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Zastupitelé zvolili nové vedení města
Starostkou Berouna je Soňa Chalupová, místostarosty Michal Mišina a Dušan Tomčo

N

a ustavujícím veřejném
zasedání zvolili berounští
zastupitelé v pondělí 5. listopadu nové vedení města. Všemi
jednadvaceti hlasy podpořili
kandidátku na starostku Soňu
Chalupovou (ODS). Pomáhat jí
budou v nadcházejících čtyřech
letech dva místostarostové - Michal Mišina (ANO 2011) a Dušan
Tomčo (NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI).  
„Potěšilo mě, že jsem byla zvolená jednomyslně. V žádném
případě jsem s tímhle nepočítala. Chtěla bych se stát starostkou, která bude zastupitelstvo
a město sjednocovat,“ uvedla
Soňa Chalupová těsně po svém
zvolení.  
V sedmičlenné Radě města Beroun dále zasedne Ivan
Kůs (ČSSD), Irena Mastná (ANO
2011), Eva Chlumská (NEZÁVISLÍ

BEROUŇÁCI) a Olga Chocová
((NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI).
Do gesce starostky Soni Chalupové bude spadat kancelář tajemníka, městská policie, partnerské vztahy, životní prostředí
a odbor správní a obecní živnos-

tenský úřad. Místostarosta Michal Mišina, který zároveň bude
zastupovat starostku v době její
nepřítomnosti, bude mít na starost městské investice, dopravu
a odbory hospodářské správy
a výstavby. Do kompetence dru-

hého místostarosty Dušana Tomča budou patřit finance, územní
plánování a regionální rozvoj,
sociální věci a zdravotnictví
a odbor školství a volnočasových aktivit.
dokončení na 2. straně

Pozvánka
n Zastupitelé města Beroun se
naposledy v letošním roce sejdou
ve středu 19. prosince v 15:00.
Z důvodu pořádání koncertu v KD
Plzeňka se veřejné zasedání uskuteční výjimečně v budově bývalého
okresního úřadu. Hlavními body
programu budou finance. Zastupitelé budou schvalovat poslední
úpravu rozpočtu na letošní rok
a zároveň budou projednávat rozpočet na příští rok. Jednání zastupitelstva můžete sledovat také online na webových stránkách města
www.mesto-beroun.cz. n

n Pro nadcházející advent připravilo město Beroun společně s městským kulturním centrem opět

bohatou nabídku kulturních akcí a dalších možností, jak společně prožít tento sváteční čas. Bližší
informace najdete uvnitř listu. Ale už nyní se můžete těšit například na novou kolekci hrníčků s berounskými motivy, které si poprvé můžete koupit společně se svařeným vínem u některého ze stánků
na vánočních trzích. Hrníčky budou k prodeji také v městském informačním centru. Město Beroun přeje
všem obyvatelům příjemné prožití vánočních svátků. n

Beroun získá zdarma dvě nové třídy pro MŠ Drašarova

M

ěsto Beroun může slavit
další dotační úspěch v oblasti školství. Získalo totiž dotaci
z Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy na rozšíření kapacity
MŠ Drašarova. Konkrétně se jedná o vybudování dvou nových tříd
o celkové kapacitě 44 dětí v detašovaném pracovišti v komunitním
centru. Třídy mají vzniknout v čás-
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ti, kde je nyní umístěn denní stacionář pro lidi bez domova.
„V této dotaci je kromě rekonstrukce zahrnuto i kompletní
vybavení školky. Ale to není jediná dobrá zpráva. Město má totiž
na rekonstrukci této mateřské
školy podepsanou smlouvu se
společností Beroun Hills, s.r.o.,
která staví bytový komplex v těsné

blízkosti komunitního centra. Díky
zmíněné smlouvě tato firma uhradí zbylé náklady, město tak získá
nové třídy bez využití městských
prostředků,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina. Celkové náklady
na novou školku včetně vybavení
interiéru a pořízení hraček se pohybují kolem 7,6 milionu korun,
z čehož dotace tvoří 49 % nákladů.

Půjdou–li všechny práce dobře, je
předpoklad otevření nových tříd
v září 2019.
Zároveň díky výstavbě v přilehlém areálu dojde k rozšíření zahrady za komunitním centrem pro potřebu mateřinky. Děti budou moci
dále využívat park, který bude
na zahradu plynule navazovat.
dokončení na straně 2
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Rekonstrukci Branislavovy ulice
doplnila dvě nová schodiště

V

n Na ustavujícím zastupitelstvu města Beroun byla zvolena starostkou Soňa
Chalupová, místostarosty Michal Mišina (vlevo) a Dušan Tomčo. n

Zastupitelé zvolili
nové vedení města

pokračování ze strany 1
Berounští zastupitelé zvolili rovněž předsedy a členy výborů zastupitelstva a osadních výborů a určili oddávající. Pověření přijímat
projev vůle snoubenců o vstupu do manželství získalo celkem osm
zastupitelů.  n
Finanční výbor ZM
Předseda: Ing. Viktor Burkert ml.. Členové: Petra Grubnerová, Ing. Antonín Klekner, Ing. Věra Mastná, Mgr. Adam Voldán
Kontrolní výbor ZM
Předseda: Ing. Petr Veselý. Členové: Zdeněk Bydžovský, Ing. Martin Dolejší, Josef
Pavlis
Oddávající členové ZM
Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Olga Chocová, Kamil Machart, Mgr. Ivan Kůs, MUDr. Kateřina Táborská, Ing. Petr Veselý, Ing. Martin Veselý, Mgr. Adam Voldán
Komise pro kulturu a kulturní dotace
Předseda: Lenka Kuhar Daňhelová. Členové: Radek Dolejš, Jiří Filip, Mgr. Karolína
Froňková, Mgr. Ivan Kůs, MUDr. Kateřina Táborská, Ing. Martin Tuček, Mgr. Pavel
Veselý, Mgr. Bohumila Vokáčová. Tajemnice: Bc. Michaela Škeříková
Komise pro sport a sportovní dotace
Předseda: Mgr. Jan Piskáček. Členové: Jan Bečvář, Ing. Viktor Burkert st., Václav
Koudela, Michal Maryška, Mgr. Martin Onderka, Ing. Karel Přibyl, Mgr. Martin Šašek, Ing. Jan Šimko. Tajemnice: Michaela Zítová
Komise zdravotnictví a sociálních věcí
Předseda: Mgr. Alžběta Táborská. Členové: Ing. Petr Horák, Ing. Miloslava Kučerová, Alena Pecková, Mgr. Ondřej Šimon, MPA. Tajemnice: Zuzana Zelenková
Osadní výbor Zavadilka
Předseda: Mgr. Tomáš Veverka. Místopředseda: Martin Majer. Členové: Alena
Káchová, Libuše Berdychová, Petra Poláková
Osadní výbor Hostim
Předseda: Mgr. Barbora Skálová. Místopředsedkyně: Ing. Adéla Schmiedová,
PhD. Členové: Miluše Auředníková, MgA. Zuzana Wichterlová, Ing. Václav Zykán

rámci letošní kompletní rekonstrukce Branislavovy ulice
došlo také k úpravě přilehlých chodníků a jejich rozšíření. Součástí jsou
i dvě nová schodiště z Branislavovy
ulice směrem k ulici Okružní. Tato
přirozená spojnice zde chyběla
od vzniku sídliště Hlinky, lidé si tak
desítky let zkracovali cestu po svahu
kopce. Investice do této lokality jsou
v posledních letech značné. Kromě
zmíněné Branislavovy ulice se v loňské roce zrekonstruovala i část ulice
Bezručova. Vedení města v tomto
trendu hodlá pokračovat i nadále.
„S
opravami
komunikací
a chodníků nejen na sídlišti Hlinky
počítáme i v následujících letech.
Investice do infrastruktury budeme
rozdělovat systematicky do všech
lokalit města. Budeme pokračovat

v konceptu výstavby chodníků v přirozených spojnicích i v ostatních
lokalitách v Berouně“ upozornil
místostarosta Michal Mišina. n

n Nové schodiště u Branislavovy ulice zkontroloval místostarosta Michal
Mišina. n

Beroun získá zdarma
dvě nové třídy pro MŠ Drašarova
pokračování ze strany 1
Současně s výstavbou nových
tříd v komunitním centru řeší vedení města ve spolupráci s Farní
charitou Beroun stěhování stacionáře pro lidi bez domova do jiného objektu. V souvislosti s tím získalo město nabídku od Českých
drah na odkup objektu na pravém břehu Litavky. „Tato lokalita

je vhodná nejen pro přestěhování
denního stacionáře, ale případně
i pro přemístění azylového domu
pro lidi bez přístřeší, který je
v současné době v obytné zóně
na Zavadilce,“ vysvětlil Michal
Mišina. V tomto případě se počítá
s využitím systému buněk, takže
samotná realizace bude velmi
rychlá. n

Na náměstí přibyla busta Joachima Barranda

N

a náměstí Joachima Barranda byla 1. listopadu slavnostně odhalena
busta tohoto světově proslulého paleontologa. Jejím autorem je malíř a sochař Jiří Vydra (na snímku). Bustu od umělce zakoupila Berounská
servisní, která ji následně
darovala městu. Na podstavec město vypsalo veřejnou
soutěž. Ze všech návrhů se
pracovní skupině nejvíce
líbila práce Terezy Kociánové (na snímku), studentky
Střední průmyslové a keramické školy v Hořicích. Podstavec podle jejího návrhu
zhotovila firma JEŽ, samotný kámen městu věnovala
společnost Velkolom Čertovy
schody. n

Žadatelé o kulturní granty předložili pestrou škálu projektů

V

letošním roce podalo žádost
o dotaci 24 žadatelů, a to celkem
na 37 projektů, z toho se v jednom
případě jedná o žádost víceletou.
Sešly se většinou projekty pravidelných žadatelů, jež tvoří pestrou a vše-
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stranně zaměřenou kulturní nabídku
od koncertů, výstav a uměleckých
aktivit po přednášky a besedy pro
všechny věkové kategorie. Celkový
součet všech požadavků na dotace
činí více než 2,1 milionu korun, což

je téměř o 1 milion korun více, než je
v možnostech rozpočtu. Pro rok 2019
je sice opět k dispozici částka 1,4 milionu korun, z té ale bylo již v loňském
roce v rámci víceletých dotací rozděleno 179 tisíc korun. Noví členové

komise pro kulturu a kulturní dotace
se sešli 19. listopadu a připravili návrh na rozdělení dotací na roky 2019
a 2020. Po projednání v radě města
bude návrh 19. prosince předložen
ke schválení zastupitelstvu. n
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Beroun vyřešil krizovou
situaci na jedničku
V

n Místostarosta Dušan Tomčo (vlevo) předal při zahájení výstavy věnované Farní charitě Beroun jejímu řediteli Petru Horákovi dar a popřál
organizaci mnoho úspěchů. n

Farní charita pomáhá už čtvrt století

V

listopadu se konaly oslavy 25. výročí založení Farní charity Beroun.
V úterý 13. listopadu se uskutečnila výstavy fotografií „…jsme s Vámi
od roku 1993“, kterou společně s ředitelem Charity Beroun Petrem Horákem zahájil místostarosta Dušan Tomčo. Po vernisáži následovala Mše
svatá celebrovaná Václavem Malým, pomocným biskupem pražským.
Výstava fotografií bude zpřístupněna během bohoslužeb až do 9. prosince
u příležitosti Adventního koncertu Farní charity  Beroun. n

Vodovody a kanalizace opět
přispěly na plavecký výcvik školáků

O

d roku 2013 přispívá společnost Vodovody a kanalizace Beroun každoročně částkou 90 tisíc Kč
na plavecký výcvik dětí mateřských
škol a žáků základních škol v Berouně. „Pro příští rok jsme s Vodovody

Uzávěrka
n Upozorňujeme zájemce, kteří
chtějí zveřejnit příspěvek v lednovém
vydání Radničního listu, na kratší
uzávěrku. Vzhledem k vánočním
svátkům bude redakce Radničního
listu přijímat materiály od externích
přispěvatelů do 10. prosince, uzávěrka pro zastupitele je do 12. prosince.
Aktuální termíny pro zasílání příspěvků najdete pravidelně v tiráži na poslední straně Radničního listu. n

Parkovací karty
– informace pro rok 2019

P

arkovací karty pro rok 2019 budou vydávány jako v minulých
letech v budově Policie ČR, v Tyršově
ulici v Berouně. O parkovací karty
pro rok 2019 lze žádat od 2. ledna
v následujících úředních hodinách:
Po 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út 7:00 - 11:00, 11:30 - 15:00
St 8:00 - 12:00, 13:00 - 17.00
Čt 7:00 - 11:00, 11:30 - 15:00
Pá zavřeno
Pokud byla v roce 2018 vydána
žadateli parkovací karta, při vystavení nové karty na rok 2019 prosíme
starou vrátit. n
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a kanalizacemi vyjednali navýšení
této částky o dalších deset tisíc korun,“ uvedl místostarosta Michal
Mišina. Plavecká výuka probíhá
ve dvou etapách, v podzimních měsících z uvedeného sponzorského
daru VaKu a na jaře z rozpočtu města Beroun. Díky tomu došlo k obnovení plavecké výuky v berounských
školách. Od loňského školního roku
je plavání součástí školního vzdělávacího programu pro základní školy.
V letošním školním roce se
na podzim plaveckého výcviku zúčastnilo 230 žáků ze tří berounských
základních škol (2. ZŠ, ZŠ Wagnerovo nám. a ZŠ Beroun – Závodí)
a také 20 dětí z Mateřské školy Beroun – Závodí. Plavecká výuka probíhá v Městském plaveckém areálu
Tipsport laguna. (jz) n

e dnech 6 a 7. listopadu proběhlo vnitrostátní vícestupňové cvičení Správy ZDROJE 2018,
tentokrát zaměřené na řešení krizových situací. Vlivem dlouhodobě
nepříznivé povětrnostní situace
a vydatných srážek nad střední Evropou postihly Českou republiku
záplavy. Nejvíce zasáhly Olomoucký, Středočeský a Zlínský kraj. Cvičení se tedy zúčastnily Krajské úřady těchto postižených krajů a obce
s rozšířenou působností Olomouc,
Přerov, Beroun, Kralupy nad Vltavou, Zlín a Valašské Meziříčí. Cvičení řídil předseda Správy státních
hmotných rezerv ČR Pavel Švagr.
Beroun se svých úkolů zhostil na výbornou. Všichni členové
krizového štábu pod vedením tajemnice Petry Stančíkové během
dvoudenního cvičení dokázali bez
zaváhání vyřešit problémy nejen
s evakuací obyvatel ze zasažených
území, zajištění náhradního ubytování, dodávek pitné vody i náhradních zdrojů elektrické energie, ale

poradili si i s důsledky poškozeného mostu na Zavadilce a s následným odstraněním samotných
následků povodní. Nezaváhali ani
při využití informačního systému
Krizkom, jehož prostřednictvím
byla poskytována humanitární
pomoc a pohotovostní zásoby pro
postižené oblasti.
Koordinační pracovník Správy
státních hmotných rezerv ČR Petr
Melkes nešetřil při závěrečném
hodnocení slovy chvály: „Podle
toho, jak jste s celým krizovým
štábem fungovali a byli sehraní,
by se dal u vás natočit výukový
film o zvládání krizových situací,“
složil poklonu berounské starostce Soně Chalupové, pro niž bylo
cvičení ZDROJE 2018 vůbec první
akcí v nové funkci. Výsledky cvičení
ji velmi potěšily a touto cestou by
ráda poděkovala všem zúčastněným za vzornou reprezentaci města v této složité činnosti, zejména
pak Petře Stančíkové za přípravu
a vedení celého týmu.  n

n V Berouně se začátkem listopadu uskutečnilo štábní cvičení ZDROJE 2018,
které zahájila starostka města Soňa Chalupová. n

Zeptali jste se: Dotazy občanů k rekonstrukci ulice Plzeňská

J

e po instalování obrubníků na obou stranách komunikace vozovka dostatečně široká? Bude dostatečný
prostor na to, aby vozy záchranných složek projely mezi
vozidly, například nákladní vozy nebo autobusy, která díky
těmto vysokým obrubníkům nebudou moci vytvořit dostatek místa?
Připomeňme, že ulice Plzeňská je v majetku Středočeského kraje a ten ji také prostřednictvím své organizace KSUS rekonstruuje. Město jako samosprávný celek má
omezené možnosti jak do její rekonstrukce zasahovat. Co
se týče rozměrů, tak projektovou dokumentaci dělala renomovaná projektová kancelář na dopravní stavby s ohledem
na normové požadavky a vyprojektované řešení průběžně
konzultovala. Nakonec jej schválily další dotčené orgány
jako Policie ČR, Hasičský záchranný systém, provozovatel

autobusové dopravy apod. Šířka komunikace je v ČS normě
pro komunikaci II. třídy, v průjezdním úseku městem. Šířka
jednoho jízdního pruhu je 3 m, což je stejné jako v centru
města, kterým komunikace vede. To, že ji obrubníky opticky zužují proti původnímu stavu, je spíše ku prospěchu.
Řidiči budou jezdit pomaleji. Současně se vytvořil prostor
pro stavbu oboustranného chodníku, zastávek a nástupiště pro cestující autobusovou dopravou, což významně
přispívá k celkové bezpečnosti chodců.
K dotazu, zda se mezi vozidly bude moci vytvořit dostatek místa pro záchranné složky. Tento systém na obousměrných silnicích není nutný, neboť pokud vozidla stojí
např. před dopravní nehodou, tak vždy jen v jednom směru
a pokud jedou, tak je vozidlo záchranářů normálně za provozu předjíždí a řidiči mu předjetí umožní. n
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Berounské oslavy 100. výročí republiky

V

ysazení stromu republiky
– tradiční lípy, pojmenování silničního mostu přes řeku
Berounku po prvním československém prezidentovi Tomáši
Garique Masarykovi, pietní akt
u Pomníku padlých na Husově
náměstí, položení květin u busty
legionáře Josefa Jonáše či večerní
koncert pro republiku v kostele
sv. Jakuba v podání hudebního
seskupení Musica alternativa.
Tak by se dal ve stručnosti shrnout program berounských oslav

100. výročí vzniku samostatného
československého státu za účasti
představitelů města – starosty
Ivana Kůse, místostarosty Michala Mišiny, radních, zastupitelů
a dalších hostů. Hudební doprovod obstarala skupina Berouňačka a smíšený pěvecký sbor Slavoš. V jejich podání zazněla česká
i slovenská hymna. A vhodným
zpestřením oslav byla i výstavka
dobových zbraní a vojenské výstroje, kterou u pomníku připravili členové Army muzea Zdice.

n Most přes Berounku nyní nese název po prvním československém prezidentovi.

n Na berounském nádraží vzbudila pozornost skupina postav v historickém oblečení v čele s T. G. Masarykem.

Okénko partnerských měst
n Zástupci partnerských měst zavítali na festival
Závěrečný koncert hudebního festivalu Talichův Beroun si nenechali ujít
zástupci partnerských měst. Za německý Goslar byl přítomen Burkhard Siebert, který je zároveň čestným občanem Berouna. Polský Brzeg reprezentoval
starosta Jerzy Wrebiak. Jednalo se o jeho první návštěvu Berouna po polských
komunálních volbách.
Stejně jako v České republice se totiž i v Polsku na podzim konaly komunální volby. Tamní systém je ale od našeho odlišný. Voliči totiž zároveň vybírají
členy rady a starostu. Volba starosty je dvoukolová, pokud v prvním kole některý z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů. V polském Brzegu Jerzy
Wrebiak svou pozici starosty města obhájil, když v druhém kole porazil svého
protikandidáta Grzegorze Chrzanowskiho. n

Oslavy 100. výročí vzniku republiky v Berouně odstartoval
v neděli 28. října dopoledne příjezd vlakové soupravy s hejtmankou Středočeského kraje paní
Jaroslavou Pokornou Jermanovou
s doprovodem na berounské
nádraží, kde jí přivítali starosta
Ivan Kůs a místostarosta Michal
Mišina. Parní lokomotiva Šlechtična s prezidentským vagonem
přivezla vedle představitelky kraje spoustu hostů i postav dávné
historie mimo jiné prezidenta
Tomáše Gariqua Masaryka, který
poutal největší pozornost přihlížejících diváků stejně jako parní
lokomotiva. O příjemnou atmosféru se postarali členové pěveckého sboru Bonbon, vedeného
sbormistryní Bohumilou Vokáčovou. n

n Strom republiky byl zasazen
v blízkosti hradeb.

n U Pomníku padlých drželi čestnou stráž berounští skauti.
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Na vánočních trzích bude poprvé i Ježíškova kancelář
Letošní program adventu zahájí soubor Barokní andílci vedený Michalem Pavlíkem z Čechomoru

V

neděli 2. prosince v 17:00
bude slavnostně rozsvícen
strom na Husově náměstí i celé
vánoční osvětlení ve městě. Vánoční strom pochází z berounské
Vančurovy ulice, prostranství
před Hvězdou na Velkém sídlišti
bude zdobit smrk z nedalekého
Hýskova.
I pro letošní vánoční trhy si
organizátoři připravili několik
novinek. Je to například nová
kolekce hrníčků s berounskými
motivy, v nichž si zájemci mohou
od 2. prosince zakoupit teplé ná-

poje. Současně se veřejnost může
těšit na nové postavy v betlému,
tentokrát řezbář Jan Viktora vytesal ze dřeva chlapečka a holčičku
a počet figurek tak završil na rovných dvaceti.
Novinkou bude při letošním
adventu Ježíškova kancelář umístěna u vánočního stromu naproti
ZOO koutku se živými zvířaty.
V dřevěné boudičce bude k dispozici stůl se židličkami i papírová
role papíru a tužky a děti si zde
mohou napsat své přání Ježíškovi. Beroun se v tomto případě

inspiroval na vánočních trzích
v Brně, kde tuto Ježíškovu kancelář úspěšně provozují.
Bohatší bude letos i vánoční
výzdoba, která se letos rozšířila
na celou třídu Míru, před halu
vlakového nádraží a na Plzeňskou ulici. Nové světelné řetězy
ozdobí listnaté stromy naproti
prodejně Baťa a na náměstí Joachima Barranda a v Palackého
ulici se na veřejném osvětlení
nově objeví   hrozny vánočních
kouliček.
Během adventu bude opět
v provozu vánoční kluziště a kolotoč.

Provozní doba kolotoče

S

n Součástí berounského adventu bude opět koutek s živými zvířaty.

tejně jako v minulém
roce je součástí berounského adventu na Husově
náměstí dětský kolotoč.
Cena speciální jízdenky,
která zaručuje pět svezení,
je 20   Kč. Kolotoč bude dětem k dispozici od pondělí
3. do pátku 21. prosince,
ve všední dny a v neděli
od 14:00 do 18:00, v sobotu
od 10:00 do 18:00. n

Celý program berounského adventu na Husově náměstí odstartuje v neděli 2. prosince koncert
hudebního souboru Barokní andílci vedeného Michalem Pavlíkem
z Čechomoru. Kompletní program
adventu najdete na straně 5. n

Bohoslužby
n 24. 12.: Beroun 16:00 a 23:00
(bohoslužba slova s jáhnem), Loděnice 16:00, Králův Dvůr 22:00,
Tetín 23:00
n 25. 12.: Beroun 10:00, Králův
Dvůr 8:00, Svatý Jan pod Skalou
8:00, Loděnice 9:30, Chyňava
11:00, Nižbor 16:30
n 26. 12.: Beroun 10:00, Králův
Dvůr 8:00, Loděnice 9:30, Vráž
11:00, Tetín 11:15 n

Vánoční zpívání Na Dědu

N

a první svátek vánoční se
také v letošním roce uskuteční tradiční setkání Na Dědu.
Několik členů kapely Vodáci
zahraje koledy, těšit se můžete
na přátelskou, sváteční atmosféru. Začátek akce je naplánován
na 14:00. Všichni jsou srdečně
zváni. n

Muzeum Českého krasu, p. o. vás zve na

KONCERT

duchovní

HUDBY
J. S. Bach / G. F. Händel /A. Dvořák
F. Schubert / G. Caccini / A. L. Weber
Vratislav KŘÍŽ
Jitka HOSPROVÁ
Eliška ZAJÍCOVÁ
Jaroslav ŠAROUN

baryton
emeritní sólista opery Národního divadla
viola
česká violová virtuoska
mezzosoprán
absolventka ZUŠ V. Talicha, studentka operního zpěvu
klavír a varhany
36 sezón člen České filharmonie

kostel sv. Jakuba (Seydlovo náměstí, Beroun)
13. prosince 2018 od 18 hod.
Vstupné 100 Kč, předprodej v Muzeu Českého krasu, Husovo náměstí 87, v den konání prodej na místě od 17 hod.

Záštitu nad koncertem poskytli hejtmanka Středočeského kraje Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová a radní pro oblast kultury a památkové péče Mgr. Karel Hořčička MPA.

www.mesto-beroun.cz
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Matěj Warous a řemeslo perníkářské

Z
Adventní prohlídky
ve sklárně Rückl

P

řijďte si zkrátit čekání na Ježíška jedinečným zážitkem
a navštivte sklárnu Rückl v Nižboru. Během prohlídky budete mít
příležitost nahlédnout přímo pod
ruce sklářských mistrů a brusičů.
Vstupné zdarma. Po prohlídce budete mít možnost navštívit podnikovou
prodejnu. Prohlídky se konají o adventních sobotách: 1.,  8. a 15. prosince vždy od 9:30 do 14:00, poslední exkurze začíná ve 13:00.  (mr) n

ajímavá výstava je k vidění
do 28. února v Muzeu Českého
krasu. Zachycuje neznámou osobnost Berouna 19. století,
perníkáře Matěje Warouse
(*1839) a vývoj dnes již
zaniklého perníkářského řemesla. Vystaveny
budou také autentické
předměty jako dřevěné perníkářské formy,
cukrářské nástroje
atd. Výstava ukáže
také další vývoj cukrářského řemesla směrem
k moderní době.
Matěj Warous už
záhy po svém vyučení došel
k poznání, že klasické perníkářské
řemeslo, jak se ho naučil od otce,
nemá již v nastávající době budouc-

nost. Prošel centra habsburské
monarchie, pracoval v kavárnách
a cukrárnách v Pešti, Vídni, Praze,
Brně a Karlových Varech. Cestoval celkem 12 let a dosáhl velkého cukrářského
mistrovství. Začal dodávat pro stůl emeritního
císaře a českého krále
Ferdinanda V. Dobrotivého, žijícího v Praze po své abdikaci
v roce 1848 nebo pro
bohaté lázeňské hosty
ve věhlasném karlovarském cukrářství hotelu
Hamburk.
V roce 1869 se opět usadil v Berouně, oženil se a stal se
významným aktérem místního kulturního života. (vk) n

Tipy na vánoční dárek
n Kalendář jako vymalovaný
Město Beroun vydalo nový nástěnný kalendář na rok 2019. Tentokrát je jednotlivý měsíc věnován
malíři a obrazu, na kterém umělec
zachytil Beroun. Těšit se můžete
na díla Tomáše Šmejkala, Wilhelma Kandlera, Jaroslava Goldmanna, Vladimíra Boušky, Huga Ullika,
Antonína Porketa, Karla Liebschera, Viktora Žabinského, Jiřího Kahouna, Jiřího Jelínka, Viktora
Korčeka a Karla Součka. Kalendář
nazvaný Beroun v obrazech 2019
určitě můžete zakoupit v městském informačním centru nebo
v berounských knihkupectvích.

Gospelové a swingové
Vánoce na Tmani

D

ruhou adventní neděli vystoupí na Tmani smíšený pěvecký sbor Bonbon pod vedením
Bohumily Vokáčové. Bonbon uvádí swingové evergreeny, gospely
a spirituály, hudbu z filmu, české
koledy.  Sbor doprovází klavírista
Radim Linhart. Koncert se koná
9. prosince v 15:00 ve Sboru Jiřího z Poděbrad Církve československé husitské Tmaň - kostel. n

Mikulášské tipy
n Muzeum berounské keramiky
Od 4. do 9. prosince můžete se
svými dětmi prožít mikulášský týden v Muzeu berounské keramiky.
n Kino
Městské kino slaví svátek svatého
Mikuláše a přidat se můžete i vy.
Přijďte se 6. prosince od 17:00
pobavit spolu s pohádkovým příběhem Anděl páně 2.
n Mikulášská u Rambajzů
V Rambajs café park na náměstí J.
Barranda si 5. prosince od 16.00 dají
dostaveníčko čerti, andělé a Mikulášové. Soutěž o nejlepší masku. n
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n Knižní novinky
Správný Berouňák určitě rád pod
vánočním stromečkem najde některou z knižních novinek, které
vyšly na podzim a váží se právě
k našemu městu. První z nich se
jmenuje Beroun v proměnách
času. Na srovnávacích fotografiích
zde mohou nejen pamětníci zjistit,
jakou proměnou město za desítky
let prošlo. Druhá kniha nese název
Beroun mezi monarchií a republikou čtenáře zanese do bouřlivého
období před a krátce po vzniku
Československa. Stejně jako kalendář, i obě tyto knihy můžete zakoupit v infocentru nebo místních
knihkupectvích.
n Tip od Lucie Suché
Zimní výstava naivních obrazů
a litografií Lucie Suché s názvem
Andělská noc bude k vidění v Muzeu Českého krasu Beroun na náměstí do Tří králů 6. 1. 2019.
Do muzea Vás z venku přivábí výloha výstavně zpracovaná od autorky výstavy. Rovněž tak i vánoční výzdoba muzea. Kromě obrazů
a litografií, bude možno zakoupit
i nový nástěnný kalendář na rok
2019. Pod stromečkem je přichystané překvapení vánočních
dárků z autorčiných domácích
sbírek. n
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Jubilea
n Dne 17. listopadu oslavila své
99. narozeniny paní Bedřiška
Donátová. K jejímu významnému
jubileu jí poblahopřál i místostarosta Michal Mišina. Paní Donátová
má ve svém úctyhodném věku výbornou paměť, a tak zavzpomínala
například na návštěvu prezidenta
T. G. Masaryka v Berouně.

n Dne 6. prosince oslaví paní Albína Jagerová své 85. narozeniny.
Hodně moc zdraví, štěstí a pohody
do dalších let jí přeje dcera Jana
s rodinou.
n Ke všem přáním se připojuje
i redakce Radničního listu. n

TRILOBIT 2019 oslaví tvůrce filmové tvorby
a nově udělí také diváckou cenu

K

teré filmové počiny letošního
roku jsou ty nejhodnotnější?
Na to odpoví další pokračování audiovizuálních cen TRILOBIT 2019,
které budou slavnostně vyhlášeny v neděli 20. ledna v Kulturním
domě Plzeňka v Berouně a počtvrté přenášeny živě Českou televizí
na programu ČT art. Ceny TRILOBIT 2019 jako tradičně udělí Český filmový a televizní svaz FITES
ve spolupráci s městem Beroun
a Městským kulturním centrem
Beroun.
O tom, kdo si odnese křišťálovou plastiku z nižborské sklárny
Rückl Crystal i letos rozhodnou
dvě poroty. Osmičlenná odborná
porota tvořená filmovými či televizními tvůrci a znalci a pohled
dětského diváka zprostředkuje
sedmičlenná dětská porota složená z vybraných žáků berounské
ZUŠ Václava Talicha, kteří studují
i na různých jiných školách v Berouně.

Občané a návštěvníci Berouna
se ještě před samotným večerem
budou moci jako každoročně navnadit během doprovodného programu
v Městském kině. Oblíbené Dopoledne s Večerníčkem potěší nejmladší diváky a ti dospělí si přijdou
na své při projekci filmů, „o kterých

mluví porota jako o žhavých kandidátech na ocenění“. Poprvé se
ovšem budou diváci na výsledcích
cen TRILOBIT 2019 aktivně podílet
a hlasovat o udělení nestatutární
divácké ceny, kterou vítězi předá některý z vylosovaných diváků v rámci
slavnostního večera. (td) n

n Slavnostním večerem v roli moderátora již potřetí provede herec Martin
Myšička a partnerem mu tentokrát bude „trubadúr“ Vladimír Merta.

Berouňanům slouží nové Prosinec v Městské knihovně
na akce telefonicky: 311 621 947,
kontejnery na kovové odpady Přihlášky
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz

N

a základě požadavků občanů
a v souladu s Plánem odpadového hospodářství města Beroun
bylo od 1. října po městě rozmís-

Zubní pohotovost
n 1. a 2. 12. MUDr. Magdalena Třesohlavá, Beroun, Železniční stanice, tel.:
311 621 497
n 8. a 9. 12. MUDr. Richard Valta ml.,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
n 15. a 16. 12. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Švermova 1591, tel.:
601 371 200
n 22. a 23. 12. MUDr. Štěpán Vitha,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.:
311 551 111
n 24. 12. MUDr. Dagmar Vrbová, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
n 25. 12. MUDr. Dmitry Zaytsev,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 26. 12. MUDr. Iva Závorová, Žebrák,
A. Pacovského 277, tel.: 311 533 447
n 27. a 28. 12. MUDr. Natalija Manachyna, Králův Dvůr, Průmyslová 614,
tel.: 777 936 330
n 29. a 30. 12. MUDr. Marie Zímová,
Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.:
311 583 140
n 31. 12. MUDr. Jana Besserová, Beroun, Mládeže 1102, tel.: 311 625 765
n 1. 1. MUDr. Vladimíra Krabcová, Beroun 3, Pod Haldou, tel.: 311 621 973
Pohotovostní služba je v době od 8:00
do 11:00 hodin

www.mesto-beroun.cz

těno 31 kontejnerů na kovové odpady. Kontejnery mají šedou barvu,
jejich objem je 1100 litrů. Berouňané
na tuto novinku zareagovali pozitivně
a začali je ihned využívat.
Do kontejnerů je možné odkládat
všechny kovy (nejen železné). Patří
sem například plechovky od potravin
a nápojů, kovové věci z domácnosti,
jako například hrnce nebo příbory,
a další kovové předměty. Do kontejneru nevhazujte odpady znečištěné
potravinami a nebezpečnými látkami, ani použité domácí spotřebiče
a jiná vysloužilá zařízení složená
z více materiálů. Ty můžete odevzdat
do speciálních kontejnerů (červené
barvy) na drobná elektrozařízení,
nebo v EKO-dvoře. n

Den pro dětskou knihu
Všechny děti i jejich rodiče zveme na další ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Ten letošní se ponese ve znamení komiksů. Přijďte k nám v sobotu
1. prosince od 8:30 do 11:00 hodin do oddělení pro děti.
Scrapbooková přáníčka
Workshop povede Marie Ptáčková a uskuteční se na pobočce Sídliště 3. a 10.
prosince, vždy od 16:00 do 18:00. Workshop je vhodný pro dospělé i rodiče
s dětmi již od 4 let. Cena za materiál – dospělí 80 Kč, děti 50 Kč.
Vědomý život pod křídly andělů aneb naslouchej své intuici
Alena Maršíková Fingerhutová je terapeutkou, lektorkou, průvodcem ke spokojené a šťastné duši a autorkou knihy Život pod křídly andělů. Na besedě každý
z přítomných jako dárek obdrží přímé osobní andělské poselství. Akce se uskuteční ve středu 12. prosince od 17:30. Vstupné 30 Kč, předprodej ve studovně.
S knížkou do života
Další dopoledne v knihovně pro rodiče s předškolními dětmi proběhne
ve středu 12. prosince v čase od 9:00 do 11:00. Budeme si číst a povídat
o Vánocích. Více o projektu najdete na webu knihovny.
Trénování paměti pro každého – Vesmír
Další lekce se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince od 17:30, rezervace místa
nutná. Přihlašovat se můžete e-mailu pametberoun@gmail.com, osobně
ve studovně nebo na telefonu 311 621 947. Cena lekce je 50 Kč.
Není přání jako přání
Výstava originálních výrobků lektorky rukodělných prací Marie Ptáčkové je k vidění na pobočce Sídliště do 28. prosince. Vystavená přání je možné zakoupit.
Fojtík a Hyka
Výstava členů Fotoklubu Beroun Jiřího Hyky a Jana Fojtíka bude k vidění
na oddělení pro dospělé po celý prosinec.
Soboty na dětském
29. prosince od 8:30 do 11:00.
Vánoční otevírací doba: po 24. 12. zavřeno, út 25. 12. zavřeno, st 26.
12. zavřeno, čt 27. 12. otevřeno, pá 28. 12. otevřeno, so 29. 12. otevřeno,
ne 30. 12. zavřeno, po 31. 12. zavřeno, út 1. 1. zavřeno
Od 2. ledna 2019 platí běžná otevírací doba.
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RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. l ke smlouvě o dílo ze dne 27. 7. 2018
na veřejnou zakázku „Stavební úpravy ul. Na Cibulce Beroun“ uzavřené mezi
městem Beroun a společností STRABAG a. s. v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.

RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu objektu a pozemku ze dne 29. 6. 2007, ve znění dodatků č. 1 - 4 na pronájem pozemků p.č. st. 4261, jehož součástí je stavba Beroun - Závodí, čp. 17,
p.č. st. 4260 a p.č. 2637/1 v k.ú. Beroun. Předmětem dodatku bude snížení
nájemného na částku 11 000 Kč/rok. RM ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 31. 10. 2018

RM bere na vědomí informaci o požadavcích fotbalového klubu Český lev - Union
Beroun, z.s. na vybavení hřiště Na Ostrově a jeho příslušenství a o návrhu plnění
těchto požadavků.

RM stanoví odměnu pro ředitelku Městské knihovny Beroun za 2. pololetí 2018
v navrhované výši, souhlasí s jejím vyplacením a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit plnění tohoto usnesení.

RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p.č. 2402 v k.ú. Beroun o výměře 4 m2, podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.

RM stanoví odměnu pro ředitele Městského kulturního centra Beroun za 2. pololetí 2018 v navrhované výši, souhlasí s jejím vyplacením a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit plnění tohoto usnesení.

RM souhlasí s podpisem Souhlasného prohlášení o určení rozsahu věcného břemene mezi městem Beroun jako oprávněným z věcného břemene a společností
PARKHOTEL ARNULTOVICE s.r.o. jako povinným z věcného břemene v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
tohoto usnesení.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 25. 10. 2018

RM stanoví odměny ředitelům právních subjektů - příspěvkových organizací
města MŠ a ZŠ za 2. pololetí 2018 v navrhované výši a ukládá vedoucí odboru
školství prokazatelně zajistit informovanost ředitelů základních a mateřských
škol o výši jejich odměn za 2. pololetí 2018.
RM stanoví osobní příplatek ředitelce Mateřské školy Sluníčko Beroun, příspěvkové organizace s účinností od 1. listopadu 2018 v navržené výši a ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání
platového výměru pro ředitelku této mateřské školy.
RM souhlasí s finanční podporou přípravných prací slavnostního předání audiovizuálních cen TRILOBIT Českému filmovému a televiznímu svazu prostřednictvím své příspěvkové organizace Městského kulturního centra Beroun v celkové
výši 250 000 Kč. Tato částka bude zapracována do 5. rozpočtového opatření,
které bude předloženo ZM ke schválení.
RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce Domova penzionu pro důchodce
Beroun, příspěvkové organizace města za 2. pololetí 2018 v navrhované výši
a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit informování ředitelky Domova penzionu pro důchodce Beroun.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o užití státního mapového díla v digitální
formě, Ortofota ČR a archiválie ÚAZK mezi Českou republikou - Zeměměřickým
úřadem a městem Beroun v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajistit plnění tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2018 ze zasedání komise výstavby konaného dne
6. 9. 2018.

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 25. 5. 2018 na vypůjčení nebytových prostor umístěných v prvním
nadzemním podlaží budovy č.p. 111 Domova penzionu pro důchodce Beroun,
stojící na pozemku p.č. st. 5961, v k.ú. Beroun se společností SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Předmětem dodatku bude navýšení ceny
obědového menu o 3 Kč s účinností od 1. 12. 2018. RM ukládá vedoucímu
odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení
RM bere na vědomí zápis č. 5/2018, z jednání Komise bytové konaného dne
10. 10. 2018.
RM bere na vědomí předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města
Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Město Beroun - stavební
a dispoziční úpravy budovy č.p. 813 - městská knihovna“ účastníka zadávacího
řízení Sdružení Spektra - KAZIKO, jehož vedoucím společníkem je společnost
Spektra, spol. s r.o. a společníkem společnost KAZIKO a.s. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem dle návrhu předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána
žádná námitka a zastupitelstvo města schválí navýšení částky v rozpočtu města,
ze které bude financována tato veřejná zakázka. Cena díla je 37 873 319,93 Kč
bez DPH. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
tohoto usnesení

RM bere na vědomí zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun Josefa
Štěpánka, volební strana NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI ke dni 23. 10. 2018 a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany Mgr. Dušana Tomča
za člena Zastupitelstva města Beroun dnem 24. 10. 2018.

RM schvaluje dodatek č. 1 Obecných zásad pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města v předloženém znění a ukládá vedoucí Kanceláře
tajemníka zajistit vyhotovení úplného znění Obecných zásad pro přijetí nově
budované infrastruktury do majetku města ve znění dodatku č. 1 a jejich zveřejnění včetně dodatku č. 1 na webových stránkách města Beroun.

RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemků p.č. 2170/25
a p.č. 2170/26 v k.ú. Beroun z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví města Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto
usnesení na jednání zastupitelstva města.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 5. 11. 2018
ZM schvaluje zvolení dvou místostarostů a stanoví počet členů rady města na sedm.
ZM stanoví, že počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města bude
tři a určuje, že členové zastupitelstva budou uvolněni pro výkon funkce starosty
a místostarostů.

RM doporučuje ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1125/41
(odděleného geometrickým plánem č. 5935-99/2016 ze dne 4. 10. 2016 z p.č.
1125/13) z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města
Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné
předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.

ZM volí předsedou volební komise MUDr. Kateřinu Táborskou a dalšími členy
volební komise Ing. Zdeňku Slivkovou a Bc. Kamila Choce.

RM souhlasí s přijetím daru v podobě pískoviště, herního prvku s kovovými hrazdami a oplocení, umístěných na pozemku města Beroun p.č. 1387/111 v k.ú.
Beroun od spolku Mýtinka z.s. a s uzavřením darovací smlouvy s tímto spolkem
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.

ZM volí starostkou města Beroun RNDr. Soňu Chalupovou a místostarosty
města Beroun Ing. Michala Mišinu a Mgr. Dušana Tomča, dalšími členy Rady
města Beroun pak Mgr. Evu Chlumskou, Mgr. Olgu Chocovou, Mgr. Ivana Kůse
a Ing. Irenu Mastnou.

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu pozemků ze dne 28.
5. 2001, ve znění dodatků č. 1 a 2 na nájem pozemků p.č. 344/1, p.č. 344/2,
p.č. 372, p.č. 1751/2, vše v k.ú. Beroun mezi městem Beroun jako pronajímatelem a Českým rybářským svazem, z.s., místní organizace Beroun jako nájemcem. Předmětem dodatku je zúžení předmětu nájmu o pozemky p.č. 344/1, p.č.
344/2, p.č. 372 v k.ú. Beroun a prodloužení doby nájmu pozemku p.č. 1751/2
v k.ú. Beroun do 31. 5. 2041. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.

ZM zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor, určuje, že oba výbory budou zřízeny
jako pětičlenné a volí předsedy a členy obou výborů. Více informací na straně 2.

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu objektu a pozemku ze
dne 29. 6. 2007, ve znění dodatků č. 1 - 3 na pronájem pozemků p.č. st. 4261,
jehož součástí je stavba Beroun - Závodí, čp. 17, p.č. st. 4260 a p.č. 2637/1 v k.ú.
Beroun mezi městem Beroun jako pronajímatelem a spolkem Český lev - Union
Beroun, z.s. jako nájemcem. Předmětem dodatku je prodloužení doby pronájmu
o dalších 10 let (tj. do 30. 6. 2032) a zúžení předmětu pronájmu o části pozemků
p.č. st. 4260 a p.č. 2637/1 v k.ú. Beroun o výměře cca 250 m2. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.

www.mesto-beroun.cz

ZM zřizuje pro část města Beroun – Zavadilka Osadní výbor Zavadilka a pro
část města Beroun – Hostim Osadní výbor Hostim, určuje počet členů obou
osadních výborů na pět a volí předsedu a členy těchto osadních výborů. Více
informací na straně 2.
ZM určuje, že starostku města zastupuje v době nepřítomnosti nebo v době, kdy
nevykonává funkci, místostarosta Ing. Michal Mišina a v době jeho nepřítomnosti místostarosta Mgr. Dušan Tomčo.
ZM stanoví měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města v maximální výši podle přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, v platném znění, takto:
Za období od 5. 11. 2018 do 31. 12. 2018: člen rady: 7 998,- Kč, předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady 3 999,- Kč, člen zastupitelstva (neuvedený
výše) 1 999,- Kč.
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Za období od 1. 1. 2019: člen rady 8 557,- Kč, předseda výboru zastupitelstva
nebo komise rady 4 279,- Kč, člen zastupitelstva (neuvedený výše) 2 139,- Kč.
V případě souběhu výkonu několika funkcí náleží neuvolněnému členovi zastupitelstva města odměna pouze za výkon funkce, za kterou podle rozhodnutí
zastupitelstva města náleží nejvyšší odměna.
V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát v zastupitelstvu města
po 5. 11. 2018 bude odměna poskytována ode dne tohoto nástupu.
ZM rozhoduje o poskytnutí peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou
členy zastupitelstva města, za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva
a za výkon funkce předsedy komise rady formou měsíční odměny za období
od 5. 11. 2018 do 31. 12. 2018 ve výši 3 999,- Kč a za období od 1. 1. 2019
ve výši 4 279,- Kč.
V případě zvolení nebo jmenování do funkce po 5. 11. 2018 bude odměna
poskytována ode dne zvolení nebo jmenování do funkce.
V případě budoucí změny nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, bude odměna poskytována
v nové maximálně přípustné výši odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva
za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva nebo komise rady.
ZM určuje oddávající členy zastupitelstva a pověřuje je přijímáním projevu vůle
snoubenců o vstupu do manželství. Více informací na straně 2.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 14. 11. 2018
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu ze dne 13. 3.
2014, ve znění dodatku č. 1 na pronájem garážového stání č. 6 v horním
patře budovy bez čp/če, která je součástí pozemku p.č. st. 4083/1 v k.ú. Beroun (budova bývalé kotelny v Hlinkách) mezi městem Beroun a soukromým
nájemcem a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
tohoto usnesení.
RM souhlasí s přijetím daru v podobě hokejbalových mantinelů, včetně jejich
součástí a příslušenství, umístěných na pozemcích města Beroun p.č. 1458/21
a p.č. 1458/2 v k.ú. Beroun od sportovního klubu SK Kelti 2008 z.s. a s uzavřením darovací smlouvy s tímto klubem a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí informaci o změně čl. 2 Harmonogramu časové přípravy návrhu rozpočtového opatření města Beroun č. 5 na rok 2018 a návrhu rozpočtu
města Beroun na rok 2019 Pokynu č. 4/2018 k zajištění Zásad tvorby rozpočtu
města Beroun a jeho změn návrhu rozpočtového opatření města Beroun č. 5
na rok 2018 a návrhu rozpočtu města Beroun na rok 2019 vydaného dne 16.
10. 2018.
RM souhlasí se záměrem nájemce Kempu Beroun - Závodí vybudovat v areálu
přívod pitné vody směrem k řece za dodržení stavebně technických podmínek
stanovených odborem majetku a investic městského úřadu.
RM zřizuje komisi pro kulturu a kulturní dotace, komisi pro sport a sportovní
dotace a komisi zdravotnictví a sociálních věcí, rozhoduje o počtu jejich členů
a jmenuje předsedy a členy těchto komisí. Komise musí mít 5, 7 nebo 9 členů
podle povahy zaměření komise. Složení komisí najdete na straně 2.
Poznámka:
Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Další zeleň
v Koněpruské ulici

Š

těrková zahrada podél Koněpruské ulice ještě v polovině
listopadu hýřila barvami trvalek.
Na jaře zde rozkvetou tulipány,
ozdobné česneky a krokusy, které
zahradníci na podzim do záhonů
doplnili. Rušnou komunikaci nově
lemuje také 22 javorů babyka,
které jsou pro svou úzkou korunu
a dobrou snášenlivost znečištěného ovzduší vhodným druhem
do městského prostředí. n
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Říjnové měření rychlosti:
rekordních 22 přestupků
n Strážníci městské policie zasahovali společně
s Policií ČR při napadení, ke kterému došlo v jedné
z místních zastaváren. Neshody
mezi prodávajícím a majitele vyvrcholily v potyčku. Případem se
nyní zabývá policie.
n Dušičky jsou obdobím, kdy
se na hřbitovech zvyšuje počet
krádeží. Z tohoto důvodu velitel
městské policie zvýšil kontroly
na hřbitovech. Při těchto intenzivních kontrolách nebyla žádná
krádež zjištěna. Za zvýšený dohled na hřbitovech strážníkům
návštěvníci osobně děkovali.
n V poslední době se zvyšuje
agresivita řidičů, jak o tom svědčí
i následující případ. Hádka dvou

můžu kvůli dopravním neshodám
na parkovišti u Medicentra vygradovala natolik, že jeden z nich
vytáhl zbraň a začal protivníkovi
vyhrožovat zabitím. Když na místo dorazila hlídka městské policie, muž ujel. Případ byl předán
Policii ČR, která zná SPZ vozidla
a případ nyní šetří.
n Při měření rychlosti zaznamenali strážníci rekordní počet přestupků. Konkrétně řešili 22 případů a všechny vyřešili na místě
pokutou a sebráním bodů. Největší hříšník jel rychlostí 71 km/h
v úseku, kde je nejvyšší povolená
rychlost pouze 30 km/h. Měření
rychlosti se provádějí v různých
částech města a strážníci je obměňují. Nevynechávají ani vzdálenější městské části, jako například
Hostim. n

Vánoční a novoroční provoz aquaparku Tipsport laguna
Datum

Bazén 25 m

Relax a bistro

Laguna klub

22. 12.

8:00 - 22:00

10:00 - 21:30

10:00 - 22:00

23. 12.

8:00 - 22:00

10:00 - 21:30

10:00 - 22:00

24. 12.

zavřeno

zavřeno

zavřeno

25. 12.

zavřeno

zavřeno

zavřeno

26. 12.

8:00 - 22:00

10:00 - 21:30

10:00 - 22:00

27. 12.

8:00 - 22:00

10:00 - 21:30

10:00 - 22:00

28. 12.

8:00 - 22:00

10:00 - 21:30

10:00 - 22:00

29. 12.

8:00 - 22:00

10:00 - 21:30

10:00 - 22:00

30. 12.

8:00 - 22:00

10:00 - 21:30

10:00 - 22:00

31. 12.

8:00 - 14:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

1. 1.

14:00 - 22:00

14:00 - 21:30

14:00 - 22:00

2. 1.

8:00 - 22:00

10:00 - 21:30

10:00 - 22:00

Buďte „V OBRAZE“
n Chcete být informováni o aktualitách z městského webu?
Chcete mít k dispozici důležité
informace z města ve vašem
chytrém telefonu? Právě pro vás
je určena naše mobilní aplikace –
V OBRAZE.
V aplikaci najdete aktuální
zprávy, kulturní a sportovní akce,
úřední desku a fotogalerii. Aplikace podporuje operační systémy
Android a iOS. Stáhnout ji můžete
zdarma prostřednictvím Google
play a App Store. Více o aplikaci
na www.mesto-beroun.cz. n
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Kulturní a společenský kalendář 12/2018
1.

Fotografie členů Fotoklubu Beroun
SO

Městská knihovna Beroun

Zahájení adventu na Husově náměstí
NE

2.

od 15:00

Husovo náměstí

Štístko a Poupěnka
NE

14:00

KD Plzeňka

Mikuláš v muzeu
NE

3.

od 10:00

Muzeum Českého krasu

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Výstava prací žáků Jungmannovy ZŠ
5.

ST

Vánoční překvapení
ST

6.
7.

Galerie V Podloubí
19:00

Pivovar Berounský medvěd

Jana Vaculíková a Band
ČT

20:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Taneční Romany Chvátalové
PÁ

19:00

KD Plzeňka

Berounská vzduchovka
NE

9:00

Tělocvična 2. ZŠ a MŠ Beroun

Dětské odpoledne s dobrou myslí
9.

NE

14:00
15:00
16:00

10.

19:00

Husovo náměstí
KD Plzeňka
KD Plzeňka

Postřehy z Bangladéše
ÚT

18:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Tvořivá dílna s paní Šímovou
12.

ST

13:00

Muzeum Českého krasu

Česká mše vánoční
ST

18:00

Sál České pojišťovny

Robert Křesťan a Druhá tráva
13.

ČT

Sál České pojišťovny

Koncert duchovní hudby
ČT

14.

20:00
18:00

Kostel sv. Jakuba

Maturitní ples OA Beroun
PÁ

KD Plzeňka

Big Band Václava Zelinky
15.

SO

19:30

KD Plzeňka

Tvořivá dílna s paní Šímovou
SO

od 9:00

www.mesto-beroun.cz

Pravidelná akce pro seniory, vstup zdarma.
Až do 28. prosince můžete v átriu berounské radnice obdivovat výtvarné práce šikovných školáků.
V pořadí 47. klubový večer Modrýho Berouna.
Vánoční koncert.
Závěrečný věneček pravidelných tanečních kurzů.
Soutěž ve střelbě ze vzduchové pušky.

Kostel sv. Jakuba

Ensemble Fiorello
PO

11.

14:00

Čertovský sklep a Mikulášské nebe čeká na děti, objednávky přijímá
DDM Beroun.

Sváteční atmosféru druhé adventní neděle umocní koncert pořádaný
Farní charitou Beroun.

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

Muzikálová pohádka.

Sál České pojišťovny

Druhá adventní neděle na Husově náměstí
NE

Pestrý program včetně slavnostního rozsícení stromu je připraven
na první adventní neděli. Více na str. 5

Těšit se můžete na čertici Lumpínu, vánoční příběh, chybět nebudou
dílničky pro děti a malování na obličej.

Adventní koncert
NE

Celý měsíc prosinec si v prostorách berounské knihovny můžete prohlédnout fotografie Jiřího Hyky a Jana Fojtíka.

Muzeum Českého krasu

Vánoční program tetokrát v duchu vánoční americké country. Více
na str. 5
Pravidelná akce pro seniory, vstup zdarma.
Koncert, který pořádá Kruh přátel hudby Beroun.
MUDr. Milan Moskala sdílí zážitky z charitativní praxe.
Přijďte si vyrobit vizovické pečivo s mistryní v tomto oboru. Akce trvá
do 17:00.
Rybova Česká mše vánoční v podání žáků ZUŠ Václava Talicha.
Koncert.
Představí se exsólista opery Národního divadla V. Kříž a berounská
rodačka E. Zajícová.
Ples maturantů berounské obchodní akademie.
Tradiční vánoční koncert.
Přijďte si vyrobit vizovické pečivo s mistryní v tomto oboru. Akce trvá
do 17:00.
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Třetí adventní neděle na Husově náměstí
NE

16.

14:00

Husovo náměstí

Smíšený pěvecký sbor Slavoš
NE

14:00

Koncert berounského pěveckého sboru.

Husovo náměstí

Pro tebe cokoliv
NE

19:00

Francouzská komedie.

KD Plzeňka

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
17.

PO

KD Plzeňka

Beroun zpívá koledy
PO

18.

14:00
16:00
20:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Andrea Kalivodová
19.

ST

21.
22.
23.
25.

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Vánoční pohlazení Baletní školy T. Dudové
ČT

17:00

KD Plzeňka

Vánoční benefiční koncert
PÁ

18:00

Kostel, Počaply

9:30

Husovo náměstí

16:00

Husovo náměstí

Tentokrát se můžete těšit na folkové trio Ondřeje Fencla Hromosvod.
Více na str. 5

Rozhledna na Dědu

Pravidelné vánoční setkání s písničkami a několika členy bývalé kapely
Vodáci.

Zpívání na Dědu
ÚT

14:00

Restaurace U Štiky
20:00
Pro- PÁ+SO
sinec Retro bar U Madly
PÁ+SO

20:00

n Výstavy

Vystoupení žáků baletní školy Terezie Dudové.

Kapela Třehusk zahraje ke sváteční pohodě.

Čtvrtá adventní neděle na Husově náměstí
NE

Jan Kobylák na 19. cestovatelském večeru Modrýho Berouna.

Koncert folkové kapely Slunovrat. Výtěžek z ceého koncertu bude
věnován na podpotu dětem s handicapem.

Třehusk
SO

Vystoupí Gabriela Fritchová & Radim Linhart trio.
Vánoční koncert.

KD Plzeňka

Tajemné podzemí očima malíře a spisovatele
ST

20.

20:00

Pravidelná akce pro seniory, vstup zdarma.
Přijďte nasát vánoční atmosféru a společně s žáky ZUŠ V. Talicha zazpívat vánoční koledy.

Husovo náměstí

Vánoční Chanson Time
ÚT

Vystoupení souboru Slavoš, v 15:00 adventní koncert v kostele sv.
Jakuba a od 16:00 vánoční country music.

n Hudba

1. 12. DJ Jarda Petarda – disco, 7.12. PHZS – živá hudba, 8. 12. DJ
Pupík, 14. a 15. 12. DJ Jarda Petarda, 21. 12. Sortiment – živá hudba,
22. 12. DJ Pupík, 28. a 29. 12. DJ Jarda Petarda, 31. 12. Silvestrovská
show - DJ Jarda Petarda
1. 12. DJ Harwey, 7.12. DJ Martin Šmíd, 8. 12. DJ Michal Vinický+ Finlandia kokos komando, 14. 12. DJ Martin Hájek rádio KISS, 15. 12. DJ Zdeněk Vranovský, 21. 12. DJ Martin Šmíd, 22. 12. DJ Harwey, 28. 12. DJ L.
Hubáček ČRo Radiožurnál, 29. 12. DJ Michal Vinický, 31. 12. DJ Jiří Pergl

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Perníkář Matěj Warous a řemeslo perníkářské (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 28. 2. 2019), Andělská noc obrazů
Lucie Suché (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 20. 1. 2019), Václav Pokorný - Sochy (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 28. 12.), Ludmila Vašková – výstava malované keramiky, grafik a ilustrací (Muzeum berounské keramiky, výstava potrvá do 6. 1. 2019), Vít Vojtíšek: Muzikanti
(Holandský dům, výstava potrvá do 15. 12.), Fotografie Ondřeje Vrbského (Jiná káva, výstava potrvá do 10. 12.), 25 let Farní charity Beroun (kostel
sv. Jakuba, výstava potrvá do 9. 12.)

Kulturní tipy
n 31. 1. - STUDIO DVA: Miro Gavran – Vše o mužích aneb jak
muži sami sebe vidí, za co se nestydí i stydí. Jak to dopadá, když
se testosteron smíchá s city a striptýzem. Tragikomedie o mužích pro
ženy, aby je opět nepochopily.
n 21. 2. - Antonín Procházka –
Klíče na neděli. Komedie o tom, jak
se manželské páry se sejdou na nepovedeném mejdanu. Jak to vše dopadne se dozvíte v KD Plzeňka.
Předprodej na obě představení zajišťuje městské informační centrum.

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

1.

2.

3.

4.

5.

SO

PO

PÁ

SO

9.

NE

10.

PO

11.

ÚT

12.

ST

15.

Čertí brko

ČR/SLO

99

17:30

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

VB/USA

134

Grindelwald splnil svou hrozbu, že uteče z vazby, a začal shromažďovat své stoupence. Bitevní linie jsou vytyčeny a ve stále více znesvářeném světě čarodějů je podrobena zkoušce láska a loajalita.

20:00

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům.

15:30

Grinch

USA

86

Na světě se překvapivě najde spousta lidí, kteří Vánoce nemají rádi. Mezi nimi všemi vyniká
Grinch, věčně rozmrzelý zelený chlupatec, jemuž naprosto vyhovuje samotaření v jeskyni.

18:30

Ten, kdo tě miloval

ČR

90

Kpt. Kalina, policista, milující manžel a skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z pozice ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí.

17:30

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Viz 1. 12.

20:00

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

VB/USA

134

Viz 1. 12.

17:30

Johnny English znovu zasahuje

VB/FR/
USA

88

Počítačový hacker odhalil identitu všech aktivních agentů britské tajné služby a náhodou je Johnny English tím jediným, kdo svou zemi může právě teď zachránit.

20:00

Tři dny v Quiberonu

NĚM/
RAK

115

Pro generace diváků je Romy Schneider naplněním romantického snu. Do francouzského letoviska Quiberon přijíždí ale jako zlomená žena, herečka na soumraku kariéry.

17:30

Po čem muži touží

ČR

95

Charismatický cynik Karel Král (J. Langmajer), trochu sarkastický šovinista. Jednoho
dne jeho nezávazný způsob života utrží hned několik ran.

20:00

Venom

USA

112

Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového světa značky Marvel.

17:00

Mikuláš v kině
s filmem Anděl páně 2

ČR

95

Přijďte oslavit svatého Mikuláše s legendární pohádkou Anděl páně 2, která již
za krátkou dobu své existence vstoupila do síně slávy české kinematografie. A možná
přijde i Mikuláš s nadílkou!

17:30

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Viz 1. 12.

20:00

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

VB/USA

134

Viz 1. 12.

15:30

Čertí brko

ČR/SLO

99

Viz 1. 12.

17:30

Smrtelné stroje

N. ZÉL.

128

Tisíciletí poté, co většina Země byla zničena, se civilizace přizpůsobila novému životu. Gigantická pojízdná města se toulají světem a kvůli zdrojům pronásledují menší městečka.

20:00

Doktor Martin:
Záhada v Beskydech

ČR

90

Příběhy populárního doktora Martina s tváří Miroslava Donutila vyvrcholí úplně novým a tím největším případem jeho kariéry v celovečerním filmu.

15:30

Grinch

USA

86

Viz 2. 12.

18:30

Black Sabbat:
The End of The End

VB

120

4. února 2017 odehráli legendární BLACK SABBATH svůj úplně poslední koncert.
Fanouškům v kině nechají nahlédnout do zákulisí a vysvětlí, jak to celé mohli přežít.

17:30

Doktor Martin:
Záhada v Beskydech

ČR

90

Viz 8. 12.

20:00

Smrtelné stroje

N. ZÉL.

128

Viz 8. 12.

17:30

Ten, kdo tě miloval

ČR

90

Viz 2. 12.

20:00

Záhada v Silve Lake

USA

139

Sam se po zmizení své mysteriózní sousedky Sarah pouští do surreálného pátrání, aby
dekódoval tajemství, skandály a konspirace ukrývající se v hlubinách Města andělů.

17:30

Po čem muži touží

ČR

90

Viz 5. 12.

20:00

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Viz 1. 12.

15:30

Louskáček a čtyři říše

USA

100

Klára chce jediné, klíč, který otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její zesnulé matky.
Zlatá nit, kterou napne její kmotříček Drosselmeyer o Štědrém večeru, ji k tomu klíči zavede.

18:30

Aquaman

USA

143

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho, napůl člověka, napůl obyvatele bájné Atlantidy.

17:00

Spolu jsme silnější

ČR

60

Dokumentární film Spolu jsme silnější je mnohovrstevnatou mozaikou portrétů příznivců Slavie. Po projekci následuje debata za přítomnosti tvůrců.

20:00

Smrtelné stroje

N. ZÉL.

128

Viz 8. 12.

15:30

Spider-Man: Paralelní světy

USA

120

Film představí dospívajícího chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden maskovaný hrdina.

17:30

Doktor Martin:
Záhada v Beskydech

ČR

90

Viz 8. 12.

20:00

Aquaman

USA

143

Viz 13. 12.

ČT

PÁ

SO

popis

15:30

ST

7.

14.

čas

Hříchy v městečku Pytlov zapisuje spravedlivě a neomylně kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat.

ÚT

ČT

13.

název

NE

6.

8.

začátek

www.mesto-beroun.cz
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16.

17.

NE

ÚT

19.

ST

20.

ČT

22.

23.
25.

SO

NE
ÚT
ST

27.

ČT

29.

30.

ČR/SLO

99

Viz 1. 12.

18:30

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

VB/USA

134

Viz 1. 12.

17:30

Vánoce a spol.

FR

99

Štědrý den je již za rohem a nic nejde podle plánu. 92 000 skřítků v Santově dílně
na dárky z ničeho nic onemocní!

20:00

Na Chesilské pláži

VB

110

Snímek s humorem i smutkem odkrývá, jak hluboko se normy a očekávání doby obtiskují do dospívající generace.

17:30

Aquaman

USA

143

Viz 13. 12.

20:00

Ve spárech ďábla

USA

86

Otřesný obřad vymítání ďábla se vymkne kontrole a vyžádá si život mladé ženy.

17:30

Smrtelné stroje

N. ZÉL.

128

Viz 8. 12.

20:00

Doktor Martin:
Záhada v Beskydech

ČR

90

Viz 8. 12.

18:30

Bumblebee

USA

110

Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od majitele autoservisu, kam chodí
pomáhat, omláceného žlutého Brouka.

17:30

Mary Poppins se vrací

USA

120

V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi a vychovatelkou Ellen. Poté, co Michal
prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových opět tajemná chůva Mary Poppins.

20:00

Fantastická zvířata:
Grindelwaldovy zločiny

USA

134

Viz 1. 12.

15:30

Spider-Man: Paralelní světy

USA

120

Viz 15. 12.

17:30

Aquaman

USA

143

Viz 13. 12.

20:00

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

Viz 1. 12.

15:30

Spider-Man: Paralelní světy

USA

120

Viz 15. 12.

18:30

Vánoce a spol.

FR

99

Viz 17. 12.

17:30

Bumblebee

USA

110

Viz 20. 12.

PÁ

26.

28.

Čertí brko

PO

18.

21.

15:30

PÁ

SO

NE

20:00

Ten, kdo tě miloval

17:30

Bohemian Rhapsody

ČR

90

Viz 2. 12.

VB/USA

134

20:00

Viz 1. 12.

Aquaman

USA

143

Viz 13. 12.

15:30

Čertí brko

ČR/SLO

99

Viz 1. 12.

17:30

Bumblebee

USA

110

Viz 20. 12.

20:00

Smrtelné stroje

N. ZÉL.

128

Viz 8. 12.

15:30

Grinch

USA

86

Viz 2. 12.

17:30

Mary Poppins se vrací

USA

120

Viz 21. 12.

20:00

Doktor Martin:
Záhada v Beskydech

ČR

90

Viz 8. 12.

15:30

Spider-Man: Paralelní světy

USA

120

Viz 15. 12.

17:30

Aquaman

USA

143

Viz 13. 12.

20:00

Znovu ve hře

USA

98

Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň romantický film o cestě jedné obyčejné dívky za štěstím.

15:30

Asterix a tajemství kouzelného
lektvaru

FR

105

Když druid Panoramix spadne při sběru jmelí ze stromu, rozhodne se, že je čas, aby
někomu prozradil tajemství kouzelného lektvaru, díky kterému odolává jeho vesnice
útokům Římanů.

Prosinec v Domově seniorů TGM Beroun
Pondělí 3. 12. od 15:00 beseda s panem Mellwigem: Správná naděje nezná zklamání
Úterý 4. 12. od 9.30 prodej vánočních výrobků na Husově náměstí
Středa 5. 12. od 14:30 Mikulášská nadílka pro klienty Domova TGM
Čtvrtek 6. 12. od 10:00 besídka MŠ – Závodí
Pondělí 10. 12. od 9:30 prodej vánočních výrobků na Husově náměstí
Úterý 11. 12. od 9:30 přednáška s panem Emingerem na téma Japonsko
Středa 12. 12. od 14:30 hudební vystoupení s Janem Kubíkem

Mikulášská v klubu důchodců

M

ikulášská nadílka se stala pravidelnou prosincovou akcí v berounském klubu důchodců. Fotografie zachycuje atmosféru z minulého roku. Součástí programu je tradičně vystoupení dětí z místní
mateřské školy, akce se účastní také zástupci města.
Letošní nadílka v klubu důchodců, který sídlí v bývalých kasárnách nad Městskou knihovnou, se uskuteční ve středu 5. prosince od 14:00. Pokud vás láká stát
se členem klubu, jste vítáni. n

Čtvrtek 13. 12. od 9:30 beseda s knihovnou na téma Zimní radovánky
Úterý 18. 12. od 10:00 besídka dětí z MŠ Drašarova
Středa 19. 12. od 14:30 Vyvolení dvanácti apoštolů, kázání na rovině - beseda s Petrem
Krynským, kazatelem adventistů a s evangelickým farářem Mikulášem Vymětalem
Čtvrtek 20. 12. od 14:30 hudební vystoupení s panem Pecháčkem ze Šlapeta
Pondělí 31. 12. od 9:00 Silvestrovské hudební vystoupení skupiny DUO Melody
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 Zpívání pro radost.
Úplný týdenní program naleznete na webových stránkách: www.seniori-beroun.cz

www.mesto-beroun.cz
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Volný čas
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Od malička ve výhodě. Angličtina pro
děti již od 2 let. Velmi efektivní a zábavná metoda Helen Doron English,
prověřená dlouholetou praxí po celém
světě, založená na principech učení
mateřského jazyka. Celá lekce pouze
v angličtině. Originální materiály přizpůsobené věku dětí. Více info na webu
Facebooku. Ukázková hodina zdarma,
zápis po celý rok.
Ateliér Na Vyhlídce
Ateliernavyhlidce.webnode.cz
Telefon: 775 276 223
E-mail: janaskorepova@gmail.com
Pořádá kurzy keramiky pro rodiče s dětmi, kurzy kreslení, malování, grafiky a keramiky. Mimo kurzů nabízí i individuální
výuku keramiky, kresby a malby, narozeninové tvoření a individuální přípravu
na talentové zkoušky na výtvarné školy.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
Fitness studio je zaměřené na cvičení
pro ženy a dívky formou nekonečného
kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace. Cvičení je vhodné pro všechny
bez rozdílu věku a kondice, vždy lze přizpůsobit. Více informací na webu.
Cvičení s kočárky
Telefon: 603 340 573
E-mail: lucie_klimova@centrum.cz
Cvičení s kočárkem je tu pro maminky,
které chtějí udělat něco pro své tělo
a zároveň zůstat se svým miminkem či
starším dítětem. Cvičíme venku a v případě nepříznivého počasí v zázemí
B-fitness. Pravidelně ve středu od 9.30.
Dětská skupina Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606 917 991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Jsme miniškolka a jesličky pro vaše
dětičky již od 12 měsíců. Najdete u nás
malou skupinku dětí v rodinném zázemí, o kterou se starají kvalifikované pečovatelky s dlouhodobou praxí a hlavně láskyplnou péčí.
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN vás zve do rodinného prostředí, kde na vás čeká 70ti
minutová lekce spinningu (60 minut
spinning + 10 minut protažení) nebo
lekce SPINBODY (spinning + posilování
nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Více informací na webu.

www.mesto-beroun.cz

Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle
Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Bolí tě hřbet? Přijď hned! Po 19:00 –
20:00 a ČT 18:00 – 19:00. Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký
stabilizační systém, předcházení pádům
a odblokování negativních nálad. Používám FLEXY - BARY, velké a malé míče,
balanční čočky, židle, popruhy.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Probíhá již 29. školní rok. Náš tip na nevšední vánoční dárek - dárkový certifikát na jazykový kurz. Náhledy zdarma
- přijďte si kurz nejprve vyzkoušet! Garantujeme max. 10 osob ve skupině. Aktuálně: příprava na zkoušku Cambridge
English Advanced (zahájení kurzu 6.
12.). Pro firmy či jednotlivce kurzy dle
požadavku (včetně doučování žáků ZŠ
a studentů SŠ) – i dojíždíme.
Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz
Zveme vás do jazykové školy, kde najdete atmosféru plnou pohody a individuální přístup ke všem studentům. Kromě
kurzů v JŠ máme kurzy a doučování
ve všech místních ZŠ a SŠ. Výuka je přímo ve školách, po vyučování, s možností
složit Cambridge zkoušky všech úrovní
přímo v Berouně. Novinky a hodnocení
na našem Facebooku: Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové, anebo
na www.jazykovaskolaberoun.cz.
Klavír a zpěv
www.anglictina-beroun.cz/klavir
Telefon: 776 291 027
E-mil: januskova@anglictina-beroun.cz
Klavír a zpět pro školáky i předškoláky
s báječnými profesionálními lektorkami.
Zpěv s vlastním doprovodem klavíru je
ideální kombinace pro rozvoj muzikality a hudebního cítění. Od ledna každý
pátek odpoledne, lekce nutné včas rezervovat.
Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. 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. Díky osvětlení v areálu je po předchozím objednání možné sportovat
i ve večerních hodinách. Rezervace
telefonicky.

Nabízíme přípravné intenzivní kurzy
matematiky a českého jazyka k přijímacím zkouškám na střední školy a víceletá gymnázia. Výuka probíhá v malé skupince max. 6 studentů. Více informací
na www.matematika-beroun.cz a www.
cestina-beroun.cz.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700,
E-mail: info@rcslunecnice.cz
Správná manipulace s miminky podle
metody Evy Kiedroňové: středa 5. 12.
13:00 – 14:30. Vstupné 150 Kč. Vede
Lucie Špačková - Krasanovská. Putování
za Mikulášem na Městskou horu: středa
5. 12. 16:00 – 18:15, počet míst omezen. Rezervujte si místo v čas! Pohádka
Vánoční hra aneb loutková lidová pohádka s jesličkami, zpěvy a anděly: čtvrtek
13. prosince od 16:30 pro děti od 2,5 let.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
Místa v kurzech do zimních měsíců. 7.
12. 18:00 – 20:00 Jóga doma - sestava
pro domácí praxi, 8. 12. 16:30 - 17:30
Meditace pro začátečníky, 8. 12. 18:00
– 21:00 Měj vztah, jaký chceš, 14. 12.
18:00 – 20:00 Aroma jin jóga - regenerační ásany a esenciální oleje jako balzám
na duši (téma Kdo jsem, co chci?), 20.
a 21. 12. 19:00 Jóga ve tmě - na oslavu
zimního slunovratu.Všechny informace
na webu, rezervace místa nutná.
Sport Eden Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena
dětem od 5 let. Účastníci mají volný
vstup na tréninkové plochy, putting
green a na driving range včetně míčků,
jedenkrát nebo dvakrát týdně trénink
s profesionálním trenérem a zapůjčení
golfových holí zdarma. Dětská tenisová
akademie: zaměřena na děti a mládež
od 5 do 16 let. Florbalový oddíl Sport
Eden Beroun: florbalový oddíl má k dispozici multifunkční halu sportovního
centra a zaměřuje se především na práci s dětmi ve věku od 6 do 16 let, ale
i na dospělé.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal, malá
kopaná, běžecká dráha, trampolína,
boccia. Miniposilovna také k dispozici.
Možnost sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky telefonicky
po 15:00 nebo e-mailem.
Studio Kytka

Přípravné kurzy pro přijímací zkoušky

www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
E-mail: kytkama@seznam.cz

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

Zapisujeme do kurzů 1 - 3/19 plavání
miminek a dětí od 6 měsíců do 6 let,
začíná kurz předškoláčků 4 – 7 let
v Akádě. Přihlášky na plavání dětí od

narození do 6 měsíců doma průběžně.
Rodinná plavání probíhají ve st, pá
a so od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00.
Aqua-aerobik v po s Hankou od 18:30
a 19:15, ve st s Markétou od 18:00
a 18:45, ve čt s Pavlou od 18:00
a 18:45 a v pá s Monikou a Markétou
od 18:00. Cvičení v bazénu pro těhotné
s porodní asistentkou ve čt 17:15. Více
na www.studio-kytka.cz
Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz
Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější
Super Kruháč? Kruhový trénink pro
každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První vstup zdarma!
Šachový klub pro děti
www.anglictina-beroun.cz
Telefon: 776 291 027
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz
Jazyková škola Martiny Januškové
pořádá šachový klub. Pro všechny
děti, kluky i holky, od 6 let. Přijďte
nezávazně vyzkoušet, každý čtvrtek
od 15:00.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
TJ Lokomotiva Beroun - otevřeno PO PÁ 8:00 až 22:00, SO a NE 8:00 až
20:00. Trvale snížené ceny na slender
stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Více na webu.
Zdravé cvičení pro děti
Zdravé cvičení pro ženy
www.cviceni-beroun.cz
Telefon: 776 291 027
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz
Pro děti: Prevence vadného držení těla
– vhodné pro sportovce i nesportovce –
pestrá lekce plná pohybu, protahování
a zdravých cviků, která děti baví! Vhodné pro děti od 6 do 11 let.
Pro ženy: Kompenzační pohybové cvičení pro prevenci vadného držení těla
– vhodné pro všechny ženy – poklidná lekce skládající se z protahování
a zdravých cviků podporující srovnání držení těla tak, aby nás nebolelo.
Cvičení je vedeno fyzioterapeutem
v menší skupině, přátelským a zábavným způsobem. Vaše první lekce
zdarma, rezervace nutná, omezený
počet míst. Více info telefonicky či
e-mailem.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101, 721 136 878
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle od 6 měsíců, chůva
má nejvýše 2 malé děti. Miniškolka
do 6 let, výuka probíhá dle ŠVP s individuálním přístupem, cílem je pozvolné zapojení dětí do menšího kolektivu formou her a rozvíjení hrubé
i jemné motoriky. Tvoříme, zpíváme,
cvičíme a staráme se o náš ZOO koutek. Praxi máme přes 20 let.
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n Berounská městská rada se rozhodla postavit roku 1924 na hlavním náměstí pomník padlým vojínům a legionářům.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (13. díl)

Anabáze vojáků berounského pluku
V našem seriálu o každodennosti Berouna v roce 1918 nemůžeme pominout ani osudy stovek mužů
nasazených na válečných frontách. Závěrečný díl je proto věnován právě jim a památce těch, kteří se už
z Velké války nikdy nevrátili.

Z

ačátkem prosince 1918 přijížděl na berounské nádraží
vlak, který kromě obyčejných cestujících přivážel z balkánské fronty poslední příslušníky berounského 88. pěšího pluku. Vraceli
se unavení, silně podvyživení, ale
živí. Nikdo je nečekal, ani nevítal
tak, jako legionáře. Přesto jejich
anabáze v lecčems připomínala
útrapy našich legií v Rusku. V září
1917 byli vojáci tohoto pluku přeloženi do severní Itálie na řeku
Soču, aby pomáhali při rakouskoněmeckém průlomu u Caporetta.
Poté se vojáci v létě 1918 přesouvali stovky kilometrů daleko – až
na balkánskou frontu, kde útočili
Italové a francouzsko-britský expediční sbor. Albánská močálovitá
krajina kolem Ljušné jim na zdraví
nepřidala, ani velmi namáhavý
přechod strmých, vysokých albánských hor až do přístavu Kotor na území Černé Hory. Přístav
sloužil jako válečná základna rakousko-uherských lodí a berounský pluk zde vykonával strážní

službu až do 3. listopadu. Odcházel až jako úplně poslední. Teprve
25. listopadu se nalodili a přes
přístav Rijeku a Vídeň se dostávali
domů. O poznání dříve se vrátili vojáci náhradního praporu 88. pěšího
pluku, dislokovaného v maďarském
Szolnoku uprostřed dunajské kotliny – zde probíhal výcvik nováčků.
První navrátilci z války se domů
dostávali už koncem března 1918,
po zhroucení ruské fronty jako důsledku míru mezi Leninovými bolševiky a Německem. Šlo o příslušníky
berounského 38. domobraneckého
pluku, kteří padli do ruského zajetí. Někteří z nich přijížděli dokonce
v ukrajinských národních krojích.
Paradoxně ti, kteří v zajetí vstoupili
do československých legií, dobrovolnických jednotek bojující za státní samostatnost, ať již v Rusku,
Itálii nebo Francii, se vraceli často
až jako poslední.
Česká družina v Rusku, první
jednotka našich legií, se utvořila
v létě 1914 a již tehdy do ní vstoupili dva muži z Berouna. Takřka

Slavní Berouňané: Hugo Ullik

H

ugo Ullik (1838 – 1881) byl
synem soudního úředníka
v Berouně. V letech 1854 – 1861
studoval na pražské Akademii
v krajinářské škole Maxe Haushofera. V letech 1871 – 1874 pokračoval ve studiích v mnichovské krajinářské škole Eduarda
Schleicha. Po návratu do Čech se
živil jako malíř divadelních dekorací v Praze, Plzni a Bratislavě.
Jako ilustrátor přispíval kresbami českých hradů do časopisů
Květy a Světozor.

www.mesto-beroun.cz

Hugo Ullik roku 1868 namaloval oponu pro ochotnické divadlo
v Berouně s pohledem na město
a 1872 oponu pro Nymburk. Později maloval divadelní dekorace
v Kouřimi, Mladé Boleslavi, Lounech a také vytvořil romantickou
výpravu k premiéře Smetanovy
opery Tajemství v Prozatímním
divadle. Ve svých obrazech zůstal
věrný německé romantické krajinářské škole a vyhledával pitoreskní a idylické scenérie. Kromě
Alp maloval i okolí Prahy, Krkono-

vzápětí se utvořila Rota Nazdar
na opačné straně Evropy, ve Francii. Jeden z prvních mužů, jež se
do ní zapsal, se jmenoval Josef Jonáš (1894 - 1918). Dvacetiletý mladík z berounské hájovny na Lísku
a nositel francouzského Válečného
kříže za statečnost, padl během
vůbec posledního německého útoku u Cottenchy nedaleko Amiensu
(blíže viz RL č. 11/2018).
Ruskou legii čekala bezkonkurenčně nejdelší anabáze jakou si
vůbec lze představit. Po úspěšných
bojích s ruskými bolševiky se jí
podařilo ovládnout transsibiřskou
magistrálu a spolu s ní obrovské
ruské území. Po vojenské stránce
šlo o výkon, který získal mimořádný
respekt v řadách Spojenců a velmi
usnadnil jednání naší diplomatické
mise při uzavírání mírových smluv
v roce 1919. Domů se vraceli z Vladivostoku lodí prakticky přes celou
zeměkouli. Není divu, že poslední
transport dorazil domů počátkem
roku 1921. Ruští legionáři přijížděli domů až dva roky od vzniku
še a Šumavu. Smysl pro realistický
detail a barevné podání je v jeho
pracích zřetelnější než u mnoha
jeho současníků, kteří malovali
krajiny převážně
v ateliéru a nikoli
v přírodě.
Velkou dokumentární
cenu
mají
Ullikovy
obrazy
českých
a
moravských
hradů, protože zachycují starý stav
zřícenin, dnes již
mnohem více se-

republiky a někteří byli z vývoje
v nové rodící se republice zklamáni. To už je ale jiný příběh...
Z celkového počtu 3870 mobilizovaných během Velké války padlo
242 berounských mužů, z toho osm
legionářů. Dalších 110 legionářů
válku přežilo a dočkalo se samostatné republiky, za kterou bojovali. Válka sice skončila, ale boje neustaly.
Bylo třeba vojensky zabezpečit německojazyčná území státu, která se
odtrhla, bojovat o Těšínsko a o Slovensko, které obsadili maďarští
bolševici. Při těchto bojích zahynuli
další tři legionáři-dobrovolníci z Berouna.
Mýtus o hlavní úloze československých legií v procesu vzniku
státu prosazovaný politickou reprezentací vedl k nepěkným sporům. Vždyť i „rakušáci“ pomohli
díky jejich bojovým zkušenostem
udržet republiku v nejkritičtější
chvíli ohrožení v prvních dvou letech. Berounská městská rada se
proto jako gesto smíření a úcty
rozhodla postavit roku 1924
na hlavním náměstí pomník padlým vojínům a legionářům, jejichž
ostatky jsou rozeseté od severní
Francie až po Vladivostok, od Albánie až po Halič. Odpočívejte
v pokoji! Jiří Topinka, Státní okresní archiv Beroun n
šlých, i starý stav zámků a hradů. Ullikův obraz například dokládá stav hradu Karlštejn před
regotizací. n
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V Berouně líbám já,
vzkazuje autorka výstavy
M

V

MKC Beroun pořádá od 6.
ledna v KD Plzeňka taneční
kurzy pro dospělé, které opět povede Michal Padevět se svou taneční partnerkou Martinou Volfovou.
Tyto „pokračovací“ lekce navazují
na úspěšné, v listopadu ukončené kurzy pro začátečníky, není ale
určen pouze pro jejich absolventy
- přihlásit se mohou i další taneční
páry, které již základy tance ovládají. Cena kurzů (8 lekcí) je 3000
korun za 1 pár. Přihlásit se můžete mailem na info@mkcberoun.cz
do 15. 12. Tyto lekce nejsou určeny
začátečníkům - pro ně budou otevřeny kurzy od září 2019. n
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e středu 19. prosince se od 19:00 uskuteční již 19. cestovatelský
večer Modrýho Berouna na téma Tajemné podzemí očima malíře
a spisovatele. Malíř a spisovatel Jan Kobylák a speleolog Roman Mlejnek
přiblíží společné zážitky a zkušenosti ze speleologických expedic ze Slovinska - z Kamniškých
Alp, z Černé Hory - z pohoří Žijovo, z Makedonie
- z pohoří Jakupica a také z návštěvy lávových
jeskyní na Tenerife, z pohoří Teide. Beseda bude
doplněná i o promítání fotografií. (zb) n

oc

Objevte tajemné podzemí

ek

n Veronika Klikarová (25. 7. - 31. 8.)
n Alois Alan Majer (5. 9. - 12. 10.)
n Viktor Žabinský
(17. 10. - 16. 11.)
n Salon berounských výtvarníků
(21. 11. - 28. 12.)

Úspěšné taneční kurzy
budou od ledna pokračovat

B

n Alena Kupčíková (9. 1. - 1. 3.)
n Masopust - souborná výstava
studentů a absolventů
VŠ UMPRUM (9. 3. - 5. 4.)
n Tomáš Bím (17. 4. - 24. 5.)
n Talent (29. 5. - 20. 7.)

uzeum berounské keramiky láká také návštěvníky z Prahy. Tato reklama je umístěna Na Andělu. V Muzeu, které najdete v Zámečnické
ulici, si můžete prohlédnout stálou expozici, aktuální výstavu a ve stále větší oblibě jsou tzv. otevřené dílny, ve které si zájemci mohou sami vyzkoušet
práci hrnčířů a nakonec si i vlastní výrobek odnést domů. Více na www.
muzeumberounskekeramiky.cz. n

,p

Výstavy v Městské galerii Beroun v roce 2019

M

Po s e d í m e

Kvůli prudérnosti publika čelila
také autorka na nejedné z výstav
invektivám, které vyvrcholily
na mezinárodním pódiu. Při udílení prestižní ceny Louis-Vouitton
Moet-Hennessy samotná manželka bývalého francouzského prezidenta  Bernadette Chirak odmítla
Aleně Kupčíkové cenu předat.
Autorka nicméně ve své zaťatosti
projekt Chlupatice v průběhu let
rozvinula do dalších cyklů – malování jedním ženským chloupkem,
reliéfy v nichž chloupky zlatila
a osazovala diamanty. Na to pak
navázala sérií smaltů z cyklu Kabaret ženy v jejím přirozeném
životě a dalšími cykly sjednocené
námětem ženy.
Její dílo tvoří nejen výtvarně
hodnotný celek, ale i důležitý příspěvek k dnešnímu chápání ženské sexuality a erotiky, a stejně tak
i ženské nezávislosti a svobody.
Průřez díla Aleny Kupčíkové můžete vidět v Městské galerii Beroun
od 9. ledna do 1. března. (ts) n

ce

ěstská galerie Beroun od 9. ledna uvede novou výstavu s názvem V Berouně líbám já. Návštěvníci se mohou těšit na obrazy Aleny
Kupčíkové,  která na české výtvarné
scéně působí řadu let.
Nejvíce na sebe autorka upozornila svojí volnou tvorbou. Už
od roku 2000 totiž zpracovává téma
osobní fascinace ženským tělem,
které fyzicky propojovala se svými
uměleckými artefakty. Tak v cyklu
nazvaném „Chlupatice“ přenášela
části těl svých modelek do prostoru
díla. Vyžádala si od nich chloupky
z ohanbí a ty pak lepila na papír
do podoby subtilních kresebných
reliéfů, jejich portrétů nebo aktů.

2018 2017
2016
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2015 20

201
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PRO VÁS JEDEME STÁLE NA PLNÝ PLYN

Městské kulturní centrum Beroun Vám přeje klidné Vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku.

Vánoční
Výstava připomíná historii Chanson Time
šanoniérka GabrieJ edinečná
berounského tenisu
la Fritschová zve 18. prosince

V

rámci oslav 90. výročí organizovaného tenisu uspořádal Tenisový oddíl TJ Lokomotiva
Beroun ve spolupráci se Státním
okresním archivem Beroun výstavu fotografií z let 1980 - 1997,
které zachycují život oddílu v tomto přelomovém období. Výstava
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Život s tenisovou raketou se koná
od 12. listopadu do 18. ledna
2019 ve Státním okresním archivu Beroun (1. patro), U archivu
1633 v Berouně 2 (mezi bývalou
Tibou a dálnicí). Zájemci mohou
výstavu navštívit každé pondělí
a středu od 10:00 do 17:00. (jt) n

od 20:00 do klubové scény KD Plzeňka na Vánoční Chanson Time. Bude
zpívat nejen melodie ve stylu Edith
Piaf, ale i další světové evergreeny
a filmové melodie. Doprovázet ji
bude Radim Linhart Trio. Vstupenky
lze kupovat v Městském informačním centru nebo na místě před začátkem koncertu. (aš) n
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Projekt „Zahraniční praxe
jako základ života“

S

Berounská kapela Save the
Emotion chce dobýt svět

V

prosinci slaví berounská kapela Save the Emotion tříleté
výročí. Za tuto krátkou dobu ušla
pořádný kus cesty. Pětičlenná kapela ve složení Kryštof Sunkovský,
Jiří Sejf, Dominik Potěšil, Dane Klika a Lukáš Veselý hraje Indie-Pop/
Rock. Členy kapely jsme požádali
o krátký rozhovor.
n Jaké byly vaše začátky?
Byly dost těžké už jenom kvůli
tomu, že nikdo z nás neměl zkušenosti se skládáním písniček nebo
dokonce s pořádáním koncertu.
Největší zlomový bod znamenal náš
první profesionální videoklip pro
single Side by Side. Díky téhle písničce jsme se dostali na ÓČKO KB
Band Academy, kde jsme společně
s kapelou Pomlky vyhráli. Díky téhle soutěži jsme dostali možnost
poznat nové lidi z hudebního světa,
získat zkušenosti, ale také si zahrát
na festivalu Rock for People a natočit další singl „I‘m not whole“
s videoklipem, který následovně

byl zařazen do ÓČKO HITY a taky
do Hitparády Rádia Kiss.
n Co vás v nejbližší době čeká
a kde si vás mohou naši čtenáři
poslechnout?
Momentálně pracujeme na albu.
Snažíme se skládat hodně písniček,
abychom měli z čeho vybírat. Samozřejmě budeme chtít příští rok
hrát na festivalech, protože právě to
nás nejvíc baví. Poslechnout si nás
můžete na Youtube, Spotify, Itunes
a Bandzone. Všude nás najdete pod
názvem Save the Emotion.
n Na závěr nám prozraďte, jaké
máte s kapelou cíle?
Náš plán je udělat si jméno
ve světě a hrát na největších festivalech. Příští rok bychom už rádi
vystupovali v sousedních zemích.
Rádi bychom v budoucnu chtěli
vyhrát nějaká ocenění. Nic ale není
zadarmo, bude nás to stát mnohem větší úsilí, ale jsme připraveni se do toho pustit.
Natálie Onderková n

Swap v Berouně využily desítky lidí

V

prostorách čítárny MIC proběhl v sobotu 10. listopadu již
třetí berounský SWAP – aneb chytrá
výměna. Cílem swapů je omezit zbytečné nakupování, měnit nákupní
zvyklosti a především využít místní
zdroje.  Právě lokální, přímá výměna šetří zdroje a je ekologická.
I tentokrát bylo v průběhu celé
akce z čeho vybírat. Vyměnilo se velké
množství knih, oblečení, domácích

potřeb, kosmetiky, hraček a bižuterie.   Děkujeme MKC za poskytnutí
prostor a podporu. Díky patří také
všem, kteří s přípravou a realizací
akce pomohli a samozřejmě také
více než stovce lidí, kteří přišli. Část
oblečení, které se nevyměnilo, putuje do Diakonie Broumov a ostatní
zbylé věci byly předány Farní charitě
Beroun. Další SWAP plánujeme uspořádat na konci ledna. (lh) n

OŠ a SOU Beroun-Hlinky
získala již počtvrté grant
z programu EU na odbornou stáž
svých žáků v projektu ERASMUS+.  
Novou aktivitou byla stáž v Itálii, v Dolomitech, v regionu Alto
Adige, v podniku Panificio Betta.
V termínu od 21. 4. do 5. 5. se jí
zúčastnily čtyři žákyně učebního
oboru cukrář, které doprovázela
učitelka odborného výcviku.
Žáci oborů cestovní ruch, podnikání, cukrář, kuchař -   číšník,  
kuchař a stravovací a ubytovací
služby odjeli v období od 19. 5.
do 2. 6. do Itálie, do oblati Emilia -  
Romagna. První týden žáci absolvovali odborný program v hotelové škole IAL v Gatteo Mare, kde
se zúčastnili kurzů středomořské
kuchyně. Druhý týden pracovali
podle svého odborného zaměření
v jednotlivých hotelech.
Ve stejném termínu odjeli žáci
technických oborů na odbornou
stáž do Prešova.   Stredná odborná technická škola v Prešově
zajistila odbornou praxi v jednotlivých podnicích.
Novou zkušeností byla dlouhodobá stáž dvou žáků z oboru
kuchař-číšník na Sardinii v termínu od 21. 6. do  26. 6. Stáž probíhala  v hotelovém rezortu Free
Beach Club v Costa rei na jiho-

Vyzkoušejte Snoubení vína a hudby

S

noubení vína a hudby – v sobotu 8. prosince si nenechte ve vinárně
Barrande ujít hudební vystoupení s názvem „Snoubení vína a hudby“
v podání dívčího flétnového kvarteta Napříč. Irena Ekrtová, Sandra Malá,
Pavla Žufníčková a Markéta Kelnerová vám zahrají nevšední směs komorní
vážné hudby různých stylových období od renesance až po modernější styly. Počet míst k sezení je omezen, rezervace vstupenek je možná v Barrande
nebo na email info@crianza.cz. Večer plný hudby začne v 18:00. (jm) n

Tajemná místa nejen Berounska

F

ilmy o tajemných místech nejen
Berounska můžete zhlédnout
na předvánočním posezení se spi-

Poděkování za finanční podporu

D

ětský domov a Mateřská škola Beroun, příspěvková organizace, děkuje za finanční podporu NF ALBERT v roce 2018. Finanční podporu získalo zařízení prostřednictvím grantového programu
„Bertík pomáhá 2018“ a další finanční podporu obdrželo z výtěžku
z běhu pro NF ALBERT.
Díky této finanční podpoře mohlo toto zařízení realizovat psychoterapeutické činnosti pro děti z dětského domova a plavání pro děti
s kombinovaným postižením jako volnočasovou aktivitu. (jm) n
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východě Sardinie.   Pod vedením
italských odborníků pracovali
v hotelové kuchyni.
Poslední aktivitou v rámci
projektu „Zahraniční praxe jako
základ života“ v programu ERASMUS+  byla mobilita pracovníků
ve dnech  10. 9. – 15. 9. 2018 v Itálii. Pedagogové se zde setkali s našimi žáky, kteří zde absolvovali
dlouhodobou stáž a mohli tak
posoudit, co nového se pod vedením italských odborníků naučili.
Mobility se zúčastnilo celkem
31 žáků a 6 pracovníků školy,
kteří získali nové profesní zkušenosti ze zahraničního tržního
prostředí, zlepšili se v cizojazyčné komunikaci a posílili sociální
kompetence. (it) n

sovatelem Otomarem Dvořákem.
V cyklu besed Setkání s autory, které máte rádi uzavřeme letošní rok
ohlédnutím za knižní a filmařskou
tvorbou O. Dvořáka spolu s přehlídkou nejzajímavějších akcí Marie
Holečkové ve fotografiích Vojty Karpíška a Jiřího Pavlise.
Setkání se koná ve středu 19. prosince v 17:30 v berounské knihovně.
V závěru bud připravena autogramiáda knižních novinek Nakladatelství MH. Vstup volný, akce se
koná za finanční podpory města
Beroun. (mh) n
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Podpořte pohybem projekt Klubíčka
n Nadace ČEZ podpořila projekt Klubíčka na rozšíření činností tréninkového
pracoviště o pojízdnou kavárnu KlubkoCafé částkou 80 000 Kč. Aby je Klubíčko obdrželo, musí nejprve získat body v aplikaci EPP Pomáhej pohybem – viz
www.pomahejpohybem.cz. Nadace ČEZ poté body přemění na peníze, které
věnuje Klubíčku na nákup kávovaru a mobilního stánku „na míru“.
Od září Klubíčko buduje nové prostory na adrese Beroun, U Archivu
156. Zde vzniká cvičná kuchyňka, ve které budou klienti péct sladké a slané
pečivo, a tvořivá dílna. Produkty pak budou k dostání v pojízdné kavárně
KlubkoCafé spolu s dobrou kávou, kterou budou zákazníkům připravovat
klienti Klubíčka.
Pomozte získat potřebné body. Aplikace se může používat nejen při sportování, ale i při chůzi, takže získat body pro Klubíčko může opravdu každý.
Aplikace se instaluje do mobilu, pak ji stačí jen zapnout při jakýchkoliv aktivitách a poté připsat body Klubíčku – projekt „Rozšíření pracoviště o pojízdnou kavárnu“. (ap) n

Mateřinka slavila padesátiny

M

ateřská škola Pod Homolkou Beroun si v letošním roce připomíná
50. výročí od svého založení. Oslavy vyvrcholily 3. listopadu, kdy
se v areálu školy sešli bývalí a současní žáci, rodiče, bývalí pracovníci
i široká veřejnost. Součástí programu byla také vystoupení dětí, která
na návštěvníky udělala veliký dojem. n

Prostor pro mámy samoživitelky
Občanská poradna REMEDIUM
mění od ledna konzultační den

O

K

aždé páté dítě vychovává
podle statistik jenom jeden
z rodičů. Většinou to bývají matky. Pro děti v těchto neúplných
rodinách pak bývá zásadní dostat
se do společnosti jiných osob, aby
byla posílena pravděpodobnost jejich úspěšnosti v životě. Na situaci
matek i dětí zareagovala nezisková
organizace Prostor pro rodinu,
která v Berouně provozuje dětskou
skupinu Medvídek. Díky podpoře
KB Nadace Jistota může poskytnout matkám samoživitelkám péči
o děti zdarma.
„Jsem moc vděčná za podporu
Nadace Jistota a programu Srdeční
záležitost, protože díky nim můžeme v berounském Medvídkovi
poskytnout až 17 hodin týdně zdarma.“ říká ředitelka Karolina Nedělová. Službu je možné čerpat v tří-
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hodinových blocích, z nichž rodič
přispívá pouze na jednu hodinu.
Přihlášky a více informací na nedelova@prostorprorodinu.cz. (kn) n

bčanská poradna REMEDIUM
pomáhá občanům zorientovat se ve svých právech a povinnostech, pomáhá nacházet řešení
tíživých životních situací zejména:
dluhů, majetkoprávních vztahů
a ochrany spotřebitele, bydlení,
rodinných a mezilidských vztahů,
sociální problematiky, pracovněprávních vztahů, zaměstnanosti
a dalších. Zároveň pracuje bezplatně, nezávisle a důvěrně.
Od 2. 1. 2019 dojde v kontaktním
místě Beroun ke změně ve dni poskytování poradenských služeb pro

občany. Konzultace budou probíhat
vždy ve středu od 9:00 do 12:00 (bez
objednání), od 13:00 do 16:00 (pro
předem objednané). Adresa: V Pražské bráně 74 (budova Komerčního
centra u dolní brány, 2. patro),
266 01 Beroun. Informace o poskytované poradenské službě získáte
a objednat se můžete každé pondělí a úterý vždy od 12:30 do 15:30
na telefonním čísle 272 743 666
nebo prostřednictvím e-mailu:
obcanskaporadna@remedium.cz,
web:   www.remedium.cz, www.dluhovylabyrint.cz. (hk) n

n Děti ze závodské základní školy si na procházce Berounem připomněly 100. výročí založení Československé republiky. Během svého výletu navštívily dům dětí a mládeže, kde si prohlédly místní zookoutek.
Další jejich kroky vedly do Muzea Českého krasu, kde se koná výstava TGM Mýty a skutečnost. Poznávací
procházku Berounem školáci zakončili na Městské hoře, kde nevynechali medvědárium. (kh)
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Taekwon-do se v Berouně daří

V

Největší škola taekwon-do
ITF Ge-Baek Hosin Sool, která
má pobočku i v Berouně, se v podzimních celorepublikových závodech umístila opět na nejlepších

n Úspěšná berounská sportovkyně
Eliška Fuxová (vlevo)

Adam Nevelöš vybojoval
desáté místo na ME

S

kvělého výsledku v konkurenci nejlepších závodníků z celé
Evropy dosáhl Adam Nevelöš v náročném závodě, kdy se během šesti
závodních dnů vystřídaly všechny
jachtařské podmínky od velmi slabého až po velmi silný vítr. Adam
skončil na desáté příčce. (jn) n

místech. Jako každý rok se i tento
konaly na podzim dva ze tří nejdůležitějších závodů v roce, které se
podařilo vyhrát, a získat tak titul
nejúspěšnější školy České republiky již poněkolikáté za sebou.
Říjnového
Celorepublikového setkání středisek talentované
mládeže se účastnili Eliška Fuxová z Berouna, dále Diana a Sandra Fuňovy, David a Vít Sahulovi.
Všichni jmenovaní si domů odvezli
za své výkony madaile.
Na Mistrovství České republiky,
které se konalo v listopadu, soutěžilo
28 škol s 327 závodníky, z nichž bylo
opět 86 jednotlivců členy naší školy. K celkovému vítězství mimo jiné
znovu dopomohly závodní výsledky
výše jmenovaných sportovců. Chcete
si zacvičit i vy?  Přijďte za námi každou středu od 15:00 do TJ Lokomotiva města Beroun. Bližší informace
na www.tkd.cz. (kd) n

Mladší žáci Keltů ovládli Rebel cup

H

okejbalisté SK Kelti - mladší žáci vyrazili 27. října na turnaj Rebel cup
2018 do pražských Čimic. Prestižní a dobře obsazený turnaj zastihl
celek Keltů v dobré kondici a spojené síly obou týmů mladších žáků ukázaly
potenciál této kategorie v berounském klubu. Rozhodně je na čem stavět,
navzdory tomu že kategorii postihla rozsáhlá marodka a nejelo několik opor
týmu ročníků 2006. Kelti na turnaji nepoznali hořkost porážky a vychutnali
si plnými doušky nejen všechna utkání, ale i atmosféru dobře připraveného
a zorganizovaného turnaje! Výsledky jednotlivých zápasů: HBC Nové Strašecí vs. SK Kelti 0:3, HBC Svítkov Stars Pardubice vs. SK Kelti 1:2, SK Kelti vs.
SK Rebel 2:0 a SK Kelti vs. HBC Hostivař 3:1. (rn) n

Plavci na vítězných příčkách nechybí

V

elká cena Prahy 2018
Výprava berounských plavců
ve složení Jakub Cihlář, Tomáš Ludvík, David Ludvík, Tadeáš Neliba, Tomáš Míka a v neposlední řadě Lukáš
Uxa se 14. 10. vypravila na Velkou
cenu Prahy. Nejúspěšnější byli bratři Ludvíkové, kteří společně přivezli
čtyři zlaté, jednu stříbrnou a dvě
bronzové medaile.

Z

imní přebor
Středočeského kraje a Prahy
David Ludvík zářil i na dalších závodech, a to na Zimním přeboru
Středočeského kraje a Prahy. S šesti
zlatými, jednou stříbrnou a jednou

bronzovou medailí se stal jedním
z nejúspěšnějších plavců závodu.
Další cenné kovy přidali Tomáš Míka
a Tadeáš Neliba.

Č

eský pohár
Začátkem listopadu se v Jihlavě konalo 6. kolo Českého poháru
v plavání, což je nejvyšší dlouhodobá tuzemská soutěž. David Ludvík se
představil ve skvělé formě a stal se
druhým plavcem v berounské historii, jenž dokázal v Českém poháru zvítězit. Před ním se to podařilo
jen jeho staršímu bratru Tomášovi.
Skvěle se vedlo i Tomáši Míkovi a Tadeáši Nelibovi, kteří na závodech
také hájili berounský oddíl. LoBe n

Posílejte nominace na sportovce Berounska
n Tradiční anketa Nejúspěšnější sportovec Berounska už se pomalu blíží.
Nejprve je ale třeba nalézt ty sportovce a týmy, které se objeví v nominacích
v jednotlivých kategoriích.
Už nyní můžete posílat nominace na e-mailovou adresu bezosport@
seznam.cz. Nominovat můžete jednotlivce do 18 a nad 18 let, týmy do 18
a nad 18 let, a také krajánka, což je sportovec bydlící v našem regionu, ale
závodící v jiném klubu. Pokud jste byli svědkem činu fair-play, pošlete nominaci i do této kategorie. U nominace uveďte, jméno a příjmení sportovce
(případě týmu), celek, za jaký závodí, sport, úspěchy v roce 2018, spojení
na závodníka či tým. Můžete zaslat i jeho fotografii. Více o anketě se dozvíte i na stránkách města Beroun a okresního sdružení České unie sportu
Beroun. Uzávěrka nominací je 20. prosince.
Slavnostní vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska se uskuteční 13. března 2019 opět v sále Kulturního domu Plzeňka. n

B
n Plavci na zimním přeboru - 1. místo
David Ludvík, 3. místo Tomáš Míka.

arbora Stejskalová z Berouna
se ve dnech 19. - 21. 10. zúčastnila za podpory města Beroun
Mistrovství Světa v extrémních překážkových závodech v anglickém
Brentwoodu. Povedlo se jí probojovat přes všech 100 překážek a dokončit trať v časovém limitu. Přivezla si tak pěkné 13. místo na 15 km
v kategorii 25-29 let. (ms) n
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