcele Maršíkové ukončit měsíční splátky dotace
z rozpočtu města Společnosti dle bodu 2 d) tohoto usnesení.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit návrh I. úpravy rozpočtu města
Beroun na rok 2016 v předloženém znění.
RM souhlasí s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření Městského kulturního
centra Beroun, Městské knihovny Beroun a Domova – penzionu pro důchodce Beroun
za rok 2015 do fondů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění.
RM souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku právních subjektů –
příspěvkových organizací ZŠ a MŠ města Beroun za rok 2015 do fondů dle návrhu
v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zároveň souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního
do investičního fondu uvedených příspěvkových organizací dle předložených žádostí.
RM stanoví odměnu paní Naděždě Železné, ředitelce Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447, v navržené výši.
RM souhlasí s přijetím věcných darů od umělců vystavujících v MGB dle přiloženého
seznamu.
RM souhlasí s účastí navrhované delegace v uvedeném složení.
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní dotace,
konaného dne 29.2.2016.
RM nesouhlasí se zařazením restaurační předzahrádky pro provozovnu s občerstvením na adrese Kozelská 51, Beroun-Hostim, Beroun, do nařízení č. 4/2014, kterým se
vydává tržní řád, v platném znění.
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 530 v k.ú. Hostim u Berouna společnosti
MIA FILM s.r.o., se sídlem Praha 2-Vinohrady, Korunní 1030/32, za účelem natáčení
scény z filmu LANDGERICHT dne 29. 3. 2016, za cenu 20.000,- Kč. Před předáním
pozemku nájemci bude na účet města Beroun složena vratná kauce ve výši 100.000,Kč pro případ poškození, znečištění pozemku a příjezdové komunikace – cyklostezky.
Společnost MIA FILM s.r.o. dále uhradí náklady za povolení k vjezdu osobních motorových vozidel (každé vozidlo za finanční částku ve výši 5.000,- Kč) a to za podmínky, že
společnost MIA FILM s.r.o. doloží před uzavřením smlouvy povolení k natáčení v této
lokalitě od Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
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RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat směnu pozemků st. 5992 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře o výměře 71 m2 (na pozemku stojí stavba č.p. 1451
jiného vlastníka) a p.č. 2572/3 – ostatní plocha o výměře 14 m2, oba v k.ú. Beroun.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajímat část pozemku st. 1349/1 o výměře
78 m2 v k.ú. Beroun, za účelem využití jako zahrada.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek část p.č. 364/19 – zahrada o výměře 339 m2 v k.ú. Jarov u Berouna.
RM souhlasí s umístěním sídla pobočného spolku Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní organizace Beroun, na adrese: Na Parkáně 111, Beroun-Město,
Beroun.
RM souhlasí s umístěním sídla pobočného spolku Svazu neslyšících a nedoslýchavých
v České republice, z.s., Základní organizace Beroun, na adrese: Na Parkáně 111, BerounMěsto, Beroun.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provedení stavby mezi městem Beroun (vlastníkem) a obcí Tetín (stavebníkem) na akci „Dopravní obslužnost Beroun – Tetín“ na pozemcích část p.č. 2238/9, část p.č. 2238/1, část p.č. 926/1, část p.č. 2239 a část p.č. 2240
v k.ú. Beroun, v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nevyužít předkupní právo k pozemkům
st.p.č. 2067/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2 a p.č. 99/5 -zahrada o výměře 461 m2 v k.ú. Beroun (podíl ve výši 1/9) za cenu 25.188 Kč při prodeji nemovitých
věcí A. S.
1. RM vyhlašuje nabídku společnosti Tomovy parky s.r.o., se sídlem Radvánovice 11, Karlovice jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova herního prvku na Městské hoře v Berouně - opětovné vypsání“. Nabídková cena je
119 630,- Kč bez DPH. 2. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Obnova herního prvku na Městské hoře v Berouně - opětovné vypsání“,
s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku se společností Tomovy parky s.r.o., se
sídlem Radvánovice 11, Karlovice. Cena díla je 119 630,- Kč bez DPH.
1. RM vyhlašuje nabídku společnosti STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha
5,jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Revitalizace autobusového
nádraží v Berouně“. Nabídková cena je 3.256.583,21 Kč bez DPH. 2. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku„Revitalizace autobusového nádraží v Berouně”, s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku, společností STRABAG a.s., se sídlem
Na Bělidle 198/21, Praha 5. Cena díla je 3.256.583,21 Kč bez DPH.
1. RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Beroun, 3. ZŠ Wagnerovo nám. – výměna oken přízemí (východní strana)“. 2. RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky
pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude plnit funkci
komise pro otevírání obálek.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Veřejná doprava pro všechny – využití opčního práva“ se společností STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,
Praha 5 – Smíchov. Cena díla je 5.588.048,- Kč bez DPH.
3. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o provedení a umožnění realizace stavby se Středočeským krajem (jako vlastníkem), se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, Praha 5 a městem
Beroun (jako stavebníkem) za účelem vybudování a umístění stavby chodníku a parkovacího zálivu na části pozemku p.č. 2258/1 o výměře 300 m2 v k.ú. Beroun. 4. RM
pověřuje místostarostu Ing. Michala Mišinu projednáním dopravního řešení v Havlíčkově
ulici se společenstvími vlastníků jednotek v přilehlých bytových domech a v komisi dopravy. 5. RM souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uplatněním
předkupního práva městem Beroun dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., zákona
o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění při prodeji z majetku ČR –
Ministerstva obrany se sídlem Praha – Hradčany, Tychonova 221/1 k pozemkům: p.č.
2539/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace; p.č. 2022/4 – ostatní plocha, sportoviště
a rekreační plocha; p.č. 2172/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace; p.č. 2065/79 –
ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú. Beroun, které jsou dle územního plánu určeny pro
veřejné prostranství. 6. RM nesouhlasí a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s uplatněním předkupního práva městem Beroun dle ustanovení § 101 zákona č.
183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním řádu, v aktuálním znění při
prodeji z majetku ČR – Ministerstva obrany, se sídlem Praha – Hradčany, Tychonova 221/1
k pozemkům p.č. 2176/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace; p.č. 2176/2 – ostatní
plocha, ostatní komunikace; p.č. 2176/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace; p.č. 2177
– ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v k.ú. Beroun.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na pozemek parcelní číslo st. 31/1 jehož
součástí je stavba - budova s číslem popisným 14 „Muzeum berounské keramiky“,
pozemek parcelní číslo 31/2 zastavěná plocha a nádvoří – na pozemku je jiná stavba
bez čp/č.ev., pozemek parcelní číslo 3/1 zahrada, vše v obci a k.ú. Beroun mezi městem Beroun jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Městským kulturním centrem
Beroun, se sídlem Holandská 118, Beroun-Centrum, Beroun jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na movitý majetek, který je umístěn v „Muzeu berounské keramiky“, mezi městem Beroun jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Městským kulturním centrem, se sídlem Holandská 118, Beroun-Centrum, Beroun jako
vypůjčitelem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na movitý majetek, který je umístěn v prostorech „Společenského domu Plzeňka“, mezi městem Beroun jako půjčitelem a příspěvkovou organizací Městským kulturním centrem Beroun, se sídlem Holandská 118, BerounCentrum, Beroun jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
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RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném
znění, Tomáši Kreisingerovi, se sídlem Na Ptáku ev. č. 287, Beroun-Město, pro Bar
ALBION, Kostelní 2, Beroun-Centrum, ve dnech neděle – čtvrtek do 02.00 hod.
následujícího dne a ve dnech pátek, sobota a přede dny, po nichž bezprostředně
následuje den pracovního klidu, do 04.00 hod. následujícího dne na období od 1.
4. 2016 do 31. 12. 2016.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci a výpomoci při provozování výlepové
služby na plakátovacích plochách města Beroun mezi městem Beroun a příspěvkovou organizací Městským kulturním centrem Beroun,se sídlem Holandská 118,
Beroun-Centrum, Beroun, v předloženém znění.
7. RM doporučuje zastupitelstvu města schválit Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek, v předloženém znění. 8. RM ruší Vnitřní směrnici č. 2/2012 pro
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro příspěvkové organizace města
a stanovuje pro příspěvkové organizace zřízené městem Beroun limit pro přímé
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 250.000,- Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvám o poskytování právních služeb ze dne 22. 9. 2015 a ze dne 13. 11. a 18. 11. 2015 mezi městem Beroun
a JUDr. Drahomírem Korčekem, advokátem, se sídlem advokátní kanceláře Talichova
807, Beroun, v předloženém znění.
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích za rok 2015, předloženou tajemníkem MěÚ Beroun.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun, aby v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěřilo místostarostovi Ing. Michalovi Mišinovi zajišťování úkolů v těchto oblastech
samostatné působnosti města: majetek a investice, místní hospodářství, doprava,
územní plánování, výstavba, životní prostředí a záležitosti spadající do náplně činnosti těchto poradních orgánů a komisí rady města: komise pro likvidaci majetku,
komise bytová, komise dopravy, komise pro územní plán, komise výstavby a komise
životního prostředí.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude konat
ve středu dne 6. dubna 2016 od 15.00 hodin v kulturním domě Plzeňka, Plzeňská
83/48, Beroun-Město.

Usnesení Rady města Beroun konané dne 30. 3. 2016
RM bere na vědomí informaci o dosavadním průběhu jednání s jednatelem
společnosti DYNATEL spol. s r.o. dne 18.3.2016 a souhlasí s návrhem dalšího
postupu, tj. za právní podmínky stanovené JUDr. Korčekem, jednat o možnosti
provozování Zimního stadionu společností DYNATEL do 15.5.2016, respektive
do 30.9.2016, za podmínky splnění požadavků města obsažených v posledním
odstavci dokumentu Výzvy k vrácení předmětu výpůjčky dle smlouvy o výpůjčce ze dne 15.9. 2003 ve znění dodatků č. 1 ze dne 7.3.2006 a č. 2 ze dne
14.5.2007.
RM schvaluje program schůze rady města dne 30.3.2016.
RM nesouhlasí s nabytím majetku nepatrné hodnoty městem Beroun jako vypravitelem pohřbu po zůstavitelce B. R.,zemřelé dne 11. 10. 2015.
RM souhlasí s nabytím majetku nepatrné hodnoty městem Beroun jako vypravitelem pohřbu po zůstaviteli P. N. zemřelém dne 13. 6. 2015.
RM souhlasí s podáním odvolání proti rozsudku Okresního soudu v Berouně č.j.
24 Nc 1564/2015 – 44 ze dne 17.2.2016, kterým bylo město Beroun ustanoveno opatrovníkem nesvéprávného Z. K.
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2016 z jednání pracovní skupiny pro řešení problematiky graffiti ve městě Beroun, konaného dne 3. 3. 2016.
RM bere na vědomí Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní
dotace, konaného dne 23.3.2016.
RM schvaluje plán práce komise pro kulturu a kulturní dotace na rok 2016.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace SK VIPRAHLO, se sídlem Feřtekova
548/5, Bohnice, Praha ve výši 5.000,- Kč, která bude poskytnuta na akci 10.
ročník „VIPrahlý BAJKonur“ a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
RM nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace panu Š. Z. na závody v plavání,
triatlonu a aquatlonu, které se budou konat v průběhu roku 2016.
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 27.500 Kč spolku Svatojánci z.s.,
se sídlem č. p. 36, Hrádek, na částečné pokrytí finančních nákladů spojených
s akcí „Letní příměstský tábor 2016“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 20.000,- Kč Hasičskému záchrannému sboru Středočeského kraje, se sídlem Jana Palacha 1970, Kladno, na částečné pokrytí finančních nákladů spojených s akcí „Oslavy 60. výročí založení profesionálního hasičského sboru v Berouně“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
RM bere na vědomí informaci o hodnocení projektů s partnerskými městy
v roce 2015, dále současný stav s partnerskými městy v roce 2016 a schvaluje
harmonogram partnerských vztahů města Beroun na rok 2016.
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1. RM bere na vědomí zprávu Mgr. Kateřiny Masopustové o činnosti příspěvkové organizace Městského kulturního centra Beroun v roce 2015. 2. RM konstatuje, že Městské
kulturní centrum v roce 2015 svojí činností významně přispělo k obohacení kulturní
činnosti města. RM bere na vědomí Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise pro výchovu
a vzdělávání, konaného dne 14.3.2016. 3. RM bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze
zasedání komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 7.3.2016. 4. RM ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy MěÚ Beroun Ing. Beranovi zajistit realizaci
opatření navržených v usnesení k bodu 2 Zápisu č.1/2016 ze zasedání komise pro
sport a sportovní dotace, konaného dne 7.3.2016. RM schvaluje plán práce komise
pro sport a sportovní dotace na rok 2016. 5. RM souhlasí s poskytnutím Záštity města
Berouna pro akci „Běh přes Městskou horu“.6. RM souhlasí s poskytnutím finanční
dotace TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.,, se sídlem Tyršova 85, Beroun ve výši 5.000,- Kč,
která bude poskytnuta na akci „Běh přes Městskou horu“ a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 7. RM souhlasí s poskytnutím Záštity města
Berouna pro akci „Hokejbal proti drogám 2016“. 8. RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace SK Kelti 2008, se sídlem Slunečná 1745, Beroun ve výši 5.000,- Kč,
která bude poskytnuta na akci „Hokejbal proti drogám 2016“ a dále s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace
ve výši 5.000,- Kč VODMARU Beroun z.s,, se sídlem Puchmajerova 1020, Beroun-Město, Beroun na částečné pokrytí finančních nákladů spojených s pořádáním 39. ročníku „Vodáckého maratonu na Berounce“ a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí. 9. RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Berouna pro akci
„Berounský cyklísek“. 10. RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace Cyklistickému
klubu Vinohradské Šlapky z.s, se sídlem Jažlovická 1331/10, Chodov, Praha ve výši
15.000,- Kč, která bude poskytnuta na akci „Berounský cyklísek“ a dále s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 11. RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Berouna pro akci „GRANDPRIX Beroun 2016“. 12. RM doporučuje zastupitelstvu
města souhlasit s poskytnutím finanční dotace Tomáši Vintrovi, na uhrazení nákladů
spojených s pořádáním akce „GRANDPRIX Beroun 2016“ ve výši 60.000,- Kč a dále
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na část budovy bez čp/če, technického
vybavení, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k.ú. Beroun - garážového stání č.
3 v dolním patře této budovy, s paní J. Š., za účelem parkování automobilu, za cenu
1.500,-Kč/měsíc, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou, s účinností smlouvy od 1. 7. 2016. Hlasování: 4 pro
RM: 1. bere na vědomí provedené práce v roce 2014 a v roce 2015, dle předloženého
rozpisu prací, 2. souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 179/2013/
NAJ/OMI uzavřené dne 30.4.2013 mezi Danielem Beranem, se sídlem Malé sídliště
1052/17, Beroun, a městem Beroun, dle čl. VIII., na provedení investic v roce 2016
ve výši 41.000 Kč – rekonstrukce WC (sanitární vybavení, obklady, instalatérské práce
a zednické práce).
1. RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy mezi Technickými službami Beroun,
s.r.o., se sídlem Beroun, Viničná 910 a Petrem Nejepsou, se sídlem Beroun – BerounZávodí, Zborovské nábřeží 48/25 na pronájem stánku s terasou (na pozemku st. 7320
v k.ú. Beroun) v areálu autokempu Na Hrázi v Berouně-Závodí, za účelem zajištění
občerstvení v areálu autokempu. 2. RM souhlasí s uzavřením podnájemní smlouvy
mezi Technickými službami Beroun, s.r.o., se sídlem Beroun, Viničná 910 a společností
Dronte s.r.o., se sídlem Praha 10-Strašnice, Nad Vodovodem 685/8, na pronájem části
pozemku p.č. 1974/1 v k.ú. Beroun v autokempu Na Hrázi v Berouně-Závodí za účelem umístění půjčovny lodí.
13. RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví dle
návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 78.922,30 Kč, účetní hodnota je 0 Kč. 14. RM doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016. Pořizovací
hodnota likvidovaného majetku činí 3.341.796,05 Kč, účetní hodnota je 0 Kč. 15. RM
souhlasí s fyzickou likvidací majetku užívaného příspěvkovou organizací MŠ Sluníčko
a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne
9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 27.590,- Kč, účetní
hodnota je 0 Kč. 16. RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku užívaného příspěvkovou
organizací MŠ Vrchlického a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku
činí celkem 19.313,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč. 17. RM souhlasí s fyzickou likvidací
majetku užívaného příspěvkovou organizací 2. ZŠ a MŠ a s následným odepsáním
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016. Pořizovací
hodnota likvidovaného majetku činí celkem 202.511,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč. 18.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku
užívaného příspěvkovou organizací 2. ZŠ a MŠ a následné odepsání z účetnictví dle
návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 255.492,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč. 19. RM souhlasí s fyzickou
likvidací majetku užívaného příspěvkovými organizacemi 3. ZŠ a 4. ZŠ (školní jídelny)
a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne
9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 18.858,- Kč, účetní
hodnota je 0 Kč. 20. RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou
likvidaci majetku užívaného příspěvkovou organizací Domov penzion pro důchodce
Beroun a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku
ze dne 9.3.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 64.050,- Kč, účetní
hodnota je 0 Kč.
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RM souhlasí s odprodejem mobilního telefonu Samsung Galaxy S4 panu P. N.
za 1.500,- Kč.
RM schvaluje plán práce Komise pro likvidaci majetku na rok 2016 v předloženém znění.
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise pro likvidaci majetku,
konaného dne 9.3.2016.
21. RM bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města Beroun
včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun. 22. RM bere na vědomí
Zápis č. 2/2016 ze zasedání komise bytové, konaného dne 16.3.2016. 23. RM
schvaluje Plán práce komise bytové pro rok 2016, v předloženém znění.
RM bere na vědomí informaci o podané žádosti společnosti Film United, s.r.o.,
se sídlem Maltézské náměstí 479/7, Malá Strana, Praha 1 na natáčení v lomu
Alkazar.
1. RM vyhlašuje nabídku společnosti FEMAT Radotín s.r.o., se sídlem Vrážská
1562/24a, Praha 5 Radotín jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Vozidla Městské policie Beroun - opětovné vypsání“.
Nabídková cena je 515.322,- Kč bez DPH. 2. RM souhlasí s uzavřením kupní
smlouvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vozidla Městské policie Beroun
- opětovné vypsání“, s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku se společností FEMAT Radotín s.r.o., se sídlem Vrážská 1562/24a, Praha 5 Radotín. Kupní
cena je 515.322,- Kč bez DPH.
24. RM bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise dopravy, konaného
dne 2.3.2016. 25. RM ukládá vedoucímu odboru dopravy MěÚ Beroun Mgr. Jerlingovi zajistit realizaci opatření navržených v usnesení k bodu 4, 9-1 a 9-2
Zápisu č.1/2016 ze zasedání komise dopravy, konaného dne 2.3.2016.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku,
v platném znění, KLUBU VOJENSKÝCH HISTORICKÝCH VOZIDEL 2000 BEROUN, se sídlem Cajthamlova 167, Beroun-Zavadilka, Beroun, dne 10. 6. 2016
od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro vystoupení hudební skupiny KEKS v Kempu
Beroun, ul. Na Hrázi, Beroun-Závodí.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro pořádání hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č.11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, M. R. dne 2. 7. 2016 od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro narozeninovou akci s koncertem hudebních skupin v areálu Pivovaru Berounský medvěd,
Tyršova 135, Beroun-Město.
RM odvolává Bc. Marcelu Vajsovou z funkce tajemnice bytové komise a jmenuje
paní Dagmar Mlčochovou (odbor majetku a investic MěÚ Beroun) tajemnicí
bytové komise.
RM odvolává paní Romanu Černou z funkce tajemnice komise pro sport a sportovní dotace a jmenuje Bc. Marcelu Vajsovou (odbor školství a volnočasových
aktivit MěÚ Beroun) tajemnicí komise pro sport a sportovní dotace.

Usnesení Rady města Beroun konané dne 6. 4. 2016
RM bere na vědomí informaci o aktuálním stavu ve věci vrácení zimního stadionu městu Beroun, přednesenou starostou města Mgr. Ivanem Kůsem a souhlasí
s navrženým postupem.

Usnesení Zastupitelstva města Beroun konané dne 6. 4. 2016
ZM souhlasí s doplněním navrženého programu o bod: 3a) Vyslovení zániku
mandátu člena zastupitelstva města.
ZM schvaluje program zasedání zastupitelstva města.
ZM vyslovuje na základě § 55 odst. 3 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, zánik mandátu členky zastupitelstva města Ing. Kristýny Zelienkové,
neboť přestala být volitelná z důvodu změny místa trvalého pobytu mimo obvod města Beroun.
ZM rozhoduje, že pro volbu člena finančního výboru nebude zřízena volební
komise a tuto volbu bude řídit předsedající zasedání zastupitelstva.
ZM volí za člena finančního výboru Ing. Antonína Kleknera.
ZM svěřuje v souladu s § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místostarostovi Ing. Michalovi Mišinovi zajišťování úkolů v těchto oblastech samostatné působnosti
města: majetek a investice, místní hospodářství, doprava, územní plánování,
výstavba, životní prostředí a záležitosti spadající do náplně činnosti těchto poradních orgánů a komisí rady města: komise pro likvidaci majetku,
komise bytová, komise dopravy, komise pro územní plán, komise výstavby
a komise životního prostředí.
ZM rozhoduje, že pro volbu členů Osadního výboru Hostim nebude zřízena
volební komise a tuto volbu bude řídit předsedající zasedání zastupitelstva.
ZM zřizuje pro část města Beroun-Hostim Osadní výbor Hostim s účinností
od 6. 4. 2016 a určuje počet jeho členů na 7.
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ZM volí za členy Osadního výboru Hostim: předsedkyně: Mgr. Barbora Skálová,
místopředsedové: Ing. Adéla Schmiedová, Ph.D. Martin Ouředník, další členové:
Miluše Auředníková, Jarmila Vorlová, MgA. Zuzana Wichterlová, Ing. Václav Zykán.
ZM schvaluje Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2016, v zastupitelstvem města upraveném znění.
ZM schvaluje I. úpravu rozpočtu města Beroun na rok 2016, v předloženém znění.
ZM souhlasí, aby byl příspěvek z rozpočtu města Beroun pro Aquapark Beroun,
a.s. na rok 2016 ve výši 13 800 000,- Kč poskytnut jako peněžitý příplatek akcionáře mimo základní kapitál vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti Aquapark Beroun, a.s., se sídlem Na Ostrově 900, Beroun-Závodí, 266 01
Beroun, IČ: 25627406.
ZM bere na vědomí zprávu o použití dotace z rozpočtu města na sportovní
činnost v roce 2015.
ZM 1. souhlasí s poskytnutím části dotací z rozpočtu města Beroun na sportovní činnost v rámci dotačního programu „Poskytování dotací na sportovní
činnost ve městě Beroun v roce 2016“ ve výši 20 % ze skutečné dotace, které
jednotlivé subjekty obdržely v roce 2015 asouhlasí s uzavřením veřejnoprávních
smluv o poskytnutí těchto částí dotací na sportovní činnost v roce 2016 mezi
městem Beroun a jednotlivými subjekty. 2. ukládá radě města, aby v součinnosti s komisí pro sport a sportovní dotace dořešila a zastupitelstvu města předložila návrh dotací na sportovní činnost v rámci dotačního programu „Poskytování
dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016“.
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost
v roce 2016 spolku Stranou, IČ: 27009629, se sídlem, Krameriova 674/5, Beroun-Město, 266 01 Beroun, ve výši 73.000,- Kč na projekt „Stranou - Evropští
básníci naživo“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
ZM bere na vědomí informaci o převzetí záštit schválených v roce 2015.
ZM bere na vědomí informaci o komunitním plánování sociálních služeb města
Beroun v roce 2014 a 2015.
ZM bere na vědomí informaci o plnění Programu prevence kriminality města
Beroun za rok 2015.
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Beroun –
Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ mezi městem
Beroun a městem Hořovice, se sídlem Palackého nám. 2, 268 01 Hořovice, IČ:
00233242, zastoupeným starostou města Dr. Ing. Jiřím Peřinou, v předloženém
znění.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s paní D. V. na prodej části pozemku
p.č. 2263/1 o výměře 5 m2 – ostatní plocha v k.ú. Beroun (dle geometrického
plánu č. 5410-41/2013 ze dne 13. 12. 2013 st. 7560) za cenu dle znaleckého
posudku ve výši 8.890,- Kč.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ujednáním o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty, se Společenstvím pro dům Štěpánkova 612,
Beroun - Město, IČ: 27400638, se sídlem Beroun – Město, Štěpánkova 612, PSČ
266 01 a městem Beroun na prodej pozemku st. 1359/1– zastavěná plocha
a nádvoří (společný dvůr) o výměře 806 m2 v k.ú. Beroun, za dohodnutou kupní
cenu 150 Kč/m2, celkem tedy 120.900,- Kč. Věcné břemeno bude sjednáno
bezúplatně ve prospěch vlastníků pozemků st. 1359/2, st. 4570, st. 3389, st.
3388 a st. 3387 v k.ú. Beroun, součástí kterých jsou stavby garáží. Kupující
hradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (geometrický plán,
vklad do KN).
ZM souhlasí: 1. s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun a: a) paní M. S.
na prodej pozemku části par. č. 313 – dle geometrického plánu č. 308-21/2015
p.č. 313/1 - zahrada o výměře 66 m2 za cenu 16.500,- Kč s podmínkou respektování vedení inženýrských sítí, b) paní B. V. na prodej pozemku části par. č.
313 – dle geometrického plánu č. 308-21/2015 p.č. 313/2 – zahrada o výměře
33 m2 za cenu 8.250,- Kč, s podmínkou respektování věcného břemene – zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy (V-4867/2012-202), c) paní
M. S. a B. V. na prodej pozemku části par. č. 313 – dle geometrického plánu
č. 308-21/2015 p.č. 313/3 – zahrada o výměře 31 m2 (každé podíl ve výši ½
za cenu 3.875,- Kč) celkem za cenu 7.750,- Kč s podmínkou respektování vedení
inženýrských sítí a věcného břemene – zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy (V-4867/2012-202). Strany kupující hradí náklady spojené s prodejem
pozemku - vklad do KN, znalecký posudek a geometrický plán, rovným dílem.
2. s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun, IČ: 233129 a paní B.V.
na výkup pozemku části par. č. 327 – dle geometrického plánu č. 308-21/2015
p.č. 327/2 – zahrada o výměře 9 m2za cenu 250,- Kč/m2, tj. celkem 2.250,- Kč,
s podmínkou respektování věcného břemene - zřízení a provozování zařízení
distribuční soustavy (V-4869/2012-202), náklady spojené v převodem pozemku
– vklad do KN, hradí strana kupující.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi společností Zlaté Investování, a.s.,
IČ: 24806498, se sídlem Cajthamlova 168, Beroun a městem Beroun na prodej
pozemku části p. č. 2243/37 - ostatní plocha (ostatní komunikace), dle geometrického plánu č. 5730-89/2015 p. č. 2243/50 ostatní plocha (jiná plocha)
o výměře 15 m2, v k.ú. Beroun za kupní cenu 130,- Kč/m2, tj. celkem 1.950,- Kč,
s podmínkou respektování vedení inženýrských sítí. Náklady spojené s prodejem (geometrický plán, vklad do KN) hradí strana kupující.
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1. ZM souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na stavbu veřejné infrastruktury vybudované na pozemcích p.č. 1991/11 a p.č. 1991/21 v k.ú. Beroun,
v „Berouně – Závodí, lokalita Pískovna“ mezi městem Beroun, jako kupujícím a panem D. R. jako prodávajícím, za celkovou kupní cenu 1.000,- Kč,
v předloženém znění. 2. ZM souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy o převodu
vlastnického práva k nemovité věci - pozemku p.č. 1991/11 o výměře 1338
m2 – ostatní komunikace, ostatní plocha v k.ú. Beroun mezi městem Beroun, jako kupujícím a panem D. R. jako prodávajícím, za celkovou kupní
cenu 1.000,- Kč, v předloženém znění.
ZM souhlasí s prodejem pozemku st. 6737 o výměře 5 m2 (vznikl oddělením
z pozemku st. 92/20 v k.ú. Beroun dle geometrického plánu č. 2580/12 ze
dne 22. 10. 2015), včetně zbytku obvodové zdi z vlastnictví města Beroun
do společného jmění manželů J. P. a V. P. (podíl id. ½) a společného jmění
manželů Z. P.a I. P. (podíl id. ½), za cenu dle znaleckého posudku ve výši
4.600,- Kč. Náklady spojené s prodejem (geometrický plán, znalecký posudek a vklad do KN) hradí strana kupující.
ZM souhlasí s prodejem pozemků části p. č. 1410/9 zahrada a části p. č.
1410/177 orná půda v k.ú. Beroun – dle geometrického plánu č. 577414/2016 p.č. 1410/9 díl „a“ o výměře 3 m2 a p. č. 1410/177 díl „b“ o výměře 5 m2 sloučené do nově vzniklého pozemku p. č. 1410/247 orná půda
o výměře 9 m2 (rozdíl + 1 m2 vznikl zaokrouhlením výměr dle bodu 14.7b
přílohy katastrální vyhlášky) manželům M. S. a I. S. za kupní cenu 100,- Kč/
m2, tj. celkem 900,- Kč, s podmínkou respektování vedení inženýrských sítí
(věcných břemen). Náklady spojené s prodejem (geometrický plán, vklad
do KN) hradí strana kupující.
ZM souhlasí s prodejem pozemku části p. č. 1410/9 zahrada - dle geometrického plánu č. 5774-14/2016 p. č. 1410/248 zahrada o výměře 13 m2, v k.ú.
Beroun panu V. Š. za kupní cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 1.300,- Kč, s podmínkou respektování vedení inženýrských sítí (věcných břemen). Náklady
spojené s prodejem (geometrický plán, vklad do KN) hradí strana kupující.
ZM nesouhlasí se směnou pozemků v k.ú. Beroun: - z majetku města Beroun
do majetku pana J. P.: část st.p.č. 4258/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 350 m2 (celková výměra 859 m2) - z majetku pana J. P. do majetku města Beroun: st.p.č. 4258/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
44 m2.
ZM souhlasí s podáním písemné žádosti města Beroun na ČR - Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 13000 Praha-Žižkov, Husinecká
1024/1a o bezúplatný převod pozemků p.č. 1220/1, p.č. 1374/4 v k.ú. Beroun a části pozemků p.č. 1374/23, p.č. 1125/13 v k.ú. Beroun a p.č. 454/4
v k.ú. Hostim u Berouna (po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví
ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Beroun.
ZM souhlasí s nevyužitím předkupního práva k pozemkům st.p.č. 2067/2 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2 a p.č. 99/5 - zahrada o výměře
461 m2 v k.ú. Beroun (podíl ve výši 1/9) za cenu 25.188,- Kč při prodeji
nemovitých věcí paní A. S.
ZM souhlasí s uplatněním předkupního práva městem Beroun dle ustanovení § 101 zákona č. 183/2006 Sb., zákona o územním plánování a stavebním
řádu, v aktuálním znění při prodeji z majetku ČR – Ministerstva obrany IČ:
60162694, se sídlem 160 00 Praha – Hradčany, Tychonova 221/1 k pozemkům p.č. 2539/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace; p.č. 2022/4 – ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha; p.č. 2172/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace; p.č. 2065/79 – ostatní plocha, jiná plocha, vše v k.ú.
Beroun, které jsou dle územního plánu určeny pro veřejné prostranství.
ZM bere na vědomí informaci Rady města Beroun o aktuálním stavu jednání
ve věci prodeje podílu města v Technických službách Beroun, s.r.o. přednesenou členem Rady města Beroun Ing. Vratislavem Randou.
ZM bere na vědomí informaci Rady města Beroun o aktuálním stavu ve věci
vrácení zimního stadionu městu Beroun, přednesenou starostou města
Mgr. Ivanem Kůsem.
1. ZM bere na vědomí zápis č. 1/2016 ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 21.3.2016.2. ZM schvaluje plán kontrolní činnosti Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Beroun pro rok 2016, v předloženém znění.
ZM schvaluje plán práce Finančního výboru Zastupitelstva města Beroun
na období leden až červen 2016, v předloženém znění.
ZM bere na vědomí zápis č. 1/2016 z jednání finančního výboru, konaného
dne 9.3.2016.
ZM bere na vědomí: 1. Zápis z veřejného setkání OV Zavadilka dne
18.11.2015. 2. Zápis zezasedání OV Zavadilka dne 13.1.2016. 3. Zápis ze
zasedání OV Zavadilka dne 20.3.2016
Poznámka:
Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná
verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě
Beroun, Husovo náměstí 68.

www.mesto-beroun.cz

Umělci se mohou hlásit do plenéru

P

oberounští umělci by měli
zbystřit, Městské kulturní
centrum pro ně totiž na červen plánuje ojedinělou akci –
Promenádu bohému. Za tímto
názvem se skrývá tržiště umělců pod širým nebem, které se
bude konat 25. června. Od 8
do 18 hodin budou moci návštěvníci v malebném venkovním prostředí vidět díla umělců, ať už se jedná o fotografie,
šperky, rukodělnou výrobu, výtvarné umění nebo třeba origami. Portrétisté a karikaturisté
jsou také vítáni. Pro muzikanty, buskery a další performery
zase přichystáme ozvučenou
open scénu a v neposlední
řadě vítáme i nabídky originálních občerstvoven. Smyslem
Promenády bohémy je vytvořit

příjemný umělecký happening
v otevřeném plenéru města.
Akce se bude konat v několika
venkovních prostorách, a to
v zahradě Muzea berounské
keramiky, v Zámečnické uličce,
na Náměstí J. Barranda a v Pakostově sadu. Pokud vás výzva
zaujala a měli byste zájem své
dílo touto formou prezentovat,
kontaktujte MKC na emailu
bergerova@mkcberoun.cz,
případně na tel. 608 885 182,
a to nejpozději do 20. června.
V emailu stručně popište obor,
kterému se věnujete, a přiložte
několik fotografických ukázek
vašeho díla. Zprávy zasílejte
pod heslem Promenáda bohéma. Za místo v uměleckém
plenéru se bude v den konání
platit poplatek 100 Kč. (aka) n

Jan Velíšek vydává novou knihu

S

lavnostní křest knihy berounského autora Jana Velíška
„Ležela kočka s andělem a jiné
prózy pro dospělé“ se uskuteční v Městské knihovně Beroun
ve středu 25. května od 18 hodin.
Kniha obsahuje delší i krátké
povídky plné humoru i napětí,
kuriozit i sebeironie, epistolární
prózy, prózy žánrově jen obtížně
zařaditelné, ale navíc i pár fejetonů. Při příležitosti křtu bude
přítomným nejen představena
tato autorova novinka, kterou
bude možné na místě zakoupit
a autorem nechat podepsat, ale
k příjemné atmosféře setkání
přispěje notnou měrou i hudební
vystoupení kapely Tři dny na břiše. Těšte se na zajímavé setkání

s neméně zajímavými lidmi. Vydání knihy podpořilo Město Beroun.
Kameel Machart n

Terezínská tryzna se koná již v květnu

O

kresní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Beroun pořádá bezplatný
autobusový
zájezd do Terezína
na vzpomínkovou
akci k uctění obětí
nacistické perzekuce, tradiční Terezínskou tryznu,
která se bude konat
v neděli 15. května
od 10 hodin na Národním hřbitově v Terezíně. Akce
se pravidelně zúčastňují nejvyšší státní a ústavní činitelé,
členové diplomatického sboru
a různí zahraniční hosté. Hlavní

projev přednese předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Štěch.
Po celý den se nevybírá vstupné
v žádném objektu
Památníku Terezín.
Odjezd bude v 7:30
z Wagnerova náměstí v Berouně. Při zpáteční cestě proběhne
krátká zastávka v Lánech u hrobu T. G. M.
Počet účastníků není
omezen, zájemci mohou svoji účast nahlásit na těchto kontaktech: tel. 606 832 653,
721 083 669, e-mail: ov.csbs-beroun@seznam.cz. Alena Mészárosová n
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Výstavy
Kamila Poláková - Kouzelná krajina
1.

NE

Návraty z cest
NE

2.

25.

DPPD Beroun

Výstava dvou rakovnických fotografů - seniorů Zdeňka Ledvinay
a Zdeňka Radvana. Zve Domov penzion pro důchodce Beroun
a Rabasova galerie Rakovník. Trvá do 1. 6. 2016.

Jak jsme potkaly lidi

Ryze dámské uskupení Berounských fotoJezinek. Trvá do 21. 5.
2016. Více na str. 20.

Fotoakordy

Vernisáž výstavy, která představí nové pohledy oblíbených berounských fotografů Ing. arch. Jany Vinterové a Jiřího Pavlise
na svět kolem nás – zátiší a krajinu. Trvá do konce května.

PO

4.

7:00 - 15:30

Obrazy malované se záměrem nalézt příběh, vtip, optimismus
a především pohodu vyvolavající příjemné pocity.

17:30

Městská knihovna

Náš svět očima dětí
ST

Galerie V Podloubí

Krajina mého srdce
ST

17:00

Městská galerie Beroun

Výtvarné práce dětí MŠ Tovární. Trvá do 27. 5. 2016.
Výstava obrazů benešovského malíře Jana Dvořáka.
Trvá do 1. 6. 2016. Více na str. 20.

Pokračující výstavy:
Talent 2016 (Městská galerie Beroun, do 20. 5. 2016); O českých dirigentech a Doteky času (Domov seniorů TGM, do 6/2016); Návraty z cest (Domov penzion pro důchodce Beroun, Na Parkáně 111, do 1. 6. 2016).

Hudba
2.
6.
7.
9.
13.
14.

Violoncellový recitál české hudby
PO

19:00

ZUŠ V. Talicha

Pure Muna (NL), Manon Meurt - živě
PÁ

20:00

Metro Club Beroun

Koncert přátelství
SO

16:00

Koncert sv. Jakuba

Smyčcový koncert
PO

17:00

ZUŠ V. Talicha

Basic Connects
PÁ

20.

21.

20:00

Metro Club Beroun

20:00

Metro Club Beroun

Chik, Rzah -Nite Vibes, Chaplin ,Tchagun -A51. Dubstep, techno,
grime, UK Garage, vstupné zdarma.www.metro-club.cz.

Pivovar Berounský medvěd

Koncert legendární bigbítové kapely opět v Pivovaru Berounský
medvěd, open air.

25.
27.
28.

20:00

Benefiční koncert pro Kuře
SO

20:00

Metro Club Beroun

Dobročinný koncert KrisKrosKvintet
ST

20:00

Kostel - Sv. Jan pod Skalou

Stuffin Bucket – Raggajungle.cz on tour
PÁ

20:00

Metro Club Beroun

Ateists Faith, Bugr - živě
SO

20:00

Metro Club Beroun

Retro večery U Madly
květen

PÁ- SO

18:00- 02:00

Retro Bar U Madly

Taneční pátky a soboty U Štiky
PÁ- SO

Koncert žáku ZUŠ Václava Talicha.

Ska, vstupné v předprodeji 220 Kč (MIC Beroun) / 220 Kč na místě.
www.metro-club.cz.		

Brutus - koncert
PÁ

Koncert varhanního mistra Gerarda Legierse z partnerského
města Rijswijku. Gerard Legierse patří mezi světovou interpretační špičku ve svém oboru.

Tráva, Down - sunshine people, tba. House, tech-house, deep
house, vstupné: 50,-, www.metro-club.cz.

Shift
PÁ

Shoegaze, vstupné: 90 Kč, www.metro-club.cz.

Metro Club Beroun

20:00

Sto zvířat - živě
SO

Renata Ardaševová - piano, Jan Škrdlík - violoncello. Pořádá Klub
Přátel Hudby.

20:00

www.mesto-beroun.cz

Restaurace U Štiky

Fanka, Mr G. - Lukáš “Čenda” Grüner- živě. Crossover funk, vstupné 100 Kč, www.metro-club.cz.
Ve prospěch Centra ekologického výzkumu a výchovy KAVYL
ve Svatém Janě. Vstupné 100 Kč. Celý výtěžek bude věnován
Ekocentru. Zve Rotary klub Beroun.
Rich - Bassbeast, Hundread - Raggajungle.cz, tba. Dnb, vstupné
50 Kč, www.metro-club.cz.
Metal, hard rock - heavy, vstupné 70 Kč, www.metro-club.cz
6. 5. - Dj Karel Moravec; 7. 5., 21. 5. - Dj Harwey; 13. 5., 27.
5. - Dj Martin Šmíd; 14. 5., 28. 5. - Dj Tomáš Mašek; 20. 5. - Dj
Zdeněk Vrba (ČRo Dvojka – Noční proud)
6. 5., 27. 5. - Dj Run; 7. 5., 21. 5. - Dj Pupík; 13. 5. - Duo Melody
– živá hudba; 14. 5., 28. 5. - Dj Jarda Petarda; 20. 5. - Empatia –
živá hudba
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BŘEZEN
Xindl X + UDG + VOXEL, KD Plzeňka, 20.00

5. 3.

Masopust na Černém vršku 2016
Fotoklub Beroun, Holandský dům

8. 3.

Kalendář KULTURNÍCH
a SPORTOVNÍCH akcí

Hoří, má panenko!
Hraje Docela velké divadlo,
KD Plzeňka, 19.30

10. 3.–1. 5.

2016
16. 2.

8.–27. 2.

10. 2.–11. 3.

Krása zvířat – výstava Michaely Burdové,
Městská knihovna Beroun
Romantická krajina ve fotograﬁi –
výstava Jiřího Valíčka a Jany Černoškové,
Městská knihovna Beroun

99 otázek pro Miroslava Berku, 99 odpovědí pro vás,
Městská knihovna Beroun, 17.30

12. 3.

Velikonoční workshop s Mílou Bláhovou –
madeirové neboli vrtané kraslice,
Muzeum berounské keramiky, 10.00

15. 3.

Eve Ensler – Monology Vagíny,
hraje Intimní divadlo Bláhové Dáši,
KD Plzeňka, 19.00

Výstava Vodní světy Jakuba Krčína –
fotograﬁe Marie Holečkové a Petry Mejstříkové
ke knize Tajemné životy Jakuba Krčína, Holandský dům
Vernisáž výstavy fotograﬁí Tomáše Zýky,
Městská galerie Beroun, 17.00

15. 2.

Záhada zmizelého vlaku nacistů – Milan Zacha Kučera,
Městská knihovna Beroun, 17.30

16. 2.

Vyhlášení Sportovce roku, KD Plzeňka, 18.00

17. 2.

Klavírní koncert v ZUŠ V. Talicha, sál školy, 17.00

17. 2.

Tajemné rondely a megality
mezi Berounem a Prahou – Jan. A. Novák,
Městská knihovna Beroun, 17.30

26. 2.

Muzeum berounské keramiky slaví 1. narozeniny –
zahájení výstavy o historii Reinovského domu
a ročním působení MBK + beseda o berounské
keramice s Vladimírem Izbickým a jeho hosty z oboru
archeologie a historie, začátek 16.30

27. 2.
25. 2.

16. 3.–15. 4.

Zahájení jarních kurzů keramiky pro děti i dospělé,
povedou hrnčíři Ivana Kapounová a Martin Koller,
Muzeum berounské keramiky

Retro video disko by Tvujdj.cz –
Michal Pácalt a Dj Mig, KD Plzeňka, 21.00

Vernisáž výstavy keramičky Barbory Bendové,
Muzeum berounské keramiky, 17.00

10. 3.

ÚNOR
1.–29. 2

DUBEN

4. 3.
7.–26. 3.

Vernisáž výstavy obrazů Davida Ištoka,
Městská galerie Beroun, 17.00

1.–30. 4

Putovní výstava Ztracená generace,
Městská knihovna Beroun

1.–2. 4.

Noc s Andersenem, Městská knihovna Beroun

3. 4.

Vodnická pohádka pro děti, KD Plzeňka, 14.00

16. 4.

Přehlídka sborů, KD Plzeňka

16. 4.

33. ročník Běhu přes Městskou horu

18.–22. 4.
20. 4.–20. 5.

Hokejbal proti drogám
Výstava Talent, Městská galerie Beroun

21. 4.

Lenka Dusilová – koncert osobité zpěvačky,
KD Plzeňka

22. 4.

Muzikálový večer pěveckého oddělení
ZUŠ V. Talicha Beroun, sál školy, 17.00

23. 4.

Rock the night – nejlepší světové i české
rockové ﬂáky – Dj Michal Pácalt a Dj Zdenda Skřivánek,
KD Plzeňka, 21.00

27.–28. 4.

Hudební mazec 2016 SZUŠ Dr. Lidinské,
sál České pojišťovny

18. 3.

Charitativní bazar knih,
výtěžek bude věnován pro Dobromysl o.p.s.,
Městská knihovna Beroun, 8.30–15.00

28. 4.

Muzicírování v atriu –
koncert komorních uskupení žáků ZUŠ V. Talicha,
sál školy, 17.00

19. 3.

Velikonoční workshop s Miluší Šímovou –
vizovické pečivo, Muzeum berounské keramiky

28. 4.

Historie železniční trati Beroun-Rakovník –
Ing. Jiří Zahradník, Městská knihovna Beroun, 17.30

19. 3.

Charitativní bazar knih,
výtěžek bude věnován pro Dobromysl o.p.s.,
Městská knihovna Beroun, 8.30–11.00

28. 4.

Nezmaři + SOČr – koncert známé folkové kapely
se symfoniky Českého rozhlasu, KD Plzeňka

22. 3.

Jarní koncert žáků ZUŠ V. Talicha,
sál školy, 17.00

22. 3.

Sportovec roku Středočeského kraje 2015,
KD Plzeňka, 18.00

2.–21. 5.

Berounské fotoJezinky – výstava fotograﬁí,
Holandský dům

Velikonoce – oslava svátků jara
s programem na Husově náměstí

6. 5.–3. 7.

Vernisáž výstavy malované Podbrdské keramiky
z Klínce, Muzeum berounské keramiky, 17.00

22.–26. 3.
26. 3.

KVĚTEN

Velikonoční program Muzea berounské keramiky –
otevřené tvůrčí dílny, točení na kruhu, lidová řemesla,
10.00–16.00

26. 3.

CZ/SK and Retro hits + karaoke show –
Michal Pácalt a Dj Xavier J., KD Plzeňka, 21.00

26. 3.

Velikonoční pohár žen (hokejbal)

27. 3.

Velikonoční pohádka Divadélka Romaneto –
Jak pan Slepička s paní Kohoutkovou malovali vajíčka,
KD Plzeňka, 14.00

29. 3.–8. 4.

Dagmar Dvořáková – malby, Holandský dům

Ondřej Slanina – slavná ﬁlmová klasika,
Městská knihovna Beroun, 17.30

7. 5.

KOLÁČEFEST 2016 – Nám. J. Barranda

7. 5.

Koncert přátelství –
varhaník Gerard Legierse (Rijswijk),
kostel sv. Jakuba, 16.00

7.–8. 5.

Točení na kruhu,
otevřené výtvarné dílny v rámci Hrnčířských trhů,
Muzeum berounské keramiky, 10.00–17.00

7.–8. 5.

Jarní řemeslné a hrnčířské trhy

9. 5.

Koncert smyčcového oddělení
ZUŠ V. Talicha Beroun, sál školy, 17.00

14. 5.

43. ročník turistického pochodu
jarním Českým krasem

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Husovo náměstí - Pasáž Na Nové 69, Beroun
mic@mkcberoun.cz

Přehled kulturních
a sportovních akcí

červen–září
Po–Pá: 8:00–12:30, 13:00–18:00
So: 8:00–12:30, 13:00–17:00
Ne: 10:00–12:30, 13:00–17:00
květen
Po–Pá: 8:00–12:30, 13:00–16:30
So: 8:00–12:00
Ne: zavřeno
říjen–duben
Po–Pá: 8:00–12:30, 13:00–16:30
So–Ne: zavřeno
MĚSTSKÁ GALERIE BEROUN
Politických vězňů 203, Beroun
Po: zavřeno
Út–Pá: 10:00–12:00, 12:30–17:00
So: 10:00–12:00, 12:30–15:00
Ne: 10:00–13:00
GALERIE V HOLANDSKÉM DOMĚ
Holandská 118 , Beroun
Po–Pá: 9:00–12:00 13:00–17:00
So: 9:00–12:00
Ne: zavřeno
MUZEUM BEROUNSKÉ KERAMIKY
Zámečnická 14, Beroun
muzeum@mkcberoun.cz
Po: zavřeno
Út–Ne: 10:00–17:00

Změna programu vyhrazena.
Aktuální termíny akcí najdete na webu města Beroun a MKC.

www.mesto-beroun.cz | www.mkcberoun.cz
Městské informační centrum – vstupenky
Tel.: 311 654 321

1602 Město Beroun Přehled akcí 2016.indd 1

Pro druhou polovinu roku chystá město Beroun aktualizované
vydání přehledu kulturních a sportovních akcí 2016. Kdo má
zájem o uveřejnění nějaké akce, může poslat stručné informace
na bergerova@mkcberoun.cz.

10.2.2016 15:24:25

Muzea
1.

Svět mechanické hudby
aneb zlaté časy automatofonů
NE

3.

Muzeum Českého krasu

Neviditelný lidský svět
ÚT

6.

7.

Muzeum Českého krasu

Na výstavě poznáte stroje, jež pomáhaly v obživě žebráků a válečných invalidů, nebo které hrály pro potěšení v měšťanských
salonech. Trvá do 28. 9. 2016.
Člověk tráví většinu svého života ve stejném prostředí, obklopen důvěrně známými předměty. Přijďte na výstavu, na které zjistíte, že žijeme
v prostředí plném neznámých, rozmanitých a důmyslných struktur.

Podbrdská keramika
PÁ

17:00

V předvečer hrnčířských trhů zahájí svou výstavu malované užitné keramiky Magdalena Brožová a Ivana Švarcová. Výstava v gaMuzeum berounské keramiky lerii MBK potrvá do 3. 7.

Barvířské rostliny
SO

Muzeum Českého krasu

Výstava z říše rostlin je tematicky obsáhlá a pestrobarevná. Dozvíte se
mnohé jak o historii barvení rostlinnými barvivy, tak o jednotlivých rostlinách a jejich použití, včetně ukázek vzorků barvených tkanin.

Jarní řemeslný jarmark 2016
7. - 8.

SO-NE

Hrnčířské trhy
SO-NE

11.

Pro návštěvníky proslulých berounských řemeslných trhů Muzeum
Českého krasu každoročně připravuje jarmark řemesel pod širým neGeopark Barrandien
bem v prostorách expozice Geopark Barrandien.
V MBK budou probíhat již tradičně otevřené dílny točení na hrnčířském kruhu a malování kukačkou, k posezení a občerstvení pak zve
Muzeum berounské keramiky nová zahradní kavárnička.

Gastronomický program
a příjemné posezení v zahradě MBK
Mezinárodní den muzeí a galerií

Prezentace studentů SOŠ a SOU Beroun - Hlinky z oboru kuchař
- číšník. Více na str. 5.

Navštivte v tento den výstavy a expozice muzea za poloviční
vstupné.
ST
Muzeum Českého krasu
Pokračující výstavy: Berounští fotorici 2016 (Muzeum Českého krasu, do 10. 6. 2016).
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílna je otevřená vždy v úterý od 10:00 do 11:30 a ve čtvrtek
od 12:30 do 15:00, po dohodě možno i jinak. Kurzy keramiky pro děti i dospělé s profesionálními hrnčíři Ivanou Kapounovou a Martinem Kollerem. Zájemci se mohou přihlásit v Muzeu berounské keramiky. www.muzeumberounskekeramiky.cz
18.

Ostatní akce
4.
10.
7. - 8.
8.
15.
20. - 21.
21.
25.
28.

Berounské čekání na tramvaj
Na sever od slunce - filmový večer
ÚT

20:00

Kavárna Jiná káva

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy, Koláče fest
Pietní akt
Králodvorské čaje - Veselá trojka

Živý obraz, který znázorňuje čekání na opožděnou tramvaj. Více
na str. 5.
Fantastické záběry přírody, dobrodružného surfování za polární noci
i „běžného“ pobývání na pláži spojuje čirá radost ze života mimo
civilizaci, vstup zdarma, více na www.jinakava.cz
Každoroční tradiční akce. Více na str 4 a 5.
Každoročně u sochy „Matky“ (Pomník obětem 2. sv. války) k ukončení 2. sv.války. Více na str. 5.

Sokolovna Králův Dvůr

Čtvrté pokračování tradiční odpolední akce, jehož hostem bude
Veselá trojka, známá ze Šlágr TV. Vstup zdarma.

Charitativní akce Tetín pro Klubíčko
Tetín

Neziskovka Klubíčko Beroun zve všechny příznivce vína, řemeslných výrobků a dobré muziky. Více na str. 15.

Pouť ke svatému Janu Nepomuckému

Půjdeme od kostela v Počaplech ke kapličce sv. Jana Nepomuckého
v Popovicích a zakončíme oslavou na hřišti v Popovicích, kde budou
pro děti připraveny atrakce. Info. na tel. 606 627 636.
Berounským autorem knihy je Jan Velíšek. Více na str. 9.
Den dětí mohou rodiče s dětmi oslavit opět u řeky na Štulovně.
Více na str. 5.
Pravidelné akce pro děti v knihovně. Od 8:30 - 11:00 hodin.

NE

15:00

PÁ-SO
SO

15:00

Kostel v Počaplech

Křest knihy Ležela kočka s andělem
Štulec
Soboty na dětském

www.mesto-beroun.cz

11

Přednášky a besedy
11.
12.
14.
17.

Beseda s cestovateli - Mongolsko
ST

Pankáč v kostele / čtení, povídání, hudba
ČT

20.
21.

26.

17:30

Městská knihovna

Setkání s režisérkou Drahomírovou Vihanovou
SO

18:30

U Krobiána, Hostim

Srdce a cévy - kardiovaskulární nemoci
a jejich prevence			
ÚT

19.

17:30

18:00
17:30
18:00

17:30

Knihovna na sídlišti

Seminář pod vedením Šárky Vlčkové. Cena je 300 Kč. Bližší
informace na e-mailu magnaura@volny.cz. Tel.: 311 622 782.

Městská knihovna

Hudebně - literární večer
ČT

17:30

Čítárna MIC

Turistický pochod
jarním Českým krasem

T

Pořádá Klub zdraví Beroun, vstup volný.
Rudolf Kadeřábek připravil pro archiv Českého rozhlasu výběr kazet
s nahrávkami rozhovorů s některými osobnostmi české kultury.

Setkání s autory, které máte rádi
Útěk do nemoci – tajemná řeč lidského těla
ČT

Již III. setkání s paní režisérkou Drahomírovou Vihanovou,
na téma Věra Chytilová.

Městská knihovna

Rodinné konstelace
PÁ

Juraj Jordán Dovala– brněnský biskup Církve československé husitské,
spisovatel a folkový písničkář. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.

Čítárna MIC

Igelitka pro Český rozhlas
ČT

Nekonečné pláně, pusté horské hřebeny a nikde ani živáčka - taková se
na první pohled může zdát nejméně zalidněná země světa. Více na str. 20.

uristický oddíl při TJ Lokomotiva Beroun pořádá v sobotu 14. května již
43. ročník akce Pochod jarním Českým
krasem. Start je od 6:30 do 10 hodin
od Tyršova stadionu TJ Lokomotiva Beroun. Připravené trasy mají délku od 15
do 50 kilometrů. Cíl je opět u stadionu,
účastníci by měli dorazit do 19 hodin.
Každý zúčastněný dostane popis trasy
a v cíli diplom. Zveme všechny turisty
do probouzející se jarní přírody. n

Krajem Lučanů za zkamenělým pastýřem. Více níže na této straně.
Je nemoc šance pro nás, nebo prokletí, kterému nerozumíme?
Léčitelka Jana Jarošová se nám pokusí tyto otázky zodpovědět.
Vstup volný.
O mimořádně poutavé knize Vzpomínky na Bosnu očima
rakousko-uherského četníka, brněnského rodáka Františka
Valouška bude vyprávět Zvjezdana Marković. Více na str. 20.

Vyrazte krajem Lučanů za zkamenělým pastýřem

C

yklus Setkání s autory, které máte
rádi, v květnu pořádá výjezdní besedu nazvanou „Krajem Lučanů za Zkamenělým pastýřem, kamennými řadami
a zázračnými prameny“. V sobotu 21.
května se se spisovatelem Otomarem
Dvořákem zúčastnění vydají do nedaleké, ale na zajímavé památky
bohaté oblasti Rakovnicka – především za kamennými památníky
a také tzv. zázračnými studánkami.
Odjezd je v 7:30 od zastávky U Černého koně (směr Praha, Kladno).
Zájemci poznají nově objevené

menhiry u Kounova a slavné Kounovské
řady, ochutnají zázračnou vodu ze studánky
poutní kaple sv. Vojtěcha a navštíví město
Louny s tamějšími léčivými prameny. Dále
trasa besedy vede přes Panenský Týnec
s návštěvou zříceniny proslulého meditativního klášterního kostela a zúčastnění se mohou těšit i na největší a nejslavnější český menhir. Přihlášky
a další informace organizátoři poskytnou na telefonu 603 830 296
(volejte večer ve dnech 2. – 4. května). Počet míst je omezený. Marie
Holečková n

Kulturní dům Plzeňka - květen
1.
12.
19.
24.

Čarodějná pohádka
NE

14:00

ČT

19:30

ČT

19:30

ÚT

19:30

Hvězdné manýry
Wabi Daněk

Soňa Červená a Bona Fide tango

26.

Veřejné projednání nového územního
plánu Beroun
Koncert k výročí Václava Talicha

28.

80s & 90s FEVER

25.

ČT

17:00

SO

21:00

www.mesto-beroun.cz

Pohádka pro děti a rodiče: hraje: Divadýlko MRAK. Pohádka je
napsána na motivy příběhů, které patří ke klenotům z pokladnice Českých pohádek.
Divadlo Háta, komedie.Hvězdné manýry jsou tak povedená,
rychlá a bláznivá fraška, že by se za ni nemusel stydět ani mistr
tohoto žánru Feydeau.
Charismatický písničkář. Zazní jak trampský hit století Rosa
na kolejích, tak písně z celé jeho téměř 45leté tvorby, které
nestárnou a patří k tomu nej z folkové scény.
Jeden z posledních sólových koncertů přední operní pěvkyně,
která začínala svou pěveckou kariéru na prknech Janáčkovy
opery v Brně.		
Zúčastní se zástupci vedení města Beroun, pořizovatele a zpracovatel Ing. arch. Pavel Koubek. Více na str. 3.
Koncert žáků ZUŠ Václava Talicha.
Video disco – tvujDJcz – DJ Michal Pácalt a DJ Laaw.
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Městské kino Beroun

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

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

název
Pat a Mat ve filmu
Teorie tygra
Boj
Teorie tygra
Lovec: Zimní válka 3D
Já, Olga Hepnarová
Jak básníci čekají na zázrak
Anomalisa
Polednice
Captain Amerika: Občanská válka 3D
Jak přežít single
Captain Amerika: Občanská válka 3D
Bella a Sebastián:
Dobrodružství pokračuje
Captain Amerika: Občanská válka 3D
Jak přežít single
Kniha džunglí/3D
Jak básníci čekají na zázrak
Teorie tygra
Captain Amerika: Občanská válka
8 ½ (projekt 100)
Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 3D
Boj
Čistič
Sousedi 2
Captain Amerika: Občanská válka 3D
Angry Birds/3D
Teorie tygra
Sousedi 2
Angry Birds/3D
Trabantem do posledního dechu
Moje matka
Teorie tygra
Kluk ve světě příšer
Jak básníci čekají na zázrak
Zlo nikdy nespí
Dvojníci
X-Men Apokalypsa 3D
Svátek matek
X-Men Apokalypsa 3D
Angry Birds/bez brýlí
X-Men Apokalypsa 3D
Svátek matek
Kniha džunglí
Captain Amerika: Občanská válka 3D
Svátek matek
Jak básníci čekají na zázrak
X-Men Apokalypsa
Naše malá sestra
Sousedi 2
Tajemství jejich očí
Alenka v říši divů: Za zrcadlem/3D
Jak básníci čekají na zázrak
Lovec: Zimní válka/bez brýlí
Pat a Mat ve filmu
Mikrob a Gasoil
Captain Amerika: Občanská válka
Alenka v říši divů: Za zrcadlem/3D
REVENANT Zmrtvýchvstání

popis
Známí nešikové slaví 40 let od svého vzniku a jak nejlépe oslavit jubileum, než na stříbrném plátně.
1. NE
Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu z tygra na králíka zastavit.
Vojenský důstojník je se svou jednotkou pod palbou a musí učinit rozhodnutí, které vyústí v obvinění z vál. zločinu.
2. PO
Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu z tygra na králíka zastavit.
Měl zabít Sněhurku. Místo toho ji zachránil a stal se legendou. V hl. rolích Ch. Hemsworth, Ch. Theron a E. Blunt.
3.
ÚT
Skutečný příběh mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního auta a v centru Prahy zabila 8 lidí.
Nejnovější pokračování české komedie, patřící do rodiny známé hexalogie o radostech a strastech českých básníků
4.
ST
Michael Stone se živí jako životní motivátor, který i tomu největšímu smolaři vysvětlí, jak žít, aby se měl co nejlíp.
Přední české herečky Aňa Geislerová a Daniela Kolářová se setkávají v hlavních rolích původního českého hororu.
5.
ČT
Každý člověk s mimořádnými schopnostmi odhalí svou identitu a registruje se jako řádný zaměstnanec vlády.
Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný. Spát s kdekým ve městě ještě nikdy nebyla tak velká legrace.
6.
PÁ
Každý člověk s mimořádnými schopnostmi odhali svou identitu a registruje se jako řádný zaměstnanec vlády.
Chlapec Sebastián a jeho velký horský pes Bella, které milují již 4 generace, se po dvou letech vrací
15:30
FR
97
na plátna kin.
7. SO
17:30
USA
148 Každý člověk s mimořádnými schopnostmi odhali svou identitu a registruje se jako řádný zaměstnanec vlády.
20:15
USA
109 Existuje správný a špatný způsob, jak být nezadaný. Spát s kdekým ve městě, ještě nikdy nebyla tak velká legrace.
15:30
USA
105 Hraný celovečerní velkofilm podle povídek Rudyarda Kiplinga. Mauglí je lidské mládě vychované vlčí smečkou.
8. NE
18:30
ČR
120 Nejnovější pokračování české komedie, patřící do rodiny známé hexalogie o radostech a strastech českých básníků
9. PO 18:30
ČR
101 Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu z tygra na králíka zastavit.
17:30
USA
148 Každý člověk s mimořádnými schopnostmi odhalí svou identitu a registruje se jako řádný zaměstnanec vlády.
10. ÚT
20:15
It/Fr
138 Režisér Guido Anselmi, se ocitl v profesionální a osobní krizi. Nedostanou ho z toho nové filmové projekty, ani ženy.
Útok kryptonských vojsk měl velký dopad na celé lidstvo. Dokáže Batman přivést Supermana
USA
151
17:30
k odpovědnosti?
11. ST
20:15
Dán
115 Vojenský důstojník je se svou jednotkou pod palbou a musí učinit rozhodnutí, které vyústí v obvinění z vál. zločinu.
12. ČT 18:30
SK
94
Tomáš drhne byty po nebožtících, zatímco pozůstalí truchlí. S oblibou se tam schovává a pozoruje pozůstalé.
17:30
USA
104 Manželé vyhnali ze sousedství hlučné vysokoškoláky, jen aby je tam vystřídala jejich dívčí verze.
13. PÁ
20:00
USA
148 Každý člověk s mimořádnými schopnostmi odhalí svou identitu a registruje se jako řádný zaměstnanec vlády.
15:30
USA
100 Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci.
14. SO 17:30
ČR
101 Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu z tygra na králíka zastavit.
20:00
USA
104 Manželé vyhnali ze sousedství hlučné vysokoškoláky, jen aby je tam vystřídala jejich dívčí verze.
15:30
USA
100 Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci.
15. NE
18:30
ČR
96
Dan Přibáň na své expedici po Tichomoří. Cestovatelský dokument „ze sedla“ trabantů, polského Fiatu a Jawy.
16. PO 18:30
IT/FR/GE 106 Margherita je režisérka, která vedle trablů s nesnesitelně sebestřednou hvězdou, prožívá i těžkou osobní krizi.
17:30
ČR
101 Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu z tygra na králíka zastavit.
17. ÚT
20:00
JAP
119 Pohádkový příběh o důležitosti rodiny, lásky a cti vyniká mistrovstvím animace japonského režiséra M. Hosoda.
17:30
ČR
120 Nejnovější pokračování české komedie, patřící do rodiny známé hexalogie o radostech a strastech českých básníků
18. ST
20:00
USA
96
Když Cody spí, jeho sny se stávají skutečnými. Jeho snění může být plné přenádherných barev, ale také nočních můr.
15:30
ČR
103 Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. Potkat ho se může docela dobře hodit, ale také nemusí.
19. ČT
18:30
USA
130 Apocalypse byl uctíván jako bůh. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který nachází.
17:30
USA
120 Jak strávit Den matek? S novou láskou, ztracenou láskou či úplně bez lásky?
20. PÁ
20:00
USA
130 Apocalypse byl uctíván jako bůh. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který nachází.
15:30
USA
100 Film nás zavede na ostrov, kde žijí nelétaví, ale jinak velice šťastní ptáci.
21. SO 17:30
USA
130 Apocalypse byl uctíván jako bůh. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který nachází.
20:00
USA
120 Jak strávit Den matek? S novou láskou, ztracenou láskou či úplně bez lásky?
15:30
USA
105 Hraný celovečerní velkofilm podle povídek Rudyarda Kiplinga. Mauglí je lidské mládě vychované vlčí smečkou.
22. NE
18:30
USA
148 Každý člověk s mimořádnými schopnostmi odhalí svou identitu a registruje se jako řádný zaměstnanec vlády.
17:30
USA
120 Jak strávit Den matek? S novou láskou, ztracenou láskou či úplně bez lásky?
23. PO
20:00
ČR
120 Nejnovější pokračování české komedie, patřící do rodiny známé hexalogie o radostech a strastech českých básníků
17:30
USA
130 Apocalypse byl uctíván jako bůh. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který nachází.
24. ÚT
20:00
JAP
128 Tři sestry žijí společně ve městě Kamakura. Po smrti otce cestují na venkov, kde poznají svou další nevlastní sestru.
25. ST 18:30
USA
104 Manželé vyhnali ze sousedství hlučné vysokoškoláky, jen aby je tam vystřídala jejich dívčí verze.
15:30
USA
111 V napínavé temné detektivce exceluje talentovaná a oscarová trojice Julia Roberts, Nicole Kidman a Chiwetel Ejiofor
26. ČT
18:30
USA
105 Alenka strávila několik let na vlnách oceánů. Po návratu objeví zrcadlo, skrz které se dostane do Říše divů.
17:30
ČR
120 Nejnovější pokračování české komedie, patřící do rodiny známé hexalogie o radostech a strastech českých básníků
27. PÁ
20:00
USA
114 Měl zabít Sněhurku. Místo toho ji zachránil a stal se legendou. V hl. rolích Ch. Hemsworth, Ch. Theron a E. Blunt.
15:30
ČR
80
Známí nešikové slaví 40 let od svého vzniku a jak nejlépe oslavit jubileum, než na stříbrném plátně.
28. SO 17:30
FR
103 Mikrob a Gasoil jsou teenageři. Vyhlídka, že dva měsíce blížících se prázdnin prožijí se svými rodinami, je neláká.
20:00
USA
148 Každý člověk s mimořádnými schopnostmi odhalí svou identitu a registruje se jako řádný zaměstnanec vlády.
15:30
USA
105 Alenka strávila několik let na vlnách oceánů. Po návratu objeví zrcadlo, skrz které se dostane do Říše divů.
29. NE
18:30
USA
156 Oskarový film za nejlepší mužskou hlavní roli. Hluboko v divočině zůstává lovec Hugh Glass sám, těžce zraněn.
VB/
Dobře situovaná dáma se seznámí s mladou prodavačkou. V Americe 50. let je ale vztah dvou žen postaven
17:30 Carol
118
USA
mimo zákon.
30. PO
20:00 X-Men Apokalypsa 3D
USA
130 Apocalypse byl uctíván jako bůh. Probudil se po tisíci letech a je rozčarovaný ze světa, který nachází.
17:30 Alenka v říši divů: Za zrcadlem
USA
105 Alenka strávila několik let na vlnách oceánů. Po návratu objeví zrcadlo, skrz které se dostane do Říše divů.
31. ÚT
20:00 Mlčení jehňátek
USA
119 Kultovní detektivní příběh o masovém vrahovi z roku 1991 opět na plátnech kin.
Bijásek
Hodný dinosaurus
USA
101 Co kdyby asteroid tehdy Zemi minul? Co kdyby dinosauři přežili?
2. 5. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 4. 5. ST 13:45 Preislerova ZŠ, 9. 5. PO 13:45 Preislerova ZŠ, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň, 11. 5. ST 13:45 ZŠ Wagnerovo nám., 16. 5. PO 13:45 Jungmannova
ZŠ, 18. 5. ST 13:45 ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebaň

www.mesto-beroun.cz

ČR
ČR
Dán
ČR
USA
ČR
ČR
USA
ČR
USA
USA
USA

čas
80
101
115
101
114
105
120
90
90
148
109
148
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Volný čas                          
Alena Urbancová
www.olejovestesti.com
Tel.: 777 685 406
email: info@olejovestesti.com
Moudrost rostlin ukrytá v esenciálních
olejích znali a používali naši předkové
již ve starověkém Egyptě. Jak esence
fungují a pomáhají především během
letních měsíců, se dozvíte na semináři
Aromaterapie prakticky – Léto s esencemi, středa 8. 6. 2016, 19:00 – 21:00
hod., SpiritCentrum, Plzeňská 485, tel.:
727 880 590. Registrujte se, počet míst
je omezen. S esencemi se můžete potkat i 21. 5. 2016 ve Studiu KaLa během akce „Týden respektu k porodu“.
Baby Club Ploutvička s.r.o.
www.ploutvicka.cz
Tel.: 777 288 178
email: info@ploutvicka.cz
Máme poslední volná místa v letních
kurzech. Přijímáme přihlášky do prázdninové plavecké školy pro úplné začátečníky, děti se strachem z vody apod.
Naše kurzy plavání dětí 0 - 6 měs. individuální lekce, od 6. měs. do 12 let
skupinové. Skupiny 6 - 12 let v bazénu
Obchodní Akademie. Plavání těhotných
– cvičení vedené porodní asistentkou
nebo fyzioterapeutkou každé úterý
večer. Aqua – aerobic – každé pondělí
večer. Pořádáme zážitkové předporodní
kurzy pro oba rodiče a poskytujeme
komplexní poporodní péči vč. laktačního poradenství.
Celostní aromaterapeutické masáže
www.holiheo.cz
Tel.: 603 996 868
email: lehub@centrum.cz
Zvu vás do masérny studia YOGAWAY, kde nabízím Celostní masáže, Reflexní terapii a Thajské jógové
masáže. Můžete si formou masáže
dopřát jarní očistu těla, zrelaxovat,
rozproudit životní energii, ulevit
od napětí, bolesti a dalších fyzických
obtíží i podpořit imunitu. To vše s použitím esenciálních olejů při poslechu
manter. Těším se na vás každé po,
st, pá 9-22h a dva víkendy v měsíci.
MUDr. Lenka Zásmětová, studio YOGAWAY, Na Parkáně 367/14, Beroun
Dance fitness s Miriam
ČT 19:00 – 20:00 v TJ Lokomotiva
Beroun.
Info: 775 70 35 35
Dům dětí a mládeže Beroun
www.ddmberoun.cz
Tel.: 774 950 671, 725 506 432
email: ddmberoun@ddmberoun.cz
Dům dětí a mládeže Beroun Vás srdečně zve na Sobotní tvoření pro rodiče
s dětmi 21. 5. od 13:00. Tématem jsou
lžičky zdobené polymerovou hmotou.
Cena je 50 Kč. Objednávejte se do 20.
5. Oslavte s námi Den dětí na Cestě
za pohádkou, stezce plné pohádkových bytostí a úkolů. Přijďte 1. 6.
od 9:00 do 16:00 na Městskou horu
v Berouně. Vstupné je 20 Kč. Skupiny
nad 10 dětí je nutno objednat na tel.
774 950 671. Obě tyto akce jsou finančně podporovány městem Beroun.
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Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Sadová 731 (u KD Plzeňka) Beroun
Tel.: 605 386 101
email: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé rodinné zařízení pro děti
od 6 měsíců do 7 let. Zaměřujeme
se na jógové prvky. Doučování ZŠ
dle dohody. JÓGA pro maminky každé pondělí od 19.30h. Cena 50 Kč.
Nové centrum na Mořince - jesle,
školka, předškoláci, vše k dispozici
24h./7dní v týdnu. Od dubna víkendové pobyty na Mořince, pátek 16h.neděle 16h.s opékáním buřtů. Víkendová turistika pro větší děti do 14
let - okolí Mořinky. Cena 800 Kč.
Příměstské tábory Beroun i Mořinka, cena 1750 Kč a pobytové tábory
na Mořince 25. 7.- 29. 7 - Pohádkový
tábor a 1.8.- 5.8. -Sportovní tábor
cena 2500 Kč. 1. 5. akce - Pohádkový
les, trasa Lety-Mořinka.
Flexy - bary + balanční čočky + míče
+ židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora
Marcela Bergerová
tel: 608 885 182
email: marcela.bergerova@seznam.cz
Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 – 19:00.
Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům a odblokování negativních nálad. Používám
FLEXY - BARY, velké a malé míče,
balanční čočky, židle, popruhy.
Hatha jóga
Wagnerovo náměstí 458/7, Beroun
Tel.:731 415 056
email: misa.proskova@seznam.cz
Cvičení pro každého, kdo chce zlepšit svou kondici, protáhnout své
tělo, odpočinout si od každodenního stresu a uklidnit svou mysl.
Rezervace na tel. čísle nebo emailu.
Kdy: úterý 20:00 – 21:00h., pátek
19:00 – 20:00h. Kde: 3. ZŠ Wagnerovo náměstí, lektor: Michaela Prošková. Cena lekce 100 Kč.
Idea Creative
www.idea-creative.cz
Tel.: 724 860 811
email: info@idea-creative.cz
Dětská tvoření v Idea Creative v Berouně probíhají každé úterý od 15:30
do 17:00. Přihlásit se můžete telefonicky, mailem nebo osobně v obchodě. Témata na měsíc květen jsou: 3.5.
- Pletení paracordu 10. 5. - Malování
na plátěné pytle 17. 5. - Mramorování
na skleničky 24. 5. - Pískové obrázky
31. 5. - Pletení na prstech.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Tel.: 311 625 804
email: skola@jshv.cz
Zápisy do letních kurzů 2016 probíhají! Intenzivní kurzy pro děti, juniory a dospělé, opakování a upevňování gramatiky, konverzační s rodilým
mluvčím. Dospělí: PÁ odpoledne +
SO/NE; děti a junioři: PO-PÁ dopoledne. Naše tipy: angličtina na dovolenou, jazykové soustředění před
vstupem na SŠ. Garantujeme maximálně 10 osob ve skupině.

Výuka též v Hořovicích a v Litni. Pro
firmy či jednotlivce kurzy dle požadavku (včetně doučování žáků ZŠ
a studentů SŠ) – i dojíždíme.
Jesle a školka Kotvička
www.mskotvicka.cz
Pod Haldou 306, Beroun
Tel.: 601 340 020
email: info@mskotvicka.cz
Máme otevřeno i během letních
prázdnin. Soukromé jesle a školka
Kotvička zvou na návštěvu. Přijímáme děti od jednoho roku. Individuální adaptační program je zdarma,
následně účtujeme pouze skutečnou
přítomnost dítěte ve školce. Pohyb,
hra, vzájemný respekt, umění vlastního vyjádření a rozvoj individuality
jsou naším posláním. Každý týden
děti tvoří z hlíny se zkušenou lektorkou a plavou v Baby clubu Ploutvička. Těšíme se na Vás po – pá 7.00
– 17.00 hod.
Julie Poledance
www.juliepoledance.webnode.cz
Tel.: 732 154 482
email: juliepoledance@seznam.cz
Julie PoleDance je taneční a pohybové studio v prostorách hotelu AD
PUK v Kostelní ulici č.p 4, Beroun.
Nabízí lekce pole dance neboli tanec
u tyče, pole fitness a posilovací cvičení určené pro formování postavy.
Lze si domluvit individuální či skupinovou lekci pod vedením certifikované lektorky. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu.
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz
Tel.: 777 216 096
email: lbdk@seznam.cz
Zveme maminky a jejich děti
do Klubu Jozífek. Klub vytváří prostor pro maminky s dětmi mladšími tří let, nebo těmi, kteří si chtějí
vyzkoušet pobyt ve školce, zvykat
si na kolektiv dětí (s doprovodem). Klub probíhá každou středu
od 8:30 do 11:30 hod. Místem
setkávání je konečná Pod studánkou (u kapličky pod Dědem). Cena
za jedno dopoledne je 150,-Kč
(dítě a maminka). Svačinky se nosí
z domova. Stále možnost zápisu
na září 2016.
Městské školní hřiště Hlinky
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Nyní je určeno
pro lehkou atletiku, hokejbal, in-line hokej, florbal, malou kopanou,
házenou, tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal.
Zařízení půjčuje sportovní potřeby,
poskytuje sportovcům zázemí - šatny s uzamykatelnými skříňkami,
sprchy a nabízí i občerstvení. Díky
osvětlení v areálu je po předchozím
objednání sportovat i ve večerních
hodinách. V zimě je v nabídce
mimo jiné stolní tenis. Rezervace:
311 740 153.
Piranhas Beroun - mládežnický
baseball a softball klub
www.piranhas.cz
Tel.: 731 545 955
email: club@piranhas.cz

Pořádá jarní nábor dívek a chlapců,
pro ročníky narození 2007 – 2009.
Tréninky jsou 2x týdně každé pondělí a středu. Je možné chodit i 1x
týdně. Do konce června probíhají tréninky pro nováčky zdarma! Baseball
a softball rozvíjí u dětí sílu, rychlost,
obratnost a kolektivní spolupráci.
Budeme rádi, když se na nás přijdete podívat nebo nás kontaktujte
na výše uvedených kontaktech.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz,
Telefon: 603141700, 311 510 541
email: info@rcslunecnice.cz
Čtvrtek 12. 5. 16:00 hod. Rozumový vývoj dětí od bříška až po první
botičky. Jak dítě přemýšlí? Vede
Mgr. Radka Jakubová. Sobota 14. 5.
od 14.00 hod. Pohádková Městská
hora: zábavné odpoledne pro celou
rodinu. Děti si užijí pohádkové bytosti a rodiče královský kvíz. Pondělí 23.
5. od 18.30 hod. Přímé i skryté formy
komunikace (nejen) v rodině aneb
není možno nekomunikovat: Co a jak
si navzájem sdělujeme, umění klást
otázky a naslouchat druhému. Vede
psycholožka Mgr. Eva Šilarová. Kurzy
šití 18:30 – 22:00 hodin 2. 5. Kabelka-psaníčko, 16. 5. Lněná tunika.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Tel.: 605 583 469
email: michaela@samaya.cz
Přijďte k nám zklidnit a obohatit svůj
život na seberozvojové lekce jógy.
Pondělí a středa ráno patří lekcím pro
seniory. První hodina pro nově příchozí je zdarma. Pořádáme i zajímavé
přednášky a setkání, sledujte náš web
a www.facebook.com/samayaberoun.
Na všechny se moc těšíme. Nosím
sama sebe (telefon: 608 545 142,
email: tancimostosest@gmail.com)
14. 5. ve studiu Samaya. Jednodenní seminář pro ženy o tom, jak
sladit to, kým jsme uvnitř s tím, co
si na sebe každé ráno oblékáme.
Vezměte s sebou: pastelky, módní
časopisy, vaše oblíbené kousky oblečení i ty, se kterými si nevíte rady
(množství se nebojte). Omezený
počet 12 míst, cena 650 Kč. Rezervace na tel. 608 545 142. Prosím
o zaplacení zálohy 200 Kč na účet
2900511155/2010 (uveďte vaše
jméno). Těší se na Vás Veru Šik.
Sandra Černá
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Tel.: 777 216 096
email: sandracerna@gmail.com
Jarní kurz Jógy pro vitalitu a zdraví.
Podpoří Vás k získání energie a vědomého prožívání přítomnosti. Harmonie,
vnitřní klid, hlubší vhled v náročných
situacích a zdravé tělo. Na to vše se
zaměřujeme na lekcích. Každé pondělí
od 19:45, v Samaya, alternativním centru, Beroun. Jóga pro těhotné. Lekce
se zaměřují na podporu budoucí maminky k prožití vědomého těhotenství,
navození harmonie a vnitřního ticha,
zároveň udržujeme tělo silné a pružné,
se speciálními cviky pro přípravu na porod. Každé úterý od 17:30 v Yogaway,
Beroun.

14

Sportovní stadion
2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis,
softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná. Boccia. Dle domluvy možný i pronájem tělocvičny
o sobotách a nedělích. (ping pong,
badminton). Miniposilovna také
k dispozici. Možnost sprch, šaten.
Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky na 311 622 572 po 15:00
nebo hriste@2zsberoun.cz.
Studio KaLa Beroun
www.studio-kala.cz
Tel.: 728 337 338
email: martinasebestova@gmail.com
Těhotenské cvičení s Dulou (tel.:
777 967 207), každý pátek v 18:30
hod, je zaměřené především k poznávání vlastního těla a možností,
napojení se na miminko a zklidnění
mysli.
Světový Týden Respektu K Porodu
20. 5. a 21. 5. festival o těhotenství, porodu a rodičovství. 20. 5. 9:45 Baby-yoga - Baby jóga je něžné
a jemné cvičení pro maminky a jejich miminka, kde je snahou aplikovat principy a ideje jógy; od 11:00
- Poradna Duly, poradna laktační
poradkyně Mamila; 18:30 Těhotenské cvičení a příprava k porodu +
projekce Hovory na téma Porody;
21. 5. 11:00 - Terapeutické oleje
v těhotenství, při porodu, v šestinedělí - Alena Urbancová, šátky Vatanai. Burza nosícího oblečení, šátků
a ergo. nosítek a mnohem více.
Studio Kytka
www.studio-kytka.cz
Tel: 777 452 222, 602 549 864
email: kytkama@seznam.cz
Zápisy do MŠ Kytka, třídy školky i miniškoličky na školní rok
2016/17 bude probíhat 16. a 17.5
- Probíhají kurzy 4-6/16 - aqua-aerobik pro maminky s hlídáním dětí
ve čt od 9:30 hod., kurzy plavání
miminek a dětí od 6 měs do 6 let
a předškoláčků 4 – 6 let v Akádě Rodinná plavání probíhají ve st, pá
a so od 13, 14, 15 a 16:00 hod. Aqua-aerobik v po s Ivou od 17:45
a 18:30 a 19:15, ve st s Markétou
od 18 a 18:45, ve čt s Pavlou od 18
a 18:45 a v pá s Monikou a Markétou od 18:00 hod., s hlídáním dětí
ve čt v 9:30 hod s Markétou - Cvičení v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou ve čt 17:15, služby
porodní asistentky - Zapisujeme
děti do letních školek plavacích –
11. - 15. 7, 18. - 22. 7 a 8. - 12. 8
a s ježděním na koni 1. - 5. 8. Plavecké soustředění bude 18. - 22. 7.
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
www.lokomotivaberoun.cz.
Telefon: 311 621 844
email: info@lokomotivaberoun.cz
Navštivte cvičení pro ženy v tribuně - čtvrtek 18:00 – 19:00. Trvale
snížené ceny na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou.
Turistický odbor TJ pořádá v sobotu 14. května 2016 již 43. ročník turistického pochodu Jarním Českým
krasem.
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Start od 6:30 hod. u Tyršova stadionu v Berouně - trasy 15, 20, 25, 35,
50 vedou v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Info Ing. Pavla Muchlová, tel. 603 575 503.
U kouzelného stromu, z.s.
www.ukouzelnehostromu.comehere.cz
Beroun – Zdejcina
Tel.: 732 511 604
email: ukouzelnehostromu@seznam.cz
V termínu 18. - 22. 7. pro děti 3 – 7
let v jurtě pořádáme příměstský tábor Týden v šapitó plný divadelních
vystoupení, artistických dovedností
a dovádění, od 25.- 29. 7. Týden
s koňmi u jurty pro děti 7 – 12 let.
Společně se vydáme po stezkách
indiánů. O děti se starají zkušené
lektorky, jízda na koních na ranči
u Pepiny Nesvadbové. Do lesního
klubu U kouzelného stromu přijímáme nové děti.

Charitativní akce Tetín pro Klubíčko

N

eziskovka Klubíčko Beroun zve všechny příznivce vína, řemeslných výrobků a dobré muziky na v pořadí již šestou charitativní
akci Tetín pro Klubíčko, která se bude konat ve dnech 20. – 21. května
na Tetíně. V pátek 20. května od 19:00 proběhne v kostele Svaté Ludmily
přednáška Víta Vlnase, předního českého historika specializujícího se
na kulturu a umění baroka, na téma Václav IV. a svatý Jan z Nepomuku.
V sobotu 21. května v 10:00 bude dělostřelbou zahájeno řemeslné tržiště, kde si bude možné zakoupit dárkové předměty, keramiku, sklo,
skleněné šperky či rukodělné výrobky klientů chráněných dílen. Ani
milovníci dobrého jídla nepřijdou zkrátka, je pro ně připraven prodej
domácích bio produktů, bylinných přípravků, preclíků a dalších pochutin. Kromě tradiční ochutnávky dobrého vína proběhne i Tetínské knižní
kramaření aneb Bazar knih pro Klubíčko. Během celého dne bude možné Klubíčko podpořit koupí výrobků od jeho klientů nebo finančním darem do připravené kasičky. Pro malé návštěvníky bude připravena jízda
na ponících a plno her či malování, od 13 hodin také dětské divadelní
představení. Ve 14 hodin den završí hudební vystoupení kapel Náhodná
sešlost, Kaluwajt a Blue Time (bluegrass a country). n

Berounská akademie bilancuje a přijímá nové posluchače

U

plynulé tři ročníky Berounské akademie byly velmi
úspěšné. Již při vyhlášení této nové kulturní akce
v létě 2013 tehdejším místostarostou Ivanem Kůsem
překvapil organizátory velký počet zájemců, kterých
se sešlo téměř 80. Navíc byla umožněna placená účast
na řadě přednášek i nečlenům. Posluchači si vyslechli
přednášky na téma Člověk a umění, poznali nejzajímavější botanické zahrady a vyjeli na několik poznávacích
besed. V lektorském týmu se představili Vladislav Dudák, Zbyněk M. Duda, Václav Větvička, Marie Hrušková, Radomil Hradil či Zdenek Kukal. Díky nim a iniciativě a finanční pomoci berounské radnice a především
organizačního garanta Městské knihovny Beroun se
program prvního ročníku Berounské akademie setkal
s mimořádným zájmem všech posluchačů i hostů.
Berounská akademie 2014 – 2015 nabídla svým
posluchačům besedy na téma Architektura a člověk,
Zdravé potraviny a realita či Liturgie a symbolika
římsko-katolické církve. Bloky přednášek se konaly
například na radnici v Berouně, v berounském Sboru
Českobratrské církve evangelické či v prastaré rotundě
v Karlíku. Účastníci výjezdních besed zamířili do nového kláštera pravoslavné církve v Loděnicích nebo
do kostela sv. Anny v Berouně. Přednášejícími v tomto
roce byli V. Dudák, Vít Polák, Daniel Pavlis, Vladimír
Červenka a Tomáš Butta.
Během svého třetího ročníku Berounská akademie
uskutečnila v září až listopadu tři přednášky, věnované
významným českým osobnostem od nadčasového díla
Jana Amose Komenského, přes obrozenecké buditele
našeho regionu po předchůdce, souputníky i následovníky Mistra Jana Husa. Výborně připravené přednášky V. Dudáka a Otomara Dvořáka byly pozoruhodné
množstvím nových informací o životě těchto osobností.
Od ledna se posluchači seznamovali se symbolikou
historických zahrad. Závěrečné, právě probíhající lekce
povede archeolog Daniel Stolz, který v květnu a červnu
zavede posluchače Berounské akademie do míst nejnovějších archeologických nálezů v okolí Berouna.
Co nového čeká posluchače v následujícím roce?
V současné době se připravuje další ročník již
druhého cyklu Berounské akademie s novými náměty. V první části se program bude věnovat především
dalšímu významnému výročí, které se také bezprostředně dotýká našeho regionu – 700 let od narození
českého krále a císaře svaté říše římské Karla IV. Jako

lektoři byli pozváni Jaromír Kubů, kastelán hradu
Karlštejna, akademická malířka Zita Grohmanová,
restaurátorka slavných obrazů Mistra Theodorika
z kaple Sv. Kříže na Karlštejně a Jaroslav Čejka, správce památek Pražského hradu. Tři jarní přednášky
budou patřit Janu Andreskovi z katedry biologie a environmentálních studií Univerzity Karlovy na téma
Člověk a chráněná migrující zvířata. S geologem Michalem Hejnou se v letních výjezdních přednáškách
posluchači vydají za zajímavými místy jednoho z největších lomů ve střední Evropě, velkolomu Čertovy
schody.
Jak se přihlásit?
Přihlášky do 2. cyklu přednášek Berounské akademie si mohou zájemci vyzvednout přímo v Městské knihovně Beroun od středy 11. do čtvrtka 12.
května. Vzhledem k omezené kapacitě (60 míst +
10 náhradníků) se bude zohledňovat pořadí zájemců. Roční poplatek 600 Kč bude zaplacen současně s registrací, ostatní zájemci se mohou hlásit
na jednotlivé přednášky, které budou jednorázově
zpoplatněné, ale jen po předchozím osobním nebo
telefonickém přihlášení u ředitelky knihovny. Další
informace o programu a přihláškách najdete na webových stránkách knihovny. Přednášky až na výjimky (výjezdní akce) budou probíhat vždy první čtvrtek
v měsíci v podvečerních hodinách. Těšíme se na vaši
účast. Marie Holečková n

Účastníci Berounské akademie na bonusové výjezdní lekci na zámku Štiřín v doprovodu Václava Větvičky. Foto Marie Holečková
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Poskytovatelé lékařských služeb

Přehled poskytovatelů lékařských služeb na území města Beroun, kteří měli zájem své služby prezentovat na stránkách Radničního listu. Uzávěrka podkladů byla
10. března 2016. Tento přehled není kompletní a neobsahuje všechna lékařská zařízení ve městě.
Specializace
Angiologie

Jméno, název ordinace
Kardio Beroun s.r.o.

Adresa
Husovo náměstí 171, Beroun

Ordinační hodiny
St 8-16 h, čt 8-17 h

Diagnostika chorob prsu

Mamodiagnostické centrum

Pod Kaplankou 1888, Beroun

Po, Út, Čt: 8-15 h, St: 8-17 h, Pá: 8-12 h

Domácí péče

Kompletní péče s.r.o. - Centrum
domácí péče
MUDr. Mojmír Dolejší

Medicentrum, Politických
vězňů 40, Beroun
Havlíčkova 101, Beroun

Po, st, pá 8:30 - 15:30, út, čt 8:30 - 14:00 h

Gynekologie Burešová s.r.o.
MUDr.Ivana Burešová, MUDr.
Lucie Lachmanová
MUDr. Miroslav Bělostík s.r.o.

Ordinace Kostelní 6, Ordinace
Plzeňská 1880, Beroun

Po - pá dle objednání, ev. Viz webové stránky

Wagnerovo náměstí 1541,
Beroun
Politických vězňů 40, Beroun

Po, út 7-15 h; st, pá 7-11 h; čt 7-18 h

Gastroenterologie,
jaterní poradna
Gynekologie
a porodnictví

Hemodialýza

Út 16.30 - 18, St 16.30 - 19

Po – st – pá: 7:00 – 12:00; 13:00 – 18:00, 19:00 –
00:00; út –čt – so: 7:00 – 12:00; 13:00 – 18:00
po 8-12 13-15, úterý 8-12, st 8-12, čt 8-12 13-15,
pátek 8-10.
Po 8-15 h, úterý 8-19 h, st 8-15 h, čt 8-15 h,
pátek 8-12 h.
St:8-12 h,13-16 h
Po 12:00 - 18:00, út10:30 - 16:30, st 8:00 - 14:30,
čt 8:00 - 14:30, pá 8:00 - 13:00. První dvě
hodiny jsou vyhrazeny pro akutní případy, jinak
na objednání.

Interna, Revmatologie

Dialýza a.s. - MUDr. Magdaléna
Mokrejšová
MUDr. Michal Bureš

Kardiologie

Kardio Beroun s.r.o.

Husovo náměstí 171, Beroun

Klinická logopedie
Kožní ordinace
(dermatovenerologie)

Mgr. Ludmila Vlčková
Medicaderma s.r.o. - ordinace
dermatovenerologie, laserové
a estetické medicíny, MUDr. Kateřina Táborská

Česká 49, Beroun
Havlíčkova 101/18, Beroun

Dialýza a.s. - MUDr. Magdaléna
Mokrejšová
Kompletní péče s.r.o. MUDr. Ivan Petrů
MUDr. Lenka Jelínková

Politických vězňů 40, Beroun

Po - Pá 8.00 – 12.00, 13.00 – 15.00 h

Politických vězňů 40, Beroun

Úterý 13 - 18 h, pátek 13 - 18 h

Na Ostrově 2, Beroun

Oční ordinace LOOK,
MUDr. Martina Micková
Ušní, nosní, krční ambulance
Kastner s.r.o.

Havlíčkova 100, 266 01
Beroun
Havlíčkova 1732, Beroun

Po,st: 8-16 h obj., út, pá: 15-18 h, čt 8-10 h,
do 16 h obj.
Po,út 8-15 h, st 8-12 h 13.30-17.30, pá 8-12 h,
ostatní ord. Zdice
Po a Čt: 7.30-12.30, Út 7.30-17 h, St 7.30-15 h,
Pá 13-17 h

Mgr. Ludmila Hudcová

Wagnerovo nám. 1541,
Beroun

dle objednání

MUDr. Klára Šillerová

Kollárova 1701, Beroun

Po 7.30-12 h,Út 14-18 h,Čt 10-13 h, Pá 8-12 h

MUDr. Věra Kolářová

Česká 60, Beroun l

MUDr. Ivana Jirásková
MUDr. Lucia Ranglová
(dříve MUDr. Sudík)
MUDr. Jaroslava Bělostíková
s.r.o.
MUDr. Aurora Corronsová

Branislavova 1416, Beroun
Kostelní 166, Beroun

Po 7.30-11 h,14-16 h: Út 7.30-12 h,14-16 h, St
7.30-12 h,14-16 h
Po, čt, pá 7.00-13.00 h, út,st 12.00-18.00 h
Po 14-17 h, úterý 8-13 h, st 8-10 h, čtvrtek 8-14
h, pá 8-13 h
Po, út 6:30-14 h; st 11:30-18; čt 6:30-15; pá
6:30-13
Po 8-12 h,13-14 h, út 8-12 h, st 8-12 h, čt 9-12
h,13-14 h, pá 8-12 h
Po 6.30-12 h,13-18 h,út-pá 6.30-13 h

Nefrologie
Nefrologická ambulance

Nefrolog, praktický lékař
Oční ordinace
ORL
Poradenství ve vztazích
a výchově
Praktický lékař
Praktický lékař pro děti
a dorost

Praktický lékař pro dorost
a dospělé

Praktický lékař pro děti
a dorost, nefrolog
Praktický lékař pro dospělé

Urologie

Zubní lékař

Ortodoncie
(zubní rovnátka)

www.mesto-beroun.cz

Všeobecné lékařství s.r.o MUDr. Ivanka Kašperová,
MUDr. Barbora Darebná
MUDr. Lenka Jelínková

Kostelní 166, Beroun

Wagnerovo náměstí 1541,
Beroun
Medicentrum, Politických
vězňů 40, Beroun
Česká 53, Beroun 1
Na Ostrově 2, Beroun

Po,st: 8-16 h obj., út, pá: 15-18 h, čt 8-10 h,
do 16 h obj.
Po, Út, Čt, Pá 7-14, St 11-18

MUDr. Lucie Sedláčková

Havlíčkova 112, Beroun

MUDr. Klaudia Větrovská

Plzeňská 1880, Beroun

MUDr.Roman Kotrlý
MUDr. Sylvie Dolejší

Plzeňská 1880, Beroun
Havlíčkova 101/18, Beroun

Urologie MUDr. Marek Galas

Kostelní 166, Beroun

Urologie MUDr. Libor Šafařík,
s.r.o.

V Pražské bráně 74

Po 8-12 h, 16-19 h objednaní, út 7:30- 18:00, čt
7:00-15:00 Pá 7-12 h
Po 7.30-18, Út, Čt 7.30-16, Pá 7.30-14

MDDr. Martin Fiala

Holandská 123, Beroun

dle objednání

MUDr. Irena Pillmannová

Talichova 825, Beroun

MUDr. Šedivá s.r.o. - zubní
ordinace

Wagnerovo náměstí 1541,
Beroun

Po 12.30-17.30 h, út,čt 8.30-13.30 h, st 9.3014.30 h, pá 8.30-11.30 h
Po-pá dle objednání

MUDr. Blanka Žáčková

Pod Kaplankou 508, Beroun

Po,út,st,čt,pá 7.00-12.30 h, čtvrtek objednaní
15-18.30 h
Po 8-14, út 12-17, st 8-13, čt 8-14, pá 8-12
Úterý 8-12 h, čtvrtek 14-16 h, pátek 16-18 h

Po, st: 8:15-15:00 h, út: 8:15-16:30 h, čt: 8:1510:00 h

Kontakt
Tel. 311 621 757,
kardioberoun@seznam.cz
Telefon ordinace: 607 502 846,
311 612 162, info@mamocentrum.
eu, www.mamocentrum.eu
Tel. 607 098 798,
info@centrumdomacipece.cz
Tel.: 606 549 698
Tel.: 311 573 979, 311 621 644
www.gynbur.cz,
www.gynekologieburesova.cz
Tel.: 311 516 331, www.praktickylekar-beroun.cz
Tel.311 583 310,
ambulance@dialyzaberoun.cz
Tel: 315 629 669,
www.revma-beroun.cz
Tel. 311 621 757,
kardioberoun@seznam.cz
Telefon: 605 756 857
Tel.: 311 625 816, 721 778 787,
ordinace@medicaderma.cz,
www.medicaderma.cz

Tel.: 311 583 310,
ambulance@dialyzaberoun.cz
Tel.: 311 583 310

Tel.:602 104 956, www.lookoptik.cz
Tel.: 311624525 a 608070466,
www.orl-kastner.cz, ordinace.
beroun@orl-kastner.cz
www.hudcova.cz, tel. 311 626 895,
603 893 853
tel.: 311 612 673, www.doks.cz,
klarasillerova@seznam.cz

tel.: 311 623 119
tel.: 315 629 668,
www.ordinace-ranglova.cz
tel.: 311 514 293,
www.prakticky-lekar-beroun.cz

tel.: 311 610 425
ordinacekasperova@seznam.cz

tel.: 311 623 024,
mudr.sedlackova@quick.cz
tel.: 311 513 447, 725 056 248,
www.ordinaceberoun.cz
tel: 311 636 409
tel. 727 804 333, 602 657 256,
311 512 757,
sylviedolejsi@seznam.cz
Telefon ordinace: 604 756 178,
urologiegalas@seznam.cz
Telefon ordinace 724 975 320,
safarik@urologie-beroun.cz,
www.urologie-beroun.cz
Tel. 728 961 496, info@zubar-beroun.cz, www.zubar-beroun.cz
Tel. 605 251 083
Tel.: MUDr. Štěpánka Šedivá 311 611 241, Tel.: MDDr. Markéta
Šedivá - 311 612 291
Tel.: 774 282 146,
www.rovnatko.cz
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Setkání
poskytovatelů
kultury

Jubilea
n Paní Božena Kebrlová oslaví 24.
května své 85. narozeniny. Přátelé
z Klubu důchodců Beroun jí přejí
vše nejlepší a hodně zdraví.
n Manželé Milada a Jaroslav
Boudovi oslaví 26. května 60 let
společného života. Hodně zdraví
do dalších let přejí synové Jaroslav
a Milan s rodinami.
n Ke gratulacím se připojuje i redakce Radničního listu. n

J

iž potřetí se setkala široká berounská kulturní veřejnost se
zástupci města. Setkání se uskutečnilo na Plzeňce a zúčastnilo
se ho na 40 osob. Mezi účastníky
patřili kromě zástupců městského úřadu a komise pro kulturu
a kulturní dotace i laureáti Ceny
města Berouna, pracovníci městských příspěvkových organizací
a hlavně početná veřejnost, která
se podílí na vytváření kulturních
projektů a akcí ve městě. Úvodní
slovo přednesl starosta Ivan Kůs,
poté promluvil předseda kulturní
komise Vít Kolovrat, vedoucí školství a volnočasových aktivit Radka
Papai, ředitelka městské knihovny
Hana Ludvíková a ředitelka MKC
Kateřina Masopustová. V následné diskuzi bylo projednáno například poskytování kulturních dotací, vylepování plakátů, fungování
MKC Beroun a další. n

Vítání občánků

M

Š Vrchlického navázala spolupráci s ředitelem Domova seniorů
TGM Ondřejem Šimonem a děti ze školky se tak těší na pravidelné setkávání s kouzelnými babičkami, které jim jezdí do školky číst
pohádky. Děti na oplátku chodí navštěvovat babičky a dědy do jejich
domova, kde jim zpívají, hrají si s nimi a prožívají společné chvíle. n

Do první třídy se chystá přes 200 dětí
Š

est mateřských škol, u kterých je zřizovatelem město
Beroun, vypraví ve školním roce

Pro seniory
2.
3.
4.
5.
7.
10.
12.
13.
17.
18.
19.
23.
24.
25.
26.
30.
květen

Osobnosti Berounska - beseda s městskou knihovnou Beroun
PO
9:30
Domov seniorů TGM
Jako David a Goliáš - povídaní s panem farářem p. Krynským
ÚT
9:30
Domov seniorů TGM
Vystoupení flašinetářů
ST
10:00
Domov seniorů TGM
Hudební vystoupení harmonikáře Jana Kubíka
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Prezentace a prodej výrobků našich klientů na Hrnčířských trzích
SO
Domov seniorů TGM
Hud. vystoupení ke Dni matek s heligonkářem Františkem Čepelákem
ÚT
14:30
Domov seniorů TGM
Společenská hra KUFR
ČT
9:30
Domov seniorů TGM
Výlet do Všeradic - zámecký Dvůr M. D. Rettigové
PÁ
Domov seniorů TGM
Miss staré koleno se stylistkou a autorkou projektu paní Hrutkovou,
v porotě budou paní Libuše Švormová a režisér Tomáš Magnusek
ÚT
14:00
Domov seniorů TGM
Šalamounské rozhodnutí - povídaní s panem farářem M. Vymětalem
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Připomínka 150. výročí narození Marty Krásové
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Křeslo pro hosta - Ing. Miroslav Šik
Život pro hudbu – hudba pro život
PO
14:30
Domov seniorů TGM
Vystoupení dětí z MŠ - Hlinky
ÚT
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér Mgr. Reslová + žák Petr Škop SOŠ a SOU
Beroun				
ST
Domov seniorů TGM
Hudební vystoupení harmonikáře Jana Kubíka
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér hud. výchova s D. Klimešem SOŠ a SOU Beroun
PO
Domov seniorů TGM
Pravidelné odpolední akce v Domově seniorů TGM:
Po - Čt 9:30 - 11:00 a 14:30 - 16:00 - keramika a pracovní dílna. Pá 14:00
- 15:30 - zpívání pro radost v doprovodu houslisty Karla Šmída. Denně
Zookoutek a venkovní výběh s peruánskými kozami 7:00 - 19:00 h.

www.mesto-beroun.cz

n V květnu vítání nových občánků
města proběhne 10. 5. Následující
termín je stanoven na 21. června.
Na slavnostní obřady se můžete
objednat na telefonu: 311 654 151
a 152, nebo na e-mailu evidence@
muberoun.cz nebo evidence2@
muberoun.cz. n

2016/17 do základních škol 232
nových školáků. Na tato uvolněná
místa budou moci být zapsány
děti z letošního zápisu do mateřinek. Včetně vícenásobných zápisů
a mimoberounských dětí by o místo v některé ze šesti školek mělo

zájem 383 dětí. Po vytřídění zůstává 236 dětí tříletých a starších
s trvalým pobytem v Berouně. Je
tedy pravděpodobné, že školky letos přijmou většinu tříletých děti,
jejichž rodiny o umístění do mateřinky měly zájem. (aka) n

Komunitní plánování
sociálních služeb zve na setkání
svazů tělesně postižených

M

áte vy nebo vaši blízcí nějaké
zdravotní omezení a chcete
se dozvědět více o tom, jaké se vám
v Berouně nabízejí možnosti, kdo
vám může pomoci dostat se do lepší
formy, kde si zapůjčit kompenzační
pomůcku, popřípadě jak vybrat tu
správnou, na koho se můžete obrátit
o radu, konzultaci, kde hledat někoho s podobnými problémy pro předávání zkušeností, společné trávení
času a zájmovou činnost, rekondiční
pobyty? Máte možnost některý ze
svazů jakkoliv podpořit nebo zájem
spolupracovat? Pracujete s lidmi,

Komplexní kruhový trénink

O

d pondělí do pátku si v prostorách Tipsport Laguny můžete vyzkoušet komplexní kruhový
trénink. Skládá se ze 4 až 15 stanovišť, na kterých procvičíte celé
tělo s použitím vlastní váhy nebo
cvičebních pomůcek. Zátěž si volí
každý sportovec sám. Aktuální
rozvrh a další potřebné informace
najdete na www.superkruhac.cz.
První vstup je zdarma.

kteří mají zdravotní postižení? Komunitní plánování sociálních služeb
vás zve na setkání se zástupci svazů,
které sdružují osoby se zdravotním
postižením v pondělí 9. května
od 14 hodin v Klubu důchodců
Beroun, U Kasáren 813, 266 01
Beroun. Za komunitní plánování
sociálních služeb se na vaši účast
těší Iva Ludvíková, 722 713 622,
osvz15@muberoun.cz. n

Zubní pohotovost
n 1. 5. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
n 7. - 8. 5. MUDr. Rumovskaya Ekaterina, Beroun, Plzeňská 32/22,
tel.: 311 513 313
n 14. - 15. 5. MUDr. Srpová Marcela, Hořovice, Fűgnerova 389, Alba,
tel.: 311 512 119
n 21. - 22. 5. MUDr. Sklyarova Anna,
Komárov 480, tel.: 311 572 135
n 28. - 29. 5. MUDr. Sozieva Zalina, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin
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Okénko k sousedům

B

eroun se jako jedno z členských měst svazku Bohemia Centralis zapojuje do jeho
projektu nazvaného Okénko
k sousedům. Mezi členy tohoto
sdružení patří mimo Berouna
i Kladno, Slaný, Rakovník a Tetín. V Radničním listě budete
moci najít pozvánky na zajímavé
akce, které pořádají členská města a obce sdružení. n

Pozvánka do tetínského Muzea
Tetínské Muzeum vstoupilo do letošní turistické sezony
s nově upravenými a doplněnými expozicemi. Srdečně zveme všechny milovníky historie
k návštěvě. Návštěvní doba:
sobota a neděle od 9 – 12 h, 13
- 17 hodin. Prohlídky v jiné dny
než o víkendu a mimo sezónu
je možno s předstihem objednat na tel.: 725 569 180 (Lenka
Viezanová)
Pivní festival v Kladně
Statutární město Kladno
pořádá v květnu Pivní festival,
a to na náměstí Starosty Pavla
ve dnech 20. – 21. 5. Zveme vás
tímto na ochutnávku tradičních
i netradičních piv a bohatý program plný soutěží a dobré muziky.
V pátek je otevřeno od 14 do 22
hodin, v sobotu pak od 11 do 22
hodin. Z hudebních skupin se
představí Mig 21, Šlapeto nebo
Mr. Pig. Dobíjecí čipové náramky,
které slouží zároveň jako vstupenky, lze zakoupit také v předprodeji,
a to v MIC (312 604 540, 543). n

n Na konci března se na radnici setkali pracovníci školství, kteří byli za svou práci oceněni. Letos bylo oceněno

rekordních 29 pracovníků z Berounska a Hořovicka. Ocenění své práce přijali ředitelé základních i mateřských
škol, učitelé a vychovatelé, ale i vedoucí jídelen, školnice a uklízečky. Přímo z Berouna bylo sedm oceněných.
Seznam všech oceněných je k vidění na stránkách města Beroun v sekci Aktuality. Foto: Pavel Paluska

Projekt podpořil přípravu žáků do školy

D

íky projektu organizace
IREAS, o. p. s. nazvaného
„Do školy v pohodě“ se mohlo 18
žáků berounských a králodvorských základních škol zúčastnit
doučování a volnočasových aktivit
organizovaných nízkoprahovým
zařízením pro děti a mládež Klub

21 v Havlíčkově ulici. Projekt byl
podpořen z Fondů pro nestátní
neziskové organizace prostřednictvím Nadace rozvoje občanské
společnosti. Součástí projektu

byla i terénní práce v rodinách.
Doučování probíhalo jednou týdně v prostorech NZDM Klub 21
a na ZŠ Králův Dvůr v Jungmannově ulici. n

Z partnerských měst

Výstava ve Slovinsku
k poctě Václava Talicha

P

utovní výstava „Beroun, Český
kras a V. Talich“ se již po šesté prezentuje v různých městech
Slovinska včetně Lublani, kde V.
Talich působil v letech 1908-1912
a odkud pochází i jeho manželka,
pianistka Vida Prelesnik. Výstava
v dubnu začala vernisáží ve městě Ravne na Koroškem v tamější
krásné budově knihovny. Výstava
je společným projektem města
Beroun, Muzea Českého krasu
a spolku Stranou, z. s. n

Klub důchodců zve k návštěvě

P

ro své členy Klub důchodců
pořádá přednášky, vycházky,
zájezdy, návštěvy divadel a letos
i společnou týdenní dovolenou
ve Zdíkově. V prostorách klubu se
organizují různé akce, např. masopust, MDŽ, Velikonoce, Den matek,
Posezení u stromečku a jiné. Nezapomínáme ani na životní jubilea

svých členů. Letos plánujeme zájezdy do Klášterce nad Ohří, Chomutova, Poděbrad či Mariánské
Týnice. Budete-li mít zájem, přijďte
se do klubu podívat ve dnech pondělí až čtvrtek od 12 do 16 hodin.
Sídlíme na adrese U Kasáren 813,
Beroun. Těšíme se na vás. Výbor
Klubu důchodců n

S

tarosta Ivan Kůs (první zleva) se v polském Brzegu
zúčastnil setkání hostů z part-

Svoz biologicky rozložitelného odpadu - květen 2016
Úterý
1 x týdně

lichý týden

Rodinné domy Beroun
Závodí, Zavadilka, Jarov,
Zdejcina, Hostim
Květen

3., 10., 17.,
24. a 31. 5.

www.mesto-beroun.cz

Středa
1 x týdně

lichý týden

Rodinné domy
Beroun - centrum,
Beroun - Město
4., 11., 18.
a 25. 5.

Čtvrtek
1 x týdně

lichý týden

Rodinné domy
nedostupná místa Beroun
5., 12., 19.
a 26. 5.

Čtvrtek
lichý týden
Bytové
domy
Beroun
12. 5.
26. 5.

nerských měst. Polští sousedé
ve dnech 8. – 10. dubna slavili
275. výročí bitvy u Majulowic.
Oficiální program zahrnoval
i inscenaci obležení Brzegu
a předvedení samotné bitvy.
Hosty z partnerských měst
přivítal starosta Brzegu Jerzy
Wrębiak (uprostřed), německé
město Goslar reprezentoval
první radní Burkhard Siebert.
S vedením města Brzegu se
berounský starosta domlouval
na další spolupráci. n
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Vodáci, připravte se na maraton

V

sobotu 21. května odstartuje
39. ročník Vodáckého maratonu na Berounce. Start je z vodáckého tábořiště U Dolanského mostu v Chrástu
u Plzně. Cíl je v tábořišti pod Nezabudickým
jezem u obce Branov.
Celá trasa maratonu
měří 58,3 kilometru. Prezentace účastníků bude probíhat
v den konání od 6:30. Startovné
za dospělou osobu činí 250 Kč,
dítě do 15 let zaplatí 150 Kč. Při-

hlašovat posádky i plavidla lze
do 15. května do 24:00 hodin
na webových stránkách www.vodmar-beroun.cz. Pokud to
nestihnete, přihlášku je
možné poslat i po termínu za zvýšený poplatek 300 Kč za loď.
Podrobnější informace
najdete na zmíněném
webu. Pořadatelem Vodáckého
maratonu na Berounce je TJ Lokomotiva Beroun o. s., organizačně
maraton zajišťuje VODMAR o. s.n

Malí cyklisté budou závodit na náměstí

I

letos se uskuteční akce pro
děti, které si chtějí vyzkoušet
závody na kole, jízdu na mobilním dopravním hřišti, strávit
příjemné odpoledne s klaunem
Čiko nebo si jen pohrát v herním
stanu. Tour de Kids se uskuteční
v neděli 22. května na Husově
náměstí. Děti jsou dělené do ně-

kolika věkových kategorií a holčičky a kluci startují samostatně.
Kategorie jsou dále rozděleny
do rozjížděk tak, aby měl každý
malý závodník možnost se probojovat do finále, kde se pojede o žlutý dres pro vítěze jako
na opravdické „tour“. Ve 13 ho-

din odstartuje nejstarší věková
kategorie.
Nejedná se o profesionální
závody, ale o akci, na které si
děti mohou vyzkoušet, jaké to
je závodit na profesionální trati.
Akce je určená pro děti od těch
nejmenších na odrážedlech až
po děti narozené v roce 2004.
Starší děti už
startovat nemohou. Cílem akce
je pohyb dětí
a
bezpečnost
na kole, k tomu
je připraven i doprovodný program s klaunem.
Přihlašování na jednotlivé
závody
bude
probíhat on-line na webových
stránkách www.
tourdekids .cz .
Uzávěrka přihlášek je vždy den
před závodem do 18 hodin. Pokud se nestihnete zaregistrovat
předem, můžete se zaregistrovat
i přímo na místě závodu od 11
hodin. Registrace končí 30 minut před startem příslušné kategorie. Ivana Průchová n

Mladší žáci HC Berounští Medvědi
vyhráli žákovskou hokejovou ligu

H

okejisté mladších žáků hokejového klubu HC Berounští Medvědi napodobili úspěchy
svých starších kamarádů, kteří
vyhráli žákovskou ligu v minulých dvou sezónách. V letošním
ligovém ročníku dokázali soutěž
vyhrát právě oni, zatímco starší
žáci tentokrát obsadili ve stejné
soutěži rovněž výborné třetí místo. V silné konkurenci devatenácti
týmů nasbírali mladší žáci během
soutěže nejvíce bodů a necha-

li za sebou i takové kluby jako
Motor České Budějovice, HC Plzeň 1929, Meteor Třemošná, HC
Příbram, IHC Písek nebo Vajgar
Jindřichův Hradec. Definitivní potvrzení tohoto úspěchu přineslo
až poslední utkání hrané na hřišti Jindřichova Hradce, které malí
Medvědi vyhráli 6:0 a radost z ligového triumfu celku vedeného
trenérskou dvojicí Podlešák - Třinecký tak mohla naplno propuknout. Viktor Burkert ml. n

Suk převzal
ocenění Fair Play

N

a slavnostním vyhlášení
Českého olympijského výboru, které se konalo 4. dubna,
převzal člen týmu starších žáků
hokejového klubu Berounští Medvědi Štěpán Suk ocenění Fair Play,
které je udělováno za sportovní
činy splňující požadavek čestného
sportovního chování. Štěpán Suk
po turnaji svého týmu v Kralupech nad Vltavou od organizátorů dostal ocenění pro nejlepšího
brankáře, které ale předal brankáři z klubu HC Rytíři Kladno s tím,
že on chytal lépe a zaslouží si cenu
více než Štěpán. Za tento svůj čin
byl nominován na cenu Fair Play,
kterou díky svému úctyhodnému
chování nakonec získal. Blahopřejeme! Viktor Burkert ml. n

Teeball přilákal na dvě desítky dětí

M

ládežnický baseball a softball klub Piranhas Beroun
se rozhodl přiblížit svůj sport berounským dětem. Od 4. dubna mají
děti z Berouna možnost se zdarma
zapojit se do tréninku Teeballu, což
je forma baseballu pro děti do 10
let. Odpaluje se ze stativu a běžec
se může posunout vždy jen o jednu
metu. Prvního tréninku se zúčastnilo 22 nadšených dětí. Přítomné
děti hra Teeballu rozhodně chytla
a všechny slibovaly, že budou po-

www.mesto-beroun.cz

ctivě chodit i na další pondělní tréninky. Otevřené tréninky probíhají
na městském hřišti Na Vorlu každé
pondělí po celý duben a květen vždy
od 17:00 do 19:00. Dětem se věnují
zkušení trenéři. Vítáni jsou všechny
děti a jejich rodiče, kteří si tuto zábavnou hru budou chtít vyzkoušet.
Oddíl pořádá i nábor nových dětí
od 6 do 9 let. Více informací naleznete i na webových stránkách klubu
www.piranhas.cz. Michal Maryška.
foto: Daniel Šabík n
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FotoJezinky vystavují
v Holandském domě

R

Navštivte „krajinu srdce“
Jana Dvořáka

K

oncem května vystaví berounská galerie obrazy benešovského malíře Jana Dvořáka.
Je to výtvarník spjatý bytostně
s českou krajinou. Rád zachycuje krajinu středočeskou, v níž
žije, i krajinu jižních Čech, kde se
narodil. Malíř a grafik Jan Dvořák (*1942) se narodil v Táboře.
Na Pedagogické fakultě Univerzity

Karlovy vystudoval výtvarnou výchovu a estetiku. Od roku 1971 je
členem Svazu výtvarných umělců
a od roku 1990 přechází do Středočeského sdružení výtvarníků, s nímž pravidelně vystavuje
i v berounské galerii. Je i členem
sdružení Kolegium 90 se sídlem
v Hamburku.
Náměty čerpá malíř na Benešovsku, Podblanicku, v České
Sibiři, jižních Čechách s jejich
podmanivými rybníky a návsemi,
upoutaly ho i šumavské hvozdy.
Mnohé náměty si přivezl i ze svých
cest do Bretaně, Dánska, Belgie,

Itálie, Korsiky či Kanady. Jan Dvořák zachycuje krajinu zkratkou
a volbou barevné skladby. Je to
spojení reálného pohledu na krajinu s básnickou vizí. Zobrazuje
krajinu v její podstatě, odhaluje
její jedinečnost. Malíř Jan Dvořák je všestranný. Maluje krajiny,
zátiší i kytice, tvoří grafické listy.
Ilustroval i básnické sbírky Pavla
Hozy, příležitostně vytváří také kresby do novin a časopisů. V Benešově založil v roce 1990
soukromou galerii Karlov, v níž nemá jenom
vlastní díla, ale dává
tu prostor i dalším českým a zahraničním výtvarníkům. Samostatně
vystavuje u nás i v zahraničí od roku 1964.
Zúčastnil se rovněž
mnoha
skupinových
výstav. Pro berounskou
výstavu přichystal Jan Dvořák obrazy krajin, které jsou krajinami
jeho srdce. Jana Forejtová n
Městská galerie Beroun
Výstava obrazů benešovského
malíře Jana Dvořáka
Krajina mého srdce
25. května - 1. července
Vernisáž 25. května v 17 hodin
Galerie V Podloubí
Výtvarné práce dětí MŠ Tovární
Náš svět očima dětí
4. - 27. května

yze dámské
uskupení
Berounských fotoJezinek na májové
výstavě „Jak jsme
potkaly
lidi…“
plně dostojí svému
názvu. Irena Bucharová na svých
fotografiích
zachytila atmosféru
koštu mladých vín
na jižní Moravě
a akcí konaných
v její „domovské“
hospůdce. Alena Šustrová představí na fotografiích z kulturních
akcí známé osobnosti tentokrát
převážně v zákulisí, chybět nebudou ani ti, kteří tu bývají v rolích
diváků či náhodných kolemjdoucích. Fotografie Jany Daňkové
Skořepové jsou výběrem jejího
pohledu na svět lidských bytostí
blízkých i náhodně potkaných
na její pouti životem. Výstava
bude zahájena v galerii Holandského domu v pondělí 2. května
v 17 hodin a potrvá do 21. května.
Alena Šustrová n
Otevírací doba
Holandského domu
Otevřeno: pondělí – pátek 9-12,
13-17 h, sobota 9-12 h
o víkendu 7. a 8. 5. bude
otevřeno 10-12 h a 13-17 h

Do íčka za vzpomínkami na Bosnu

O

mimořádně poutavé knize Vzpomínky na Bosnu
očima
rakousko-uherského
četníka, brněnského rodáka
Františka Valouška bude vyprávět Zvjezdana Marković, která
česky psané vzpomínky přeložila do bosenského jazyka.
Zájemci jsou zváni do čítárny
Městského informačního centra poslední květnový čtvrtek
26. 5. v 17:30.
Beseda s cestovateli tentokrát přivítá Pavla Čápa. Tématem je nejméně zalidněná země

světa – Mongolsko. Na první
pohled mohou cestovatelé vidět jen nekonečné pláně, pusté
horské hřebeny, vyprahlou krajinu a nikde ani živáčka. Ve skutečnosti je však Mongolsko
krajinou plnou života, barev
a dobrodružství, kde kočující
pastevci jen podtrhují pocit
nekonečné svobody. Jak se
pracuje v horách mongolského
Altaje? A dá se ještě dnes něco
objevovat? Přijďte se podívat
ve středu 11. května od 17:30
do čítárny íčka. (mic) n
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