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Zastupitelé dali venkovnímu koupališti zelenou
Z
achovat či zrušit venkovní
koupaliště na Velkém sídlišti, to byla jedna z otázek, kterou
na svém zasedání 13. září řešili
berounští zastupitelé. Na stole
měli tři varianty řešení včetně
možnosti uzavření koupaliště a jiného využití lokality.
Zachování koupaliště a jeho
rekonstrukci podpořil Finanční
výbor ZM i Komise výstavby RM,
která zároveň nabídla pomoc při
vzniku studie na případnou rekonstrukci. Také v anketě, jíž se
v průběhu srpna zúčastnilo 995
lidí, se pro variantu další existence zařízení vyslovilo 93,8 %
respondentů, většina z nich však
požadovala zlepšení zázemí a doplnění atrakcí pro děti. S podobným názorem se setkal i zastupitel Jiří Pokorný, který s několika
dobrovolníky provedl na Velkém
sídlišti osobní průzkum a oslovil
přitom 756 lidí různých věkových
skupin. Přes 90 % z nich si přálo
koupaliště zachovat za podmínky,
že se jeho stav zlepší.
V zastupitelské diskusi zaznívaly převážně hlasy, které
zachování koupaliště podpořily.
Své ano vyjádřila i přítomná veřejnost. Současně se ale objevila
i řada argumentů poukazujících
na neekonomičnost provozu,
nízkou návštěvnost, vysoké náklady na rekonstrukci koupaliště
a neadekvátní provozní náklady
při malém využití pouhé tři měsíce v roce. „Je více než zřejmé,

Plavecká soutěž měst
n Ve středu 4. října se od 7 do 20
hodin uskuteční v Městském plaveckém areálu Tipsport laguna
další ročník Plavecké soutěže
měst. Zapojit se může každý bez
ohledu na věk. Plave se libovolným stylem na čas trať v délce
100 metrů. Každý, kdo přijde Beroun podpořit a soutěže se zúčastní, dostane pamětní list a jeden
volný vstup na hodinu do bazénu
a atrakcí. Přijďte podpořit své
město a pomozte udržet výborné
výsledky z minulých ročníků.  n
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že lidé nechodí na koupaliště
zejména kvůli tomu, jak vypadá.
V jakém stavu je. Roky do něho
nikdo neinvestoval. Dělaly se jen
ty nejnutnější údržbové práce.
Když ho město opraví, věřím, že
ti, co se jezdí koupat do Zdic, si
do něj opět najdou cestu,“ posta-

vil se za rekonstrukci koupaliště
starosta Ivan Kůs.
Na zastupitelstvu padl i návrh
na odložení tohoto bodu na další zasedání, pro nějž by vedení
města připravilo konkrétní návrh
rekonstrukce. V tomto případě by
však hrozilo nebezpečí, že pokud

by se o koupališti jednalo až v prosinci, nebyla by případná investice
do rekonstrukce, ale ani nezbytné
kroky na provozní sezónu 2018 zohledněny v rozpočtu na příští rok,
který prosincové zastupitelstvo
rovněž schvaluje.
dokončení na straně 2

n Město Beroun obhájilo prvenství v závodech dračích lodí, kdy mezi sebou změřily síly posádky

partnerských měst Goslar a Brzeg i sousední město Králův Dvůr. Závod byl dramatický do poslední
vteřiny. Berounu se podařilo porazit Králův Dvůr o několik centimetrů, jak ukázala cílová fotografie. Akce Berounský drak 2017 se uskutečnil první zářijový víkend a do kempu k břehu Berounky
přilákal stovky návštěvníků. Více na str. 5. n

Ceny města Beroun pro Marii Holečkovou a Karla Žáka

S

lavnostní večer ke Dni vzniku
samostatného československého státu je již neodmyslitelně
spojen s předáváním Cen
města Beroun. Letos se
koná ve čtvrtek 19.
října od 19 hodin
v Kulturním domě
Plzeňka.
„Jsem rád, že
se veřejnost aktivně
zapojuje a každým rokem přichází velký počet
návrhů na udělení těchto cen,“
konstatoval starosta Berouna
Ivan Kůs.
Výběr osobností nebo skupin,
které nakonec při slavnostním

večeru ceny získají, má ale svůj
vývoj a postup. Nejprve se návrhy
zabývá Letopisecká komise, následně Rada města a konečné slovo mají zastupitelé. Ti na svém zasedání
13. září rozhodli, že
Cenu města Beroun
letos získají Marie
Holečková a Karel
Žák.
Mgr. Marie Holečková bude oceněna za její
dlouhodobé aktivní a obětavé působení, kterým významně přispívá
k hlubšímu poznání a tím i k vytváření pozitivního vztahu široké
veřejnosti k městu Beroun, k jeho

regionu a k vlasti. RNDr. Karel
Žák, CSc. získá Cenu města Beroun za jeho dlouholeté vědecké
dílo v oblasti geologie a přírodních jevů berounského regionu
a za popularizaci výsledků svého
díla, kterým významně šíří a propaguje dobré jméno města Beroun
a jeho regionu nejen v České republice, ale i v zahraničí.
Slavnostním večerem provede moderátorka Lenka Kuhar
Daňhelová, úvodní slovo bude patřit RNDr. Václavovi Cílkovi, CSc.
Vstoupí The moles wing orchestra
a Acoustic Alliance. Do Kulturního domu Plzeňka zveme širokou
veřejnost, vstup je zdarma. n
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Zastupitelé dali venkovnímu
koupališti zelenou
pokračování ze strany 1
V závěrečném hlasování zvedlo nakonec ruku pro zachování
koupaliště 12 zastupitelů. Zastupitelé se dále usnesli, že budou
postupně pracovat na obnově
a revitalizaci koupaliště. „O  tom,
jak bude koupaliště nakonec vy-

padat a jaké služby návštěvníkům
nabídne, bude řešit studie a projektová dokumentace. Každopádně se budeme snažit o zatraktivnění areálu pro rodiny s dětmi
a zkvalitnění služeb, zejména občerstvení,“ doplnil místostarosta
Mišina. n

Okénko zastupitele

Most na Zavadilku: Otevření se blíží

M

ost na Zavadilku by měl být
otevřený 15. října. „SÚS
Kladno v současnosti kontroluje
stavbu podle stanoveného denního harmonogramu, který směřuje
k zprůjezdnění mostu právě k tomuto datu. Podle informací SÚS Kladno firma tento harmonogram plní,“
uvedl místostarosta Michal Mišina.
Beroun i okolní obce vyvíjely
na investora i stavební firmu neustále tlak, aby byly termíny uzavírky co nejkratší. Díky tomu se
podařilo zkrátit původně plánovanou devítiměsíční uzavírku téměř
na polovinu. „Neustále apelujeme

na investora stavby, aby byly termíny dodrženy,“ konstatoval Michal
Mišina.
Při rekonstrukci mostu na Zavadilku je město jen účastníkem
řízení, investorem je v tomto případě Středočeský kraj. Vzhledem
k tomu některé informace nedostává včas. Příkladem může být
první zářijový týden, kdy se město
dozvědělo u uzavírce průchodu
pro pěší přes most na poslední
chvíli. Nevyhovující termíny se ale
nakonec Berounu podařilo posunout tak, aby nenarušily především ranní cestu dětí do školy. n

n Jedna z otázek ankety ohledně řešení prostor berounského koupaliště
zněla: “Chcete zachovat venkovní bazén na Velkém sídlišti?“ Ankety k využití
bazénu se zúčastnilo 995 lidí, z nichž 94 % hlasovalo pro jeho zachování.
Domnívám se, že město velikosti Berouna by mělo mít venkovní bazén,
kde můžou hlavně děti a mládež trávit volný čas během letních měsíců. Nemyslím si, že bychom ho měli považovat za zbytečný luxus. Jeho opravu
a provozování posuzujme jako jednu z podpor rozumného životního stylu
lidí a podpor rekreačního sportu. Miroslava Holubová, politické hnutí ANO n

Mateřská škola pod Homolkou
má za sebou 1. etapu rekonstrukce

R

ekonstrukce Mateřské školy
Pod Homolkou si z městského
rozpočtu vyžádala 5,2 milionu korun. Během prázdnin se podařilo
vyměnit rozvody vody, odpadu, topení i elektřiny. Došlo i na některé

Propojovací chodník Plzeňská – Havlíčkova už slouží veřejnosti

V

úterý 5. září byly slavnostním
přestřižením pásky ukončeny stavební úpravy v Havlíčkově
a Plzeňské ulici a v prostoru před
Jungmannovou základní školou.

Cílem akce, jejíž náklady si vyžádaly zhruba 2,6 milionu korun,
bylo zvýšení bezpečnosti školáků
i ostatních chodců. Investorem
akce „Propojovací chodník Plzeň-

Nový zastupitel Radek Dolejš
n Berounské zastupitelstvo má od září
nového člena. Stal se jím Radek Dolejš
(Nezávislí Berouňáci), který je mimo jiné
i členem kulturní komise a redakční rady
Radničního listu. Nahradil tak Stanislava
Lidinského, který se mandátu zastupitele
vzdal. n
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ská – Havlíčkova“ a „Optimalizace semaforů Plzeňská“ je město
Beroun, generálním dodavatelem
stavby firma Strabag, a.s.
V průběhu prázdnin se tak zrušil
vjezd do Havlíčkovy ulice z ulice Plzeňské, který nahradil propojovací
chodník. Dva přechody pro chodce
v blízkosti základní školy nahradil
nový přechod řízený semaforem.
Vznikl i parkovací záliv pro rodiče
přivážející děti do školy.
Slavnostního otevření se zúčastnili jak představitelé města, dodavatel stavby, ale i ti, kteří budou
přechod využívat nejčastěji, tedy
školáci. „Nové řešení této lokality
a instalace semaforu především
zvýší bezpečnost chodců a hlavně
dětí,“ zdůraznil při slavnostním
otevření starosta Ivan Kůs.
Semafor přivítali rodiče i samotní
žáci. Například Adam ze sedmé
třídy, který za starostu Ivana Kůse
převzal úkol přestřihnout pásku, si
nové řešení chválí. „Ty dva přechody nebyly bezpečné, připomínali
nám to doma i ve škole, abychom
byli opatrní. Když jsem byl malý,
tak jsem se přes přechod bál. Rodiče mě vodili ke škole až do čtvrté
třídy,“ uvedl školák Adam. n

dílčí opravy. Stavební firma přes
prázdniny pod bedlivým pohledem
ředitelky mateřinky Jitky Haklové
zvládla všechny stavební práce
včas, a tak se se začátkem školního
roku mohly děti vrátit do uklizených
a nově vymalovaných tříd, ve kterých
po stavebním ruchu předchozích
týdnů nebylo ani památky.
Stavební práce byly zatím 1.
etapou rekonstrukce. Další etapa,
svým rozsahem podstatně větší, by
se měla uskutečnit v příštím roce
a město bude usilovat o dotaci. Mateřská škola Pod Homolkou, která
příští rok oslaví 50 let své existence,
bude kompletně zateplená včetně
střechy a vymění se zbývající okna.
Při slavnostním ukončení 1. etapy rekonstrukce byli do mateřinky
pozvaní zástupci města Beroun,
stavební firmy i spřátelených škol.
Děti všem poděkovaly připraveným
pásmem tanečků a písniček, za které dostaly zasloužený potlesk. n

n Děti z MŠ pod Homolkou poděkovaly za opravenou školku připraveným pásmem písniček a říkadel. n
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n Nové školáčky ZŠ Wagnerovo náměstí pozdravil starosta Ivan Kůs.

n Prvňáčky v ZŠ Komenského na Závodí
přivítal i místostarosta Michal Mišina.

n Ivan Kůs navštívil také soukromou Základní školu V Zahradách.

Prvňáčci mohou zkoušet motoriku ve speciálních omalovánkách

Š

koláci mají za sebou už měsíc
nového školního roku. Připomeňme si ale ještě první školní
den, který letos připadl na pondělí 4. září. V tento den se poprvé

do školních lavic některé ze čtyřech
berounských základních škol posadilo 252 prvňáčků. Tento výjimečný
den si nenechali ujít ani jejich rodiče a prarodiče.

V Kulturním domě Plzeňka
se v září řešila akustika

V

Kulturním domě Plzeňka se
v letošním roce uskutečnilo
několik investičních akcí. Jedné
z nich si návštěvníci všimnou hned
po příchodu do budovy, ve vestibulu totiž byla během prázdnin
položená nová podlaha. Celkem
180 metrů čtverečních nového povrchu Teraso, který je světlejší než
předchozí, celý vestibul prosvětlil
a opticky zvětšil. Investice si z rozpočtu vyžádala 267 tisíc korun.

V průběhu prázdnin se také
podařilo dokončit odvětrání suterénních prostor, konkrétně se jedná o prostor pod jevištěm a technickou místnost u sociálního
zařízení kavárny. V tomto případě
se vše včetně stavebních prací podařilo udělat za 80 tisíc korun.
Po 62 letech byly letos také
vyměněné parkety v hlavním sále
Plzeňky. Investice za 600 tisíc korun přispěje ke kvalitnímu využití
tohoto prostoru.
Z další novinky budou mít radost především herci a muzikanti,
kteří v kulturním domě vystupují.
Díky zastřešení zdvihací plošiny
už nemusí mít strach, že při špatném počasí by jim mohly hudební
nástroje nebo kulisy zmoknout.
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Zastřešení se vešlo do 30 tisíc korun. Na budově hereckých šaten
a zkušeben je nyní i podbití střechy, tato akce si vyžádala 40 tisíc
korun. V této budově letos došlo
k havárii na inženýrských sítích,
takže se musela udělat generální
oprava podlahy v hereckých šatnách za 20 tisíc korun. Po dvou letech provozu se interiéry Plzeňky
také nově vymalovaly, až na strop
v hlavním sále. Na tyto práce bylo
vyčleněno 65 tisíc korun.
Poslední velkou, ale zásadní
investicí v letošním roce, která se
uskutečnila v září, bylo vyřešení
akustiky na hlavním sále. Vycházelo se ze zpracované studie, kdy zvítězila ekonomicky nejméně náročná varianta, a to vyřešení akustiky
na jevišti. V praxi to znamená, že
se na celou plochu stropu jeviště
upevnila jednotná deska a pod ní
se zavěsilo dalších 9 desek o velikosti 1x2 metry, které tlumí zvuk.
Vyřešení akustiky na velkém sále
v tomto rozsahu vyjde na 200 tisíc
korun.
O  zmíněných novinkách
a vylepšení v Kulturním domě
Plzeňka se můžete osobně přesvědčit na akcích, které se zde konají. V říjnu vás zveme například
na koncerty v rámci mezinárodního hudebního festivalu Talichův
Beroun, ve čtvrtek 19. října se
uskuteční slavnostní večer v rámci oslav výročí samostatného Československa spojené s udílením
Cen města Beroun. Za pozornost
rozhodně stojí i akce pořádané
Městským kulturním centrem
a další. n

Novopečené školáky přišli
přivítat i zástupci města Beroun.
Starosta Ivan Kůs se vydal do ZŠ
na Wagnerově náměstí a potom
do soukromé základní školy V Zahradách. Protože v ZŠ Wagnerova letos otevřeli tři první třídy,
společné přivítání se uskutečnilo
na školním dvoře. Prvňáčci přišli
společně se svými novými třídními učiteli.
Místostarosta Michal Mišina

přišel pozdravit nové žáky v ZŠ
Komenského na Závodí. Všichni
prvňáčci letos od města dostali jako
dárek speciální berounské omalovánky. V nich si mohou zkoušet
i drobnou motoriku, než se pustí
do psaní písmenek.
Omalovánky s berounskou tématikou, které jsou ve velikosti A4,
si nyní za 20 korun můžete zakoupit
i vy. Prodej zajišťuje městské informační centrum. n

Nově označená zastávka na Závodí

V

ulici prof. Veselého v Berouně Závodí je nově označená
autobusová zastávka, původní
byla nevyhovující. Jedná se o zastávku u původního parkoviště
pod nemocnicí. Kvůli špatnému
parkování řidičů sem autobusy
ani nemohly zajíždět, a tak v praxi
cestující stáli u budovy záchranné

služby u silnice, kde jim řidiči zastavovali. Zde ale zastávka značená není, navíc autobusy tak zůstávaly stát v silnici.
Na problém upozornili místní
obyvatelé a odbor dopravy situaci
začal řešit. Výsledkem je nový povrch a vodorovné značení původní
zastávky, která je obousměrná. n

Začala oprava
Plzeňské brány

V

pondělí 11. září začala oprava Plzeňské brány. Stavební firma se
zaměří na vnitřní omítky, které jsou
poničené zatékáním do objektu, dále
se obnoví prasklá střešní krytina a lokálně se vymění latě. V rámci oprav se
také narovná lvíček na špičce brány.
Kvůli bezpečnosti chodců bylo kolem
brány postaveno lešení. Všechny uvedené stavební práce, které si vyžádají
zhruba 200 tisíc korun, skončí nejpozději na konci října. Současně se
připravuje projektová dokumentace
na opravu jižní části hradeb. n
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Městská knihovna
má novou kotelnu

Zemřel Jiří Rückl
n Dne 11. září zemřel po krátké
nemoci ve věku nedožitých 77 let
Ing. Jiří Rückl. Jeho osud byl spojen nejen s Nižborem a sklárnou
Rückl Crystal, ale i s Berounem
a celým regionem.

B

udova, ve které sídlí městská
knihovna, má novou, plynovou kotelnu. Investice za více
než 1,6 milionu korun vyřeší vytápění celého objektu, kde kromě
knihovny sídlí například i Klub
důchodců Beroun. Stavební práce
skončily 12. září. n

Vánoční strom
pro Beroun

Vždy podporoval město Beroun včetně řady akcí, kterých
se i rád osobně účastnil, ať již se
jednalo o Talichův Beroun nebo
třeba předávání Cen Trilobit. Stal
se prvním senátorem za volební obvod Beroun v roce 1996.
Post obhájil v dalších volbách
a politické kariéře se věnoval až
do roku 2004.
Poté politickou scénu opustil
a vrátil se zpět do svého milovaného Nižbora a tomu, co mu bylo
nejbližší. K rodině a sklářství.  
Město Beroun vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast. n

Berounská sportovní zve
na školní hřiště do Hlinek P

M

ěstské školní hřiště prošlo
v průběhu léta opravou.
„V srpnu se opravil tenisový kurt,
který je znovu nalajnovaný, položili jsme nový povrch u základních
čar tak, aby míčky pořádně odskakovaly a povrch byl celistvý,“
konstatoval Antonín Marx, ředitel
Berounské sportovní, a.s.
Ale změny jsou znát i na atletické
dráze. „Nejprve jsme celou dráhu
sanovali, vyčistili, napenetrovali,
a pak se položil nový povrch. Drobné opravy jsme provedli i na zbylých
sportovištích městského školního
hřiště,“ vysvětlil Antonín Marx.

Vchod do Kaple Panny Marie Bolestné

Povrch všech sportovišť je tak
nyní stoprocentně připravený pro
všechny zájemce, kteří si zde budou chtít protáhnout tělo. Využití
areálu je opravdu pestré. Zahrát
si zde můžete tenis, basketbal, nohejbal, volejbal, hokejbal, malou
kopanou, stolní tenis, využití zde
najdou atleti. Prostory ale využívají lidé i k dalšímu skupinovému
cvičení a tréninku, například tai
– chi.
Městské školní hřiště mohou
zájemci využívat sedm dní v týdnu. K dispozici mají i zázemí, tedy
šatny, sprchy, občerstvení. Lze
zapůjčit sportovní náčiní, například tenisové rakety, míče, to vše
za symbolickou cenu. Areál má
venkovní osvětlení, takže sportovat můžete až do večerních hodin. Více informací nejen o Městském školním hřišti Hlinky, ale
také o dalších městských sportovištích najdete na webové stránce
www.berounskasportovni.cz. n

okud vlastníte vhodný, pěkně rostlý strom
a máte zájem ho věnovat pro
vánoční výzdobu města, kontaktujte nás, prosím, na tel.
č. 311 654 180 nebo e-mailem na uprr@muberoun.cz.
Strom by měl být vysoký 15 až
20 metrů, aby bylo možné ho
převézt. Rádi zveřejníme vaše
jméno v Radničním listu. n

Úřad práce ČR a město Zdice
Vás zvou na akci

Veletrh práce
a vzdělávání 2017
Prezentace nabídky zaměstnavatelů, středních škol a učilišť.

Kdy:

11. 10. 2017 od 9:00 do 16:00 hod.

Kde:

Společenský dům Zdice, Husova 369, Zdice
Vstup zdarma
Město Zdice

Výzva občanům: nebuďme
lhostejní ke svému okolí

K

aple Panny Marie Bolestné má zrestaurované vchodové dveře.
V průběhu prázdnin se na objekt zaměřili tesaři a kameníci. Kromě
rekonstrukce vchodových dveří včetně nového kování se opravilo i kamenné ostění vstupních dveří, sokl vstupního rizalitu a kamenné ostění
u studničního stavení. Stavební práce skončily k 31. srpnu a vyžádaly si
přes 300 tisíc korun. n

Kde hledat informace o AVE Beroun
n Pro ty, kteří si zvykli vyhledávat informace o Technických službách Beroun na stejnojmenném webu, máme následující upozornění. S přechodem
této společnosti pod hlavičku AVE již tento web není funkční.
Základní informace o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu, blokovém čištění ulic, provozovaných zařízeních a kontakty najdete
na www.ave.cz/cs/provozovny/stredocesky-kraj/technicke-sluzby-berouns.r.o-10312. n
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N

ově zasazená lípa v parku
na berounském Závodí se
opět stala terčem řádění neznámého vandala. Strom někdo
v noci ze soboty 8. na neděli 9.
září polámal. Podobná situace
se přitom stala před několika
měsíci. Město Beroun proto
prosí občany o spolupráci.
Pokud budete svědky nebo
budete mít podezření na ničení
veřejného majetku, kontaktujte
městskou policii na čísle 156. Jestli máte konkrétní informace k poškození lípy na břehu Berounky,
sdělte je také městské policii. n
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Partnerské město Goslar
podpořilo Klubíčko
S činností Klubíčka se můžete seznámit v televizním
magazínu Klíč již 4. října

V

ýtěžek z prodeje stánku berounského
partnerského
města Goslar při podzimních
hrnčířských trzích putuje letos
k místnímu klubu Klubíčko. Zastupující starostka Goslaru Re-

nate Lucksch, radní Axel Dietsch
a Susanne Roßdeutscher z odboru kultury předali v sobotu 9.
září předsedkyni Klubíčka Aleně

Peckové symbolický skleněný hrníček s částkou 17 494 Kč. „Dar
využijeme na přístavbu našeho
bezbariérového penzionu Klubíčko, jehož služby střídavě využívá
celkem 45 klientů s těžkým zdravotním i mentálním postižením,“
uvedla Alena Pecková při předání
daru, které proběhlo stylově právě ve vrážském penzionu.
Jak to v Klubíčku chodí, se
můžete sami přesvědčit v televizním magazínu nejen pro tělesně
postižené Klíč, který bude Česká
televize vysílat 4. 10. 2017 okolo
16:00. Televizní štáb natáčel v organizaci pečující o děti a dospělé
převážně s těžkým zdravotním
postižením a seniory Klubíčko
Beroun, z.ú. 12. a 13. září. S klienty strávil dva celé dny od ranní
rozcvičky, až do večerních hodin.
Na kameru se ukázal i pes, aby
pomocí canisterapie pozitivně
působil na fyzickou i psychickou
pohodu klientů. n

Hrnčířské trhy baví i pomáhají

V

rámci Hrnčířských trhů
a oslav Dnů evropského dědictví přijeli do Berouna na pozvání města zástupci německého
Goslaru a polského Brzegu. Zastupující goslarská starostka Renate
Luksch a brzegský starosta Jerzy
Wrebiak se mimo jiné zúčastnili
společně se svým berounským
protějškem Ivanem Kůsem předávání ceny města Zlatá brána, které odborná porota, v níž zasedla
i městská architektka Dana Vilhelmová, uděluje každoročně třem
vybraným hrnčířským stánkům
za mimořádnou uměleckou, řemeslnou a tvůrčí úroveň díla. V soutěži na téma „Zahradní keramika“
byla mimo jiné oceněna dvojice
hrnčířek Vanda Grecová a Valerie
Stehlíková z Prahy za své originálně ztvárněné smrže (na snímku
vpravo).
Na hrnčířských trzích se opět
prezentovali polští výtvarníci se
svou originální Boleslawieckou
keramikou. Na společné večeři
zástupců partnerských měst se
diskutovalo o aktuálních tématech
např. o zkušenostech s čerpáním
dotací z programu Erasmus nebo
odstraňování škod po povodních,
které koncem července postihly
německý Goslar. Berounští zastupitelé na svém zasedání 13.

září souhlasili s uvolněním částky
ve výši 1000 Eur na pomoc Goslaru. Stejnou částku poskytli Goslarští Berounu při povodních v roce
2002.
Hrnčířské trhy mají i svůj
charitativní rozměr. „Příspěvky
od stánků s občerstvením jsme
opět věnovali na dobročinnou

sbírku Katolické farnosti Beroun.
Částka ve výši 62250 korun bude
použita na opravu zdi berounské
fary. Na stejné účely půjde i výtěžek Hrnčířské tomboly, konkrétně
40 tisíc korun. Na bezplatných
parkovištích zase řidiči přispěli
dobročinným organizacím Dobromysl a Klubíčko více než čtrnácti
tisíci korunami,“ uvedl organizátor trhů Vladimír Izbický. n

Berounka patřila dračím lodím

P

rvní zářijový víkend patřila Berounka a místní kemp opět závodům
dračích lodí. Na vodní hladině si to mezi sebou rozdaly desítky závodních týmů a všichni si užili skvělou atmosféru. V sobotu odpoledne se
konal i tradiční závod partnerských měst, kdy se mezi sebou utkaly posádky reprezentující Beroun, německý Goslar, polský Brzeg a Králův Dvůr.
V těsném souboji mezi Berounem a Královým Dvorem nakonec vítězství
obhájil Beroun. Posádku posílil rovněž místostarosta Michal Mišina, který
pak z rukou starosty Ivana Kůse převzal pohár pro vítěze.
Poprvé se na závody přijeli podívat i obyvatelé města Vienenburg, který
je úředně spojen s Goslarem. Závody dračích lodí provázel bohatý doprovodný program. Nechyběl lunapark pro děti, půjčovna paddleboardů, stánky s občerstvením. V sobotu odpoledne si pak návštěvníci užili vystoupení
kapely Las Vegas. n
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TALICHŮV BEROUN

2017
8. 10. – 21. 11.

XXXV.

ROČNÍK

MEZINÁRODNÍHO
HUDEBNÍHO
Podrobný i doprovodný program naleznete
FESTIVALU
v programové brožuře a na WWW.TALICHUVBEROUN.EU

8. 10. 2017 | 19:30

7. 11. 2017 | 19:30

KOSTEL SV. JAKUBA, BEROUN
PROLOG FESTIVALU

KD PLZEŇKA, BEROUN
SDRUŽENÍ HLUBOKÝCH ŽESŤŮ
ČESKÉ FILHARMONIE

(není součástí abonmá)
Vladimír Roubal – varhany,
Trubači Pražského hradu – žesťový soubor
Anonym z Horní Sloupnice | Johann Sebastian
Bach | Pavel Josef Vejvanovský | Joseph
Ferdinand Norbert Seger | Jean François
Dandrieu | Georg Philipp Telemann | Josef Suk
| Antonín Dvořák | Marc-Antoine Charpentier |
Michel-Richard de Lalande

Robert Kozánek – umělecký vedoucí,
Břetislav Kotrba, Lukáš Moťka,
Jaroslav Tachovský, Karel Kučera – trombony,
Karel Malimánek – tuba
Johann Christoph Pezel | Johann David
Heinichen | Pavel Josef Vejvanovský | Antonín
Dvořák | Pietro Mascagni | Johannes Brahms
| Ivan Zelenka | Merle Robert Travis | Mojmír
Bártek | Josef Vejvoda

10. 10. 2017 | 19:30

14. 11. 2017 | 19:30

KD PLZEŇKA, BEROUN
MUSICA FLOREA

KD PLZEŇKA, BEROUN
PĚVECKÝ SBOR MASARYKOVY
UNIVERZITY

Marek Štryncl – umělecký vedoucí/
dirigent
Antonio Vivaldi | Johann Sebastian Bach |
Antonín Dvořák

Ivo Bartoš – klavír, Michal Vajda – dirigent
Antonín Dvořák | Leoš Janáček |
Wolfgang Amadeus Mozart |
Jan Novák | Petr Eben | Jan Slimáček
| Bedřich Smetana | Petr Iljič Čajkovskij
| Giuseppe Verdi | Ivan Hrušovský
| Klement Slavický | Zdeněk Lukáš |
Antonín Dvořák

17. 10. 2017 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN
JANÁČKOVO TRIO

Irena Jakubcová – housle, Jan Keller –
violoncello, Markéta Janáčková – klavír
Vojtěch Jírovec | Bohuslav Martinů | Chick
Corea | Antonín Dvořák

24. 10. 2017 | 19:30

KD PLZEŇKA, BEROUN
FANDANGO: podmanivý svět
tradičního španělského tance

Ludovica Mosca – kastaněty, historický tanec,
Lucie Guerra Žáková, Petra Žďárská – cembalo
Jean Henri d´Anglebert | Domenico Scarlatti |

Jan Meisl | Johann Sebastian Bach, Christian
Petzold, Johann Adolph Hasse, Carl Philipp
Emanuel Bach | Padre Antonio Soler | Luigi
Boccherini

31. 10. 2017 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

21. 11. 2017 | 19:30
KD PLZEŇKA, BEROUN

Jan Talich – housle (prezident MHF Talichův
Beroun), Petr Jiříkovský – klavír
Johannes Brahms | Bohuslav Martinů |
Josef Suk | Bedřich Smetana

Jana Boušková – harfa
Josef Suk | Antonín Dvořák | Bedřich Smetana

Změna programu vyhrazena.
KD Plzeňka, Plzeňská 83, Beroun

Dlouholetý
partner:

Sponzoři:
Generální
partner:
Mediální partneři:

Spolupráce:

Talichův Beroun letos
nabídne osm koncertů

M

ezinárodní hudební festival
Talichův Beroun právě vstupuje do své 35. sezóny. Stalo se již
příjemným zvykem, že jeho součástí nejsou jen samotné koncerty, ale
i řada doprovodných akcí. Podzim
a společenský život v Berouně je tak
bez nadsázky už po několik desetiletí spojen s Talichovým Berounem.
Ten by ale nebyl, čím je, bez
těch nejdůležitějších. Bez nadšených diváků, kteří každoročně plní
hlediště. Pozornosti veřejnosti si
váží i Ivan Kůs, starosta města Berouna a ředitel festivalového výboru. „Oceňuji zájem a účast abonentů. To jsou totiž ti, kteří Talichův
Beroun udržují na úrovni a my se
snažíme o to, aby ta úroveň byla
rok od roku vyšší. Mým osobním
cílem je svébytnost Talichova Beroun, aby vstoupil do podvědomí

širšího regionu, nejlépe celé České
republiky. U některých koncertů se
to už daří, což mě velmi těší,“ uvedl Ivan Kůs.
Podle jeho slov je proto potřeba, aby kromě začínajících umělců
vystupovali v rámci festivalu i věhlasní hudebníci. „Letošní ročník
je zásluhou dramaturga Petra Kadlece na vysoké úrovni,“ míní Ivan
Kůs.
Renomé festivalu potvrzuje
fakt, že nad ním převzal záštitu ministr kultury Daniel Herman. „Další potěšující zprávou je skutečnost, že Středočeský kraj poskytl
na jeho pořádání dotaci ve výši
100 korun,“ upozornil starosta.
„Městské kulturní centrum, které
je organizátorem festivalu a zajišťuje jeho financování, má tak o starost méně,“ dodal.

Slovo dramaturga festivalu

V

době, kdy už Václav Talich nedirigoval – po těžkých
letech pronásledování komunistickým režimem napsal svému mladému příteli Ivanu Medkovi svým
způsobem neuvěřitelný dopis. „Tento týden jsem si četl
v Novosvětské symfonii. Omýval jsem ji ze starého nánosu. Oprošťoval od literatury, snažil se zachytit prostou
lapidárnost její hudební řeči, tak jímavé, že tak neproblematicky prosté! (…)
Kolik mladické povýšenosti i pýchy se tu rozplyne v moudrém poznání, že není
cíl, nýbrž pouhý směr k cíli, že není radost z nalezeného, ale rozkoš z hledání,
že život není jakoby pohodlným seděním v měkkém křesle, nýbrž vyčerpávající
chůzí v tvrdém terénu.“ Člověk, který věděl, že už nebude nikdy řídit orchestr,
přesto sáhl po skladbě, kterou dirigoval nesčetněkrát a znal v ní každou notu.
Proč? Aby ji znovu uviděl, aby v ní znovu objevoval krásu, aby se znovu pokoušel
jí porozumět. Kéž se takovou cestou dokážou vydávat dnešní hudební interpreti, ale ať to dokážeme – v čemkoli, co děláme – také my všichni. Ne pohodlné
křeslo, ale vyčerpávající chůze v tvrdém terénu – a díky ní objevování těch nejkrásnějších věcí na světě. Petr Kadlec, dramaturg Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun n

n Jan Talich. n
Co konkrétně nás tedy čeká?
Festival bude mít v letošním roce
prolog. Ten se uskuteční 8. října
v kostele sv. Jakuba v Berouně.
Od 19:30 hodin vystoupí Vladimír
Roubal, který zahraje na varhany
a následovat budou Trubači Pražského hradu. Další koncerty v rámci festivalu Talichův Beroun si budete moci opět vychutnat v hlavním
sále Kulturního domu Plzeňka. Zakoupit si můžete abonentku nebo
vstupenku na jednotlivé koncerty.
Předprodej zajišťuje městské informační centrum.
Závěrem jedna novinka. Koncertní řada Talichova Berouna se
letos rozrostla ještě o jeden termín. „Prezident festivalu Jan Talich má letos životní výročí, takže
bude mít Talichův Beroun i epilog.
Poslední, osmý koncert tedy bude
patřit Janu Talichovi, který je výborný houslista a mimo jiné vede
Jihočeskou filharmonii. Lidé tak
budou mít možnost vidět a slyšet
na jevišti prezidenta festivalu,“
dodal Ivan Kůs. n

Pět linek a klíč ve vašich rukou, milí posluchači...

B

rána letošního ročníku Talichova Berouna, vlastně celý
festival, září v barvě zlaté. Programová skladba
nabídne skutečně
mistrovské
kusy
v jedinečné interpretaci. Nadto se
celou dramaturgii
podařilo
vyvážit
a učinit ji takříkajíc vábivou. Tato koncepce je dílem sehraného týmu, který tvoří
dramaturg, produkce, Městské
kulturní centrum Beroun, poradci-
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specialisté a v neposlední řadě též
starosta města, jehož nadšení pro
festival je nakažlivé. Festival nebude jen souborem
koncertů, ale doprovodí jej též několik
doprovodných akcí,
mezi nimiž je třeba
vyzdvihnout ty, které vznikají ve spolupráci se školami
a cílí na mladou generaci.
Chci zde zvláště poděkovat
za velkorysost těch, kteří festival
podporují. To, že tak činí, je jasným

dokladem stále existující ušlechtilosti ducha a schopnosti vidět hodnoty i tam, kde se jen těžko dává
cenovka. Pět linek a klíč ve vašich
rukou, milí posluchači... Brána
Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun se otevírá. Ať
jste naplněni rozeznělou radostí
a štěstím!
Mgr. Lukáš Petřvalský, titulární varhaník chrámu sv.
Jakuba v Berouně a člen festivalového výboru. (Výňatek úvodu
brožury vydané k 35. ročníku Talichova Berouna). n

Doprovodné akce
n 3. října Pocta Václavu Talichovi
Koncert učitelů ZUŠ V. Talicha, sál
ZUŠ V. Talicha, 18:00 hod.
n 8. října VÝSTAVA JÁ & HUDBA
Vernisáž a vyhlášení výtvarné soutěže v Muzeu berounské keramiky,
18:00 hod.
n 10. října Pietní akt u hrobu
Václava Talicha
Vystoupí Smíšený pěvecký sbor
Slavoš, berounský hřbitov, 16:00
hod.
n 10. října Tónina lesního ticha
Vernisáž výstavy výtvarných prací
žáků ZUŠ V. Talicha, malý sál KD
Plzeňka, 19:00 hod.
DOPROVODNÉ AKCE
PRO ŽÁKY A STUDENTY
n 10. října Rudolfinum:
Rom´n´Roll s Idou Kelarovou,
pro žáky a studenty spolupracujících škol
n 13. října Rudolfinum: Orchestr
na kusy
pro žáky a studenty spolupracujících škol
n 24. října Fandango KD Plzeňka
n 7. listopadu Sdružení hlubokých žesťů České filharmonie
VÝTVARNÝ TALICHŮV BEROUN
n Do 13. října Jiří Kreissl – obrazy
Výstava v Městské galerii Beroun
n Do 11. listopadu Beroun 2017
Výstava studentů FAMU
Výstavní síň Jiřího Jeníčka, Pražská
brána
n 2. – 21. října Fotoklub Beroun –
Město a jeho ruch
Galerie Holandský dům,
vernisáž 2. října v 17:00 hod.
n 4.  – 27. října Galerie V Podloubí
Výstava prací 2. ZŠ a MŠ Beroun
n 8. října – 14. listopadu
Výstava vítězných prací výtvarné
soutěže pro veřejnost JÁ & HUDBA
Muzeum berounské keramiky
n 10. října– 14. listopadu Tónina
lesního ticha
Výstava prací žáků ZUŠ V. Talicha,
KD Plzeňka malý sál, 19:00 hod.
n 12. října Kreslit umí každý
Přednáška a ukázka kreslení pravou hemisférou, Městská knihovna
Beroun, 17:30 hod.
n 18. října – 16. listopadu  Zuzana Svobodová – obrazy a keramické objekty
Městská galerie Beroun, vernisáž
18. října v 17:00 hod.
n 1. – 24. listopadu Galerie
V Podloubí
Výstava prací žáků ZŠ Beroun
Závodí
n 2. – 24. listopadu Martin Beck,
fotograf – Jak mám bavit svět
Galerie Holandský dům,
vernisáž 2. listopadu v 17:00 hod.
Galerie funkce – Design a užité
umění funkcionalismu
Stálá expozice. n
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
V pátek 20. října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 21. října od 08:00 do 14:00 hodin se
budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Svatoludmilská pouť

V

září se na Tetíně konala tradiční Svatoludmilská pouť,
která měla skutečně nabitý program. Její součástí bylo i slavnostní požehnání knihy Tetín
svaté Ludmily biskupem Václavem Malým, světícím biskupem
pražským. Na místě se uskutečnila také autogramiáda autorů
publikace.

Konference Václav
Hájek z Libočan
Václav Hájek z Libočan působil na Tetíně jako duchovní
a právě zde vznikla značná část
jeho obdivované a zároveň zatracované Kroniky české. V pátek
17. listopadu se uskuteční konference pod názvem Václav Hájek
z Libočan na Tetíně, kterou pořádá obec ve spolupráci s Ústavem
pro českou literaturu AV. n

N

ejpozději dne 5. října 2017
bude zveřejněno oznámení o době a místě konání voleb
ve městě Beroun, kde se volič dozví, která volební místnost spadá
do místa jeho trvalého pobytu.
Voličem je pro tyto volby státní občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhne
věku 18 let. Volič musí po příchodu do volební místnosti prokázat
okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České
republiky.
Při těchto volbách je možné
hlasování na voličský průkaz,
o který je možno požádat Městský úřad Beroun (odbor správní
a obecní živnostenský úřad, úsek
evidence obyvatel – ohlašovna).
Volič, zapsaný v seznamu voličů
vedeném Městským úřadem Beroun, může o tento průkaz požádat osobně na ohlašovně MěÚ Beroun (nejpozději do 16:00 hodin
ve středu 18. října) nebo písemným podáním opatřeným úředně

Do berounských mateřinek
nenastoupilo 19 předškoláků

M

ěsto v současné době
eviduje celkem 19 předškolních dětí s trvalým pobytem
v Berouně, které nenastoupily
do mateřské školy. Podle novely
zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon) jsou rodiče povinni dítě přihlásit k povinnému předškolnímu vzdělávání do mateřské školy
ve svém spádovém obvodu, popřípadě tuto spádovou mateřskou
školu informovat o tom, že dítě
plní povinné předškolní vzdělávání jiným způsobem, např. navštěvuje jinou mateřskou školu nebo
se bude individuálně vzdělávat
doma. Oznámení jsou povinni
učinit nejpozději 3 měsíce před
počátkem školního roku, kterým
začíná povinnost předškolního
vzdělávání dítěte.
Pracovnice berounského odboru školství a volnočasových
aktivit nyní na tuto povinnost rodiče dětí znova upozorní a budou
požadovat vysvětlení, proč děti
do mateřské školy nenastoupily.
K zavedení povinného předškolního vzdělávání v posledním
roce před zahájením povinné škol-
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ní docházky došlo od 1. 9. 2017, je
tedy možné, i když málo pravděpodobné, že o něm rodiče nevědí.
Mohli se však také odstěhovat, případně děti navštěvují některou ze
soukromých mateřských škol. To
vše bude předmětem šetření.
Pokud rodiče nepřihlásí dítě
k povinnému předškolnímu
vzdělávání, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu až
do výše 5 tisíc korun.
Město Beroun stanovilo školské obvody spádových mateřských škol, které zřizuje na svém
území, Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017. K dispozici je
na webu města. n

ověřeným podpisem voliče anebo
elektronickým podáním zaslaným
prostřednictvím datové schránky,
doručeným MěÚ Beroun nejpozději v pátek 13. října.
Hlasovací lístky obdrží voliči
nejpozději 17. října.
Volič může ze závažných, zejména zdravotních, důvodů požádat MěÚ Beroun a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze
v územním obvodu stálého vo-

lebního okrsku, pro který byla
okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči dva
své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou
a hlasovacími lístky.
Informace o volbách poskytne MěÚ Beroun, odbor správní
a obecní živnostenský úřad,
na tel.: 311 654 150, e-mail:
spr@muberoun.cz, příp. tel.:
311 654 151 a 311 654 152, a to
i ve dnech konání voleb. n

Berouňan odevzdal aktovku
s 47 tisíci korunami
n Člen ostrahy
hlavního vlakového
nádraží v Berouně
oznámil 15. srpna ve večerních
hodinách
městské policii, že neznámý muž rozbil
skleněnou výplň okna haly a odešel
směrem do centra Berouna. Strážníci získali popis výtržníka a před
budovou obchodní akademie se
jim podařilo podezřelého muže dopadnout. Odvezli ho zpět na nádraží
a ostraha potvrdila, že se skutečně
jedná o stejného muže, který výplň
okna rozbil. Výtržník byl k dalšímu
šetření předán Policii ČR.
n Strážníci se v srpnu opět přesvědčili, že mezi námi stále žijí slušní
lidé. Jeden z nich totiž přinesl na služebnu aktovku, kterou našel v centru města. Při prohledání obsahu
strážníci zjistili, že se v tašce nachází
iPod značky Lenovo v hodnotě zhruba 20 tisíc korun a dále hotovost
ve výši 47 100 korun. Městské policii
se podařilo zjistit majitele aktovky
a tu mu i s celým obsahem předali.
n V obchodním domě Billa v centru
města zloději sebrali několik nabíjecích karet do mobilních telefonů.

Toto oznámení přijal strážník na služebně v sobotu 2. září krátce po poledni a na místo se okamžitě vydala
hlídka. Krádež zachytil kamerový
systém prodejny a strážníci z něj zjistili, že se nejspíš jedná o osoby, které
jsou policii již z minulosti známé. Pro
pátrání po pachatelích využili městský kamerový systém, díky kterému
se podařilo hledané osoby objevit
na Husově náměstí. Hlídka zjistila,
že se skutečně jedná o hledané osoby, zabavila zbytek kradeného zboží
a pachatele, kteří už za sebou mají
pestrou minulost, předala do rukou
Policie ČR.
n Posílené hlídky musely být nasazené při Dnech evropského dědictví
a Hrnčířských trzích. Strážníci kontrolovali pořádek, dohlíželi na dopravu v centru, zajišťovali bezpečnost
návštěvníků trhů především před
kapesními krádežemi. Vše se naštěstí obešlo bez problémů. Ale stejně
jako v minulých letech, i tentokrát
se strážníci museli postarat o jedno
ztracené dítě. Chlapečka přivedli návštěvníci trhů. Než ale policie stačila
vyhlásit výzvu, rodiče duchapřítomně přišli sami na služebnu a se svým
synem se tak rychle setkali. n

První školní den rozdali strážníci
deset pokut za rychlou jízdu

M

ěstská policie měřila první školní den rychlost vozidel radarem.
Strážníci se zaměřili na místa s největším pohybem lidí, především
dětí. Vybrali si proto zejména silnice v blízkosti mateřských a základních
škol. „Zjistili jsme deset přestupků, kdy řidiči překročili povolenou rychlost. Vše jsme vyřešili na místě blokovou pokutou,“ uvedl velitel městské
policie Alexandr Scherber. Měření rychlosti radarem provádí městská policie od července letošního roku a bude v něm pokračovat i nadále. Cílem
je zvýšit bezpečnost chodců, hlavně dětí. n
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Setkání pracovních skupin
komunitního plánování
sociálních služeb

Blokové čištění ulic
n 4. 10. - Branislavova + parkoviště (křižovatka s ul. Bezručovou), Tyršova I (Nám. M. Poštové
- stadion)
n 5. 10. Tyršova II (stadion U Archivu)

Ch

cete se podílet na plánování
a ovlivňování sociálních služeb ve městě? Něco vám v této oblasti
chybí, tíží, chcete vyjádřit svůj názor?
Přijďte na setkání v rámci komunitního plánování sociálních služeb
(KPSS) v pondělí 23. 10. do Klubu
důchodců Beroun, U  Kasáren 813
(1. patro nad knihovnou). Pokud se
jednání nemůžete zúčastnit a rádi
byste, aby váš hlas zazněl alespoň
zprostředkovaně, kontaktujte koordinátorku KPSS Mgr. Ivu Ludvíkovou, tel. 311 630 263, 722 713 622,
osvz15@muberoun.cz.
n Pracovní skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením se
sejdou od 14 hodin.
n Pracovní skupiny pro rodiny
s dětmi a pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením začnou
jednat v 16 hodin. n

Svaz neslyšících
a nedoslýchavých osob
informuje

Č

lenská schůze Svazu neslyšících a nedoslýchavých osob
- základní organizace Beroun se
uskuteční 26. října od 13:30 v Klubu
důchodců, U Kasáren 813, Beroun.
Od 1. října berounský svaz zahajuje kurz základy počítačové dovednosti pro seniory. Uskuteční se 10
až 15 lekcí za poplatek 200 korun.
Kavárnička se bude konat 19. října
od 14:00 hodin v hotelu Na Ostrově, program zajištěn. n

Poznej sám sebe

K

lub zdraví Beroun zve na svou
další akci. Poznej sám sebe
– test temperamentu se koná v čítárně městského informačního
centra v úterý 17. října, a to od 18
do 19:30 hodin. Vstup je volný. n

Zubní pohotovost
n 1. 10. MUDr. Denis Kirichenko,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 7. a 8. 10. MUDr. Jitka Karmazínová, Hořovice, Komenského 49, tel.:
311 516 660
n 14. a 15. 10. MUDr. Anna Kovaříková, Beroun, Medicentrum, tel:
311 746 418
n 21. a 22. 10. MUDr. Vladimíra
Krabcová, Beroun 3, Pod Haldou 64,
tel.: 311 621 973
n 28. a 29. 10. MUDr. Václav Krůta, Beroun, Havlíčkova 113, tel.:
311 625 901
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin
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Jubilea v říjnu

Malí spisovatelé ze Závodí

Ž

áci Základní školy Komenského, která sídlí v Berouně na
Závodí, navštívili první zářijový
týden starostu Ivana Kůse. Společně s ředitelkou školy Hanou Kozohorskou a vedoucí vychovatelkou
Květou Hrbáčkovou starostovi při-

nesli dárek, novou knihu s názvem
Můj atlas Česka, kterou vydalo
nakladatelství Albatros. Kniha je
jedinečná svým obsahem, protože
právě děti ze ZŠ Komenského jsou
autory části textu, konkrétně básně Beroun. n

Říjen v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Týden knihoven
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 21. ročník celostátní akce
na podporu četby a knihoven. V rámci Týdne knihoven se v pondělí 2. října koná Den
otevřených dveří, kdy si můžete přijít prohlédnout prostory knihovny. Organizované
prohlídky se budou konat vždy v celou hodinu v čase od 9 do 18 hodin. Sraz zájemců
bude ve vestibulu. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost podívat se do skladů,
kanceláří a dalších prostor knihovny, kam běžný čtenář nezavítá.
Od středy 4. do pátku 6. října bude pro všechny malé děti a jejich maminky otevřeno
dětské oddělení i v dopoledních hodinách, vždy od 8:30 do 11:00 hodin. Otevírací
doba oddělení pro děti tak bude následující: 4. října 8:30 – 11:00, 12:00 – 17:00 hod.,
5. října 8:30 – 11:00, 12:00 – 16:00 hod. a 6. října 8:30 – 11:00, 12:00 – 15:00 hod.
Kreslit umí každý
Na přednášce s ukázkami kreslení pravou hemisférou budete mít možnost
seznámit se s hravým kreslením, které zvládne opravdu každý. Kurz kreslení
pravou hemisférou je označovaný také jako kurz sebedůvěry, a to není náhoda.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 12. října od 17:30 hodin pod vedením Ivy Justychové a Petry Beránkové. Vstupné 50 Kč. Předprodej vstupenek ve studovně.
Počet míst je omezen. Akce se koná ve spolupráci s organizací Veget centrum.
Rozeznění – alikvotní zpěv, tibetské mísy a kundalini jóga v knihovně
Přijďte rozeznít svůj hlas i tělo. Uvolníme se a rozdýcháme cvičením kundalini jógy,
zazpíváme si a zrezonujeme své hlasy alikvótním zpěvem a zklidníme se a zharmonizujeme hrou na tibetské mísy. Určeno všem zájemcům o zpěv, práci s hlasem
a tělem. Není třeba předchozí zkušenosti s jógou, hlasové dovednosti ani hudebního
sluchu. Stačí pouhé nadšení a radost. Každému bodu programu bude předcházet
úvodní slovo, kde si vysvětlíme základní principy. Zájemci s sebou nemusí mít nic,
pouze chuť si zazpívat, zahrát a společně strávit příjemné odpoledne. Donesené
vlastní mísy jsou vítány. Akce se koná v sobotu 14. října od 14:00 do 19:00 hodin.
Vstupné 350,- Kč. Občerstvení zajištěno. Prosíme zájemce, aby se dopředu přihlásili
na lada.s@centrum.cz. Více informací na telefonním čísle 733 363 945.
Trénování paměti pro každého - region
První ze série tematicky zaměřených lekcí trénování paměti pro všechny věkové skupiny,
začátečníky i ostřílené účastníky kurzů. Lekce se koná ve čtvrtek 19. října od 17:30 hodin
pod vedením Mgr. Ivy Stlukové, certifikované trenérky paměti I. stupně a členky České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging. Vstupné 50Kč. Nutná předchozí rezervace na e-mailu studovna@knihovnaberoun.cz, tel.: 311 621 947 nebo přímo ve studovně.
Jen tak pro radost
Výstava amatérských obrazů Mgr. Ivany Kučerové pokračuje i v měsíci říjnu. Autorka
pracuje jako učitelka a malování, které je zcela mimo její aprobaci, je pro ni velkou radostí a relaxací. Všechny obrazy jsou malovány olejovými barvami na plátně,
štětcem nebo špachtlí. Tematicky se ovšem velmi liší – od zvířat, krajin a zátiší, až
po figurální malbu. Výstava na oddělení pro dospělé po celý říjen v otevírací době
knihovny.
Soboty na dětském
21. října od 8:30 do 11:00 hod.

n Krásné 92 narozeniny slaví 2. října Jana Balounová.
n Kulaté narozeniny, konkrétně
sedmdesátiny, předposlední říjnový den oslaví Marie Růžičková.
Narodila se 30. října 1947.
n Všem jubilantům přeje hodně
zdraví Klub důchodců Beroun.
K přání se připojuje i vedení města
a redakce Radničního listu. n

Zlatá svatba
n V sobotu 30. září oslavili zlatou
svatbu manželé Helena a Miloslav
Skálovi z Berouna. Do dalších let
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody přejí dcery Miloslava a Helena
s manželem Romanem, vnoučata
Helenka, Kristýnka, Káťa a Jirka
a celá rodina ze Slovenska. n

Den otevřených dveří
v penzionu pro seniory
v Berouně

O

d 2. do 8. října je vyhlášen
Týden sociálních služeb.
Domov penzion pro důchodce
Beroun se každoročně zapojuje
jako poskytovatel sociálních služeb - pečovatelské služby, kterou nabízí občanům města. Den
otevřených dveří se bude konat
4. října od 9:00 do 16:00 hod.
Chceme jako poskytovatel terénní
služby poukázat na skutečnost,
že sociální služby pomůžou lidem
žít obvyklým způsobem života
v jejich domácnostech co nejdéle,
zachovat člověku lidskou důstojnost a soběstačnost. V rámci tohoto dne bude možnost prohlídky
domu s pečovatelskou službou,
seznámit se s aktivitami jednotlivých svazů, aktivitami Probační
a mediační služby v oblasti poradenství obětem trestních činů,
novinkami v kompenzačních
pomůckách, měřením krevního
tlaku a glykémie, poradenstvím
pro zrakově a sluchově postižené.
Tento den zakončíme společně
krátkým kulturním programem
ZUŠ V. Talicha Beroun. Srdečně
všechny zveme. Ing. Miroslava
Kučerová, ředitelka n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 30. 8. 2017
RM schvaluje návrh Dohody o změně (novaci) některých ujednání ve Smlouvě o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem, o zřízení věcných
břemen, předkupního práva a o dalších závazcích a podmínkách, za kterých se
převod vlastnictví k nemovitostem sjednává ze dne 6. 9. 2005, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2009 a 11. 9. 2009, a o nových závazcích (právech a povinnostech) smluvních stran ve všech jejich ustanoveních v předloženém znění se
změnou čl. VIII/5/3 takto: „Beroun Hills, s.r.o. je povinen uzavřít (kupní) smlouvu o převodu Pozemku ve výměře určené podle čl. VIII/3 do vlastnictví města Beroun za kupní cenu 1.000,- Kč, slovy jeden tisíc korun českých, zvýšenou o DPH,
a to nejpozději do 60 dnů od doručení řádné výzvy města Beroun, podepsat
ji nejméně v pěti stejnopisech s úředně ověřenými podpisy statutárního nebo
zmocněného zástupce s připojením originálu plné moci, pokud není založena
u katastrálního úřadu, a v téže lhůtě podat návrh na vklad vlastnického práva
města Beroun k převáděnému Pozemku do katastru nemovitostí.“
RM souhlasí s uzavřením Dohody o změně (novaci) některých ujednání
ve Smlouvě o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem, o zřízení věcných břemen, předkupního práva a o dalších závazcích a podmínkách,
za kterých se převod vlastnictví k nemovitostem sjednává ze dne 6. 9. 2005,ve
znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 9. 2009 a 11. 9. 2009, a o nových závazcích
(právech a povinnostech) smluvních stran mezi městem Beroun a společností
Beroun Hills, s.r.o. v předloženém znění se změnou čl. VIII/5/3.
RM doporučuje ZM schválit návrh této Dohody ve znění schváleném RM (viz
výše) a souhlasit s jejím uzavřením.
RM doporučuje ZM prodiskutovat a rozhodnout při zvážení všech skutečností,
zda zachovat či zrušit provoz venkovního koupaliště na Velkém sídlišti a v dalších letech v rámci rozpočtu města vytvářet odpovídající podmínky pro jeho
další rozvoj nebo na jeho místě vybudovat nové zařízení klíčové městské infrastruktury.
RM schvaluje úpravu předloženého materiálu pro zastupitelstvo města následujícím způsobem: vynechat bod 7. Závěr a nahradit jej informacemi o plaveckých zařízeních ve městě a jejich ekonomice, včetně provozních a investičních
nákladů.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na aktivity
v sociálně-zdravotní oblasti s Linkou bezpečí, z.s. formou přistoupení k Pověření
Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní
a nadregionální působností na rok 2017 ze dne 28. 12. 2016. Přistoupení je
součástí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na aktivity v sociálně zdravotní oblasti.
RM schvaluje návrh Dodatku č.1 k veřejnoprávní smlouvě o dotaci/příspěvku
na poskytování sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona
č. 108/2016 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017, uzavřené mezi Středočeským
krajem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 přijala
na základě uzavřených darovacích smluv finanční dar ve výši 3 952 Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období od 1. 9. 2017 do 31. 12.
2017 a finanční dar ve výši 6 084 Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní
jídelně za období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 ve prospěch dvou žákyň této
školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.“ z projektu „Obědy pro
děti“. V případě uzavření darovací smlouvy k pozdějšímu datu, bude výše daru
snížena dle data podpisu této darovací smlouvy.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o reklamě se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., na zajištění reklamy městem Beroun při plaveckém výcviku
žáků berounských mateřských a základních škol v předloženém znění. Odměna
za zajištění reklamy je dohodnuta ve výši 90.000 Kč + platná DPH.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke Smlouvě o zajišťování provozování
systému stravování pro berounské základní školy zřízené městem ze dne 6.
4. 2007 se společností SCOLAREST - zařízení školního stravování, spol. s r.o.
v předloženém znění.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč Farní charitě Beroun
na „Organizovanou zájmovou činnost FCH Beroun pro děti a mládež - Klub
Betlém“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM a starosta města souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Beroun nad
akcí „Den bez paměti“, jejímž pořadatelem je Farní charita Beroun, a která se
uskuteční v termínu 13. září 2017 v Berouně.
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 25.000 Kč na akci „Rambajs Fest“
a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM a starosta města souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Beroun nad
akcí „Finálový turnaj Coachballové ligy v kategorii U11“, jejímž pořadatelem je
Piranhas Beroun, z.s., a která se uskuteční dne 16. září 2017 v Berouně.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace spolku Piranhas Beroun, z.s ve výši
2.500 Kč na akci „Finálový turnaj Coachballové ligy v kategorii U11 a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
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RM navrhuje ZM udělit Cenu města Beroun:
- RNDr. Karlu Žákovi, CSc. za jeho dlouholeté vědecké dílo v oblasti geologie
a přírodních jevů berounského regionu a za popularizaci výsledků svého díla,
kterým významně šíří a propaguje dobré jméno města Beroun a jeho regionu
nejen v České republice, ale i v zahraničí.
- Mgr. Marii Holečkové za její dlouhodobé aktivní a obětavé působení, kterým
významně přispívá k hlubšímu poznání a tím i k vytváření pozitivního vztahu
široké veřejnosti k městu Berounu, k jeho regionu a k vlasti.
RM bere na vědomí zápis z Letopisecké komise konané dne 21. 8. 2017.
RM souhlasí s uzavřením „Smluv o výpůjčce“ na volební místnosti pro okrskové
volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
konané ve dnech 20. a 21. října 2017, mezi Středočeským krajem jako půjčitelem, a městem Beroun jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
RM ukládá vedoucímu odboru správního a OŽÚ zajistit podepsání smluv.
RM doporučuje ZM přijmout toto usnesení:
- Varianta 1: ZM nenavrhuje nové kandidáty na funkci přísedících Okresního
soudu v Berouně.
- Varianta 2: ZM navrhuje nové kandidáty na funkci přísedících Okresního soudu v Berouně a ukládá starostovi města požádat jménem zastupitelstva města
předsedkyni Okresního soudu v Berouně o vyjádření k nově navrženým kandidátům a Ministerstvo vnitra České republiky o vydání osvědčení pro nově navržené
kandidáty podle ust. § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se
stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky
a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.
RM vydává nařízení č. 7/2017, kterým se zrušují některá nařízení města Beroun,
v předloženém znění.
RM ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit uveřejnění nařízení na úřední
desce.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2017 ze zasedání komise pro ÚP.
RM souhlasí po projednání s návrhem zadání změny č.1 Územního plánu Beroun.
RM doporučuje ZM schválit v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu zadání změny č. 1 Územního plánu
Beroun.
RM schvaluje Obecné zásady pro přijetí nově budované infrastruktury do majetku města, v upraveném znění podle varianty I.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy o spolupráci a podílu na realizaci paralelní pozemní komunikace s pozemní komunikací II/605 v Berouně se
společností Franken Maxit s.r.o. v radou města upraveném znění.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na budoucí směnu části pozemků p.č. 1125/14, p.č. 1125/23, p.č. 1125/24 a p.č.
1125/25, vše v k.ú. Beroun, a o budoucí výpůjčce části pozemku p.č. 1125/13
v k.ú. Beroun s následným prodejem v případě jeho nabytí do vlastnictví města
Beroun, mezi městem Beroun a Římskokatolickou farností Berou v předloženém
znění.
RM pověřuje místostarostu Ing. Mišinu k dalšímu jednání s Římskokatolickou
farností Beroun o směně dalších pozemků v lokalitě Na Podole.
RM souhlasí s opětovným vyhlášením Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku
na „Pacht sloupů veřejného osvětlení a samostatného sloupku ve vlastnictví
města Beroun“ a schvaluje podmínky této veřejné soutěže.
RM jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou veřejnou soutěž a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě
o nájmu nebytových prostor ze dne 31. 3. 2006, ve znění následně uzavřeného
dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2011 na pronájem nebytových prostor v Komunitním
centru v Berouně se společností Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. Předmětem
dodatku je změna ustanovení o účelu nájmu a zvýšení nájemného na 20 Kč/m2
/měsíčně na období od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2019.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „ Plynová
kotelna v objektu městské knihovny Beroun“ ze dne 16.5.2017 se společností
S.V.A. spol. s r.o. na dodatečné stavební práce a navýšení ceny díla o částku
43.535,20 Kč bez DPH na celkovou částku 1.338.535,20 Kč bez DPH a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2017 ze zasedání Komise pro likvidaci majetku,
konaného dne 7. 8. 2017.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 7. 8. 2017 v pořizovacích cenách do dvaceti tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
celkem 19.288 Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání
z účetnictví dle návrhu komise pro likvidaci majetku ze dne 7. 8. 2017 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného
majetku činí celkem 325.070 Kč a zůstatková účetní cena je 20.737,55 Kč.
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RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku u příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, Vl. Vančury a následné odepsání z účetnictví dle návrhu
komise pro likvidaci majetku ze dne 7. 8. 2017 v pořizovací ceně nad 20 tisíc
Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 37.132 Kč
a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22. 5. 2017
na akci „MŠ Pod Homolkou - Oprava stávajících rozvodů TZB - 1. etapa“ mezi
městem Beroun a společností Otistav s.r.o v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „Stavební úpravy ulice Bezručova - 1.
etapa - Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost Froněk, spol. s r. o., jejíž
nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo (cena díla je 5.617.913 Kč bez DPH) a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „REKONSTRUKCE ULICE KOLLÁROVA
V BEROUNĚ“ účastníka zadávacího řízení společnost STRABAG a.s., jejíž nabídka
byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo (cena díla je 1.982.315,00 Kč bez DPH) a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s přijetím rozpočtového opatření č. 5 spočívajícím
v ponížení položek v kapitálových výdajích, skupině 2, oddílu 22 položky 22/27
o 250.000 Kč a skupině 3 položky 31/15 o 400.000 Kč a navýšit položku ve skupině 2, 22/11 Rekonstrukce ulice Kollárova o 650.000 Kč.
RM souhlasí, aby se starosta s doprovodem zúčastnil oslav v partnerském městě
Brzeg v termínu 15. - 17. 9. 2017.

Z usnesení Zastupitelstva města ze dne 13. 9. 2017
ZM bere na vědomí zánik mandátu člena ZM Mgr. Stanislava Lidinského, volební strana NEZÁVISLÍ BEROUŇÁCI, ke dni 8 9. 2017 a nastoupení náhradníka z kandidátní
listiny téže volební strany pana Radka Dolejše za člena Zastupitelstva města Beroun
dnem 9. 9. 2017.
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Beroun k 30. 6. 2017 v předloženém znění.
ZM souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši 1000 EUR partnerskému městu
Goslar na likvidaci škod způsobených povodní.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 4 na rok 2017 v předloženém znění.
ZM souhlasí s přijetím rozpočtového opatření č. 5 spočívajícím v ponížení položek
v kapitálových výdajích, skupině 2, oddílu 22 položky 22/27 o 250 000 Kč a skupině
3 položky 31/15 o 400 000 Kč a navýšit položku ve skupině 2, 22/11 Rekonstrukce
ulice Kollárova o 650 000 Kč.
ZM po projednání schvaluje v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu zadání změny č. l Územního plánu Beroun.
ZM bere na vědomí „Zprávu o použití dotací na sportovní činnost v roce 2016“ poskytnutých z rozpočtu města Beroun.
ZM souhlasí s poskytnutím finanční dotace Spolku Centrum zdravých dětí ve výši
100 000 Kč na bruslařskou školu a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.
ZM souhlasí s udělením Ceny města Beroun:
RNDr. Karlu Žákovi, CSc. za jeho dlouholeté vědecké dílo v oblasti geologie a přírodních jevů berounského regionu a za popularizaci výsledků svého díla, kterým významně šíří a propaguje dobré jméno města Beroun a jeho regionu nejen v České republice,
ale i v zahraničí.
Mgr. Marii Holečkové za její dlouhodobé aktivní a obětavé působení, kterým významně
přispívá k hlubšímu poznání a tím i k vytváření pozitivního vztahu široké veřejnosti
k městu Berounu, k jeho regionu a k vlasti.
ZM bere na vědomí zápis z Letopisecké komise konané dne 21. 8. 2017.
ZM nenavrhuje nové kandidáty na funkci přísedících Okresního soudu v Berouně.
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci a podílu na realizaci paralelní pozemní komunikace s pozemní komunikací 11/605 v Berouně se společností Franken
Maxit s. r. o. ve znění upraveném radou města.
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na budoucí směnu části pozemků p.č. 1125/14, p.č. 1125/23, p.č. 1125/24 a p.č. 1125/25, vše v k. ú. Beroun,
a o budoucí výpůjčce části pozemku p.č. 1125/13 v k. ú. Beroun s následným prodejem v případě jeho nabytí do vlastnictví města Beroun, mezi městem Beroun a Římskokatolickou farností Beroun v předloženém znění.
ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2723/1 v k. ú. Beroun.
ZM nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 262/6 v k. ú. Jarov u Berouna.
ZM nesouhlasí s prodejem pozemků p.č. 2312/4 a p.č. 1225/16, oba v k. ú. Beroun.
ZM nesouhlasí s výkupem pozemku p.č. 907/126 v k. ú. Beroun.
ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 25/1 v k. u. Jarov u Berouna uvedenému žadateli.
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 25/9 v k. ú. Jarov u Berouna (odděleného GP
z p.č. 25/1 v k. ú. Jarov u Berouna) uvedeným žadatelům za celkovou kupní cenu
44 250 Kč a náklady spojené s prodejem.
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ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 6672 v k. ú. Beroun uvedenému žadateli za celkovou kupní cenu 76 193 Kč a náklady spojené s prodejem.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. 1148/17 v k. ú. Beroun z vlastnictví ČR- Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města
Beroun za uvedených podmínek a dále souhlasí se zřízením věcného práva k pozemku
p.č. 1148/17 v k. ú. Beroun, spočívajícího v závazku nabyvatele (města Beroun) nezcizit převáděnou nemovitou věc a nezatížit ji zástavním právem, a to po dobu 10 let ode
dne jejího nabytí do svého vlastnictví.
ZM ruší své usnesení č. 96/2015 ze dne 16. 12. 2015.
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 234/4 v k. ú. Zdejcina do podílového spoluvlastnictví uvedených žadatelů za celkovou kupní cenu 68 250 Kč.
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 234/3 v k. ú. Zdejcina uvedenému žadateli za celkovou kupní cenu 97 630 Kč a se zrušením věcného břemene chůze a jízdy, za účelem
přístupu a příjezdu, 24 hodin denně/, které bylo zapsáno ve prospěch vlastníka pozemku
st. 225 v k. ú. Beroun k tíži pozemků města p.č. 234/5, p.č. 234/6 v k. ú. Zdejcina.
ZM schvaluje návrh Dohody o změně (novaci) některých ujednání ve Smlouvě o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem, o zřízení věcných břemen, předkupního práva a o dalších závazcích a podmínkách, za kterých se převod vlastnictví
k nemovitostem sjednává ze dne 6. 9. 2005, ve znění Dodatku č. l ze dne 16. 9.
2009 a 11. 9. 2009, a o nových závazcích (právech a povinnostech) smluvních stran
ve všech jejích ustanoveních a souhlasí s uzavřením Dohody o změně (novaci) některých ujednání ve Smlouvě o úplatném převodu vlastnického práva k nemovitostem,
o zřízení věcných břemen, předkupního práva a o dalších závazcích a podmínkách,
za kterých se převod vlastnictví k nemovitostem sjednává ze dne 6. 9. 2005, ve znění
Dodatku č. l ze dne 16. 9. 2009 a 11. 9. 2009, a o nových závazcích (právech a povinnostech) smluvních stran mezi městem Beroun a společností Beroun Hills, s. r.
o ve znění předloženém radou města.
ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 5. 6. 2017 v pořizovacích cenách od 20 tisíc
Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 95 086 Kč, účetní hodnota
je 2 939,30 Kč.
ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 7. 8. 2017 v pořizovacích cenách od 20
tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 325 070 Kč, účetní
hodnota je 20 737, 55 Kč.
ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku u příspěvkové organizace MŠ Sluníčko, VI.
Vančury a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku
ze dne 7. 8. 2017 v pořizovacích cenách od 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota
likvidovaného majetku činí 37 132 Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
ZM prodiskutovalo využití venkovního koupaliště na Velkém sídlišti a při zvážení všech
skutečností rozhoduje zachovat provoz venkovního koupaliště na Velkém sídlišti
a v dalších letech v rámci rozpočtu města vytvářet podmínky pro jeho další rozvoj.
ZM ukládá vedení města zajistit konkretizaci tohoto záměru a předložit odpovídající
návrh zastupitelstvu města do konce roku 2017.
ZM bere na vědomí zápis č. 5/2017 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne
26. 6. 2017.
ZM bere na vědomí zápis č. 6/2017 ze zasedání kontrolního výboru konaného dne
30. 8. 2017.
ZM bere na vědomí zápis č. 5/2017 ze zasedání finančního výboru konaného dne
23. 8. 2017.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s §
16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí 68.

Kam s použitými pneumatikami?

S

běrný dvůr, kontejnerová stání či dokonce černá skládka nejsou ta
pravá místa pro odevzdání použitých a nepotřebných pneumatik.
Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci, proto
odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru. Zpětný
odběr se provádí bezplatně, bez vazby na nákup zboží či služeb a bez
ohledu na značku pneumatiky.
V Berouně můžete pneumatiky odevzdat: n STRACH, s.r.o., Pražská 404 n Auto Kelly, a.s., Plzeňská 67 n TIS Beroun, Vít. Hálka 1432 n
Zahradní technika Beroun s.r.o., Plzeňská 349/121.
Svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zajišťuje zdarma Společnost Eltma. Odevzdáním v této síti se vaše pneumatika dostane do správných rukou a je garantována její 100% likvidace.
Z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště, sportoviště a další
výrobky, takže najdou určitě lepší využití než v lese nebo na poli. Seznam
všech sběrných míst a další informace najdete na www.eltma.cz. n
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Kulturní a společenský kalendář
2.
2. a 3.
3.
3.
- 10.
4.

Fotoklub Beroun – Město a jeho ruch

Vernisáž výstavy. Fotografie můžete vidět do 21. října.

Kurzy keramiky

Zahájení podzimních kurzů keramiky pro děti i dospělé.

PO

17:00

PO, ÚT

Pocta Václavu Talichovi

ÚT

18:00

Galerie v Holandském domě

Muzeum berounské keramiky
Sál ZUŠ V. Talicha

Týden duševního zdraví v Jiné kávě
18:00

Jiná káva

Výstava 2. ZŠ a MŠ Beroun

Zahájení výstavy prací žáků školy. Výstava potrvá do 27. října.

ČT

Pivovar Berounský medvěd

GalerieV Podloubí

16:00

Čítárna MIC Beroun

Za tajemstvím češtiny s Berounskou akademií

ČT

17:30

Městská knihovna Beroun

Taneční Romany Chvátalové

PÁ

19:00

Sahadža jóga

PÁ

7.

19:00

KD Plzeňka

YOGAWAY, Na Parkáně 367

Setkání s autory, které máte rádi
SO

14:00

kaple sv. Kříže, Pražský hrad

Prolog MHF Talichův Beroun

8.

NE

19:30

JÁ & HUDBA

NE

9.

Loona dance

PO

20:45

Muzeum berounské keramiky
YOGAWAY, Na Parkáně 367
Berounský hřbitov

19:00

KD Plzeňka

Musica Florea - 1. koncert Talichova Berouna

ÚT

19:30
17:30

KD Plzeňka

Čítárna MIC Beroun

Zahájení XXXV. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
Další cestovatelská beseda tentokrát návštěvníkům odhalí krásy Norska.
Koncert oblíbeného muzikanta.

Debbi

Koncert česko - německé zpěvačky.

ČT

20:00

Sál České pojišťovny

19:30

KD Plzeňka

Percepce architekta J. Plečnika v ČR a ve Slovinsku

ČT

18:00

Kreslit umí každý

ČT

17:30

Muzeum Českého krasu

Městská knihovna Beroun

Taneční Romany Chvátalové
PÁ

19:00

KD Plzeňka

Blues Session
PÁ

20:00

Posezení s….
NE

16:00

Loděnice
KD Plzeňka

Dětské odpoledne s kapelou Bombarďák

NE

15:00

Sál České pojišťovny

Janáčkovo trio - druhý koncert Talichova Berouna
ÚT

19:30

Aljaška, Kanada

ÚT

19:30

KD Plzeňka
Jiná káva

Zuzana Svobodová – obrazy a keramické objekty
ST

18.

Prožitkový meditační tanec pro netěhotné ženy. Rezervace na www.yogaway.cz.

Vlasta Redl a Malá parta

ÚT

17.

Výstava vítězných prací výtvarné soutěže potrvá do 21. listopadu.

Zahájení výstavy prací žáků ZUŠ V. Talicha, potrvá do 14. listopadu.

16:00

Martin Pišťák - Norsko

15.

Krásná léčivá hudba od jednoho z předních evropských hráčů na Sitár
Zdeňka Hladíka. Detaily a rezervace na www.yogaway.cz.
Komentovaná prohlídka Svatovítského pokladu. Sraz účastníků, kteří se
přihlásí do 5. října na tel. 603 830 296, bude ve 14 hodin před vchodem
do kaple sv. Kříže na Pražském hradě.
Prolog 35. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun,
vystoupí varhaník V. Roubal s žesťovým souborem.

Tónina lesního ticha

ÚT

13.

Tradiční taneční kurzy - prodloužená.

Vystoupí smíšený pěvecký sbor Slavoš.

ÚT

12.

Kostel sv. Jakuba

Promítání ozvučeného pásma fotografií Jana Zímy a autorského filmu
Jana Zímy ml.
Přednáška Mgr. Františka Martínka, Ph.D., o vtipném jazyce a moderním
stylu novinářské češtiny Karla Havlíčka Borovského.

Pietní akt u hrobu V. Talicha
ÚT

10.

Tématické akce, které mají pobavit, potěšit a upozornit na Světový den
duševního zdraví, více na www.jinakava.cz.
Koncert kapel Tři v trávě, Stará almara – Martin Žák.

19:00

Černá Hora na kolech

6.

Koncert učitelů Základní umělecké školy V. Talicha.

33. klubový večer Modrýho Berouna

ST
ST

5.

10/2017

17:00

Městská galerie Beroun

7. cestovatelský večer Modrýho Berouna

ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Divadlo Sklep - Besídka 2017

ST

20:00

www.mesto-beroun.cz

Sál České pojišťovny

Přednáška k 145. vyroči narozeni a 60. vyroči úmrti architekta Josipa
Plečnika.
Přednáška a ukázka kreslení pravou hemisférou.
Tradiční taneční kurzy.
Koncert původně příležitostné doprovodné kapely Petra Kalandry. Pořádá
Loděnická kulturní společnost (Lokuls). Předprodej: MIC Beroun, trafika
v Loděnici; vstupné 200 Kč.
Československé písničky z filmů a operet.
Akce určená pro děti a jejich rodiče.
Divákům se představí Irena Jakubcová – housle, Jan Keller – violoncello
a Markéta Janáčková – klavír.
Cestovatelská beseda.
Vernisáž výstavy berounské výtvarnice. V Městské galerii Beroun bude její
dílo k vidění do 16. listopadu.
Pravidelný cestovatelský večer tentokrát na téma Guadalcanal – ostrov
legenda.
Divadelní představení.
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Promítání filmu - jarní zájezd s Mgr. J. Holečkem
ČT

19.

16:00

Čítárna MIC Beroun

Slavnostní večer k vzniku samotatného Československa Slavnostní akce pořádaná u příležitosti výročí vzniku samostatného Česko-

ČT

19:00

KD Plzeňka

Za bílým zlatem
ČT

Muzeum Českého krasu

Taneční Romany Chvátalové
20.

PÁ

22.

19:00

Ženské kruhy (aneb učící se kruhy) představují bezpečný prostor úcty
a respektu, bez posuzováni a hodnocení. Rezervace na www.yogaway.cz.
V městském kině se od 8:30 d 11:30 uskuteční soutěž, v hotelu Grand
Mezinárodní soutěž film a video FISAIC
Litava pak od 14:00 do 18:00 hodin bude následovat výstava obrazy, fotoSO
17:00
Kino Beroun, Hotel Grand Litava grafie, ruční práce, modelová železnice.
Tradiční workshop, zájemci se musí objednat předem v Muzeu berounské
Podzimní keramický workshop
keramiky.
SO
10:00
Muzeum berounské keramiky
19:00

YOGAWAY, Na Parkáně 367

Zakletá princezna
NE

14:00

Divadelní představení pro děti.

KD Plzeňka

Fandango - 3. koncert Talichova Berouna
ÚT

24.

19:30

KD Plzeňka

Stánek míru

ÚT

14:00

Českobratrská církev evangelická

Jarda Svoboda a harmonium

ÚT

25.
26.
27.

20:00

Jiná káva

Loona dance
ST

20:15

YOGAWAY, Na Parkáně 367

20:00

KD Plzeňka

Prachy!!!
ČT

Taneční Romany Chvátalové
PÁ

19:00

SO

17:00

Muzeum Českého krasu

Pietní akt k výročí vzniku ČSR

SO

15:00

Samhain
SO

29.

12:00

NE

Zámek Nižbor

14:00

Park přátelství

Jana Boušková - 4. koncert Talichova Berouna
ÚT

19:30

KD Plzeňka

Hudebně - literární večer Stranou

31.

ÚT

17:30

MIC Beroun

Haloween v muzeu
ÚT

9:00 - 18:00

Démophobia

ÚT

20:00

Muzeum Českého krasu
Jiná káva

V rámci Dne Středočeského kraje mohou zájemci navštívit Muzeum Českého krasu v Jenštejském domě, ale také Geopark Barrandien a Plzeňskou
bránu.
Pietní akt, který připomene vznik samostatného Československa.

Husovo náměstí

Strom reformace

Další koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu představí podmanivý svět tradičního španělského tance.
V motlitebně Českobratrské církve evangelické se uskuteční mezináboženský festival.
Jarda Svoboda a harmonium kapelník v této době „zaparkovaného“ Trabandu. Zpěv a harmonium - mezi kostelem a hospodou...
Prožitkový meditační tanec rozvíjí pravou hemisféru, uvádí do relaxace,
klidu, koncentrace na svůj střed, pozornosti do sebe. Rezervace na www.
yogaway.cz.
Poněkud netypická oslava narozenin v komedii z typicky anglického prostředí. Hrají: O. Vetchý, V. Hybnerová, P. Kikinčuk, N. Boudová, Z. Košata,
J. Trébl a další.
Tradiční taneční kurzy.

KD Plzeňka

Den Středočeského kraje

28.

slovenska a předání Ceny města Berouna. Vstupné zdarma.
Výstava s názvem Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech našich předků potrvá do 2. dubna 2018.
Tradiční taneční kurzy.

KD Plzeňka

Ženské kruhy

PÁ

21.

Film Jana Zímy.

V Infocentru keltské kultury na zámku Nižbor vypukne již 14. ročník oslav
Samhainu. Připomeňte si vyspělou keltskou kulturu a řemesla i archeologii.
V parku přátelství na břehu řeky Berounky bude slavnostně zasazen
„Strom reformace“.
V rámci MHF Talichův Beroun posluchačům na harfu zahraje Jana Boušková, členka České filharmonie a mimo jiné profesorka Král. akademie
v Bruselu.
V čítárně MIC Beroun se tentokrát představí se svou tvorbou Jáchym Topol.
Na děti bude čekat plno hrůzostrašných úkolů a za jejich splnění dostavou
od muzejních strašidel odměnu. Děti vítány hlavně v odpoledních hodinách.
Sólové písničkářské vystoupení Petra (Démy) Škabrady (Znouzectnost).

Retro večery U Madly

6. 10. Dj Tomáš Mašek, 7. 10. Dj Harwey, 13. 10. Dj Martin Šmíd, 14. 10.
Dj Zdeněk Vranovský, 20. 10. Dj Tomáš Mašek, 21. 10. Dj Harwey, 27. 10.
PÁ- SO
od 20:00
Retro Bar U Madly
Dj Martin Šmíd, 28. 10. Dj Michal Vinický
Říjen
6. 10. DJ Jarda Petarda, 7. 10. DJ Jarda Petarda, 13. 10. Sortiment – živá
Taneční pátky a soboty U Štiky
hudba, 14. 10. sobota DJ Pupík, 20. 10. PHZS – živá hudba, 21. 10. DJ
PÁ- SO
od 20:00
Restaurace U Štiky
Jarda Petarda, 27. 10. Sortiment – živá hudba, 28. 10. DJ Pupík
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě úterý, kdy probíhají pravidelné kurzy. Volné místo v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Zájemci se mohou přihlásit v Muzeu berounské keramiky. Více
informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Městské informační centrum uvítá další cestovatele, kteří by rádi o svých cestách vyprávěli. V případě zájmu kontaktujte Městské informační centrum,
mic@mkcentrum.cz.
O víkendech a svátcích můžete navštívit nově otevřené Muzeum Hořovicka, pobočku Muzea Českého krasu. Sobota, neděle a svátky: 10:00 – 12:00
a 12:30 – 16:00.
Pokračující výstavy: Bohunka Waageová: Andělé (kostel sv. Jana Nepomuckého na Tetíně, do 31. 10. 2017), Eva Roučka: Počesku (Muzeum
berounské keramiky)

n Výstavy
www.mesto-beroun.cz

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

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

NE

2.

PO

3.

ÚT

4.

ST

5.

ČT

6.

PÁ

7.

SO

8.

NE

9.

PO

10.

ÚT

11.

ST

12.

ČT

13.

PÁ

14.

SO

15.

NE

16.

PO

17.

ÚT

18.

ST

19.
20.
21.

ČT
PÁ
SO

22.

NE

23.

PO

24.

ÚT

25.

ST

26.

ČT

27.

PÁ

28.

SO

29.

NE

30.

PO

31.

ÚT

začátek

název

čas

15:30

LEGO® Ninjago® film

USA

97

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

Nejsledovanější
Zahradnictví: Dezertér
To
Wind River
Amityville: Probuzení
Kingsman: Zlatý kruh
Zahradnictví: Dezertér

ČR
ČR/SLO
USA
VB/KAN
USA
USA/VB
ČR/SLO

91
120
135
107
85
141
120

18:30

Blade Runner: 2049

USA

163

17:30

Hora mezi námi

USA

109

20:00

Blade Runner: 2049

USA

163

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

Esa z pralesa
Zahradnictví: Dezertér
Kingsman: Zlatý kruh
Hurvínek a kouzelné muzeum

FR
ČR/SLO
USA/VB
ČR

97
120
141
85

18:30

Blade Runner: 2049

USA

163

17:30

Po strništi bos

ČR

111

20:00

Hora mezi námi

USA

109

17:30

Který je ten pravý

USA

120

20:00

Chlapi nepláčou

17:30

Wind River

20:00

Blade Runner: 2049

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

Po strništi bos
Ta, která odešla
Sněhulák
To

15:30

My Little Pony Film

17:30

Blade Runner: 2049

20:30

Sněhulák

15:30

LEGO® Ninjago® film

USA

97

18:30
17:30
20:00

Zahradnictví: Dezertér
Sněhulák
Scorpions

ČR/SLO
USA/VB/ŠV.
NĚM

120
120
100

17:30

Hora mezi námi

20:00
17:30
20:00

15:30
18:30
17:30

Krotká
Alibi na míru
Sněhulák
Soutěž film a video FISAIC
Soutěž film a video FISAIC
Soutěž film a video FISAIC
My Little Pony Film
Bajkeři
Bajkeři

20:00

Geostorm: Globální nebezpečí

17:30

Sněhulák

20:00

Čtverec

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

Bajkeři
Zahradnictví: Dezertér
Wind River
Thor: Ragnarog
Blade Runner: 2049

USA/VB/ŠV.
ŠV/NĚM/
DÁN
ČR
ČR/SLO
VB/KAN
USA
USA

20:30

Jigsaw

USA/KAN

91

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

My Little Pony Film
Bajkeři
Thor: Ragnarog
Esa z pralesa
Alibi na míru
Thor: Ragnarog
Planeta opic

USA/KAN
ČR
USA
FR
FR
USA
USA

99
95
120
97
90
120
112

17:30

Geostorm: Globální nebezpečí

VB/USA

109

20:00

Jigsaw

USA/KAN

91

www.mesto-beroun.cz

B. a H.

98

VB/KAN

107

USA

163

ČR
FILIPÍNY
USA/VB/ŠV.
USA

111
226
120
135

USA/KAN

99

USA

163

USA/VB/ŠV.

120

USA

109

FR/NĚM/RUS
FR
USA/VB/ŠV.

143
90
120

USA/KAN
ČR
ČR

99
95
95

VB/USA

109
120
142
95
120
107
120
163

popis
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd společně se svými přáteli zapojí do bitvy o Ninjago City.
Co to vlastně znamená být YouTuberem? A proč se stali YouTubeři fenoménem?
Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953.
Každých 27 let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte.
Stopař Cory Lambert objeví tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá agentka FBI Jane Bannerová.
Rodina se stěhuje do domu Amityville. Dobrá zpráva to ale není…
Dvě agentury musí společnými silami porazit nepřítele a zachránit tak svět.
Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953.
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie dlouho
ukryté tajemství...
Po tragické nehodě letadla musí dva navzájem cizí lidé spojit své síly, aby přežili v extrémních podmínkách
vysoko v horách.
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie dlouho
ukryté tajemství...
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra.
Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953.
Dvě agentury musí společnými silami porazit nepřítele a zachránit tak svět.
Hurvínek zase jednou neposlouchá a podaří se mu objevit skrytý svět oživlých loutek.
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie dlouho
ukryté tajemství...
Období Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným.
Po tragické nehodě letadla musí dva navzájem cizí lidé spojit své síly, aby přežili v extrémních podmínkách
vysoko v horách.
Alice se rozešla s manželem a vrací se zpátky do města, kde se narodila. S návratem do normálu to ale nebude
lehké.
Na jednom místě se potká osm dobrovolníků z řad válečných veteránů, zastupujících různé národnosti bývalé
Jugoslávie. Koprodukční film.
Stopař Cory Lambert objeví tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá agentka FBI Jane Bannerová.
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie dlouho
ukryté tajemství...
Období Protektorátu, kdy je rodina osmiletého Edy donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným.
Poté, co strávila třicet let ve vězení, vstupuje Horácia do odcizeného světa.
Filmová adaptace stejnojmenného světového bestseleru od JO NESBØ.
Každých 27 let se ve městě Derry probouzí zlo, beroucí na sebe podobu toho, čeho se nejvíce bojíte.
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie, protože musí
zachránit svůj domov.
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner a důstojník losangeleské policie dlouho
ukryté tajemství...
Filmová adaptace stejnojmenného světového bestseleru od JO NESBØ.
Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd společně se svými přáteli zapojí do bitvy o Ninjago City.
Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953.
Filmová adaptace stejnojmenného světového bestseleru od JO NESBØ.
Unikátní dokument: Padesát let historie rockové legendy Scorpions.
Po tragické nehodě letadla musí dva navzájem cizí lidé spojit své síly, aby přežili v extrémních podmínkách
vysoko v horách.
Vystrašená žena se vydává na pitoreskní cestu do odlehlé části země, kde stojí vězení, ve kterém je její manžel.
„Alibi na míru“ je kancelář, která vymyslí a poskytne alibi na cokoliv, co chcete.
Filmová adaptace stejnojmenného světového bestseleru od JO NESBØ.
27. ročník mezinárodní soutěže.
27. ročník mezinárodní soutěže.
27. ročník mezinárodní soutěže.
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie...
Nevlastní bratři Jáchym a David se musí na nátlak rodičů vydat na dvousetkilometrový cyklovýlet.
Nevlastní bratři Jáchym a David se musí na nátlak rodičů vydat na dvousetkilometrový cyklovýlet.
Přední představitelé z celého světa se dohodnou na vytvoření rozsáhlé sítě satelitů k řízení globálního klimatu. Ale nyní se něco pokazilo.
Filmová adaptace stejnojmenného světového bestseleru od JO NESBØ.
podobně jako celá švédská společnost se i konceptuální výstava umělce Cristiana začíná utápět v bizarním
zmatku.
Nevlastní bratři Jáchym a David se musí na nátlak rodičů vydat na dvousetkilometrový cyklovýlet.
Druhá kapitola rodinné kroniky se odehrává na pozadí převratných událostí v letech 1947-1953.
Stopař Cory Lambert objeví tělo mrtvé indiánské dívky. Vyšetřování se ujímá agentka FBI Jane Bannerová.
Thor je uvězněn a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok.
Třicet let po událostech prvního filmu odhaluje nový Blade Runner dlouho ukryté tajemství...
Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve městě. V průběhu vyšetřování všechny důkazy
jednoznačně ukazují na jednoho muže: Johna Kramera.
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie...
Nevlastní bratři Jáchym a David se musí na nátlak rodičů vydat na dvousetkilometrový cyklovýlet.
Thor je uvězněn a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok.
Maurice sice vypadá jako obyčejný tučňák, ale uvnitř jeho hrudi bije statečné srdce tygra.
„Alibi na míru“ je kancelář, která vymyslí a poskytne alibi na cokoliv, co chcete.
Thor je uvězněn a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil Ragnarok.
Nestárnoucí klasika z roku 1967. Někde ve vesmíru přece musí být něco, co je lepší než člověk.
Přední představitelé z celého světa se dohodnou na vytvoření sítě satelitů k řízení globálního klimatu.
Ale nyní se něco pokazilo.
Zohavená těla se začnou objevovat na různých místech ve městě. V průběhu vyšetřování všechny
důkazy jednoznačně ukazují na jednoho muže: Johna Kramera.
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Volný čas
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Kontakt:
Mgr. Martina Vokurková Chocová
Telefon: 603 118 870
Facebook – Open English Beroun.
Dětské kurzy zahájení 2. 10. - pondělí
16:00, 17:00 hodin, úterý 17:00, 18:00
hodin. Pro kurzy nejmenších nás, prosím, kontaktujte. Další info na webu. Věk
je orientační, záleží na znalostech a vlastnostech dítěte. Pro dospělé angličtina
po telefonu. Nově unikátní on-line kurzy
pro celou rodinu. www.open-englishberoun.cz/onlinekurz. Pro děti: www.
coolbeans.cz
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle pro děti od 6 měsíců,
chůva má nejvýše 2 malé děti. Školka
pro děti od 2 let. Jsme menší kolektiv,
maximálně do 12 dětí. Výuka probíhá dle ŠVP. Chůvy docházejí do rodin
i v případě nemoci. Kroužky pro šikovné
děti, které se chtějí něco naučit - každou
středu od 14:00 do 15:00 hod. Přijďte
se protáhnout a pobavit se se zvířátkovou jógou od 15:00 do 16:00 hod., cena
70 Kč za hod. Tvořivá dílna a keramika
s pecí. Máme krásné výrobky, cena 70 Kč
za hod. Vždy nutná rezervace místa. Pro
větší děti máme nově kroužek rybaření
a včelařství.
Dula a laktační poradkyně
Mamily Martina Šebestová
www.duladula.cz
Telefon: 777 967 207
E-mail: martinasebestova@gmail.com
Jsem Dula a laktační poradkyně Mamila,
lektorka těhotenského cvičení a prožitkového plavání, lektorka předporodní
přípravy a kontaktního a láskyplného
rodičovství, které zahrnuje nošení dětí
v šátku, masáže miminek podle Jany
Hašplové, zdravého přebalování, bezplenkovou komunikační metodu, aromaterapii, cvičení pro maminky s miminky
baby-yogu, plavání s miminky ve vaně,
tanec s miminky v šátku a poradenství
v oblasti mateřství a osobního rozvoje.
Pracuji s poporodními traumaty, masíruji těhotné a ženy po porodu. V případě potřeby mne kontaktujte e-mailem,
nebo telefonem.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
Dům dětí a mládeže Beroun nabízí širokou škálu zájmových kroužků pro děti,
mládež i dospělé. Jsou to keramické,
chemické, výtvarné, hudební, sportovní
kroužky, počítačový kroužek, modeláři
aj. S výtvarnými, keramickými a chemickými semináři dojíždíme do MŠ, ZŠ
a školních družin. Každý měsíc se v „domečku“ koná Sobotní tvoření pro rodiče
s dětmi. Nabízí kreativní společné tvoření, bez shánění materiálu, odborných
tiskovin a odpadá i úklid pracovního
prostoru po tvoření. To vše za dostupnou cenu 50 Kč. Tvoření se koná v Domě
dětí a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí).

www.mesto-beroun.cz

Elán sport
www.elansport.cz
Telefon: 606 716 123
E-mail: info@elansport.cz
Dne 14. října zveme všechny děti a rodiče na netradiční orientační běh - HYBŠMANŮV ORIENTAČNÍ ZÁVOD. Sraz je
od 10:00 hod. podle věkových kategorií
na Městské hoře u Medvědária. Více informací na www.elansport.cz. Tato akce
je pořádána za podpory města Beroun
a České unie sportu.

Již čtvrtým rokem otvíráme kurzy AJ
a Nej od 1. tříd v místních a okolních
základních a středních školách. Výuka
je přímo ve školách (Beroun, Hořovice
a okolí), po vyučování (cena za celý rok
je od 2150 Kč), s možností složit Cambridge zkoušky všech úrovní přímo v Berouně. Vyučujeme přes Skype, z pohodlí
domova. Novinky a hodnocení od studentů najdete na našem Facebooku: Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové.
Jógové studio YOGAWAY

Family Spinning Beroun

www.yogaway.cz

Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN vás zve do rodinného prostředí, kde na vás čeká 70ti
minutová lekce spinningu (60 minut
spinning + 10 minut protažení) nebo
lekce SPINBODY (spinning + posilování
nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Více informací nejdete webu.

V říjnu se u můžete těšit na ojedinělé
akce, např. Sahadža jógu (koncertní
meditaci) se Zdeňkem Hladíkem či Loona dance (taneční meditaci pro ženy)
s Katarinou Bukovini, ale i nové pravidelné kurzy: jógová terapie se Štěpánkou Vágnerovou (St 8:00 a Pá 17:00),
jógová terapie se Stáňou Drahuskou
(Po 6:00 a 17:00, Út 16:45, St 6:00,
Čt 16:00 a 18:00), aštanga s Monikou
Slabou (Po 19:00, Út 8:30, St 12:00, Čt
8:30 a 20:00), dětská jóga s angličtinou
s Klárou Ježkovou (Út 15:30 a 16:30),
jógu pro teenagery s Danou Klímovou
(Čt 16:45, Pá 14:00), jóga pro těhotné se
Sandrou Černou (Út 17:30), hatha jóga
s Daínou Priti (Po 18:15, Út 18:45, St
17:15), ranní jógu s Veronikou Tumovou
(Út a Čt 7:00), jógu při hormonálních
změnách s Danou Klímovou (Pá 6:30),
taiji s Martinou Slabou (St 19:00, Ne
18:30), pilates s Petrou Bramborovou
(Čt 17:45 a 18:50), zpívání pro tělo i duši
s Aničkou Noskovou (Út 18:30), meditace s Daínou Priti (Po 17:15). Dopřejte si
u nás také blahodárné masáže, terapie
a tradiční čínskou medicínu s Klárou Pramennou, Simonou Palčekovou a Petrem
Končulou. Navštivte www.yogaway.cz.

Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle
Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 – 19:00.
Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém,
předcházení pádům a odblokování negativních nálad. Používám FLEXY - BARY,
velké a malé míče, balanční čočky, židle,
popruhy.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Již 28. rokem: tradice – zkušenosti – reference! Kurzy zahájeny! Garantujeme
max. 10 osob ve skupině. Je-li ještě
volné místo, můžete do kurzu kdykoli
přistoupit (cena kurzu bude snížena
o již odučené hodiny). Náhledy zdarma
- přijďte si kurz nejprve vyzkoušet! Naše
tipy: příprava ke zkoušce Cambridge English FIRST, konverzační kurzy angličtiny
s rodilým mluvčím pro děti, juniory a dospělé. SLEVY 50% v rámci akce „Chodí
celá rodina!“. Výuka též v Hořovicích
a v Litni. Pro firmy či jednotlivce kurzy
dle požadavku (včetně doučování žáků
ZŠ a studentů SŠ) – i dojíždíme.
Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
Plzeňská 95, Beroun
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. Vyučujeme
kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny,
francouzštiny, italštiny, ruštiny, češtiny
pro cizince a další. Nabízíme konverzační
kurzy s rodilými mluvčími. Připravujeme
na státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, Cambridge zkoušky, k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy,
na státní maturitu (maturita nanečisto).
Doučujeme předměty ZŠ, SŠ a VŠ. Dojíždíme za firemními klienty v Berouně a okolí,
v Praze. Jsme flexibilní, rozvrh a kurzy přizpůsobujeme potřebám studentů.

Kundalíni jóga - Pro zdraví a radost
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Podzimní kurz deseti lekcí kundalíni jógy.
Každé pondělí od 18:30 v podkrovním
sále TJ Sokol Beroun, Tyršova 510. Kundalíni jóga svým celostním přístupem
podporuje plnohodnotnější a radostnější přístup k sobě samému i v prožívání
každodenního života. Na prvních lekcích
budeme přistupovat k sobě laskavě
a budeme postupně zvyšovat náročnost
a délku jógových prvků a seznamovat
se s jedinečností kundalíni jógy, dychu
ohně a pranajámy. Na podzimních lekcích se víc zaměříme na meditace a vracení se k sobě samému. Vhodné i pro
začátečníky. Cena: 1600 Kč (10 lekcí).
Lekce trvá 90 minut. Jednorázová lekce
180 Kč. Na lekce (nejlépe celek) je potřeba se předem objednat e-mailem nebo
telefonem, podložku sebou.
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: lsms.beroun@gmail.com
Lesní klub Studánka má volná místa
v lesní družině (tři odpoledne v týdnu)
a v studijní skupině pro 1. stupeň ZŠ.
Více info na webu. Maminky s dětmi
do tří let zveme do Klubu Jozífek - středy
od 8:30 do 11:30 hod. Objednat nejpozději den předem. Od října máme dvě
volná místa v lesní MŠ Studánka – jen
určité dny. Těšíme se na vás.

Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Hřiště prošlo v roce
2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky
tomu je nyní určeno pro lehkou atletiku,
hokejbal, in-line hokej, florbal, malou
kopanou, házenou, tenis, stolní tenis,
basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal.
Zařízení půjčuje sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí - šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy a nabízí
i občerstvení. Díky osvětlení v areálu je
po předchozím objednání možné sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je
v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace telefonicky.
Miniškolička Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606 917 991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Jsme soukromá miniškolička pro děti
již od 1 roku věku. Moc rádi pomůžeme
vašim nejmenším v další životní etapě,
usnadníme jim zvykání na nové prostředí, nové kamarády a hlavně pomůžeme
v nejtěžší a nejdůležitější fázi, a to odpoutání se od maminek. To vše se u nás
děje přirozeně a s láskou již od roku
2012. Přijďte se k nám podívat a třeba
si i společně pohrát, abyste viděli, jak to
u nás v naší velké „rodině“ chodí.
Move&Food
www.moveandfood.cz
Telefon: 731 575 531
E-mail: annor@centrum.cz
Pokud sníte o pevném těle, je pro vás
řešením unikátní permanentka „Bikiny“.
V nabídce jsou 2 balíčky cvičení (10 či
15 vstupů) včetně konzultace o výživě
a dalšími bonusy. Více na webu. Cvičení probíhá v soukromí v malém počtu
zákazníků - kapacita studia je 8 osob.
Na lekce je nutné se předem objednat.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz
Zveme vás na Zvonkohraní: muzicírování pro nejmenší, a to 17. října od 9:30
do 10:30 hodin. Na workshopu se seznámíme se známými i méně známými
hudebními nástroji, společně budeme
tancovat, zpívat a zažijeme spoustu zábavy. Burza oblečení, dětského, dámského hraček a sportovních potřeb se koná
20. až 22. října. Přijďte nakoupit za pár
korun zimní a podzimní oblečení jak malým dětem, tak i studentům. Kurz předporodní přípravy s uznávanou porodní
asistentkou Marií Vnoučkovou začíná 11.
října od 18:15 do 20:15 hod. Lekce šití
s Veronikou Sovovou Podzimní sukně se
uskuteční 30. října od 18:30 hod.
Sport Eden Beroun
Pod Homolkou 1482, Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena je dětem od 5 let. Účastníci mají volný vstup
na tréninkové plochy, putting green
a na driving range včetně míčků, jedenkrát nebo dvakrát týdně trénink s profesionálním trenérem a zapůjčení golf. holí
zdarma. Cena od 700 Kč/měsíc.
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Dětská tenisová akademie: zaměřena
na děti a mládež od 5 do 16 let. Tvoří ji
oddíly babytenisu, minitenisu, mladších
a starších žáků a kadetů, které centrum
reprezentují v soutěžích Českého tenis.
svazu. Cena od 500Kč/měsíc. Florbalový
oddíl Sport Eden Beroun: florbalový oddíl má k dispozici multifunční halu sportovního centra a zaměřuje se především
na práci s dětmi ve věku od 6 do 16 let,
ale i na dospělé. Cena 500 Kč/měsíc.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
Připravili jsme pro vás široké spektrum
kurzů JÓGY, od jemných až k dynamickým, od začátečníků k pokročilým,
od miminek po seniory. V kurzech máme
poslední volná místa. Hlásit se můžete
do nově otevřeného kurzu nedělní odpolední HATHA JÓGY PRO ZAČÁTEČNÍKY, startuje 1. listopadu. Novinkou jsou
speciální kurzy pro těhotné a po porodu,
jóga v těžkém období (stres, ztráta někoho blízkého, ztráta zaměstnání, anorexie, splín, křehká imunita aj.) Chystáme
na říjen workshop AKRO JÓGY. Termín
upřesníme. Každý pátek si můžete dopřát PROFESIONÁLNÍ MASÁŽE zkušené
rehabilitační sestry. Kompletní nabídka
je aktualizovaná na webu studia. V případě nejasností volejte, rádi pomůžeme.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal, malá
kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen od 15:00
do 21:00 hod. Na sobotu či neděli je
nutno si kurt objednat dopředu. Objednávka dopředu je možná i v týdnu. Kurt
bude potom určitě váš. Miniposilovna
také k dispozici. Možnost sprch, šaten.
Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky tel. po 15:00 hod. nebo e-mailem.
Studio Kytka
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
E-mail: kytkama@seznam.cz
V současné době probíhají v „Akádě“
kurzy 9 – 12/2017 plavání miminek
a dětí od 6 měsíců do 6 let a předškoláčků od 4 do 7 let. V průběhu podzimu
budeme otevírat zkrácené kurzy pro
nová miminka.

Přihlášky na plavání dětí od narození
do 6 měsíců doma průběžně. Rodinná
plavání probíhají ve středu, pátek a sobotu od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00
hod. Aqua-aerobik v pondělí s Hankou
od 18:30 a 19:15 hod., ve středu s Markétou od 18:00 a 18:45 hod., ve čtvrtek
s Pavlou od 18:00 a 18:45 hod. a v pátek s Monikou a Markétou od 18:00 hod.
Cvičení v bazénu pro těhotné s porodní
asistentkou ve čtvrtek od 17:15 hod.,
služby porodní asistentky.
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. Přátelská atmosféra a super
parta lidí. První vstup zdarma!
Těhotenská jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Pravidelné lekce jógy pro budoucí maminky, každé úterý v Yogaway od 17:30
do 18:30 hod. Na lekci se zaměřujeme
na vrácení se k samým sobě, vnímání
přítomnosti miminka v nás, ztišení, prohloubení dechu, udržení pružného těla
a pozitivní energie. Hodina má dynamickou fázi, střídající se s klidnými, meditací
a relaxaci.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
Otevřeno PO - PÁ 8:00 až 22:00 hod.,
SO a NE 8:00 až 20:00 hod. Trvale snížené ceny na slender stoly a vacushape!
Možnost platby kartou. Přehledy oddílů
a akcí pro veřejnost na webu.
U Slunce – American bar
www.us-bar.cz
Telefon: 775 559 769
Zrekonstruovaný stylový American bar
U Slunce nabízí alkoholické a nealkoholické nápoje, kvalitní kávu, minutkovou kuchyň typu masových steaků se
zeleninovou přílohou a polední menu.
Příjemné posezení, sportovní přenosy,
herna, WI-FI, firemní akce, rauty, oslavy,
karaoke party. Můžete nás také navštívit
na facebooku.

n Test paměti, vyšetření tlaku a cukru. To vše si mohli nechat zkontrolovat návštěvníci Husova náměstí v rámci Dne bez paměti. Akce, která se
konala 13. září, pak vyvrcholila prvním charitativním během Berounem,
kterého se zúčastnily desítky zájemců. n

n V Městské Galerii Beroun můžete až do 13. října obdivovat obrazy
výjimečného berounského malíře Jiřího Kreissla (na fotografii vpravo).
Vernisáž výstavy se konala 13. září a o úvodní slovo se postaral další
skvělý berounský umělec Viktor Žabinský, o hudební doprovod Vladimír
Čáp. n

Říjen v Domově seniorů TGM Beroun
Do Anglie s Karlem Čapkem a Josef Čapek – malíř, básník spisovatel – výstava
je zpřístupněna veřejnosti každý den od 7:00 do 19:00 hod.
Pondělí 2. 10. od 14:30 hod.: Křeslo pro hosta s ředitelkou Památníku Karla
Čapka Kristinou Váňovou
Úterý 3. 10. od 10:00 do 16:00 hod.: Den otevřených dveří, v 9:30 hod. Vzdělávání bez bariér na téma Karel Čapek se studenty Gymnázia Joachima Barranda
Beroun, ve 14:30 hod. vernisáž výstavy Do Anglie s Karlem Čapkem a Josef
Čapek – malíř, básník spisovatel
Středa 4. 10. od 14:30 hod.: Hledání evropské identity - beseda s Mgr. Petrem
Krynským, Th. D. kazatelem adventistů
Čtvrtek 5. 10. od 14:30 hod.: Hudební vystoupení Karla Šedivého s písničkami
Karla Hašlera
Čtvrtek 26. 10. od 14.30 hod. Společenská hra BINGO
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce: pátek
14:00 až 15:30 hod. - Zpívání pro radost
Úplný týdenní program naleznete na www.seniori-beroun.cz
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n V galerii Holandský dům se v září uskutečnila výstava Aleny Šustrové
s názvem Jiná… Fotografka, která má mimochodem na starost chod
galerie v Holandském domě, se věnuje především portrétům muzikantů.
Tentokrát se ale na výstavě návštěvníci setkali s fotografiemi z různých
zákoutí i architektury především západních Čech, nebo se na vlastní
oči přesvědčili, že během Hrnčířských trhů nejsou přeplněné jen ulice,
ale i nebe.... n
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Letní akce MKC navštívilo
přes tři tisíce návštěvníků

P

romenádní neděle, čtvrteční divadla pro děti, festival
ZÁVODÍ a Štulec. Celkem patnáct
akcí v rámci Bekule, který pořádá

Jak šel čas

P

o několika letech můžete vidět
v městské galerii výstavu prací
berounské výtvarnice Zuzany Svobodové. Příznačný název Jak šel čas
vypovídá o náplni výstavy. Uvidíte
obrazy a keramiku, které nejsou
jen dílem posledních let. Zuzana
Svobodová představuje práce, jimž
se věnuje po celý život a které se během let mění. Zároveň představuje
i sebe a proměny, kterými prošla.
Začala malovat už jako dítě. Později se po malé přestávce začala zabývat také keramikou. Spojení malby a keramiky je pro ni spojením
duchovních rovin a hmoty.
Svoji tvorbu prezentuje na samostatných i kolektivních výstavách,
kterých bylo již téměř třicet. Její keramiku a obrazy najdete v mnoha
domácnostech ale také i v partnerském holandském Rijswijku.
Berounská rodačka oslaví v příštím roce kulaté jubileum a letošní
výstavy je vlastně jejím prvním
narozeninovým dárkem. Přijďte se
i Vy přesvědčit od 18. 10. do 16. 11.
o tom, co Zuzana Svobodová umí. n

Městské kulturní centrum, letos
navštívilo 3275 lidí. Je to téměř
o tři sta diváků více než v minulém roce.
Největší návštěvnost hlásí
festival Závodí, který si letos nenechalo ujít 980 diváků. Promenádní neděle, kterých se konalo
o prázdninových měsících na Náměstí Joachima Barranda osm,
zhlédlo 883 lidí, což je v průměru
110 diváků na jednu akci.
Oblíbené jsou také divadelní
čtvrtky pro děti, které se v létě
odehrávají v zahradě Muzea berounské keramiky. Šest pohádek

letos vidělo 892 dětí a jejich rodičů, tedy v průměru 149 diváků
na jedno představení.
Také Štulec, který se koná
v rámci oslav Dne dětí a je první
akcí v rámci Bekule, měl u Berou-

Holandský dům

V

Galerii v Holandském domě se
v listopadu uskuteční výstava
fotografií Martina Becka s názvem
Jak mám bavit svět? Těšit se můžete na fotografie členů souboru Národního divadla a dalších. Vernisáž
se uskuteční 2. 11. v 17 hodin. n

Fotoklub Beroun: Město a jeho ruch

D

ruhá letošní výstava Fotoklubu Beroun je, jak se již stalo každoroční podzimní tradicí, tematická. Hlavní náplní je tentokrát město
a jeho život. Pevným bodem této výstavy je Beroun – tak, jak jej svým
objektivem vidí fotograf Jiří Zýma. Ostatní fotografové zachytili život
v ulicích různých měst naší vlasti; street fotografie je typem dokumentu, který zobrazuje lidi v různých situacích na veřejných místech a vytváří svět v pohybu světel i barev a zachycuje atmosféru obyčejného
života. Street fotografie je téma krásné, nikoli však jednoduché. Jak ho
zvládli uchopit členové nejdéle fungujícího berounského fotoklubu, se
můžete přijít podívat od 2. do 21. října do galerie Holandského domu.
Výstava bude zahájena 2. října v 17 hodin. n
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ňáků velký ohlas. Se svými ratolestmi k břehu Berounky zamířilo
520 lidí. n

Literární večery
Stranou

V

čítárně městského informačního centra se v úterý 31.
října od 17:30 uskuteční další
setkání v rámci literárních večerů Stranou. Návštěvníci akce se
mohou těšit na setkání se spisovatelem Jáchymem Topolem, který
bude číst a povídat o své nové knize Citlivý člověk. n
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Za tajemstvím češtiny
s Berounskou akademií
J

n Na snímku účastníci zářijové výjezdní besedy Nerozluštěné hádanky
slavného Vyšehradu se spisovatelem Otomarem Dvořákem. Foto Marie
Holečková. n

V říjnu za poklady Pražského hradu

V

cyklu Setkání s autory, které
máte rádi připravil PhDr. Jaroslav Sojka, Ph.D., kurátor sbírek Pražského hradu, mimořádnou říjnovou výjezdní besedu
– komentovanou prohlídku Svatovítského pokladu, věnovanou
nejenom vystaveným liturgickým
předmětům, ale též slohovým
proměnám užitého umění a navíc i samotné někdejší dvorní
kapli, považované za Sixtinskou
kapli Pražského hradu. Tato akce
se uskuteční v sobotu 7. října
a bude první ochutnávkou z dalších pokladů, ať uměleckých sbírek (prosinec), nebo stavebních
pokladů podzemí
Pražského
hradu, které nás čekají v únoru
příštího roku. Zájemci se mohou

Novinka

přihlásit nejpozději do 5. října
na tel. 603 830 296. Sraz účastníků bude v sobotu 7. října ve 14
hodin před vchodem do kaple Sv.
Kříže na Pražském hradě. Marie
Holečková n

aké jsou kořeny českého jazyka
a jakými proměnami čeština
prošla, ale také podivuhodné příběhy vzniku slov kredenc, brambory nebo peklo zaujaly i pobavily
posluchače první ze tří přednášek
na téma Tajemství češtiny v podání
lektora a spoluautora Českého etymologického slovníku doc. Jiřího
Rejzka, Ph.D., z Filozofické fakulty
v Praze. Úvodní lekce druhého
roku II. cyklu Berounské akademie
se vydařila. Posluchači se mohou
těšit na další setkání s češtinou
ve čtvrtek 5. října v 17:30 hod. na
přednášce Mgr. Františka Martínka, Ph.D., o vtipném jazyce a moderním stylu novinářské češtiny
Karla Havlíčka Borovského. František Martínek je spoluautorem edi-

J

azyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové v Berouně vás
4. října v 15:15 hodin srdečně zve na slavnostní předání mezinárodních certifikátů ke zkouškám Cambridge English
v Duslově vile. n

ce Havlíčkovy korespondence, jejíž
první díl již vyšel v Nakladatelství
Lidové noviny. Přednáška se koná
v Městské knihovně v Berouně.
Marie Holečková n

Posila Gymnázia
Joachima Barranda

K

olektiv pedagogů na berounském gymnáziu je posílen
o Ericku Young – učitelského asistenta Fulbrightovy komise. Tato nadace založená v roce 1946 vznikla
na základě dohody mezi USA a tehdejším Československem v roce
1991. Má podporovat kulturní spolupráci a vzdělání. V současné době
je v ČR třicet asistentů, o které letos
žádalo dvě stě škol. A  právě Gymnázium J. Barranda Ericku Young
získalo.
Je jí 22 let, pochází ze státu Washington a studovala na univerzitě
v Clevelandu ve státě Ohio. V USA
prošla výběrovým řízením a vybrala
si Českou republiku. Ostatně právě
o ni je velký zájem. Cílem nadace
je podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím
výměn v oblasti vzdělání. Ericka si
zde vyzkouší pracovní povinnosti,
bude mít příležitost poznat zdejší
kulturu, případně se naučit jazyk.
V Berouně bude do června 2018.
Přestože není učitelka a má plány
stát se lékařkou, spolupracuje při
výuce anglické konverzace. n

Dům dětí a mládeže zve na své
kroužky i Halloweenské odpoledne

Medvídek v Berouně - péče
přizpůsobená dětem i rodičům

Zveme vás do nově otevřené
dětské skupiny Medvídek v Berouně. Rodičům nabízíme péči
o malé děti kvalifikovanými pečujícími osobami, které pracují s respektem k dětským potřebám,
zejména formou hry. Rozvojem
sebeobsluhy, sebeuvědomování
a komunikačních dovedností děti
připravujeme na hladký vstup
do MŠ. Přijímáme děti od 1 roku
věku na kratší, ale pravidelné
časové úseky dle potřeb rodičů
a vývojových potřeb dětí. Péče
je díky projektu velmi cenově
příznivá. Více informací: www.
prostorprorodinu.cz/medvidek-vberoune. n

www.mesto-beroun.cz

T

aké v říjnu nabízí Dům dětí
a mládeže Beroun spoustu
zájmových kroužků pro děti, mládež, rodiče s dětmi nebo dospělé.
Těšit se můžete na školičku pečení a vaření, šicí dílnu, dramaťáček, nebo naše nové kroužky, jako
je textilní tvoření, foto kroužek,
malá škola animace či sochařský
kroužek. Pro více informací se
podívejte na naše webové stránky
www.ddmberoun.cz, kde se dozvíte mnoho novinek a vyberete
i nějaký zájmový kroužek pro vás
či vaše děti.
Přijďte se za námi podívat 31.
října do Muzea Českého krasu,
kde proběhne Halloweenské dopoledne a strašidelný podvečer.
Akce Halloween v muzeu je urče-

na pro mateřské školky, školní
družiny a širokou veřejnost. Cena
je symbolických 20 Kč za osobu.
Každý měsíc v sobotu můžete
přijít k nám do „domečku“ na Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi.
Nabízíme kreativní společné tvoření bez shánění materiálu, odborných tiskovin a odpadá i úklid
pracovního prostoru po tvoření.
To vše za dostupnou cenu 50 Kč.
Tvoření se koná v Domu dětí
a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí). Tentokrát tvoření
proběhne 21. října a vyrábět budeme tradiční podzimní dekoraci – dýni. Celá tato akce se koná
za finanční podpory města Beroun. Více na www.ddmberoun.cz
Pracovníci DDM Beroun n

Strom reformace

U

příležitosti 500. výročí
vystoupení německého
reformátora Martina Luthera
bude v neděli 29. října v 15 hodin slavnostně zasazen „strom
reformace“ v Parku přátelství
na levém břehu řeky Berounky.
Téhož dne v 16 hodin se bude
v kostele Církve českobratrské evangelické promítat film
o Lutherově životě. Veřejnost je
na obě akce zvána. n
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Rekonstrukce sociálně terapeutické
dílny v berounské Dobromysli

O

prázdninách se uskutečnila v berounské organizaci
Dobromysl, jež se zabývá pomocí
lidem s hendikepem, rozsáhlá
rekonstrukce sociálně terapeutické dílny. Dílna byla přesunuta do dvou větších a vhodněji
umístěných místností, které plně
vyhovují všem potřebám klientů
i pracovníků. První z místností je
opatřena plně vybavenou kuchyní, stoly, kolem nichž se mohou

všichni pohodlně posadit, počítači, odpočinkovou zónou s gaučem, konferenčními stolky a malou knihovnou. Druhá místnost
je uzpůsobena samotné výrobě,
která v dílně probíhá. Dne 11. září
byla v rámci dne otevřených dveří
nová sociálně terapeutická dílna
představena rodinným příslušníkům dvaceti klientů z Berouna
a širokého okolí, kteří dílnu pravidelně navštěvují. n

Přihlaste se na seminář

V

Rodinném centru Slunečnice se dne 23. října
od 19 do 21 hodin budete moci
seznámit s tématem rozpoznání, řešení a prevence šikany
v dětském kolektivu mateřské
a základní školy. Dozvíte se,
co je šikana – projevy šikany,
účastníci šikany, v čem je síla
šikany - proč je šikana tak rozšířená a často neřešená, které
prostředí je
rizikové prostředí. A hlavně jak šikanu
rozpoznat.
Na seminář
si rezervujte
místo do 17.
října
přes
rezervační
systém Webooker: www. rcslunecnice.webooker.eu/Actions,
nebo na:info@rcslunecnice.cz.
Pro velký zájem proběhne
již podruhé seminář Hejného
metoda v předmatematické
výchově, 17. října od 14 do 18
hodin v budově MěÚ Beroun,
Husovo nám.68. Seminář povede certifikovaná lektorka společnosti H-mat, o.p.s. Mgr. Petra Prokopová Machalová. Je
určen pro učitele mateřských
škol. Přihlašujte se písemně
do 10. října na adresu: map@
muberoun.cz.

Vzdělávací akce jsou připraveny také pro pedagogy základních škol, výchovné poradce,
metodiky prevence, pracovníky Pedagogicko-psychologické
poradny, Speciální poradenská pracoviště. Psycholožka
Mgr. Miroslava Lívancová povede seminář „Žák se syndromem ADHD aneb s čím zápolíme“. Seminář proběhne 18.
října od 14
do 18 hodin
v
budově
MěÚ Beroun.
Přihlašujte
se písemně
do 11. října
na adresu:
map@muberoun.cz.
Mgr. Michaela Stehlíková
povede seminář také pro pedagogy a další zájemce o téma
Šikana. Uskuteční se 30. října
opět v budově MěÚ Beroun
od 14 do 17 hodin. Přihlašujte
se písemně do 23. října na adresu: map@muberoun.cz.
Semináře jsou pro všechny
účastníky zdarma, probíhají
v rámci projektu „Místní akční
plán rozvoje vzdělávání v ORP
Beroun“ (MAP). Více informací
o projektu MAP: www.mesto-beroun.cz/obcan/skolstvi/mapvzdelavani/

Z družiny ZŠ Komenského
Bambini litera je u konce
Děti ze školní družiny a klubu se
opět zapojily do soutěže malých spisovatelů Bambini litera. Úkolem bylo napsat pohádku. Vzniklo tak 28 příběhů,
které putovaly do soutěže o uveřejnění
v pohádkové knize. Děti ze ZŠ Komenského tentokrát štěstí neměly, ale
nevzdávají se a pokud bude vyhlášen
i další ročník, určitě se do něj zapojí.
Světový den první pomoci
Druhá zářijová sobota je již od roku
2000 Světovým dnem první pomoci.
A to si školáci opět nenechali ujít. Letošní Světový den je zaměřen na domácí úrazy. Děti školní družiny a klubu
si v pátek 8. září zopakovaly a hlavně
prakticky vyzkoušely, jak první pomoc
poskytnout. Květa Hrbáčková n

Klub důchodců prožil
první pololetí roku aktivně

P

rvní pololetí uběhlo jako voda
a nám nezbývá nic jiného,
než vzpomínat na akce, které jsme
v Klubu důchodců zorganizovali.
Kromě těch stálých, jako je masopust, MDŽ, Den matek, přednášky
a vycházky do okolí jsme uspořádali společně s místní organizací
Svazu tělesně postižených zájezd
do krásně rozkvetlého parku v Průhonicích. Spokojeni byli i účastníci
týdenního rekondičního pobytu
v Sezimově Ústí. Další zájezd byl
naplánován do Lipna, kde si každý,
podle svých sil, užil teplého počasí.
Úplnou novinkou byla účast deseti

členů KD v kurzu sebeobrany, který
byl plně hrazený městem Beroun.
Co nás čeká v druhém pololetí?
Zájezdy do Karlových Varů s prohlídkou porcelánky, dále do Manětína
a jeho okolí, přednášky se zdravotní
tématikou, návštěva divadla a jiné.
Jako vždy přijde do klubu Mikuláš
s andělem a čertem, oblíbené je posezení u stromečku a rok zakončíme
silvestrovským odpolednem.
Přejeme všem hodně zdraví
a spokojenosti a kdo nechce být
doma sám, má možnost přijít mezi
nás. Výbor Klubu důchodců Beroun n

Magdaléna s certifikáty
M

agdaléna, o.p.s. má za sebou letní certifikační
trojboj. V jeho rámci proběhla
certifikace Center adiktologických služeb a Terénních programů v Příbrami a Berouně a také
certifikace Doléčovacích služeb
v Praze – Podolí. Všechny certifi-
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kace dopadly na jedničku! Naše
pobočky se tak stávají dalšími
z prověřených míst, která se snaží
na profesionální úrovni pracovat
s lidmi užívajícími návykové látky a jejich blízkými. Více na www.
magdalena-ops.eu. Bc. Martina
Malinová, PR manažerka n
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Taekwon-do zkoušky
a nábor nových zájemců
D
o historie taekwondo skupiny
Beroun se 30. červenec zapíše jako den, kdy byl vychován další černý pásek. Zkoušky se konaly
v Čimelicích pod vedením Technického oddělení Českého svazu
Taekwon-Do ITF. Na zkouškách
museli adepti předvést, že bez
problému ovládají své technické
sestavy, speciální přerážecí techniky, sebeobranu, souboj a v neposlední řadě i teorii.
Novým I. danem se stala Eliška Fuxová (66 bodů), která se
na základě místních tréninků
dokázala vypracovat z bílého pásku až na samotný vrchol barevné
palety. K úspěchu gratulujeme
a přejeme hodně štěstí v dalších
etapách její cesty.

Taekwon-do je moderní korejské bojové umění, které si
dává za cíl všestranný rozvoj jeho
studentů po fyzické, psychické
i morální stránce. Hlavní morální zásady, kterými by se měl řídit
každý taekwondista, jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost, sebeovládání a nezkrotný duch.
Všichni zájemci o Taekwon-Do
jsou srdečně zváni na tréninky,
které pravidelně probíhají v Berouně (TJ Lokomotiva, Tyršova
85). Vedou je Tomáš Komrska IV.
Dan, tel. 737 803 795 a František
Tůma I. Dan, tel. 602 625 318.
Více informací o naší škole GeBaek Hosin Sool najdete na internetových stránkách www.tkd.cz
Aneta Poklopová n

Bojová umění na Husově náměstí

N

a Husově náměstí se v úterý 12. září uskutečnila prezentace volnočasových aktivit – bojových umění s důrazem na sebeobranu. Akce,
která se konala v rámci programu prevence kriminality města Beroun, měla
u veřejnosti velký ohlas. Diváci mohli v centru města zhlédnout ukázky
aikido, jiu-jitsu, juda, karate, krav maga, kung fu a taekwondo a ve stáncích
se dozvědět o jednotlivých bojových umění více. n

Tomáš Ludvík zazářil na Mistrovství světa juniorů

O

Berounský pole dance
na Mistrovství ČR

D

enisa Chlustinová z Hořovic,
která učí pole dance v Berouně, se v dubnu zúčastnila semifinále Mistrovství ČR v Pole Sport 2017
v kategorii Ženy profesionálové.
Podařilo se jí probojovat do finále,
které se konalo v červnu. Postoupilo
do něj deset dívek z téměř čtyřiceti
a konalo se v pražském divadle Hybernia. Denisa skončila na skvělém
7. místě, přičemž od třetího místa ji
dělily pouhé dva body. Ale toto není
její jediný úspěch. Denisa se pravidelně účastní pole dance soutěží
a sbírá jednu medaili za druhou.
Pokud i vy chce vyzkoušet pole dance, tak můžete navštívit její hodiny
v Berouně či Praze. Více na FB Pole
dance Denisa. n

d 23. do 28. srpna se v americkém Indianapolis uskutečnilo Mistrovství světa juniorů
v plavání, kam se sjela kompletní plavecká elita do 18 let z celého světa. Na tento šampionát se
podařilo kvalifikovat šesti plavcům hájících české barvy, mezi
nimiž měla zastoupení i plavecká Lokomotiva Beroun. Tomáš
Ludvík, berounský svěřenec
trenérů Simony Pokorné a Vladimíra Seemana, milující nejen
dobré jídlo, ale hlavně posouvání lidských hranic, dokázal
v USA to, co se ještě nikdy žádnému českému plavci nepodařilo. Tomáš se postupně představil v disciplínách 100 znak (18.

místo), 50 znak (27. místo), 800
kraul (27. místo) a ve všech těchto závodech se mu dařilo posouvat svá osobní maxima. Až přišel
poslední den celého MS a jeho

parádní disciplína 200 znak!
V dopoledních rozplavbách nejprve těsně atakoval magickou
hranici dvou minut a časem
2:00,09 nejenže potvrdil svou

skvělou formu, ale postoupil z 2.
místa do večerního finále, když
nestačil pouze na domácího
Američana. Ve večerním světovém finále už ale Tomáš přepisoval české plavecké dějiny, když
po jeho cílovém dohmatu svítil
na tabuli čas 1:59,43 a senzační
5. místo na světě. Tímto časem
vytvořil nový český rekord dospělých a samozřejmě i dorostu,
což znamená, že jako jediný tuzemský plavec drží v jedné disciplíně všechny národní rekordy.
Tomášovi patří velká gratulace
a poděkování jak za reprezentaci ČR, tak města Beroun a TJ
Lokomotivy Beroun. Simona
Pokorná n

Odstartovala hokejová sezóna v mládežnických soutěžích

D

ruhý zářijový víkend odstartovaly mládežnické hokejové
soutěže, a tak po několika měsících
přípravy začala ostrá sezóna i pro
výběry hokejového klubu Berounští
Medvědi. Ti od letošního roku nově
zaregistrovali do druhé nejvyšší
soutěže celek staršího dorostu, aby
zachovali posloupnost svých týmů
napříč věkovými kategoriemi. Vstup
do sezóny se Medvědům poměrně

vydařil. Žákovské výběry si na svém
ledě poradily s pražskou Kobrou,
mladší dorost porazil Kutnou Horu
a pouze starší dorostenci ve vyrovnaném utkání se Zbraslaví padli až
na samostatné nájezdy.
Starší dorost: HC Berounští Medvědi - HC Zbraslav 3:4 po s.n. (2:0, 1:3,
0:0) Branky Berouna: Nejepsa, Kolínek, Skopový
Mladší dorost: HC Berounští Med-

vědi - SK Kutná Hora 4:1 (1:0, 2:1,
1:0) Branky Berouna: Let, Ondráček,
2x Skopový
Starší žáci: HC Berounští Medvědi
- HC Kobra Praha 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)
Branky Berouna: 4x Hošek, 1x Rynda, Scafari
Mladší žáci: HC Berounští Medvědi
- HC Kobra Praha 7:2 (3:1, 4:1, 0:0)
Branky: 3x Šapovalivová, 1x Kosina,
Lukášek, Šiller, Dyk n
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