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Schválena výjimka ze zpoplatnění dálnice D5
Ministr Dan Ťok jednal se starosty měst Beroun a Králův Dvůr o zklidnění dopravy v aglomeraci

M

inisterstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic bude
s oběma městy úzce koordinovat
plán oprav, které se výhledově
týkají dálnice D5. Na berounské
radnici 23. srpna se na tom dohodli ministr dopravy Dan Ťok se
starosty Ivanem Kůsem a Petrem
Vychodilem. Jednání se zúčastnil
také ředitel provozního úseku
Ředitelství silnic a dálnic Pavol
Pecha.
Zástupci obou měst ocenili, že
oproti dřívějšku stát v poslední
době uvolňuje významné finanční
prostředky na opravy a údržbu
zanedbaných komunikací. Dálnice D5 patří mezi nejvytíženější
dopravní tepny v zemi a některé
její části se již dostaly do posledního cyklu své životnosti. „Musíme dohnat dluh z minulých
let, kdy se obnova dálniční sítě
hodně zanedbala. Do oprav proto
nyní systematicky investujeme.
Bohužel druhá strana mince je,

Zemřel zastupitel
Zdeněk Trejbal

V

e středu
7. září
z e m ř e l
ve věku 72
let berounský zastupitel Ing. Zdeněk Trejbal.
V zastupitelstvu města působil od roku 2010. Více
na straně 3. n

Ceny města Berouna
již počtvrté
n Dvě berounské osobnosti
převezmou ve čtvrtek 20. října
Ceny města Berouna. Letos poprvé bude uděleno i čestné občanství. Slavnostní večer ke Dni
vzniku samostatného československého státu spojený s předáním cen se uskuteční v Kulturním domě Plzeňka od 19 hodin.
Více na straně 3. n
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že řidiči často trpí v uzavírkách.
Cílem je, abychom plány oprav co
nejvíce s městy a kraji koordino-

Jižního obchvatu, který svede dopravu z dálnice D5 mimo obytné
zóny. Úkolem města je stavbu,

je třísetmetrové ochranné pásmo železnice a v tom nám pan
ministr slíbil pomoc. V součin-

n Ministra dopravy Dana Ťoka (uprostřed) přivítal před radnicí berounský starosta Ivan Kůs.

vali a dopady na řidiče tak alespoň omezili,“ uvedl ministr Ťok.
Podle Ivana Kůse bude důsledná konzultace ministerstva
a Ředitelství silnic a dálnic s berounským odborem dopravy
a správních agend důležitá zejména s ohledem na připravovanou
krajskou investiční akci, kterou
je rekonstrukce zbývající části
Plzeňské ulice včetně výstavby tří
kruhových objezdů.
Ministr Ťok se starosty řešil
rovněž otázku dalšího zklidnění
automobilové dopravy v aglomeraci a svůj slib, že zváží rozšíření
výjimek ze zpoplatnění pro osobní auta pro dálnici D5 u Berouna,
splnil. Od nového roku bude
možné sedmikilometrový úsek
dálnice D5 mezi Berounem (exit
14) a Královým Dvorem (exit 22)
využívat bez dálniční známky
Výjimka by měla platit minimálně do doby dokončení tzv.

jejímž investorem bude Středočeský kraj, připravit projekčně
a pozemkově.
„Jakmile schválíme územní
plán, otevře se právní cesta
k realizaci. Velkým problémem

nosti s příslušným odborem ministerstva najít řešení, jak tuto
liniovou dopravní stavbu zakomponovat do ochranného železničního pásma,“ uzavřel výsledky
jednání starosta Ivan Kůs. n

Dotace na kulturní činnost
v Berouně v roce 2017

O

d 1. října je opět možné
žádat o dotace na kulturní
činnost v Berouně na příští rok,
a to jak na jednorázové akce,
tak na soubor akcí probíhajících během kalendářního roku.
Vyplněnou žádost o dotaci v tištěné podobě je nutné
odevzdat s předepsanými přílohami v podatelně městského úřadu do 31. 10. do 17:00
a v elektronické verzi odeslat

na e-mailovou adresu: kultura1@muberoun.cz n

Z

důvodu změny dotačního
programu a nových formulářů (žádostí) se ve velké
zasedací místnosti MěÚ Beroun
uskuteční dva semináře pro veřejnost k vysvětlení pravidel,
a to v pondělí 3. 10. od 9:00
do 11:00 a ve středu 5. října
od 17:00 do 19:00. n
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Plánované dopravní stavby v Berouně

Připravuje se rekonstrukce mostu na Zavadilku a dokončení opravy Plzeňské ulice

R

ekonstrukce ulic na Zavadilce a ulice Koněpruská
teprve začala a obyvatelé této
městské čtvrti již s obavami hledí
do budoucnosti. Krajská správa
a údržba silnic plánuje opravu
mostu přes železnici, kterou by
podle původních předpokladů
měla provázet úplná, devítiměsíční uzavírka. Zachován by zůstal
jen provoz pro pěší.

krétní termín. Poslední informace
ale nasvědčují tomu, že naše požadavky byly investorem akcep-

vání kruhového objezdu na křižovatce s Košťálkovou ulicí a na katastru
Králova Dvora Na Knížecí a v Zaho-

Kdy bude uzavřen most
na Zavadilku
To se nelíbí vedení berounské
radnice ani představitelům okolních obcí např. Tetína. „V tomto
směru se snažíme docílit řešení,
aby oprava železničního mostu
na Zavadilce probíhala společně
s plánovanou výměnou kolejového svršku v roce 2018. Náklady
na celou investiční akci by klesly
o padesát procent a uzavírka mostu by se rovněž výrazně zkrátila,“
objasnil snahy města berounský
místostarosta Michal Mišina.
Na tuto akci již proběhlo výběrové řízení. Smlouva na dodavatele stavby zatím podepsána
nebyla. Zahájení rekonstrukce
mostu tedy nemá stanoven kon-

n Vedení Berouna usiluje o to, aby oprava železničního mostu na Zavadil-

ce probíhala společně s plánovanou výměnou kolejového svršku a podle
aktuálních informací se tak zřejmě stane. Tato investiční akce by měla být
zahájena až v roce 2018.
továny a s opravou železničního
mostu se začne skutečně až v roce
2018,“ řekl Mišina.

Plzeňská ulice
s kruhovými objezdy
Krajskou investicí je i dokončení
opravy ulice Plzeňská od křižovatky
s Koněpruskou až po křižovatku
Na Knížecí. „Akce zahrnuje vybudo-

řanech, dále pak počítá s napojením
cyklostezky. Naším cílem bude navrhnout takové dopravní řešení, aby
probíhající rekonstrukce dopravu
ve městě příliš neomezila,“ vysvětlil
Michal Mišina.

Synchronizace semaforů
V souvislosti s nedávnou
opravou dálnice D5, která výraz-

Začala rekonstrukce ulice Koněpruská

Současně prochází výměnou povrchů i ulice Husova a Cajthamlova na Zavadilce

B

erounské ulice Husova a Cajthamlova na Zavadilce a ulice Koněpruská prochází od 5. září
letošního roku rekonstrukcí. Až do 20. listopadu
zde Krajská správa a údržba silnic bude zajišťovat
výměnu asfaltových povrchů. Celkový opravovaný
úsek vede od křižovatky s Plzeňskou až po křižovatku na Jarově.

Dopravní kolaps první den
Městu se naštěstí podařilo prosadit, aby zahájení rekonstrukce nejfrekventovanější ulice Koněpruská bylo odloženo na 12. září z důvodu konání
hrnčířských trhů o druhém zářijovém víkendu,
které jsou vždy spojené s nadměrnou dopravní
zátěží. Ostré zahájení stavby však i tak připravilo
řidičům zkoušku nervů.
„Vzhledem k tomu, že jde o krajskou akci,
může město jako jakýkoli dotčený účastník stavby pouze stanovit podmínky, za nichž by měla
rekonstrukce probíhat. Požadovali jsme kyvadlový provoz a nastavení semaforů tak, aby doprava
v oblasti byla pokud možno plynulá. První den
ale byly práce naprosto nekoordinované, signalizace špatně seřízená a výsledkem byl dopravní
kolaps,“ komentoval situaci berounský místostarosta Michal Mišina.
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Oprava Koněpruské probíhá
bez semaforů
Největším problémem v této oblasti jsou dva
kruhové objezdy, mezi nimiž se doprava velmi
špatně řídí. Na podnět města došlo v hlavním
směru – v ulici Koněpruská, která je spojkou
na dálnici D5, k úpravě dopravních opatření. „Domluvili jsme se se stavební firmou PORR, že povrchy v ulici Koněpruská bude frézovat bez použití
semaforů, aby nedocházelo k přeplňování kruhových objezdů. Teprve při pokládce asfaltových
povrchů bude provoz řízen světelnou signalizací.
V tomto případě by ale práce měly probíhat v době
mimo dopravní špičku,“ podotkl Mišina

Opravy proběhnou v 21 etapách
Z důvodu relativně lepší průjezdnosti bude rekonstrukce na Zavadilce probíhat v 21 etapách, v ulicích
Cajthamlova a Husova vedoucích na Jarov budou
provoz řídit semafory. „Situaci v Koněpruské ulici
a na Zavadilce samozřejmě pravidelně monitorujeme
a při jakýchkoli dopravních problémech náš odbor
dopravy a správních agend okamžitě kontaktuje investora s konkrétními požadavky na úpravu dopravního řešení v této oblasti,“ uzavřel Michal Mišina. n

ně poznamenala plynulost dopravy v Berouně, se vedení města
snaží najít optimální řešení, jak
operativně reagovat na případné
nehody a uzavírky okolní dálnice. „Jednou z možností je propojení světelné signalizace. Připravujeme zadání studie, která
na 3D modelu otestuje různé situace, které mohou v berounské
dopravě nastat. Cílem je zjistit,
zda by synchronizace semaforů
byla v našem konkrétním případě vůbec možná. Pokud ano,
budeme se snažit na její realizaci
získat finanční prostředky prostřednictvím vhodného dotačního titulu,“ podotkl místostarosta
Michal Mišina. n

Blokové čištění
Kompletní plán je k dispozici
na webu města v sekci Doprava či
přímo na stránkách Technických
služeb.
n 5. 10. K Dubu, Nad Paloučkem,
Vinařská
n 6. 10. Palouček, U Židovského
hřbitova, Kollárova – sever
n 12. 10. Slavašovská, K. Čapka
n 13. 10. U Archivu, Pod Homolkou
n 19. 10. Branislavova + parkoviště (křižovatka s ul. Bezručovou), Tyršova I (Nám. M. Poštové
→ stadion)
n 20. 10. Tyršova II (stadion U Archivu)
Změny vyhrazeny. n

Informace o vydávání
parkovacích karet

O

d poloviny července se parkovací karty do modrých zón vydávají pouze v pokladně městského úřadu
v přízemí budovy radnice na Husově
náměstí, a to od pondělí do středy.
V úředních dnech je náměstí. Pokladna je otevřena v pondělí a ve středu
od 8:00 do 12:00 a od 13:00
do 16:30, v úterý a ve čtvrtek od 8:00
do 11:00 a od 12:00 do 14:00. Pravidla pro vydávání karet a formuláře
žádostí jsou k dispozici na webových
stránkách města. n
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Ceny města
Berouna
pro cvičitelku
a fotografa

S

lavnostní večer ke Dni
vzniku samostatného československého státu je tou nejlepší příležitostí ke slavnostnímu předání Cen města
Berouna. „Těší mě,
že počet návrhů
je každý rok
vyšší.
Letos
nám přišlo sedmnáct návrhů
na
osobnost
města a dva návrhy na čestné občanství, které se letos bude
udělovat úplně poprvé,“ uvedl
berounský starosta Ivan Kůs.
Zastupitelé se na svém zasedání 19. září rozhodli udělit
Ceny města dlouholeté cvičitelce místního Sokola Boženě
Kebrlové a berounskému fotografovi Zdeňku Zůnovi a čestné
občanství goslarskému radnímu Burkhardu Siebertovi.
Slavnostním večerem bude
stejně jako loni provázet moderátorka Lenka Kuhar Daňhelová a návštěvníci se mohou
mimo jiné těšit na vystoupení
dětského orchestru z berounské ZUŠ Václava Talicha Oddechovka.

Slavnostní večer
ke Dni samostatného
československého státu
Sobota 20. října 19:00
Kulturní dům Plzeňka
Předávání Cen města
Berouna
Vystoupí dětský orchestr
Oddechovka
Prvními laureáty Ceny města Berouna se stali Vladimír Izbický, organizátor vyhlášených
Hrnčířských trhů, a smíšený
pěvecký sbor Slavoš. V roce
2014 si cenu odnesla dlouholetá ředitelka berounského Muzea Českého krasu Jana Čapková a malíř, grafik, fotograf
a ilustrátor Karel Souček a loni
byly osobnostmi roku vyhlášeny spisovatel Jiří Kahoun a ředitelka Farní Charity Beroun
Jana Civínová. n
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Rozpočet na rok 2017 podle nových pravidel

Pro kvalitní rozpočet a možnost žádat o dotace je potřeba mít v zásobě dostatek projektů

P

říprava rozpočtu města Berouna se od letošního roku řídí
novými pravidly. Cílem je vytvořit
srozumitelný a efektivní systém
tvorby rozpočtu a jeho úprav včetně
rozboru hospodaření a závěrečného účtu za uplynulý kalendářní rok.
„Takto nastavený systém povede k větší efektivnosti při vynakládání prostředků z rozpočtu města
a při správě svěřeného majetku.
Tvorba rozpočtu musí být o týmové
práci, která se neobejde bez osobní odpovědnosti správců rozpočtových kapitol a ředitelů organizací
za hospodaření na jejich úsecích,
ale ani bez důvěry v jejich schopnosti,“ zhodnotil hlavní přínos
změn berounský starosta Ivan Kůs.
Kvalitu tvorby rozpočtu, jeho
plnění a realizaci investic by
měly posunout tři hlavní zásady:
1) Stanovení investičních priorit
jednotlivých odborů a organizací

KnihoBudka na nádraží

N

eziskový projekt KnihoBudka,
jehož cílem bylo najít využití
pro vysloužilé telefonní budky, se
setkal v Česku s velkým ohlasem.
Malé veřejné knihovničky, které
slouží k půjčování a výměně knih,
se objevily již v desítkách měst.
Projekt KnihoBudek má za cíl oživit
nejen veřejný prostor, ale zároveň
dostat mezi lidi co nejvíce knih.
Na začátku září si svou KnihoBudku adoptoval i Beroun. Město
ji nechalo umístit před vlakové
nádraží, kde ji tak mohou využívat
lidé cestující do práce vlakem či
autobusem. Adopce KnihoBudky
je jednou z doplňkových aktivit Projektu švýcarsko-české spolupráce,
z něhož město financovalo přesun
autobusového nádraží k nádraží ČD
i revitalizaci bývalého nádražního
prostoru na Závodí. n

2) Výběr akcí pro rozpočet při
jednání rady města rozšířeném
o předkladatele, auditora a příslušné odborníky
3) Vytvoření tzv. listů jednotlivých
projektů
„Pro sestavení kvalitního rozpočtu a možnost úspěšně žádat
o dotace je důležité mít v zásobě
dostatek projektů. K  tomu je potřeba vědět od vedoucích odborů
a ředitelů organizací, kde je z jejich
pohledu nutné investovat, ať už
se jedná o nové projekty, opravy
či údržbu stávajících nemovitostí,
komunikací či zeleně,“ vysvětluje
Ivan Kůs.

U připravované akce musí
být i její budoucí uživatel
V praxi to znamená, že se všechny požadavky, návrhy a náměty
písemně zaznamenají a v otevřené
diskusi s vedením města doplněném o auditora a příslušné odborníky dostane každý správce rozpočtové kapitoly a ředitel příspěvkové
organizace prostor zdůvodnit dů-

ležitost a opodstatnění navrhované
akce. Podle toho pak vznikne zásobník akcí, kde každé bude přiděleno
číslo priority.
„Budeme klást důraz na to, aby
u každé připravované investiční
akce byl od začátku zástupce uživatele, například ředitel školy, který
přednese své požadavky a po realizaci akce odsouhlasí, že byla provedena tak, jak byla zadána,“ říká
berounský starosta.

Projektový list
pro každou investici
Další novinkou je, že v interním počítačovém systému městského úřadu bude mít každá akce
schválená v rozpočtu svůj projektový list. „Systém bude automaticky generovat informace mimo
jiné o průběhu akce a čerpání
finančních prostředků. Budeme
mít tak daleko operativnější přehled, zda investice běží podle
harmonogramu a v opačném případě vyvodíme osobní zodpovědnost,“ uzavírá starosta Kůs. n

Zemřel zastupitel Zdeněk Trejbal

Z

deněk Trejbal se narodil 6. 7. 1944, absolvoval Fakultu strojní ČVUT. Byl dlouholetým ředitelem a jedním ze zakladatelů
berounské společnosti Spektra. Ani ve svém důchodovém věku si
nedopřál odpočinek a svou energii, píli a elán věnoval práci pro
své město. Jako předseda finančního výboru přispíval svými zkušenostmi k přípravě klíčových dokumentů, mimo jiné se podílel
na tvorbě systémových změn pro přípravu rozpočtu na rok 2017,
který však bohužel už jako zastupitel schvalovat nebude.
Vedení města a redakce Radničního listu děkuje Zdeňku Trejbalovi za vše, co pro své město vykonal. Bude nám chybět. n
Poděkování
V naší mateřské škole máme konečně jídelní výtah, a to především zásluhou Ing. Zdeńka Trejbala, který se s velkým elánem
a pomocí starosty Mgr. Ivana Kůse podílel na technickém řešení
a byl nám v tomto směru velkou oporou. Zprovoznění výtahu, který nám zde padesát let chyběl, se bohužel Zdeněk Trejbal nedočkal.
Děkujeme touto cestou jeho rodině!
Hana Hrabáková a kolektiv MŠ Vrchlického
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Pětiletý projekt připomene
první českou světici
V roce 2021 uplyne 1100 let od zavraždění sv. Ludmily
na tetínském hradišti

B

Jak si představuji Karla IV.
Malí umělci z berounské „zušky“ zvítězili ve výtvarné
soutěži Muzea berounské keramiky

M

ěstské kulturní centrum
ve spolupráci s Muzeeem
berounské keramiky vyhlásilo před
prázdninami výtvarnou soutěž
na téma „Jak si představuji Karla
IV“. Dětské prostorové práce z různých materiálů byly posléze vystaveny v muzeu po celé prázdniny a jeho
návštěvníci tak mohli svým hlasem
podpořit práci, která se jim nejvíce
líbí. Nejvíce hlasů získal soubor reliéfů z papírové hmoty, jehož autory je

deset starších žáků ze skupiny paní
učitelky Andrey Borovské – Dominik
Egart, Katrin Rýdlová, Nina Laubová, Karolína Mušinská, Valentýna
Princová, Patrik Repš, Kateřina Ziková, Irena Gregůrková, Anna Slezáková a Viera Gregůrková. Slavnostní
předání cen vítězům se uskutečnilo
v sobotu 10. září u příležitosti Hrnčířských trhů na Husově náměstí,
ceny dětem předal berounský starosta Ivan Kůs. n

Muzeum berounské
keramiky získalo ocenění

V

prestižní soutěži Stavba
roku Středočeského kraje
2016 udělila odborná porota
Zvláštní cenu za stavbu, která
nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby
Muzeu berounské keramiky. Zrekonstruovaný památkově chráněný objekt v Zámečnické ulici se
svým návštěvníkům poprvé otevřel v únoru 2015. Multifunkční
prostor nabízí nejen stálé expozice věnované unikátní renesanční
berounské keramice a historii
hrnčířství, ale slouží také k pořá-
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dání krátkodobých a prodejních
výstav, přednášek, komorních
koncertů a podobně. Součástí
muzea je funkční keramická dílna s hrnčířským kruhem a pecí,
kde si mohou zájemci nezávazně
vyzkoušet práci s keramickou
hlínou během otevřených dílen,
nebo se přihlásit do dlouhodobých kurzů či jednodenních
workshopů vedených zkušenými hrnčíři. Otevřeno je od úterý
do neděle vždy od 10 do 17 hodin. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz n

eroun se společně s Tetínem
zapojí do pětiletého projektu
k uctění výročí 1100 let od smrti
svaté Ludmily na tetínském hradišti v roce 921. Projekt zastřešuje spolek nazvaný „Svatá Ludmila
1100 let“, který připravuje k tomuto výročí sérii tematických akcí
jako například přednášky, konference, poutě, výstavy, koncerty,
divadelní představení i akce zaměřené na turistickou infrastrukturu – cyklostezky, naučné stezky
a opravy kostelů.
Jako jedna z prvních akcí proběhl 1. Celosvětový sraz Ludmil
uspořádaný v rámci tetínského
posvícení a tetínské pouti 17. září.
Zde bylo zároveň podepsáno i memorandum o vzájemné spolupráci
mezi Berounem, Tetínem a spolkem „Svatá Ludmila 1100 let“.
„Naše dohoda o spolupráci
je založena na historické tradici
i současné vazbě Berouna a Tetína,
který se stal jedním z prvních center přemyslovské dynastie. Ludmila
významně přispěla k formování
společenského a kulturního profilu
nejen našeho regionu, ale celého
českého státu. Na významné osobnosti našich dějin a jejich odkaz
pro dnešek bychom neměli zapomínat,“ uvedl berounský starosta
Ivan Kůs při podpisu.
Město Beroun nabídlo obci
Tetín administrativní pomoc
při zpracování žádosti o dotaci
na zajištění celého projektu, prezentaci akcí prostřednictvím Radničního listu, webových stránek
a městského informačního centra
i součinnost při pořádání kulturních a společenských akcí spojených se sv. Ludmilou. Součástí
spolupráce by měla být i pomoc
vedoucí ke zlepšení dopravního
propojení obou obcí například
prostřednictvím cyklostezky.
Záštitu
nad projektem, který
se uskuteční
v letech 2016 – 2021, převzali
předseda vlády Bohuslav Sobotka a místopředseda vlády Pavel
Bělobrádek, Univerzita Karlova
v Praze, Ministerstvo kultury ČR,
Arcibiskupství pražské a arcibiskup pražský a českých zemí, Senát Parlamentu ČR, Úřad vlády
a Středočeský kraj. n

Svatá Ludmila
Život známé české světice, babičky svatého Václava, je inspirující
i po 1100 letech. I když historické informace o sv. Ludmile čerpáme především z pozdějších legend, základní
obrys jejího života je znám. Narodila
se pravděpodobně v roce 860. Díky
manželskému svazku s prvním historicky doloženým přemyslovským
knížetem Bořivojem stála u samých
počátků konstituování českého
státu a formování národů budoucí
střední Evropy.
Nebyla jen manželkou a ochránkyní rodinného krbu, která přivedla
na svět šest dětí. Stala se zakladatelkou vládnoucí dynastie a snažila
se ovlivňovat i soudobou politickou
situaci za vlády svých synů Spyti-

hněva a Vratislava. Významnou roli
sehrála také při výchově vnuka, budoucího knížete Václava, kdy kladla
důraz na chlapcovo vzdělání. Právě
předáváním moudrosti a zkušeností
zralého věku svému vnukovi ovlivnila náš stát na tisíc let dopředu.
Z příkazu snachy Drahomíry byla 15. září 921 uškrcena
na tetínském hradišti Tunnou
a Gommonem. Písemné prameny
uvádějí, že k tomu došlo nejspíše z politických a náboženských
důvodů. Nejen její smrt, ale také
přenesení jejích ostatků roku 925
na Pražský hrad do baziliky sv. Jiří
mělo pro vytváření českého státu
a budování přemyslovské politiky
velký význam.
Ludmila je vůbec první českou
světicí a zároveň první ženou přemyslovské dynastie. Jako významnou ženu ji viděl i Karel IV., a proto
nechal její životní příběh zobrazit
na zdech Karlštejna. V období národního obrození se stala sv. Ludmila oblíbenou národní světicí a byly jí
zasvěcovány nové kostely po celém
světě. Je patronkou vinařů, matek,
babiček, školství a výchovy dětí.
www.svataludmila.cz n
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Volby do zastupitelstva
Středočeského kraje
a Senátu Parlamentu ČR
H

ned dvoje volby čekají v říjnu
na voliče v Berouně. Kromě voleb do Zastupitelstva Středočeského
kraje se konají i senátní volby. Volby
zastupitelstva kraje a současně i první kolo voleb do Senátu Parlamentu
České republiky se konají shodně:
v pátek 7. října 2016 v době od 14:00
do 22.00 hodin a v sobotu dne 8.
října 2016 v době od 8:00 hodin
do 14:00 hodin.
Úřední obálka pro volby do Senátu je barevně odlišena od úřední
obálky pro volby do zastupitelstva
kraje. Hlasovací lístek pro volby
do Senátu, který je žluté barvy, musí
být odevzdán v úřední obálce taktéž
žluté barvy, hlasovací lístek a úřední
obálka pro volby do Zastupitelstva
Středočeského kraje jsou barvy šedé.
Hlasovací lístky budou distribuovány berounským voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb (4. října
2016). V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí,
že nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební
místnosti okrskovou volební komisi
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
V Berouně bude hlasování probíhat ve stejném počtu volebních
okrsků jako v předchozích volbách,
tedy v devatenácti. I sídla volebních
okrsků jsou umístěna na stejných
adresách.
Volič může požádat ze závažných,
zejména zdravotních, důvodů Městský úřad Beroun a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu
stálého volebního okrsku, pro který
byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková
volební komise k voliči 2 své členy
s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla
zachována tajnost hlasování.

KRAJSKÉ VOLBY
Ve volbách do Zastupitelstva
Středočeského kraje se o hlasy voličů
uchází kandidáti dvaceti politických
stran, politických hnutí nebo jejich
koalic. Do krajského zastupitelstva se
volí 65 členů. V prostoru pro úpravu
hlasovacích lístků vloží volič jeden
hlasovací lístek do úřední obálky.
Na hlasovacím lístku může zakrouž-
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kováním pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému
dává přednost. Úřední obálku s hlasovacím lístkem poté vhodí před
okrskovou volební komisí do volební
schránky.

SENÁTNÍ VOLBY
O křeslo senátora se ve volebním
obvodu číslo 16 Beroun uchází celkem osm kandidátů. Volič si vybere
jeden hlasovací lístek pro kandidáta
do Senátu, pro kterého se rozhodl
hlasovat. Hlasovací lístek se nijak
neupravuje. Ten v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží do úřední
obálky a následně úřední obálku
s hlasovacím lístkem vloží před
okrskovou volební komisí do volební
schránky.
Nebude-li v prvním kole zvolen
žádný z kandidátů, proběhne v pátek 14. října 2016 v době od 14:00
do 22.00 hodin a v sobotu dne 15.
října 2016 v době od 08:00 hodin
do 14:00 hodin druhé kolo voleb
do Senátu. Hlasovací lístky obdrží voliči až ve volební místnosti. Pro druhé
kolo voleb budou mít hlasovací lístky
a úřední obálky šedou barvu.
Informace o volbách podá
MěÚ Beroun, odbor správní
a obecní živnostenský úřad:
tel.: 311654150, 311654151,
311654152, e-mail: spr@muberoun.cz n

Nový zastupitel

Ř

editel Domova seniorů
TGM Bc. Ondřej Šimon se
stal novým berounským zastupitelem. Nahradí tak zesnulého
Zdeňka Trejbala, a to jak v zastupitelské funkci, tak na pozici
předsedy Finančního výboru.
Slib zastupitele složil na pondělním zasedání 19. září. Zároveň rezignoval na svou funkci
člena Kontrolního výboru. n

Šedesátiny berounských hasičů

P

řed šedesáti lety přešla požární
ochrana města Berouna do rukou profesionálního hasičského
sboru. Tento významný mezník si
zástupci Hasičského záchranného
sboru Beroun připomněli 8. září
v obřadní síni berounské radnice
společně se starostou Ivanem Kůsem. Doprovázeli zde své kolegy
z partnerských měst - polského
Brzegu, francouzského Arcachonu
a portugalského města Aveira.
„Ve městech i na vesnicích stále fungují hasičské sbory nejen
po zásahové stránce, ale ve smyslu spolkové činnosti. Hasiči jsou
zkrátka solí naší společnosti,“
řekl na úvod Ivan Kůs a podotkl,
že i přes veškeré změny ve společnosti zůstává autorita a prestiž
hasičského řemesla stabilní.

Veletrh práce
a vzdělávání 2016

Ú

řad práce ČR v Berouně pořádá ve Společenském domě
ve Zdicích ve středu 5. října od 9:00
do 16:00 veletrh práce a vzdělávání
2016. Zveme všechny žáky 8. a 9.
tříd, jejich rodiče a širokou veřejnost na prezentaci středních škol
a učilišť, nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu i možností dalšího vzdělávání pro dospělé. n

Ivan Kůs vzpomněl i na hasiče z partnerského města Goslar,
kteří se sice přijetí v obřadní síni
nezúčastnili, ale pro rozvoj přátelských vztahů mezi Berounem
a Goslarem měli zcela zásadní význam. Zároveň poděkoval za vše,
co pro nás tyto chlapi v modrých
uniformách dělají: „Hasiči jsou
nositeli ušlechtilých myšlenek,
které jsou založené na principu
solidarity, obětavosti a sounáležitosti. Proto si zaslouží obdiv nás
všech.“n

Projekt 72 hodin
n Projekt 72 hodin jsou tři dny
plné dobrovolnických aktivit, které
se v ČR konají v termínu od 13.
do 16. října. Kdykoli během těchto
72 hodin se dobrovolníci po celém
Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či okolí.
A všem těm, kteří chtějí pomáhat,
je na adrese projektového webu
k dispozici registr akcí. Svůj dílčí
projekt tam mohou registrovat nejlépe v předstihu, ale prakticky až
do samotného závěru letošního ročníku. Loni se do takto přihlášených
620 akcí pustilo přes 29 000 lidí.
Patronát nad akcí pořádanou Českou radou dětí a mládeže převzala
tenistka Karolína Plíšková. Více informací na www.72hodin.cz n
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Z historie
knihovny
(7)
M

ěstská knihovna Beroun slaví letos své 120. výročí fungování. K významnému výročí každý měsíc uveřejňujeme článek
mapující historii berounské knihovny.

Otevření pobočky
na Sídlišti a činnost
knihovny v 70. letech
V roce 1973 evidovala Okresní
knihovna v Berouně 2 496 čtenářů
a 118 558 výpůjček. Byl to nejvyšší
do té doby dosažený počet výpůjček za dobu existence knihovny.
n Čítárna odebírala 128 titulů
novin a časopisů
Kromě půjčování knih a bibliografické činnosti se knihovna v 70.
letech zabývala také pořádáním ve-

řejných kulturních akcí pro dospělé
i pro mládež. Mezi nejzdařilejší akce
patřil “Literárně-hudební večer
z tvorby berounských autorů” nebo
literární zájezd “Po stopách života
a díla K. Klostermanna”. Pro školské a kulturní pracovníky knihovna
uspořádala semináře o díle a osobnosti Josefa Jungmanna. Konala se
také soutěž o znalostech historie
dělnického hnutí a zájezd “Po památkách dělnických bojů na Berounsku”.
Pro děti knihovna pořádala nejrůznější besedy o knihách, autorech

či ilustrátorech. Děti se učily orientovat jak v knihovně, tak v knihách
samotných. Byly vyhlášeny i různé
soutěže pro děti, jejichž smyslem
bylo prostřednictvím četby připoutat hlubší pozornost dětí k historii
i k současnému dění. Při práci s dětmi a mládeží knihovna spolupracovala s muzeem či školami. Významná byla také spolupráce s domovy
pro seniory, kterým knihovna půjčovala soubory knih. Poskytovala

Pobočka na Velkém sídlišti
tak literaturu seniorům v domově
v Suchomastech a v Zátoru. Čítárna
odebírala 128 titulů novin a časopisů domácích i zahraničních.
V rámci regionu knihovna stále poskytovala metodickou a odbornou pomoc menším (lidovým)
knihovnám na vesnicích. Jenom
v roce 1973 pomáhala 108 lidovým
knihovnám a 48 knihovnám závodním.
n Nejmodernější knihovnické
pracoviště v okrese
Nejvýznamnější událostí v 70.
letech bylo vybudování nové pobočky knihovny na Sídlišti. Ta byla
slavnostně otevřena 6. října 1978

Oddělení politické literatury

a nahradila tak dosavadní pobočku, která sídlila nedaleko v ulici
Stalinova (dnes ulice Mládeže).
Nová pobočka na Třídě Míru slouží
čtenářům dodnes. V době otevření
byla nejmodernějším knihovnickým
pracovištěm v okrese, o čemž svědčí
i velký zájem ze strany čtenářů. Jejich
počet se za jediný rok zdvojnásobil.
Lákalo je nejen moderní prostředí
a nové vybavení, ale i knihy umístěné ve volném výběru. Fungovala zde

také meziknihovní výpůjční služba.
Pobočka měla oddělení pro dospělé, oddělení pro mládež i koutek
s čítárnou. Denně sloužila osmi tisícům obyvatel sídliště. Výborně fungovala také spolupráce se školou,
internáty a mateřskými školami.
Pobočka pořádala besedy pro děti
a mládež a lekce knihovnicko-bibliografické přípravy.
O rok později bylo otevřeno oddělení politické literatury, které bylo
umístěné v Domě politické výchovy
na Wagnerově náměstí, v dnešní
budově České pojišťovny. Oddělení
sloužilo mimo jiné lektorům a posluchačům Večerní univerzity marxismu-leninismu. n

Mám boty z toulavého telete,

říká berounská kronikářka Marie Kopřivová, která 6. září oslavila 75. narozeniny

„P

řed prázdninami jsem uprostřed davu turistů na Karlově
mostě zahlédl spěchající ženu. Byla
to paní Kopřivová, běžela z Petřínské
hvězdárny rovnou do školy. Vedle
městské kronikářky je to totiž i pilná
studentka,“ připomněl nedávnou
příhodu starosta Ivan Kůs při setkání s Marií Kopřivovou na berounské
radnici při příležitosti jejích 75. narozenin. K blahopřání a květinám přidal
ještě svůj obdiv k tomu, jak jubilantka
při velké zátěži a povinnostech dokáže
vše dělat s chutí a úsměvem.
Mariin manžel Jiří byl dlouhých
23 let nerozlučně spjat s berounskou
kronikou. „Když zemřel, cítila jsem
jakousi povinnost v rodinné tradici
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pokračovat, vlastně to bylo i jeho
přání. Vždyť i přepisy do kroniky jsem
po celou dobu dělala sama, po Jirkovi
by to nikdo nepřečetl,“ zavzpomínala na počátky své kronikářské práce
rodačka z Plzně, která v Berouně žije
padesát let. „Už neříkám, že jsem náplava, do Berouna jsem se zamilovala. Má krásné okolí a už to dávno není
to šedivé město jako dřív,“ dodává.
Psaní městské kroniky je jeden
velký „frmol“. Zmapovat vše, co se
ve městě děje a na většině akcí být
osobně, dá člověku pořádně zabrat.
To vše zvládá sama, jen se sportem jí
pomáhá dopisovatel. Někdy jí psaní
kroniky zabere hodinu času denně,
někdy i více. Kilometry, které nachodí,

raději nepočítá. Auto prodala a na delší vzdálenosti cestuje nejraději vlakem.
„Maminka vždycky říkala, že mám
boty z toulavého telete, asi na tom
něco bude,“ usmívá se tato vitální
žena, která i přes úraz obratle před jedenácti lety chvíli neposedí a vyzařuje
z ní elán a energie, který by ji i daleko
mladší ročníky mohly závidět.
Aby toho nebylo málo, řadu let je
Marie Kopřivová studentkou Univerzity třetího věku na Univerzitě Karlově. Doma má už šestnáct tubusů
s absolventskými diplomy. „Zajímá
mě zejména filosofie, architektura
a hudba. Člověk se pořád má co učit
a co objevovat. Stáří je výzva, jak svůj
život ještě více naplnit ,“ uzavírá. n
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Talichův Beroun s novou grafikou

Po čtyřiatřicáté oživí kulturní dění města Berouna festival připomínají osobnost Václava Talicha

Š

est týdnů trvající Talichův
Beroun 2016 bude probíhat
mezi 1. říjnem a 8. listopadem,
letos podruhé v reprezentativních
prostorách Kulturního domu Plzeňka. Tradičně festival oficiálně
zahajuje pietní akt u hrobu Václava Talicha na berounském hřbitově, letos 4. října v 16:00.

slovo k jednotlivým programům
v podání dramaturga festivalu
a muzikologa Petra Kadlece, který
je rovněž velkým znalcem a zaníceným vyznavačem odkazu Václava
Talicha.
„Po loňském úspěšném vystoupení souboru Collegium 1704 bude
zahajovací koncert festivalu patřit

TALICHŮV BEROUN

2016

XXXIV.

ROČNÍK

1. 10. – 8. 11.

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

1. 10. 2016 | 17:00

KOSTEL SV. JAKUBA, BEROUN
PROLOG FESTIVALU

Jana Hrochová – mezzosoprán,
Lukáš Petřvalský – varhany
(není součástí abonmá)
Georg Friedrich Händel | Louis Vierne |
Giulio Caccini | Johann Sebastian Bach |
Lukáš Petřvalský | Antonín Dvořák

4. 10. 2016 | 19:30

KD PLZEŇKA
ENSEMBLE INÉGAL
ZAHAJOVACÍ KONCERT

Adam Viktora – umělecký vedoucí
Adam Václav Michna z Otradovic |
Antonín Dvořák

11. 10. 2016 | 19:30

25. 10. 2016 | 19:30

KD PLZEŇKA
AKADEMIE KOMORNÍ HUDBY

Tomáš Jamník – violoncello, Václav
Vonášek – fagot, Michal Šupák – klavír
stipendisté Akademie komorní hudby |
stipendisté nadace Villa Musica RheinlandPfalz | Bohuslav Martinů | Wolfgang
Amadeus Mozart | Michal Šupák |
Antonín Dvořák

KD PLZEŇKA
L'ARMONIA TERRENA

1. 11. 2016 | 19:30

18. 10. 2016 | 19:30

Lukáš Vasilek – sbormistr, Karel Košárek –
klavír, František Souček – housle
Giovanni Pierluigi da Palestrina | Johannes
Brahms | Veljo Tormis | Leoš Janáček |
Bohuslav Martinů | Michael Tippett

Zdeněk Klauda – dirigent,
Kateřina Kněžíková – soprán,
Milan Al-Ashhab – housle
Ludwig van Beethoven |
Wolfgang Amadeus Mozart

KD PLZEŇKA
MARTINŮ VOICES

KD PLZEŇKA
PRAGUE CELLO
QUARTET

8. 11. 2016 | 19:30
KD PLZEŇKA

Vilém Vlček – violoncello
Magdaléna Mašlaňová – housle

Jan Zvěřina – violoncello, Petr Špaček –
violoncello, Jan Zemen – violoncello,
Ivan Vokáč – violoncello
Petr Iljič Čajkovskij | Johann Sebastian
Bach | Wolfgang Amadeus Mozart |
Claude Debussy | Bedřich Smetana |
Antonín Dvořák | Nikolaj Rimskij-Korsakov
| G. Gershwin, J. Ježek, J. Williams…

Dlouholetý partner:

Pavel Tylšar – umělecký vedoucí

„Skvělá dramaturgie a vskutku reprezentační prostory nově
zrekonstruované Plzeňky přivádějí
do festivalového hlediště stále více
nových posluchačů a co je zvláště
potěšitelné, zejména mladých lid.
Ve spolupráci s místní katolickou
farností jsme letos koncertní řadu
zvýšili z tradičních šesti na sedm
koncertů,“ uvedl starosta Ivan Kůs.
Zahájení 34. ročníku Talichova
Berouna tedy letos poprvé předznamená prolog festivalu – 1. října
v 17:00 v kostele sv. Jakuba s mezzosopranistkou Janou Hrochovou, již
doprovodí titulární varhaník Lukáš
Petřvalský. Tento koncert zároveň
zakládá novou tradici uvádění chrámové hudby v programu festivalu.
Festival zahájí Ensembl Inégal
Ani letošní koncerty nebudou
ochuzeny o erudované průvodní

www.mesto-beroun.cz

Dramaturgické zaměření podnikne i několik výprav za rámec
žánru klasické hudby. Jazzové přesahy ale i filmovou hudbu nabídne
unikátní uskupení Prague Cello
Quartet, k modernější kombinaci
tónů a soudobé hudbě zas zamíří
špičkový komorní soubor Martinů
Voices nebo Akademie komorní
hudby, jejíž mladí talentovaní stipendisté dostanou příležitost předvést své nadání při interpretaci
„Improvizace na téma z Mozarta“
komponisty nejmladší generace
a zároveň člena zmíněného ansámblu Michala Šupáka. Právě tato
skladba vznikla na objednávku Talichova Berouna jako připomínka
260. výročí od Mozartova narození
a na festivalu bude uvedena ve světové premiéře.

Předprodej vstupenek
n Od 8. září jsou v městském informačním centru v prodeji abonentní
vstupenky na celou řadu šesti hlavních koncertů za 590 korun i vstupenky na jednotlivé koncerty za 210
korun. Vstupné pro studenty činí
100 korun a děti do 15 let 50 korun. Zakoupit je možné i programovou brožuru. Prolog festivalu 1. října
v kostele sv. Jakuba není součástí
předplatného, ale držitelé abonentních vstupenek si mohou zakoupit
vstupenku na tento koncert za zvýhodněné vstupné 150 korun. n

Plzeňka v létě nezahálela

SYMFONICKÝ ORCHESTR
GYMNÁZIA A HUDEBNÍ ŠKOLY
HL. M. PRAHY

Ladislav Cigler – dirigent
Wolfgang Amadeus Mozart | Friedrich Gulda
| Ludwig van Beethoven | Leopold Koželuh

V

Mediální partneři:

Spolupráce:

Generální
partner:

plakat_A1_talichuv beroun.indd 2

Improvizace na téma z Mozarta
ve světové premiéře

Výtvarný Talichův Beroun
Stejně jako v posledních letech,
tak i letos festival vstoupí do berounských základních a středních
škol. Stane se tak prostřednictvím
vystupujících umělců, a to formou
jejich besed a ukázek a následně
i účastí žáků a studentů na vybraných koncertech. Letos poprvé doprovází festival Výtvarný Talichův
Beroun, v jehož rámci můžete navštívit zajímavé akce a výstavy viz
kulturní přehled. n

COLLEGIUM INSTRUMENTALE

Změna programu vyhrazena. | KD Plzeňka, Plzeňská 83, Beroun
Sponzoři:

mem se představí čeští a němečtí
hudebníci pod hlavičkou Akademie
komorní hudby. A  festival uzavřou
Collegium Instrumentalis a Symfonický orchestr Gymnázia a Hudební
školy hlavního města Prahy.

letních měsících se v kulturním domě Plzeňka vystřídali zedníci, malíři, lakýrníci,
obkladači, instalatéři, revizoři
i elektrikáři. „Nejzásadnější bylo
asi napojení přípravného baru

dojmu hrají nezanedbatelnou
roli. Zmizely tak všechny otlučené a ušpiněné rohy, oprava se
dotkla i barového pultu a nové
malby jsou na obou balkonech.
„Nechali jsme vyleštit klavír, v ok-

na novou stoupačku a následně
na kanalizaci. V této souvislosti
bylo nutné položit i novou podlahu na toaletách v přízemí. Co
je určitě hodně vidět je nově
zbroušená a vyleštěná podlaha
v hlavním sále,“ vysvětlil správce
objektu Petr Hašler. Další práce
podle něj spadají spíše do kategorie drobné údržby a pravidelných revizí, nicméně v celkovém

nech v přízemí i na balkonech
jsou nově zatemňovací rolety
a pro lepší orientaci účinkujících
jsme za oponou instalovali světlo,“ vyjmenoval dále správce.
Nové světlo najdou návštěvníci
i nad hlavním vchodem do kulturního domu a určitě ocení i orientační systém a vývěsní tabule
pro umístění plakátů a aktuálního programu. n

29.08.16 21:39

dalšímu vynikajícímu tělesu, které
se věnuje historicky poučené interpretaci: Ensemblu Inégal. V jeho podání zazní mimo jiné Loutna česká
Adama Václava Michny z Otradovic,
a to v unikátní podobě s nedávno
objevenými původními instrumentálními party,“ přibližuje dramaturg
Petr Kadlec.
Mládí v podání
Akademie komorní hudby
Špičkové pěvecké umění přinesou koncerty komorního souboru
Martinů Voices a sólistky opery
pražského Národního divadla Kateřiny Kněžíkové. Klasickou, jazzovou
i filmovou hudbu v originálních
úpravách pro čtyři violoncella uslyší publikum v podání Prague Cello
Quartet. Chybět nemohou – a také
nebudou – vystoupení vynikajících
mladých umělců. S  novým progra-
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n Na společné fotografii zleva: Burghard Siebert, Jerzy Wrębiak (starosta Brzegu), tlumočnice, Ivan Kůs (starosta Berouna), Zdeňka Slivková, Oliver Junk (starosta Goslaru), Bettina Junk, Michal Mišina (místostarosta Berouna), Štefan Filip (bývalý starosta), Joanna Wrębiak,
Karel Abrahám, Marcela Bergerová, Kateřina Mišinová Jakubů, Frank Schober, Altmut Broihan, Marwin Voges, Axel Siebe, Sabina Schliff,
Eva Chlumská, Martin Sänger, Šárka Endrlová, tlumočnice, Kateřina Masopustová, Radka Papai.

Města Beroun a Goslar
završila na hrnčířských trzích
25 let vzájemné spolupráce

I

když německé město Goslar uzavřelo oficiální smlouvu o partnerství s Berounem 12. září 1991, kontakty mezi oběma městy
a jejich obyvateli jsou mnohem staršího data. Začaly už na konci šedesátých let. Protože však vývoj v tehdejším Československu
nepřál stykům se Západem, stýkali se Berouňané s Goslarskými
více než dvacet let neoficiálně. Na uzavření partnerství má velkou zásluhu goslarský radní Burkhard Siebert, který se podílel
na navazování přátelských kontaktů mezi občany nejprve prostřednictvím sportu, později přes dobrovolné a profesionální
hasiče. Za výrazný a dlouholetý podíl na rozvoji přátelství mezi
Berounem a Goslarem mu město udělilo čestné občanství. Slavnostní předání se uskuteční 20. října v kulturním domě Plzeňka.

n Partnerství Berouna, Goslaru a Brzegu bude připomínat i tento dub
u řeky Berounky. Společnými silami ho zasadili starostové Ivan Kůs
a Jerzy Wrębiak za asistence goslarské radní Altmut Broihan.

www.mesto-beroun.cz
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V Berouně jsem jako doma

Zajímavosti z Goslaru

říká novopečený čestný občan Berouna Burkhard
Siebert z radnice v Goslaru

P

artnerství je především o lidech, kteří jej rozvíjejí a jsou
motivací pro ostatní. Hnacím
motorem berounsko-goslarské
spolupráce je nepochybně jedenašedesátiletý Burkhard Siebert.
V Praze a v Berouně byl poprvé
o Velikonocích 1969. „Bylo to asi
tři čtvrtě roku po okupaci. Návštěva na mne zapůsobila velmi
silně. V Praze jsme viděli mnoho
poškozených domů, vytrhané
dlažební kostky… Před dvěma
měsíci se upálil Jan Palach…
Vaše hokejové mužstvo poprvé
porazilo ve finále Rusy… Dojmy
to byly opravdu silné,“ vzpomíná
na svou první cestu do Československa Burkhard Siebert.
Od té doby navštívil Beroun
i Prahu nesčíslněkrát. „Beroun
považuji za svůj druhý domov.
Kdybych sečetl všechen čas,
který jsem tu strávil, byly by to
asi 3 roky života. Našel jsem tu
během let mnoho přátel, řada
z nich již bohužel nežije, ale

na tom je vidět, jak se vše rychle vyvíjí a mění. Beroun má výhodnou polohu nedaleko Prahy
v krásné krajině, nabízí bohaté
společenské a kulturní vyžití, je
prostě skvělý. Jsem rád, že jsem
toto město mohl poznat a všem
Berouňanům bych chtěl poděkovat, že jsem tu byl vždy tak mile
přijat,“ nešetří chválou Burkhard
Siebert.
Jeho srdeční záležitostí je
pěvecký sbor Slavoš. „Jedinečný
koncert Slavoše, který uspořádal
s goslarským sborem Juventa,
byl výsledkem našeho snažení
o sbližování obou národů, obou
měst a zážitek to byl opravdu nezapomenutelný,“dodává Siebert.
Jeho plány do budoucna, co
se týče spolupráce, už směřují k roku 2022, kdy historický
Goslar oslaví 1100leté výročí
svého založení. Historické centrum města a doly Bergbau patří
mezi světové kulturní dědictví
chráněné UNESCO. „Goslar měl

to velké štěstí, že nebyl v druhé světové válce téměř poničen
a zachované historické centrum
uprostřed města s téměř třemi
tisíci památkami nebo památkově chráněnými budovami je jistě
pádným a zajímavým důvodem,
aby Berouňané toto město navštívili,“ zve do svého rodného
města Burkhard Siebert. n

n V 16. století mělo 387 rodin licenci na vaření piva. Goslarské pivo
Gose, nazvané podle stejnojmenné
říčky, která dala jméno i samotnému
městu (tábor na Gose), bylo oblíbené a dokonce se i vyváželo
n Ze 47 kostelů, které kdysi stály
v Goslaru, se jich zachovalo do dnešního dne 23. Z dalších šesti zbyly
ruiny.
n „Brusttuch“ je jedním z nejkrásnějších patricijských domů ve městě. Budovu s půdorysem šátku
přes prsa zdobí mnoho veselých
a drastických dřevořezeb. Lidé, zvířata, postavy z bajek a samozřejmě
slavná „Butterhanne“ - služka, která
se štípe do svého plného stehna zdobí dům.
n Až do třicetileté války budovali
Goslarští své městské opevnění,
které pak bylo jedním z nejsilnějších v Německu. Zdi, valy a příkopy
byly přes dva kilometry dlouhé, zdi
až osm metrů silné. Bylo tu 50 věží
a mezihradbí. Z celého městského
opevnění je nejlépe zachována Široká brána (Breites Tor). Ta jasně
ukazuje, že se město umělo bránit.
n Skutečným symbolem Goslaru,
který byl v roce 1340 prohlášen
svobodným říšským městem, je
říšský orel. Zlatě zdobený orel na románské kašně uprostřed náměstí
bez ohledu na svou důstojnost pomžourává po Dukátovém mužíčkovi
(neomaleném ztělesnění bohatství)
na rohu Kaiser Worthu. n

 Trubači zahájili oslavy Dnů
evropského dědictví a 20. ročník
Hrnčířských trhů. Příjemné zázemí a zajímavý program nabízela
po celé dva dny i zahrada Muzea
berounské keramiky.
 Pro své partnerské město Goslar
nechala berounská radnice vyrobit
v Muzeu berounské keramiky speciální dárek. Helena Klicperová namalovala tradiční technikou - nanášením bílé a zelené engoby pomocí
tzv. kukačky – na keramický talíř vytočený hrnčířkou Ivou Kapounovou
motivy medvěda a orla vycházející
ze znaků obou měst.
 Výtěžek z prodeje stánku berounského partnerského města
Goslar při podzimních hrnčířských trzích poputuje k místní
pobočce Sjednocené organizaci nevidomých a slabozrakých
v ČR. Starosta Berouna Ivan Kůs
předal v pátek 16. září symbolické prasátko a obálku s částkou
14 674 korun předsedkyni organizace Jitce Kuthanové a účetní
Marii Fronové. Současně tlumočil pozdrav od goslarského starosty Olivera Junka.

www.mesto-beroun.cz
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Výstavy
1.

Knihovní fondy muzejní knihovny
SO

Městská knihovna

V prostorách oddělení pro dospělé bude až do konce roku probíhat výstava exemplářů z knihovních fondů muzejní knihovny.
Trvá do 31. 12. 2016.

Kulturní dům Plzeňka

Vernisáž výstavy. Doprovodná akce Talichova Berouna.
Trvá do 8. 11. 2016

4.

Výstava obrazů, plastik

8.

6. ročník Berounského Fotoblázince

Festival určený fotografům nejrůznějších úrovní a směrů a všem
příznivcům fotografie.Více informací na www.fotoblazinec.cz.

Svět kreslený světlem

Tato výstava je tématikcy zaměřena na Berounku a berounské
okolí, přírodu a lidi. Vše se uskuteční na závěr sezóny v překrásném sále kláštera Barokního areálu. Trvá do 6. 11. 2016.
Pochází ze Šumavy a tato krajina se stala vlastním domovem jeho
duše. „Fotoobraz by měl obsahovat něco, co nejde fotoaparátem
běžným způsobem zachytit…“
Fotografie Aleny Šustrové a Vladimíra Kasla. Vernisáž od 17:00.
Trvá do 23. 10. 2016. Více na str. 20.

9.
11.

ÚT

16:00

SO

10:00

Městská knihovna Beroun

NE

15:00

Skalka v Mníšku pod Brdy

J. J. Forejt: Fine Art fotoobrazy
ÚT

Kavárna Jiná káva

Mezi tóny
12.

Podzimní čarování

ST

Galerie V Podloubí

ST

Městská knihovna Beroun

Foto z Fotoblázince

17.
26.

Makro

PO

17:30

Holandský dům

Krajinami snů

Výstava prací žáků 2. ZŠ a MŠ Beroun. Trvá do 4. 11. 2016.
Nejen vítězné fotografie, ale i ukázka tvorby každého zúčastněného autora Fotoblázince. Od 12. do 31. října 2016.
Téma, které se vztahuje na motýly, mouchy, květiny, ale i jiné
detaily předmětů se kterými se potkáváme dnes a denně. Trvá
do 15. 11. 2016.
Výstava obrazů Viktora Žabinského. Vernisáž od 17:00. Trvá
do 25. 11. 2016. Více na str. 20.

Pokračující výstavy: Kresby a fotografie ( Městská galerie Beroun, do 7. 10. 2016); Místa, která mám rád (Galerie V Podloubí, do 7. 10.
2016); Výstava malby a ilustrace - Iva Matiášová (Holandský dům, do 15. 10. 2016); Duševní zdraví (Kavárna Jiná Káva, do 10. 10. 2016)

Hudba
1.

2.
4.
5.

7.

TY KRÁVO! + ROXOR + BULLDOG
Rock club Prdel

TY KRÁVO! (Mladá Boleslav), ROXOR (Nymburk), BULLDOG (Beroun). Vstupenky jsou vždy na místě před akcí.

Prolog festivalu Talichův Beroun

XXXIV. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.

SO

19:00

SO

17:00

Kostel Sv. Jakuba

NE

16:00

Kulturní dům Plzeňka

Posezení s Vejvodovou kapelou

Dechová hudba.

Slavnostní zahájení Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův Beroun

Hudební festival klasické hudby nesoucí jméno věhlasného dirigenta Václava Talicha. Předprodej v MIC Beroun. Více na str. 7.

ÚT

19:30

Kulturní dům Plzeňka

ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

PÁ

20:30

Klub Labe Hořovice

PÁ

19:00

Rock club Prdel

SO

19:00

Rock club Prdel

SO

20:00

Sál České pojišťovny

Poslední koncert kapely Simeon Soul Charger. Přijďte se s nimi
rozloučit. Aaron Brooks už s kapelou nejezdí, bubeník Joe Kidd
se vrací na podzim do USA.

ÚT

19:30

Kulturní dům Plzeňka

Hudební festival klasické hudby nesoucí jméno věhlasného dirigenta Václava Talicha. Předprodej v MIC Beroun. Více na str. 7.

ČT

20:00

Sál České pojišťovny

PÁ

20:00

Klub Labe Hořovice

Robert Balzar je špičkový český jazzový kontrabasista a skladatel.
Znám je ale také jako stálý člen formací Illustratosphere nebo J.A.R.

Rock club Prdel

Mastaba, Goat Cult, Kruton, Errantes. Vstupenky jsou vždy
na místě před akcí.

21. klubový večer spolku Modrej Beroun

Sejdou se nejen příznivci country muziky, ale také Ti, kterým
přirostla k srdci překrásná řeka Berounka.

Odyssea classic

Nestárnoucí skladby jako „Lážo plážo“, „Uzenáč“, „Divadelní společnost J. K. Tyla“, „Nádraží Florenc 16:30“, „Galerie“ a jiné uslyšíte v podání „classické“ sestavy.

Tak Akorát (Beroun) + hosté

Made Ride + Iziband (Děčín) + D.N.A.(Praha)

8.

11.
13.
14.
15.

Simeon Soul Charger (USA) & Dull Knife (VB)
Hudební festival Talichův Beroun

Aniby neřekla – Anna Polívková a Iby Pop
Robert Balzar TRIO

HAMMER SMASHED FEST
SO

19:00

www.mesto-beroun.cz

Vstupenky jsou vždy na místě před akcí.
Vstupenky jsou vždy na místě před akcí.

Koncert. Hudebně divadelní kapela o dvou a více členech.
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16.

Pocta Václavu Talichovi

18.

Hudební festival Talichův Beroun
La Groupe + Up!Great + Drac
Miki Ryvola a přátelé

21.

NE

18:00

Sál ZUŠ Václava Talicha

ÚT

19:30

Kulturní dům Plzeňka

Hudební festival klasické hudby nesoucí jméno věhlasného dirigenta Václava Talicha. Předprodej v MIC Beroun. Více na str. 7.

PÁ

19:00

Rock club Prdel

LA GROUPE (Rokycany), UP!GREAT (Ostrava), DRAC (Beroun).  
Vstupenky jsou vždy na místě před akcí.

PÁ

19:30

Klub Labe Hořovice

Pavel Zajíc a Pavel Jim Drengubák. Zazní písničky Bedna o Whisky, Tereza, Mrtvej vlak, Září a další...  i swingové melodie, které
byly základem tvorby „Ryvolovek“.

PÁ

20:00

Kafé bar Bárka - Točník

Písňotepectví a další jiné povedené kousky. http://www.dpvju.
org/, http://www.kontroll.cz/

SO

19:00

Rock club Prdel

Los Hrdlos (Zdice), Enola Gay (Mladá Boleslav), Rain (Liberec).
Vstupenky jsou vždy na místě před akcí.

SO

19:00

Kulturní dům Plzeňka

ÚT

19:30

ST

DPvJU + Kontroll

Los Hrdlo + Enola Gay+ Rain

22.

Koncert učitelů ZUŠ Václava Talicha.

Rigna Folk + Moped 56

Rigna Folk – art rock (Germany), Moped 56 – lokal Support.

25.

Hudební festival Talichův Beroun

Kulturní dům Plzeňka

Hudební festival klasické hudby nesoucí jméno věhlasného dirigenta Václava Talicha. Předprodej v MIC Beroun. Více na str. 7.

26.

Glory de Wine, Emozpěv a Urbánek&Mourek
19:00

Kavárna Jiná Káva

Akustický večer kapel. Glory de Wine (Beroun), Emozpěv (Praha)
a Urbánek&Mourek (Praha).

PÁ

19:00

Rock club Prdel

SO

19:00

28.

Bugr (Beroun) + Miloš Dodo Doležal

Vstupenky jsou vždy na místě před akcí.

29.

Atlas Coelests + Ankhor + Thorax

Atlas Coelests (Beroun-Zdejcina), Ankhor (Čestlice), Thorax (Praha). Vstupenky jsou vždy na místě před akcí.

31.

Světlo porozumění

Rock club Prdel

Kulturní dům Plzeňka

Unikátní hudebně-duchovní projekt. Doprovodná akce Talichův
Beroun.

PO

19:00

PÁ- SO

20:00- 02:00 Retro Bar U Madly

PÁ- SO

20:00-02:00

Retro večery U Madly
Říjen

Taneční pátky a soboty U Štiky

Restaurace U Štiky

1.,15., 29. 10. - Retro Dj Tomáš Mašek; 7. 10. - Retro Dj Láďa
Žižka (Diskoprojekt); 8. ,22. 10. - Retro Dj Harwey; 14. ,28. 10.
- Retro Dj Martin Šmíd; 21. 10. - Retro Dj Zdeněk Vrba – (ČRo
Dvojka – Noční proud)
1.,15.,29. 10. - DJ Pupík – rock & disco; 7., 28. 10. - DJ Run –
disco; 8.,22. 10. - DJ Jarda Petarda – disco; 14. 10. - Duo Melody
– živá hudba; 21. 10. - PHZS – živá hudba

Muzea
3.
8.
13.
15.
15.-16.

28.

31.

Zahájení podzimních kurzů keramiky

PO

Muzeum berounské keramiky

SO

Muzeum Českého krasu

Geologická exkurze

Propaganda ve filmu
ČT

18:00

Muzeum Českého krasu

Podzimní ptačí keramický workshop
(nejen) pro rodiče s dětmi

Povedou hrnčíři Ivana Kapounová a Martin Koller.
Tentokrát se vydáme do okolí Radotína. Sraz na zastávce K Cikánce v 10:30, (bus č. 120 z Knížecí v 9:30, nebo z Radotína v 10:20).
Přednáška Mgr. Petra Kopala z Ústavu pro studium totalitních režimů. Soustředí se na problém zkoumání filmové propagandy. Konečně se pokusí nastínit i její nejnovější specifika. Vstupné 20 Kč.

Na dvouhodinovém kurzu s hrnčířkou Ivanou Kapounovou se
budou vyrábět krmítka pro ptáčky. Cena pro dospělé činí 300 Kč,
děti
zdarma. Zájemci se mohou přihlásit v MBK.
SO
10:00
Muzeum berounské keramiky
Víkendový seminář hry na perkuse pod vedením Jana Bíska.
Seminář hry na perkuse
Na tuto akci je třeba se předem objednat na produkce1@muzeumSO-NE 9:00 - 17:00 Muzeum Českého krasu
beroun.cz nebo na tel. čísle 601 374 208. Cena semináře je 700 Kč.
Jelikož Středočeský kraj je zřizovatelem Muzea Českého krasu,
Den Středočeského kraje
nabízíme v tento den návštěvníkům vstup do všech expozic
10:00–12.00,
a poboček za symbolické vstupné. Další aktivity budou připravePÁ
12:45–17:00 Muzeum Českého krasu
ny v Jenštejnském domě.

Halloween v Muzeu
PO

9:00-12:00;
15:00-18:00 Muzeum Českého krasu

Vstupné je 20 Kč za osobu. Větší skupiny je nutné objednat
na tel: 774 950 671. Více informací na www.ddmberoun.cz

Pokračující výstavy: Český plakát (Muzeum Českého krasu, do 13. 11. 2016), Ohlédnutí... větší (Muzeum Českého krasu, do 30. 10.
2016)
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílna je otevřená vždy v úterý od 10:00 do 11:30 a ve čtvrtek
od 12:30 do 15:00, po dohodě možno i  v jiné dny. Poslední volná místa v podzimních kurzech keramiky pro děti (pondělí od 15:30)
a pro dospělé (úterý od 18:00)! Kurzy budou probíhat od října. Zájemci se mohou přihlásit v Muzeu berounské keramiky. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.

www.mesto-beroun.cz
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Přednášky a besedy
5.

Když se dáma rozběhne

Městská knihovna

Co to s vámi udělá, když začnete běhat v padesáti. To je ve zkratce
Zuzana Součková ze Stříbra.Vstup volný, rezervace míst ve studovně.

Odhalené tajemství obrazů
Mistra Theodorika
Brdy historické II

ST

17:30

ČT

17:30

Městská knihovna

Významné restaurátorka obrazů na Karlštejně, Zita Grohmanová,
se bude věnovat objevnému odhalování tajemství tvorby středověkého malíře.

ST

19:00

Klub Labe Hořovice

Tematicky zaměřené na naše nejbližší okolí, pořádané v rámci projektu Science café. Přednáší: Mgr. Tomáš Makaj a RNDr. Martin Lang.

Beroun v objetí Lvů severu
ST

17:30

Městská knihovna

Přednáška PhDr. Josefa Dolejšího, věnována válečným pohromám,
které v historii našeho města sehrály významnou roli. Vstup volný.

13.

Vztahy – vysoká škola života

15.

S O. Dvořákem za historií Tábora a okolí

18.

Toxoplazmóza a parazitární mýty

Pořádá Klub zdraví Beroun. Vstup volný.

Cestovatelská beseda

Albánie je kráska se špatnou pověstí. Více na str. 19.

6.

19.
20.

25.

26.

ČT

17:30

Městská knihovna

Vztahy jsou výživou našich životů. Na aktivní přednášce o tom pohovoří Magda Křepelková. Vstupné 50 Kč, předprodej ve studovně.

SO

7:00

Tábor

Odjezd ze zastávky u Černého koně směr Plzeň.  Více info před
přednáškou Odhalené tajemství 6. 10. nebo na tel.: 603 830 296.

ÚT

18:00

Čítárna MIC

ST

17:30

Čítárna MIC

ČT

17:30

Městská knihovna

ÚT

17:30

ÚT

ST

Za tajemstvím Karlových Varů

Jakou zprávu má karlovarské tajemství právě teď pro nás? O tom
pohovoří PhDr. Běla Janoštíková. Vstup volný.

Hudebně-literární večer

Čítárna MIC

S Josefem Mlejnkem, básníkem, literárním a divadelním kritikem,
překladatelem pol. a fr. literatury o poezii, překládání a volyňském
stesku.

17:00

Kavárna Jiná Káva

Farní charita Beroun rozšiřuje nabídku pomoci pečujícím rodinám,
které prochází náročnou a vyčerpávající péčí o svého blízkého.

17:30

Městská knihovna

Alzheimerova nemoc a jiné typy demence
Železniční trať Zadní Třebaň - Lochovice

Vyprávění Ing. Jiřího Zahradníka o železnici v kraji Horymírově,
kudy kdysi dávno uháněl Šemík se svým pánem z bájného Vyšehradu k Neumětelům.

Ostatní akce
2.
3.

1. berounský baseballový turnaj

Kategorie U9 a Městské finále soutěže v hodu do dálky baseballovým míčem.Finále v hodu do dálky začíná od 13:00.

Týden knihoven

Sekce veřejných knihoven SKIP vyhlašuje od 3. do 9. 10. 2016 20.
ročník celostátní akce Týden knihoven s mottem „Braňte knihu“!

NE

10:00 - 17:00 TJ Lokomotiva Beroun

PO

Městská knihovna Beroun

Pietní akt u hrobu V. Talicha
4.

ÚT

16:00

Berounský hřbitov

ÚT

19:30

Kavárna Jiná Káva

Promítání v Jiné Kávě

Informační centrum Hýskov

Elling a Kjell si žijí celkem spokojeným životem v psychiatrickém ústavu. Jednoho dne dostanou možnost začít normálním
životem - dostanou k dispozici byt v Oslu a soc. pracovník je má
kontrolovat.
Případné dotazy  na mailovou adresu: info-sport@email.cz. Více
na str. 24.
Prodej bazarového oblečení a dalšího sortimentu.Přijďte si
k nám vybrat oblečení pro sebe a hlavně své děti, krásné kousky
za pár korun do školy i školky a nebo třeba jen na zahradu.
Příběh mladé ženy, která v roce 1973 nasedla do nákladního
auta a v centru Prahy zabila 8 lidí.

Plavecká soutěž měst
5.

5. Hýskovský bazárek - PODZIM
ST

9:00 - 14:00

Já, Olga Hepnarová – filmová projekce
6.

ČT

19:30

Klub Labe Hořovice

ČT

19.30

Kulturní dům Plzeňka

Dámská Šatna

Den pro duševní zdraví v Jiné kávě
7.
8.
13.

Taneční kurzy pro mládež
Na Stojáka v Hýskově

SO

20:00 - 22:00 Kulturní dům Hýskov

ČT

19:30

Pára nad řekou – filmová projekce

www.mesto-beroun.cz

Vystoupí Smíšený pěvecký sbor Slavoš.

Klub Labe Hořovice

Inscenace A. Goldflama, Divadlo na Vísce.
Rookery  - tradiční irská hudba + křest knihy L.Kučerové. Více
na str. 21.
KD Plzeňka, 19.00.
Iva Pazderková, Daniel Čech, Arnošt Frauenberg a Karel Hynek
v Hýskově. Předprodej ve Spolkovém a inform. centru Hýskov.
Dokumentární, hudební. Celovečerní hudební dokumentární film
ze života tří mimořádných jazzmanů: trumpetisty Laca Décziho,
saxofonisty Ľubomíra Tamaškoviče a kontrabasisty Jána Jankejeho.

12

14.
15.
16.

Taneční kurzy pro mládež
Tvořivá dílna
20:00

DDM Beroun - Závodí

SO

16:00

Klub Labe Hořovice

Představení na motivy stejnojmenného filmu. Možná stejně jako
Malý pán zjistíte, že když vám něco schází, najdete to po trmácení světem a bojích s obludami docela blízko.

Malý pán – divadelní představení
Jak hloupá Káča k rozumu přišla

NE

15:00

Klub Labe Hořovice

Loutkářský soubor Malá scéna MKC Hořovice. Scénář a režie Jaroslav Pelikán.

PO

16:00

Knihovna sídliště

Další kurz korálkování pod vedením Růženy Mikulové. Cena
300 Kč. Přihlašování na sidliste@knihovnaberoun.cz.

ST

16:00

RC Slunečnice

Divadelní představení pro děti, rezervace místa nutná v RC Slunečnice.

Ceny města Berouna

Slavnostní večer u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu. Více na str. 3.

Rino – Příběh špióna – filmová projekce

17.
19.

Jak medvědi vařili

21.
22.
22. - 23.

ČT

19:00

Kulturní dům Plzeňka

ČT

19:30

Klub Labe Hořovice

SO

13:00

DDM Beroun - Závodí

Vítejte ve světě mezinárodní špionáže. Komu věřit a komu ne, na jakou stranu se přiklonit? Dokumentární portrét Karla Köchera, nejslavnějšího československého špiona druhé poloviny 20. století.
KD Plzeňka, 19:00.
Vytvářet se bude šperk z polymerové hmoty. Cena výrobku je 50 Kč. Přihlašovat se můžete do 21. 10. 2016 na tel:
774 950 671. Více informací na www.ddmberoun.cz

Jižní Morava

Spojený s návštěvou zámku Lednice a vinného sklípku. Informace v CA Kusá, Slapská 131, Beroun tel. 607218467.

Taneční kurzy pro mládež
Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
Zájezd na Jižní Moravu

SO-NE

Kocour v botách

23.
28.
29.
30.
24. 11.

V případě zájmu se prosím objednejte na tel: 774 950 671. Více
ina http://salek-michy.blogspot.cz/ nebo na www.ddmberoun.cz.

PÁ

Kurz šitého šperku

20.

KD Plzeňka, 19:00.

NE

14:00

NE

10:00 - 14:00 DDM Beroun - Závodí

Šicí dílna

Kulturní dům Plzeňka

Taneční kurzy pro mládež - Prodloužená
Soboty na dětském
Snow film fest

SO

17:00

Klub Labe Hořovice

NE

19:00

Kulturní dům Plzeňka

Zelňačka

Předprodej: Dívčí válka

Pohádka pro děti, Divadlo ELF.
V případě zájmu se prosím objednejte na tel: 774 950 671. Více
na http://salek-michy.blogspot.cz/ nebo na www.ddmberoun.cz.
KD Plzeňka, 19:00.
Pravidelné akce pro děti v knihovně. Od 8:30 - 11:00 hodin.
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním
lezení, snow-kitingu, snowboardingu a dalších zimních radovánkách.
Komedie podle René Falleta.
V KD Plzeňka od 19:00, předprodej vstupenek v Městském informačním centru Beroun.

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.

SO

2.

NE

3.

PO

4.

ÚT

5.

ST

6.

ČT

7.

PÁ

začátek

název

15:30

Čapí dobrodružství

17:30

Dítě Bridget Jonesové

20:00

Anthropoid

20:00

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti 3D
Buchty a klobásy

18:30

Anthropoid

17:30

17:30
20:00
16:00
20:00

Sirotčinec slečny Peregrinové
pro podivné děti
Psí Srdce
2 v 1 Putovní kino
JANA HOLÁSKA
2 v 1 Putovní kino
JANA HOLÁSKA

87

čas

popis
Junior je na divoké cestě, která by mohla pomoci vrátit čápům na celém světě jejich původní poslání.

123

To by nebyla Bridget, kdyby jí neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM.

121

Film vychází ze skutečného příběhu za 2. sv. války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera SS
Reinharda Heydricha.

USA

120

Jacobovi jeho otec vypráví o  sirotčinci, který obývají osiřelé děti se zvláštními schopnostmi.

USA
VB/
ČR/FR

89

O skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své existenci.
Film vychází ze skutečného příběhu za 2. sv. války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera SS
Reinharda Heydricha.

USA
VB/
FR/IR
VB/
ČR/FR

121

USA

120

Jacobovi jeho otec vypráví o  sirotčinci, který obývají osiřelé děti se zvláštními schopnostmi.

USA

77

Blízký vztah člověka a psa a vpád moci do soukromí amerických občanů po  událostech 11. září 2001.

ČR/SL

85

Causa Králík, komedie, mládeži přístupno + speciální host paní Magdaléna Dietlová, moderuje Jan Holásek

ČR

101

Teorie Tygra, komedie, mládeži přístupno + speciální host, moderuje: Jan Holásek

15:30

Ve jménu krve

USA

88

18:30
17:30

Instalatér z Tuchlovic
Dívka ve vlaku

85
112

20:00

Dítě Bridget Jonesové

ČR
USA
VB/
FR/IR

John se rozhodne udělat po letech první správnou věc i za cenu možného návratu do vězení a své dceři
pomoci.
Vesnická komedie o muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.
Rachel se stane svědkem něčeho, co od základu změní vše, co si dosud o tomto „dokonalém“ páru myslela.

123

To by nebyla Bridget, kdyby jí neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM.

www.mesto-beroun.cz
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8.

SO

9.

NE

10.

PO

11.

ÚT

12.

ST

13.

ČT

14.

PÁ

15.

SO

16.

NE

17.

PO

18.

ÚT

19.

ST

20.

ČT

21.

PÁ

22.

SO

23.

NE

24.

PO

25.

ÚT

26.

ST

27.

ČT

28.

PÁ

29.

SO

15:30
17:30
20:00
15.30

Kubo a kouzelný meč 3D
Instalatér z Tuchlovic
Buchty a klobásy
Já Kocour

18:30

Anthropoid

17:30

Dítě Bridget Jonesové

20:00

Dívka ve vlaku
Deepwater Horizon:
Moře v plamenech
SULLY: Zázrak
na řece Hudson
Instalatér z Tuchlovic

18:30
17:30
20:00

USA
ČR
USA
USA
VB/
ČR/FR
VB/
FR/IR
USA

87
85
89
87
121
123

To by nebyla Bridget, kdyby jí neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM.

112

Rachel se stane svědkem něčeho, co od základu změní vše, co si dosud o tomto „dokonalém“ páru myslela.

USA

107

Příběh popisuje události na plovoucí vrtné plošině Deepwater Horizon, která se v dubnu 2010 potopila.

USA

96

Kapitán „Sully“ Sullenberger Hudson zachránil život 155 pasažérů na palubě letadla. Režie: Clint Eastwood.

85

Vesnická komedie o muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.
Film vychází ze skutečného příběhu za 2. sv. války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera SS
Reinharda Heydricha.
Nová hvězdně obsazená komedie o životních zvratech a rozvratech.Vetchý, Hřebíčková, Postránecky a další.
Rodinné setkání natočil maďarský režisér Szabolcs Hajdu, který si ve snímku zahrál i se svou ženou a dětmi
Emocionálně zdrcující drama o ženě, která se rozhoduje, zda jít na potrat nebo přivést na svět těžce postižené dítě.
Langdon se pouští do závodu s časem, který je provede napříč Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.
Tom Brand po nehodě zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží v nemocnici, jeho mysl se ocitá v těle kocoura.
Langdon se pouští do závodu s časem, který je provede napříč Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.
Nová hvězdně obsazená komedie o životních zvratech a rozvratech.Vetchý, Hřebíčková, Postránecky a další.
Kubo se musí vracet domů před setměním, jinak by ho podle matky mohla stihnout strašlivá kletba.
Nová hvězdně obsazená komedie o životních zvratech a rozvratech.Vetchý, Hřebíčková, Postránecky a další.
Langdon se pouští do závodu s časem, který je provede napříč Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.
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Kubo se musí vracet domů před setměním, jinak by ho podle matky mohla stihnout strašlivá kletba.
Vesnická komedie o muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.
O skupině potravin, které se pod vedením odvážné uzeniny rozhodnou odhalit pravdu o své existenci.
Tom Brand po nehodě zjišťuje, že zatímco jeho tělo leží v nemocnici, jeho mysl se ocitá v těle kocoura.
Film vychází ze skutečného příběhu za 2. sv. války, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera SS
Reinharda Heydricha.
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Jímavé milostné drama o muži váhajícím mezi vášní a povinností.

97

Nová hvězdně obsazená komedie o životních zvratech a rozvratech.Vetchý, Hřebíčková, Postránecky a další.
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Brilantní německá komedie o sbližování otce a dcery, která se stala nečekanou senzací ročníku.
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To by nebyla Bridget, kdyby jí neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM.
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Kapitán „Sully“ Sullenberger Hudson zachránil život 155 pasažérů na palubě letadla. Režie: Clint Eastwood.
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Jarek Ostravski je horník, když ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání několik kamarádů, stane se
hrdinou
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Neotřele pojatý příběh sblížení starého muže a problémového mladíka.
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Langdon se pouští do závodu s časem, který je provede napříč Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.
Nová hvězdně obsazená komedie o životních zvratech a rozvratech.Vetchý, Hřebíčková, Postránecky a další.
Mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž živí!.
Devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije téměř smrtelný pád a čelí zvláštním, temným náhodám, které
sužují jeho život.
Langdon se pouští do závodu s časem, který je provede napříč Evropou ve snaze zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.
Mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Ponožkami se totiž
živí!.
Hvězdně obsazená komedie o životních zvratech a rozvratech.Vetchý, Hřebíčková, Postránecky a další.
Kapitán „Sully“ Sullenberger Hudson zachránil život 155 pasažérů na palubě letadla. Režie: Clint
Eastwood.
Hvězdně obsazená komedie o životních zvratech a rozvratech.Vetchý, Hřebíčková, Postránecky a další.
Devítiletý Louis Drax jako zázrakem přežije téměř smrtelný pád a čelí zvláštním, temným náhodám, které sužují jeho život.
Přidej se ke svým přátelům z KISS ARMY v celé ČR, zazpívej si hity jako „Rock & Roll All Nite“.
Film vychází ze skutečného příběhu za 2. SV, jejímž cílem byl atentát na obergruppenführera
SS Reinharda Heydricha.
Dr. Stephenu Strangovi, se změní život po strašlivé dopravní nehodě.
Jarek Ostravski je horník, když ale v dole bouchne jedna ze štol a on zachrání několik kamarádů,
stane se hrdinou
Příběh prvního černošského klauna, který s elegancí sobě vlastní dobyl Paříž.
Nová hvězdně obsazená komedie o životních zvratech a rozvratech.Vetchý, Hřebíčková, Postránecky a další.

120

Dr. Stephenu Strangovi, se změní život po strašlivé dopravní nehodě.
Pokračování animovaného filmu „Hledá se Nemo“ V novém příběhu uvidíte staré
známé: Nema, Marlina, Dory a další.
Dr. Stephenu Strangovi, se změní život po strašlivé dopravní nehodě.
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To by nebyla Bridget, kdyby jí neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM.

Mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá.
Ponožkami se totiž živí!.
Langdon se pouští do závodu s časem, který je provede napříč Evropou ve snaze
18:30 Inferno
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zabránit smrtícímu globálnímu spiknutí.
Ruďák, věčně vzteklý opeřenec, neposedný žluťas a v ýbušbý Bombas tvoří v tropicDětský klub Bijásek - Angry birds ve filmu
USA
98
kém ráji partičku neoblíbených outsiderů. Vstupné 50 Kč.
3. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 5. ST 13:45 Preislerova ZŠ, 10. PO 13:45 Preislerova ZŠ, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň, 12. ST 13:45 ZŠ Wagnerovo náměstí
17. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 19. ST 13:45 ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebaň
30.
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Volný čas
Baby Club Ploutvička s.r.o.
www.ploutvicka.cz
Telefon: 777 288 178
email: info@ploutvicka.cz
Přijímáme přihlášky do zimního kurzu
plavání, který začíná 14. 11. 2016. Plavání dětí ve věku od 6. měs. do 12 let
i do individuálních lekcí dětí 0 – 6 měs.
V průběhu roku přijímáme budoucí maminky do kurzů plavání těhotných. Pořádáme zážitkové předporodní kurzy pro
oba rodiče a poskytujeme komplexní poporodní péči vč. laktačního poradenství.
Baby Club Ploutvička s.r.o., Steinerova
56, 266 01 Beroun.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Sadová 731 (u SD Plzeňka), Beroun
Telefon: 605 386 101
email: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé JESLE od 6 měsíců,kdy chůva
má max. 2 malé děti. ŠKOLKA pro děti
od 2-5 let chůva má max. 4 děti.Zaměřujeme se na adaptační programy kdy pracujeme v malých skupinách. Max 12 dětí.
Vzdělávání dětí probíhá dle programu
MŠ a je obohacena o naše aktivity, každý
den máme - tvoření,cvičení - zvířátková
jóga a výlety po okolí. Děti mají možnost
se zapojit do kroužků Angličtina pro
nejmenší. Docházíme do RODIN i v případě NEMOCI. Při celoměsíční docházce
min. 6 měsíců sleva 10% na ubytování
v krásném penzionu u břehu Lipna
s vlastní pláží na Šumavě.
Farní charita Beroun
www.charita-beroun.cz
Vzdělávací centrum Farní charity Beroun v přízemí Komunitního centra
v Bezručově ulici 928 nabízí po celý
rok počítačové kurzy pro děti, dospělé
i seniory. V učebně probíhají také kurzy
angličtiny od začátečníků po pokročilé
– s českou lektorkou a rodilým mluvčím
z Velké Británie (www.nativespeaker.
cz) pro studenty i dospělé. Do kurzů lze
ještě přistoupit. Kurzy probíhají v dopoledních i odpoledních hodinách, rozpis
časů a úrovní výuky najdete na webu.
Fit Balet pro dospělé
www.zusberoun.cz
Milovníci tance, od října do května pro
Vás chystáme zajímavý pohybový kurz
pro dospělé s názvem „FIT BALET“. Kurz
bude vyučovat pedagog našeho tanečního oddělení Markéta Tomcová BcA,
která je zároveň studentkou magisterského programu Hudební akademie
múzických umění v Praze, obor Pedagogika tance. Kurz bude trvat 60 minut
a bude se konat každou středu vždy
od 17:30 do 18:30 v ZUŠ Václava Talicha. Vzhledem k tomu, že jde o novinku,
bude určen pouze pro začátečníky. Kurz
začíná vždy krátkou rozcvičkou celého
těla a dále se zaměří na tanečně posilující cvičení. Budou se střídat protahující
a posilující prvky ze základů klasického
tance – baletu. Při vedení paží – port de
bras, se posílí zádové svaly, zlepší se držení a koordinace těla. Při cvičení u tyče
– á la barre, se posílí a protáhnou i zkrácené svaly nohou. Lehká a nenáročná
choreografie je koncipována tak, aby
začátečníky hlavně nadchla a bavila.
Na lekci je velmi důležitá hudba, která
určuje rytmus a náladu celé hodiny.

www.mesto-beroun.cz

Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora
Marcela Bergerová
tel: 608 885 182
e-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 – 19:00.
Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém,
předcházení pádům a odblokování
negativních nálad. Používám FLEXY BARY, velké a malé míče, balanční čočky, židle, popruhy.
Jazyková škola CHIEF
www.chief.cz
U Stadionu 157, Beroun
Tel.: 777 111 453, 773 666 277
email: chief@chief.cz
Kont. osoba: Pavla Callaghanová, MD
ZÁPIS DO PODZIMNÍCH KURZŮ 9/2016
- 2/2017: JE V PLNÉM PROUDU.
Jazyková škola CHIEF je moderní vzdělávací společnost s třináctiletou praxí.
Poskytujeme komplexní služby jazykového vzdělávání, překlady a tlumočení.
Nabízíme výuku: angličtiny, němčiny,
francouzštiny, italštiny, španělštiny,
ruštiny, češtiny pro cizince, maďarštiny,
japonštiny a další. Dále jazyková škola
nabízí firemní a veřejnostní kurzy, individuální, skupinové, konverzační, víkendové, intenzivní, příprava na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny
KET, PET, FCE, CAE a CPE, TOIEC, BEC,
němčiny a jiné. Naše tipy: obchodní
angličtina, příprava na státní zkoušky,
business seminars, jazykové pobyty,
příprava k přijímacím zkouškám, maturitě, doučování a jiné služby podle
přání klienta. Výuka probíhá v kvalitních učebnách přímo v centru Berouna
nebo u Vás ve firmě / doma. Vše za velmi přijatelné ceny s kvalitními českými
a rodilými mluvčími pro děti, mládež
i seniory. Přijímáme on-line objednávky
kurzů. Kompletní jazykové služby jsou
poskytovány bez zprostředkovatele.
Pokud je v kurzu volné místo, můžete
přistoupit kdykoliv.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Tel.: 311 625 804
email: skola@jshv.cz
Již 27. rokem: tradice – zkušenosti –
reference!!! Kurzy zahájeny!!! Garantujeme max. 10 osob ve skupině. Je-li
však volné místo, můžete do kurzu kdykoli přistoupit (cena kurzu bude snížena
o již odučené hodiny). Náhledy zdarma
- přijďte si kurz nejprve vyzkoušet! Naše
tipy: 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. Naše
motto: Spokojený zákazník – naše nejlepší reklama!
Jazyková škola Henrietty Mottlové
www.jazykovaskola.kvalitne.cz
Tel.: 724 358 518
email: henrietta.mottlova@seznam.cz
Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové v Berouně zahajuje zápis do jazykových kurzů k přípravě ke Cambridge
zkouškám. Kurzy probíhají na místních školách a v jazykové škole. Cena
na celý rok 2 150 Kč – YLE, 3 150 Kč
KET, PET, FCE,CAE.

Jesle a školka Kotvička
www.mskotvicka.cz
Telefon: 601 340 020
email: info@mskotvicka.cz
Máme poslední volná místa pro děti
od jednoho roku. Garantujeme individuální adaptační program. Samostatnost rozvíjíme laskavým přístupem
a jasným vymezením hranic. Děti tráví
čas venku za téměř každého počasí.
Pohyb, hra, vzájemný respekt, umění
vlastního vyjádření a rozvoj individuality jsou naším posláním. Nástup dětí je
možný v průběhu celého roku. Přijďte
se podívat kdykoliv po telefonické dohodě. Otevřeno po – pá 7:00 – 17:00,
Pod Haldou 306, Beroun.
Julie Poledance
www.juliepoledance.webnode.cz
Tel.: 732 154 482
email: j.nachtigallova@seznam.cz
Julie Pole dance je taneční studio nabízející žhavou sportovní novinku tohoto roku. Studio se nachází v Kostelní
ulici č.p. 4, Beroun. Můžete si přijít
vyzkoušet nejen pole dance, ale i posilovací cvičení či lekce flexi pro zvýšení
flexibility těla. Lektorka je držitelkou
certifikátu Instruktor Pole dance &
fitness s akreditací MŠMT. Kurzy trvají
vždy 3 měsíce a obsahují 12 lekcí. Pole
dance je spojením tance, síly a zábavy.
Jak říká lektorka: „Kdo se jednou tyče
chytí, už jí jen tak nepustí.“. Informace
na e-mailu – j.nachtigallova@seznam.
cz, FB – Julie PoleDance nebo www.
juliepoledance.webnode.cz.
Městské školní hřiště Hlinky
Sportovní 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 sportovat
i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace:
311 740 153.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen
od 15:00 do 21:00. Na sobotu či neděli je nutno si kurt objednat dopředu.
Objednávka dopředu je možná i v týdnu. Kurt bude potom určitě váš. Miniposilovna také k dispozici. Možnost
sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče
apod. Objednávky na 311 622 572,
702 071 312 po 15:00 nebo hriste@2zsberoun.cz.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700, 311 510 541
email: info@rcslunecnice.cz
Animace s Animatějem 8. října, Jak
si říct o víc 17. 10 od 18:30. Beseda
s personalistkou, o kolik si říct, jak se
připravit, čemu se vyvarovat, jak začít,... Když děti neposlouchají 13. 10.
od 9:30-11:30. Metoda BLW 18. 10.
10:00-11:30 je metoda, kdy dítě už
odmala jí samo a není nikým krmeno.

Pohádka Jak medvědi vařili 19. 10.
od 16:00. Burza podzimního a zimního
oblečení 20. - 23. 10. Kurz šití-Kolová
vesta 24. 10. od 18:30. Učím se rádmotivace a ochota učit se pro děti 9-14
let 6. 11. Kurz Zkušeností k respektování 5. 11.
Taekwon-Do ITF
www.tkd.cz
Telefon: Tomáš Komrska IV. dan;
737 803 795
a František Tůma I. dan;
602 625 318
email: info@tkd.cz
Jsme největší školou Taekwon-Do ITF
v České republice a již tradičně pořádáme nábor nových studentů. První
měsíc tréninků je zcela zdarma, přijď
se podívat i ty! 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.
V České republice se Taekwon-do
cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF,
jehož členem je i naše škola Ge-BaekHosinSool. Jako technický dohled
zde působí mezinárodně uznávaný
korejský velmistr HWANG HO-YONG,
IX. dan. Mimo sportovní stránku je
kladen nemalý důraz na výuku umění sebeobrany Tréninky probíhají
vždy pod dohledem kvalifikovaných
učitelů. Standardem naší školy je
vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční školné. Všichni
zájemci o Taekwon-Do jsou srdečně
zváni na tréninky, které pravidelně
probíhají v Berouně každou středu
od 15:00 – 16:30, které vede Tomáš
Komrska IV. dan a František Tůma I.
dan. Více informací najdete na internetových stránkách. Popřípadě nás
kontaktujte na e-mailové adrese.
Taneční škola Terezie Dudové
http://baletni-skola-terezie-dudove.
webnode.cz
Ačkoliv Taneční škola Terezie Dudové
oslavila v těchto dnech pouhých 12
měsíců od svého založení, dokázali již
její svěřenci, že jsou zdatnými reprezentanty svého města. Díky píli při zkouškách a výborným choreografiím MgA. et
Mgr. Terezie Dudové, absolventky oboru
klasického tance na Taneční konzervatoři v Ostravě a pedagogiku tance
na HAMu v Praze, získali v uplynulém
roce řadu ocenění v mezinárodních soutěžích. Pro novou sezónu a nové výzvy
nabírá škola posily z řad dívek i hochů.
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
www.lokomotivaberoun.cz.
Tel.: 311 621 844
email: info@lokomotivaberoun.cz
TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s. – přehledy o oddílech TJ a aktivity pro
veřejnost na www.lokomotivaberoun.
cz – informace na recepci Sportcentra tel. 311 626 950. Od 1. 10. 2016
otevřeno v pondělí – pátek 8:00 –
22:00, sobota a neděle 8:00 – 20:00.
Navštivte cvičení pro ženy v tribuně
- čtvrtek 18:00 – 19:00. Sledujte
na našich stránkách aktuality a slevový program – trvale snížené ceny
na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou.
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Usnesení Rady města Beroun konané dne 18. 8. 2016
Město Beroun jako zadavatel veřejné zakázky „Veřejná doprava pro všechny
- herní prvky na autobusovém nádraží“ vylučuje dle § 76 odst. 6 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů uchazeče
společnost VLADEKO spol. s r.o., se sídlem Višňová 126, Tachlovice z účasti
v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky
Město Beroun jako zadavatel veřejné zakázky „Veřejná doprava pro všechny
- herní prvky na autobusovém nádraží“ vylučuje dle § 71 odst. 9 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších podpisů uchazeče
společnost ONYX wood spol. s r.o., se sídlem Žernovická 257, Prachatice z účasti v zadávacím řízení příslušné veřejné zakázky
Město Beroun ruší zadávací řízení veřejné zakázky „Veřejná doprava pro všechny - herní prvky na autobusovém nádraží“ dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Město Beroun souhlasí s opětovným vypsání předmětné veřejné zakázky „Veřejná doprava pro všechny - herní prvky na autobusovém nádraží“ za stejných
zadávacích podmínek jako původní zakázka. Lhůty nového zadávacího řízení je
oprávněna stanovit vedoucí odboru majetku a investic

Usnesení Rady města Beroun konané dne 31. 8. 2016
RM: 1. bere na vědomí informaci o projednání návrhu na rozdělení dotace
na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2016 na zasedání Komise pro sport
a sportovní dotace Rady města Beroun dne 29. 8. 2016
2. souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na sportovní činnost
v roce 2016 dle přehledové tabulky pro rozdělení dotací na sportovní činnost v roce
2016, zpracované odborem školství a volnočasových aktivit MěÚ Beroun a projednané v Komisi pro sport a sportovní dotace Rady města Beroun dne 29. 8. 2016
3. doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit poskytnutí části dotací nad
50 000 Kč v jednotlivém případě z rozpočtu města Beroun na sportovní činnost
v roce 2016 podle dotačního programu „Poskytování dotací na sportovní činnost
ve městě Beroun v roce 2016“ schváleného Radou města Beroun dne 9. 12. 2015
usnesením č.672/2015, ve výši odsouhlasené Radou města Beroun dne 31. 8.
2016, včetně uzavření dodatků k veřejnoprávním smlouvám na jejich poskytnutí
s jednotlivými žadateli.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Rozbor hospodaření města
Beroun k 30. 6. 2016, v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Návrh II. úpravy rozpočtu
města Beroun rok 2016, v radou města upraveném znění.
RM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny – letopisecká komise, konaného dne 24. 8. 2016.
1. RM navrhuje Zastupitelstvu města Beroun udělit Cenu města Beroun paní Boženě
Kebrlové za její dlouhodobé aktivní a obětavé působení v oblasti tělovýchovy a sportu v Berouně, kterým významně přispěla k fyzické aktivitě jak dětí, tak dospělých.
2. RM navrhuje Zastupitelstvu města Beroun udělit Cenu města Beroun panu
Mgr. Zdeňku Zůnovi za jeho celoživotní dílo v oblasti fotografické dokumentační
tvorby, kterým významně obohatil kulturní a společenský život ve městě a kterým
také šíří a propaguje dobré jméno města Berouna
3. RM navrhuje Zastupitelstvu města Beroun udělit čestné občanství města Beroun
panu Burkhardu Siebertovi za dlouholeté budování a rozvíjení partnerských vztahů
mezi městy Beroun a Goslar v SRN a za šíření dobrého jména Berouna v zahraničí.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s převodem ideálního
spoluvlastnického podílu 5/100 k pozemku p.č. 1596/67 v k.ú. Beroun z vlastnictví manželů J. a R. P. do vlastnictví města Beroun.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit se směnou části pozemku
p.č. 1518/8 o výměře 2 m2 v k.ú. Beroun ve vlastnictví města Beroun za část
pozemku st. 2780 o výměře 1 m2 v k.ú. Beroun ve vlastnictví manželů R. a N.
Z. za podmínky, že bude zřízeno ve prospěch města Beroun bezúplatné věcné
břemeno umístění veřejného osvětlení na budově č.p.1432 v ul. V. Hálka, Beroun.
Směna pozemků bude bez finančního doplatku, náklady spojené se směnou uhradí manželé Z.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem části pozemku
p.č. 1050/1 v k.ú. Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví paní M. K.
za cenu dle znaleckého posudku a nákladů spojených s prodejem podle předloženého zákresu
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem části pozemku
p.č. 1050/17 v k.ú. Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví pana J. V.
za cenu dle znaleckého posudku a nákladů spojených s prodejem podle předloženého zákresu.
RM bere na vědomí informaci Ing. Randy o návrhu řešení majetkových vztahů
v lokalitě Na Podole a schvaluje předložený postup.
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RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemků p.č.st.
1190/1 a p.č. 1433/7 oba v k.ú. Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví Společenství vlastníků Vorlova 496/9, Beroun, Vorlova 496/9, Beroun za podmínky zřízení
bezúplatného věcného břemene – služebnosti stezky a cesty ve prospěch vlastníků
pozemků p.č.st. 1190/2, p.č.st. 1190/3, p.č.st. 1190/4, p.č.st. 1190/5 a p.č.st. 1190/6
v k.ú. Beroun, součástí kterých jsou stavby garáží za cenu celkem 113.550 Kč a za podmínky respektování inženýrských sítí. Náklady spojené s prodejem hradí kupující.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemku p.č.
907/131 v k.ú. Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví Akademie múzických umění v Praze, se sídlem Malostranské náměstí 259/12, Praha 1 – Malá Strana,
za cenu 172.000 Kč. Náklady spojené s prodejem hradí strana kupující.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví dle
návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 10.8.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 280.827,01 Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku
a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne
10.8.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 655.055,10 Kč, účetní
hodnota je 0 Kč.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku užívaného příspěvkovou organizací MŠ
Sluníčko, ul. Vl. Vančury, Beroun a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu
Komise pro likvidaci majetku ze dne 10.8.2016. Pořizovací hodnota likvidovaného
majetku činí celkem 14.875 Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2016 ze zasedání Komise pro likvidaci majetku, konaného dne 10. 8. 2016.
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 581/1 o výměře
cca 51 m² v k.ú. Beroun podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města vzájemného darování pozemku města
p.č. 1192/80 v k.ú. Beroun (část pozemku p.č. 1192/37 v k.ú. Beroun) za pozemek
v majetku Středočeského kraje p.č. 2305/62 v k.ú. Beroun.
RM souhlasí se zveřejněním záměru výpůjčky pozemku p.č. 312 v k.ú. Zdejcina
podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat pozemek p.č.st. 249 v k.ú. Beroun podle
předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemek p.č. 6672 v k.ú. Beroun podle
předloženého zákresu.
RM bere na vědomí informaci o ukončení platnosti smlouvy o nájmu č. 0387/2012/
NAJ/OMI ze dne 14. 11. 2012 v termínu 31. 12. 2016, na základě podané výpovědi
ze smlouvy nájemcem - společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, Praha 4.
RM souhlasí s uzavřením licenční smlouvy na užití autorského díla specifikovaného
architektonickou studií „Předprostor a rozšíření berounského hřbitova“ v předloženém
znění s Ing. arch. MgA Alenou Korandovou, se sídlem v Berouně, Na Homolce 1901.
RM souhlasí s vyloučením uchazeče společnost Boxline system s.r.o., se sídlem Ptašínského 306/3, Brno z účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „Veřejná doprava
pro všechny - Bezpečnostní skříně pro uložení jízdních kol“.
RM vyhlašuje nabídku společnosti BS Bike company s.r.o., se sídlem V Úhlu 36/5,
Litice, Plzeň, jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Veřejná
doprava pro všechny - Bezpečnostní skříně pro uložení jízdních kol“. Nabídková cena
je 3.100.000 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Veřejná doprava pro
všechny - Bezpečnostní skříně pro uložení jízdních kol“, s uchazečem, který podal
nejvhodnější nabídku se společností BS Bike company s.r.o., se sídlem V Úhlu 36/5,
Litice, Plzeň v předloženém znění, za předpokladu, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. Kupní cena je 3.100.000 Kč bez DPH.
RM bere na vědomí Zápis č. 3/2016 ze zasedání komise výstavby, konaného dne
26. 7. 2016.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí podle
Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, spolku Modrej Beroun o.s., se sídlem Prof. Urbana 1454/16, Beroun-Město, dne
7. 9. 2016 od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro 20. klubový večer Modrýho Berouna
s místem konání v areálu Pivovaru Berounský medvěd, Tyršova 135, Beroun-Město.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských zařízení
a hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění
veřejného pořádku, v platném znění, Janu Berdychovi, se sídlem Husovo nám.
39/26, Beroun-Centrum, pro provozovnu METRO CLUB, V Hlinkách 1513, Beroun-Město, a veřejné hudební produkce v této provozovně na dny pátek a sobota do 04.00 hod. následujícího dne do 20. 6. 2017.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat v pondělí dne 19. září 2016 od 15.00 hodin v kulturním domě Plzeňka,
Plzeňská 83/48, Beroun-Město.
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Usnesení Rady města Beroun konané dne 14. 9. 2016
RM bere na vědomí 1. zánik mandátu člena zastupitelstva města Ing. Zdeňka
Trejbala, volební strana Česká strana sociálně demokratická, ke dni 07. 09. 2016
a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany Mgr. Luďka
Trejbala za člena Zastupitelstva města Beroun dnem 08. 09. 2016 2. zánik mandátu člena zastupitelstva města Mgr. Luďka Trejbala, volební strana Česká strana
sociálně demokratická, ke dni 12. 9. 2016 a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany Ondřeje Šimona za člena Zastupitelstva města
Beroun dnem 13. 9. 2016.
RM souhlasí s uzavřením „Smluv o výpůjčce“ na volební místnosti pro okrskové
volební komise pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a Senátu Parlamentu České republiky, konané ve dnech 7. a 8. října 2016, a v případě konání
druhého kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky dále ve dnech 14.
a 15. října 2016, mezi Středočeským krajem, se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, Praha 5, a městem Beroun, se sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum,
v předloženém znění.
RM bere na vědomí Zápis č. 7/2016 z jednání komise pro sport a sportovní
dotace, konaného dne 29. 8. 2016.
Starosta města a RM souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Berouna
nad akcí „Berounský baseballový turnaj kategorie U 9“ pořádaný spolkem Piranhas Beroun, z. s., se sídlem Havlíčkova 4, Beroun – Město, Beroun, která se
uskuteční dne 2. 10. 2016 v areálu TJ LOKOMOTIVA BEROUN, z.s. na Tyršově
stadionu.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o reklamě se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, Beroun, na zajištění reklamy městem
Beroun při plaveckém výcviku žáků berounských mateřských a základních
školv předloženém znění. Odměna za zajištění reklamy je dohodnuta ve výši
90.000 Kč + platná DPH.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
na zajištění provozu automatizované stanice pro monitorování kvality
ovzduší mezi městem Beroun jako příjemcem dotace a městem Králův
Dvůr, nám. Míru 139, Králův Dvůr, jako poskytovatelem dotace, v předloženém znění.
1. RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Beroun, s platností od 1. 1. 2018 do 31.
12. 2027“. 2. RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení
a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM revokuje usnesení č. 509/2015 ze dne 2. 9. 2015 a dále souhlasí s tím, aby
město Beroun podalo žádost o dotaci na vypracování Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání pro ORP Beroun, partnerem tohoto projektu bude následně
MAS Karlštejnsko, z.ú.
RM bere na vědomí Zápis č. 3/2016 ze zasedání komise dopravy, konaného
dne 29. 6. 2016.
RM bere na vědomí Zápis č. 5/2016ze zasedání komise pro prevenci kriminality, konaného dne 6. 9. 2016.
1. RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku na zájmové volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun – „Sportovní stipendia města Beroun“ žadateli – zákonnému zástupci dítěte: Š. L., Beroun,
příspěvek ve výši 720 Kč. 2. RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci a o poskytnutí finančního příspěvku na zájmové volnočasové aktivity pro
děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun – „Sportovní stipendia města
Beroun“ v roce 2016 mezi městem Beroun, jako poskytovatelem finančního
příspěvku, a: P. Š., bytem Beroun, jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého L. Š., bytem Beroun, a SK Kelti 2008 z.s., se
sídlem Slunečná 1745, Beroun – Město, Beroun, jako příjemcem finančního
příspěvku na období září až prosinec 2016 ve výši 720 Kč, jehož členský příspěvek na celý rok činí 2 000 Kč, a spoluúčast zákonného zástupce na období
září až prosinec je 80 Kč.
RM schvaluje: 1. Obecně závazné zásady pro poskytování stipendií na zájmové
volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun. 2.
Vzorovou žádost o poskytnutí stipendia na zájmové volnočasové aktivity pro
děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun. 3. Vzorovou veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí stipendia z rozpočtu města na zájmové volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun
RM souhlasí s pronájmem pozemku st. 1812/10 v k. ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi
městem Beroun jako pronajímatelem a Lomikámenem, z. ú., se sídlem Bezručova 928, Beroun - Město, Beroun jako nájemcem, za cenu 1.000,- Kč/
rok, na dobu určitou 5 let, s tříměsíční výpovědní dobou, za podmínky, že
nájemce provede základní opravu objektu.
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RM souhlasí s pronájmem pozemků st. 740/2, st. 801/2 a části pozemků p. č.
1050/13, p. č. 1050/17, p. č. 2235/4, vše v k. ú. Beroun, za dodržení následujících podmínek: v případě vypouštění dešťových vod na pozemek je toto možné
se souhlasem města, oplocení pozemku bude provedeno z pletiva nebo z pletiva
do rámu nebránícímu průhledu a ochranou proti korozi, bez podezdívky nebo
s podezdívkou, na pozemku bude možná výsadba zeleně, která však nebude
bránit průhledu na pozemek, na pozemcích, kde je umístěn vodovodní řád, je
nutné respektovat jeho ochranné pásmo a v případě potřeby umožnit správci
jeho správu, na pozemku je zakázáno umísťovat stavby spojené se zemí vč. sítí,
na pozemku je zakázáno umísťovat skládky, komposty apod. a s uzavřením: 1.
Smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a paní J. J. jako
nájemcem na pronájem částí pozemků p. č. 2235/4 o výměře 59 m2 a p. č.
1050/13 o výměře 180 m2 v k. ú. Beroun, za dodržení výše specifikovaných
podmínek, za cenu 10, -Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
dobou a úhradou ročního bezdůvodného obohacení za rok 2015. 2. Smlouvy
o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a panem F. V. jako nájemcem na pronájem části pozemku p. č. 1050/13 o výměře 115 m2 v k. ú. Beroun,
za dodržení výše specifikovaných podmínek, za cenu 10, -Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a úhradou ročního bezdůvodného obohacení za rok 2015. 3. Smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a panem I. J. jako nájemcem na pronájem pozemku st. 801/2 o výměře
102 m² v k. ú. Beroun, za dodržení výše specifikovaných podmínek, za cenu 10,
-Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou a úhradou ročního bezdůvodného obohacení za rok 2015. 4. Smlouvy o nájmu mezi městem
Beroun jako pronajímatelem a manželi J. a J. L. jako nájemcem na pronájem
pozemku st. 740/2 o výměře 87 m2 v k. ú. Beroun, za dodržení výše specifikovaných podmínek, za cenu 10, -Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou a úhradou ročního bezdůvodného obohacení za rok 2015. 5.
Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 0020/2006/NAJ/MM ze dne 20. 4.
2006 mezi městem Beroun jako pronajímatelem a paní B. N. jehož předmětem
je doplnění výše specifikovaných podmínek pro pronájem pozemku.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 7720941213, mezi
městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, v předloženém znění.
1. RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p. č. 2312/48
v k.ú. Beroun podle předloženého zákresu Povodí Vltavy, se sídlem Praha 5,
Holečkova 8. 2. RM souhlasí se zveřejněním záměru budoucího prodeje části
pozemku p. č. 2312/48 v k.ú. Beroun podle předloženého zákresu Povodí Vltavy,
se sídlem Praha 5, Holečkova 8.
RM bere na vědomí předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města
Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun a zápis Komise
bytové Rady města Beroun.
1. RM vyhlašuje nabídku pana Ing. Ivo Hermana, CSc., se sídlem Na Vyhlídce
559/8, Moravany, jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Veřejná doprava pro všechny – Elektronické tabule a označníky“. Nabídková cena
je 2.202.200 Kč bez DPH. 2. RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na veřejnou zakázku „Veřejná doprava pro všechny – Elektronické tabule a označníky“,
s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku s panem Ing. Ivo Hermanem,
CSc., se sídlem Na Vyhlídce 559/8, Moravany, za předpokladu, že v zákonné
lhůtě nebude podána žádná námitka. Kupní cena je 2.202.200 Kč bez DPH.
1. RM vyhlašuje nabídku společnosti SMP.CZ, a.s., se sídlem Pobřežní 667/8,
Praha 8, jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Oprava
lávky u hotelu Na Ostrově Beroun“. Cena díla je 2.982.560 Kč bez DPH. 2. RM
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Oprava lávky u hotelu Na Ostrově Beroun“, s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku se
společností SMP.CZ, a.s., se sídlem Pobřežní 667/8, Praha 8, za předpokladu,
že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. Cena díla je 2.982.560 Kč
bez DPH.
1. RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Veřejná doprava pro všechny – cesta pro nevidomé a majáčky pro nevidomé“ a souhlasí s případným zapracováním změn vzešlých z kontroly zprostředkovatele dotace. 2. RM jmenuje
hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše
uvedenou zakázku, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením Dodatku č.
3 ke Smlouvě o úvěru č. 1399/14/5641 s Československou obchodní bankou,
a.s. se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, v předloženém znění.
1. RM souhlasí s předložením návrhu Zastupitelstvu města Beroun na úpravu Návrhu II. úpravy rozpočtu města Beroun na rok 2016 v části KAPITÁLOVÉ
VÝDAJE, SK. 3 Služby, položka 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, tak, že se
položka č. 34/10 zruší a částka na ní uvedená bude připočtena k položce č. 34/9
„finanční příspěvek Aquaparku Beroun“, takže tato položka bude činit 15 795
tis. Kč a ve sloupci rozdíl bude uvedeno 1 995 tis. Kč. 2. V uvedeném smyslu
se také upraví komentář k této položce č. 34/9 v Návrhu II. úpravy rozpočtu
města Beroun.
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Magdaléna:

Jubilea

Netrestejme,
ale pomáhejme

O

becně prospěšná společnost
Magdaléna se již šest let zabývá na Berounsku prevencí i léčbou závislostí.
Každé ráno se terénní pracovníci
Magdalény sejdou v kanceláři v berounské Havlíčkově ulici, kde zároveň sídlí adiktologická ambulance
pomáhající bezplatně nejen závislým, ale i jejich rodinám. Zkontrolují
terénní mobil (734 622 260), možná
někdo volal a chtěl si domluvit výměnu, nebo někdo z kolemjdoucích
našel použitou stříkačku. Připraví
batoh – žluté plastové kontejnery
na použitý injekční materiál, čisté
stříkačky na výměnu, zdravotnické
potřeby, samolepky a zápalky s kontaktními telefony. Potom vyrážejí
do terénu.
V ulicích Berouna, Hořovic,
Králova Dvora a dalších obcí kontaktují závislé a poskytují jim základní službu - výměnu injekčního
materiálu, základní zdravotní a sociální poradenství, psychosociální
podporu. Zároveň chrání zdraví
klientů i veřejnosti, když likvidují
nalezené stříkačky nebo poskytují
bezplatné testování na žloutenky
i HIV.
Své bezmála dvacetileté zkušenosti využívají pracovníci Magdalény v přípravě a realizaci preventivních programů pro děti a mládež.
V letních měsících se aktivně zaměřují také na alkohol. „Magdaléna se
zabývá prevencí i léčbou závislostí,
a jelikož nejrozšířenější legální
drogou v Čechách je alkohol, rozhodli jsme se snižovat rizika jeho
užívání,“ uvádí vedoucí berounské pobočky Magdalény Veronika
Kučerová. Má na mysli testování
na zbytkový alkohol u účastníků
letních festivalů.
V práci s klienty, ať už jde o kohokoli, kdo je ohrožen nějakou závislostí, se sympatické pracovnice
Magdalény zásadně řídí heslem:
Netrestejme. Pomáhejme. Johana
Růžková, Magdaléna, o.p.s. n

Den otevřených dveří
v Domově pro seniory

V

e středu 5. října od 9:00
do 16:00 si můžete prohlédnout prostory Domova
penzionu pro důchodce
v ulici Na Parkáně a nahlédnout do kroniky ze života
zdejších obyvatel. n

www.mesto-beroun.cz

Domov seniorů TGM slaví
páté narozeniny

V

pondělí 3. října oslaví Domov seniorů TGM již 5 let
od zahájení zkušebního provozu
domova. Moderní novostavba
v Berouně je první pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory, které Středočeský kraj ve své
historii jako investor postavil.
V rámci oslav bude otevřena
nová výstava věnovaná T. G. Masarykovi a již podruhé proběhne
slavnostní oceňování klientů, zaměstnanců, dobrovolníků a dalších osob, které aktivně spolupracují s Domovem seniorů TGM.
Váženými hosty budou Richard
Dolejš, poslanec Parlamentu ČR,
Miloš Petera, hejtman Středočeského kraje, a další významní
hosté, mezi nimi například mistr

kuchař Jaroslav Sapík, který vařil
na Pražském hradě prezidentům
i jejich návštěvám.
Výstavy
budou
probíhat
po celý den a program naleznete
na stránkách domova www.seniori-beroun.cz
Klientům Domova seniorů TGM
je poskytována mimo celoroční
ubytování a stravování také zdravotní, ošetřovatelská a sociální
péče. Nedílnou součástí jsou sociálně-terapeutické programy určené
pro podporu soběstačnosti a programy pro volný čas a zábavu.
Veřejnosti z řad seniorů nabízíme bezplatně účast na společenských akcích, pracovní dílně,
oblíbené keramice nebo i programech v rámci vzdělávání. n

n 2. 9. oslavila
paní Emílie Kočová krásné devadesáté narozeniny. Do dalších
let jí přejeme
hodně
zdraví
a životní energie.
n 8. 9. oslavila paní Marie Rožánková 92. narozeniny. Vše nejlepší,
hlavně hodně zdraví přeje celá
rodina.
n K přání se připojuje i vedení města a redakce Radničního listu. n

Vítání občánků
n V obřadní síni berounské radnice proběhlo poslední vítání občánků v letošním roce. Další miminka
přivítáme až v roce 2017, to už ale
v klimatizovaném a komfortnějším prostředí.
V úterý 13. září při slavnostním
obřadu přivítala zastupitelka Šárka
Endrlová čtrnáct nových občánků
města: Teodora Goroše, Štěpána
Procházku, Vanesu Vojtovou, Dominiku Skuhrovcovou, Štěpánku
Kermesovou, Adélu Benešovskou,
Adélu Landovou, Lindu Horákovou, Matěje Knoblocha, Elišku
Kvasničkovou, Štěpána Škudrnu,
Evelin Tihelkovou, Davida Vydru
a Lukáše Brainhofa. Všem rodičům
blahopřejeme. n

Pro seniory
3.
4.

5.

10.
11.
13.
14.
19.
20.
Říjen

Oslavy k 5.výročí otevření Domova seniorů TGM, vernisáž k výstavě T. G.
Masaryka
PO
7:00-19:00 Domov seniorů TGM
Bystření paměti pro seniory, info na tel. 725 923 181
ÚT
9:30
Komunitní centrum, Bezručova 928
Den otevřených dveří v Domově pro seniory - Je možné si prohlédnout
prostory s pečovatelskou službou s rozšířenými službami, kroniku
o životě obyvatel DPS, v přízemí domu: prezentace činnosti pečovatelské služby a v penzionu sídlících svazů.
ST
9:00-16:00 Domov penzion pro důchodce Beroun
Senior v kyberprostoru – beseda k bezpečnému používání internetu
ST
10:00
Domov seniorů TGM
Stavět na písku - povídaní s panem Krynským kazatelem adventistů
PO
9:30
Domov seniorů TGM
Křeslo pro hosta pod názvem - Příroda na oleji, perokresba na počkání
ÚT
14:30
Domov seniorů TGM
Hudební vystoupení harmonikáře Karla Marinova
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Vystoupení baletek z baletní školy Terezie Dudové
PÁ
14:30
Domov seniorů TGM
Leží jako lazar - povídaní s panem Mikulášem Vymětalem
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Berounský KUFR
ČT
8:00
Domov seniorů TGM
Pravidelné odpolední akce v Domově seniorů TGM: Po - Čt 9:30 11:00 a 14:30 - 16:00 - keramika a pracovní dílna. Pá 14:00 - 15:30
- zpívání pro radost v doprovodu houslisty pana Karla Šmída. Denně
Zookoutek a venkovní výběh s peruánskými kozami 7:00 - 19:00

Zubní pohotovost
n 1. - 2. 10. MUDr. Besserová
Jana, Beroun, Mládeže 1102, tel.:
311 625 765
n 8. - 9. 10. MUDr. Brotánková
Helena, Hořovice, Komenského
1245, tel.: 311 513 453
n 15. - 16. 10. MUDr. Burka Jiří,
Chyňava 49, tel.: 311 691 131
n 22. - 23. 10. MUDr. Burková
Blanka, Beroun, Pod Kaplankou
508, tel.: 311 610 225
n 28. 10. MUDr. Averko Mykhaylo, Králův Dvůr, Průmyslová 614,
tel.: 311 572 135
n 29. - 30. 10. MUDr. Cajthaml
Jiří, Drozdov 29, tel.: 605 420 898
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin
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Zemřel starosta berounského
Sokola Josef Pišvejc

V

e věku nedožitých 78 let zemřel v úterý 23. srpna bývalý
berounský zastupitel, dlouholetý starosta berounského
Sokola a předseda Okresní rady Junáka Josef Pišvejc.
„Bude nám chybět jako dobrý člověk a kamarád. Někteří ho pamatujeme jako zpěváka berounských tanečních orchestrů, kdy
jsme se na jeho zpěv vždycky těšili. Poslední roky nebyly pro
něho příliš veselé,
ale i chorobu zvládal statečně a pro
Sokol i Junáka pracoval téměř do konce,“ vzpomíná berounský redaktor
a fotograf Zdeněk
Zůna.
TJ Sokol Beroun
postihla velká
ztráta
S  tímto titulkem
nám do redakce
přišel dopis od výboru berounského
Sokola, který přetiskujeme. „Ve věku
nedožitých 78 let
zemřel po těžké nemoci starosta TJ Sokol Beroun JUDr. Josef Pišvejc. Členem
TJ Sokol Beroun byl
od ledna 1990, kdy
se obnovila jeho
činnost po sametové revoluci. Významně se podílel na navrácení
sokolského majetku. V roce 2000 byl zvolen starostou TJ Sokol Beroun. Měl velmi blízko k sokolské činnosti a s velikým elánem se
zapojil do organizování sokolských podniků. Svůj volný čas věnoval z velké části práci pro Sokol, který považoval za svoji druhou
rodinu. Zejména po povodni v roce 2002 byl mezi hlavními organizátory odstraňování následků povodně. Za dobu svého působení ve funkci starosty dokázal získat finanční prostředky na opravy
sokolovny. V roce 2014 mu Česká obec sokolská udělila bronzovou
medaili jako uznání za obětavou činnost ve prospěch sokolského hnutí. Sokolové na jeho obětavost nikdy nezapomenou. Svůj
vztah k němu vyjádřili rovněž svou hojnou účastí na posledním
rozloučení v úterý 6. září na berounském hřbitově.“ n

S plakáty do „íčka“
n Plakáty k výlepu se přijímají
v městském informačním centru na Husově náměstí v Berouně ve všední dny. Ve dnech,
kdy je výlep prováděn – úterý
a pátek - pouze do 12:30. Pokud přinesete plakát po této
hodině, bude vylepen až v další
výlepový den.
Maximální velikost plakátu
je formát A3. Podmínky výlepu, ceník a informace získáte
od pracovnice berounského
„íčka“.) n

www.mesto-beroun.cz

Výzva pro poskytovatele služeb

P

rovozujete kadeřnické nebo pedikérské služby? Masírujete? Jste
ochotni za svými klienty dojet? Mnoho lidí, kteří nejsou z jakéhokoliv důvodu schopni tyto služby vyhledat, na vás čeká. Rádi bychom
vámi nabízené služby zařadili do Katalogu poskytovatelů sociálních
služeb a doplňkových programů pro rok 2017. Ozvěte se nám, prosím
na e-mailovou adresu osvz15@muberoun.cz nebo na telefonní čísla
311 630 263 či 722 713 622. n

Z činnosti Městské policie
n Dne 10. 9.
2016 v 01:11 došlo na Husově
náměstí k poškození prodejního
stánku a vystaveného zboží v něm. Na místě hlídka
zjistila muže ročník 1998, který byl
v podnapilém stavu a k jednání se
přiznal. Muž byl předán policistům
Obvodního oddělení Policie Beroun.
Majitelka stánku vyčíslila způsobenou škodu na částku 40 tisíc korun.
n Dne 11. 9. 2016 v 19:41 byla hlídka MP Beroun přivolána do ulice
Palackého, kde se snažil pracovník
ostrahy obchodního domu Albert
zadržet pachatele (ročník 1985)
krádeže zboží v tomto obchodě. Pachatel však pracovníka ostrahy fyzicky napadal a ve svém agresivním
jednání nepřestal ani po příjezdu
hlídky a výzvách. Strážníci tedy proti
pachateli použili donucovací prostředky, omezili jej na osobní svobodě podle § 76/2 trestního řádu
a následně předali policistům. Muž
je podezřelý ze spáchání trestného
činu krádeže.
n Dne 14. 9. 2016 ve 12:46 si občané všimli dvou mužů, kteří se snažili
u benzinové stanice OMV roztlačit
osobní automobil, přestože jevili
oba známky požití alkoholických
nápojů. Hlídka MP Beroun zastavila toto vozidlo již jedoucí v ulici
Koněpruská a zjistila, že muž, který
vozidlo řídil je pod vlivem alkoholu.
Dechovou zkouškou bylo zjištěno, že

Albánie, kráska se špatnou pověstí
Jak se tato země změnila, se můžete přesvědčit 19. října v MIC

A

lbánie, především nám dříve
narozeným, se zdá být zemí
s divokou náturou obyvatel, krevní
mstou, kosovsko- albánskou mafií,
tyranem z Tirany Enverem Hodžou,
bunkry a haldami odpadků. Před
cestou jsme byli varováni před možným nebezpečím.
Vše se ale za poslední roky
změnilo, Albánie je kráska se
špatnou pověstí. Malá země, Albánie, má svou krásu v nádherných horách s divokou přírodou

bez velkého turistického ruchu
i nádherných mořských plážích,
plážích nedotčených velkým počtem turistů. Vše se mění. Tirana
se stává evropským velkoměstem,
dálnice se staví rychlým tempem.
Na širokých plážích vyrůstají nové
rekreační rezorty, turisty láká příjemné Jaderské moře. Místo banditů usměvaví a příjemní lidé.
Přijďte se přesvědčit ve středu
19. října v 18:00 do čítárny Městského informačního centra. n

má v dechu 3,76 promile alkoholu.
Protože je muž podezřelý ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem alkoholu, byl následně předán
policistům z Obvodního oddělení
Policie ČR Beroun. n

Ozvěny evropských
festivalů i v Berouně
To nejlepší z festivalové kinematografie uvidí v říjnu návštěvníci berounského kina

M

ěstské kino Beroun se v termínu od 13. do 20. října 2016
připojí k síti vybraných kin uvádějících unikátní přehlídku filmů z evropských festivalů Berlinale, Benátky a Cannes v projektu Echo Be2Can.
V tomto jediném říjnovém týdnu
budou mít berounští diváci možnost
shlédnout výběr toho nejlepšího
z festivalové kinematografie. Kurátorovaná kolekce špičkových filmů
vytváří ucelené povědomí o současné
artové scéně a nabízí polemický pohled na kvalitu festivalových soutěží.
Mediálními partnery celého projektu jsou Česká televize, Respekt,
Týden, Instinkt, Cinema, Cinepur,
Rádio 1, ČRo, Rádio Wave, ČSFD,
Totalfilm a A2.
Naprogramované filmy:
24 týdnů (režie Anne Zohra Berrached)
Emocionálně zdrcující drama
o ženě, která se rozhoduje, zda jít
na potrat nebo přivést na svět těžce
postižené dítě.
Hedi (režie Mohamed Ben Attia)
Jímavé milostné drama o muži váhajícím mezi vášní a povinností. Snímek obdržel cenu za nejlepší debut
a nejlepší herecký výkon z festivalu
Berlinale.
Toni Erdmann (režie Maren Ade)
Miláček publika i kritiky z festivalu
v Cannes, brilantní německá komedie o sbližování otce a dcery, která
se stala nečekanou senzací ročníku.
Zdaleka (režie Lorenzo Vigas Castes)
Neotřele pojatý příběh sblížení starého muže a problémového mladíka. Silný venezuelský debut po zásluze získal hlavní cenu na filmovém
festivalu v Benátkách. n
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Hudba je vděčnou inspirací
pro fotografy a výtvarníky
Organizace Lomikámen v těchto dnech slaví výročí jejího založení
a zároveň Vás zve do Jiné kávy na Dny duševního zdraví.

P

odzim v Berouně je již 34. rokem nerozlučně spjat s hudebním festivalem Talichův Beroun, ale
ani ostatní Berouňané, kteří klasickou hudbu neposlouchají, si přijdou letos na své. Mohou navštívit
dvě zajímavé výstavy, které v rámci
doprovodného programu připravila
Městská galerie Beroun.

Mezi tóny
První výstava, která bude zahájena v městské galerii 12. října,
nabídne fotografie Aleny Šustrové
a Vladimíra Kasla. Oba se již představili na mnoha samostatných
i kolektivních výstavách nejen v Berouně. Jejich záběr je velmi široký
- zátiší, portréty, krajiny i hudba.
„A právě poslední téma jsme vybrali pro připravovanou výstavu,“ říká
Jana Forejtová z Městské galerie
Beroun. „Vladimír Kasl fotografuje
kromě jiného pro hořovický klub
Labe. Proto se v jeho části výstavy
setkáme s tvářemi známými z tamějších koncertů. Alena Šustrová
fotografuje hudební zážitky nejen
v Berouně a Praze, ale i na jiných
místech, kde ji kapely či jejich in-

terpreti zaujmou,“ představuje výstavu, která potrvá do 23. října Jana
Forejtová.

Obrazy a sochy na Plzeňce
Díla z depozitáře Městské galerie
Beroun a díla zapůjčená od umělců,
kteří v Berouně vystavovali, tvoří
další výstavu měsíce října. „Tato výstava je věnována především hudbě
klasické. Uvidíte, jak inspirovala výtvarníky krásná hudba Mozartova,
Beethovenova, Händlova či Dvořákova. K vidění budou i obrazy jazzových hudebníků a sochy hudebníků
či busta dirigenta Václava Talicha,“
poodkrývá tématiku další doprovodné výstavy Talichova Berouna
Jana Forejtová.
Výstavu, která začíná 4. října
v kulturním domě Plzeňka slavnostní vernisáží, bude možné zhlédnout
při příležitosti jednotlivých koncertů
až do 8. listopadu. Návštěvníci uvidí
obrazy a sochy pražského malíře Borise Růžičky, malíře a architekta Rudolfa Macha a Zdeny Polívkové. Ze
Svaté přiveze své obrazy a sochy Jiří
Vydra a výstavu doplní ještě sochy
Stanislava Pokorného ze Svaté. n

Berounský Fotoblázinec se vrací
Každý z fotografů ukáže svou tvorbu na prostoru tradičně
vymezeném třemi metry šňůry

P

o dvouleté přestávce se v sobotu 8. října od 10 do 18
hodin uskuteční již šestý ročník
berounského nekomerčního festivalu FOTOBLÁZINEC. Akce je
tradičně pořádána ve spolupráci
s městskou knihovnou za podpory města Beroun a je otevřena
fotografům a fotografkám nejrůznějších úrovní. Hlavním posláním
festivalu je popovídat si a seznámit se s tvorbou ostatních účastníků.
Registrovaní účastníci festivalu předvedou svou tvorbu
na prostoru tradičně vymezeném

Romantické toulky krajinami snů

Berounský malíř Viktor Žabinský a jeho připravovaná výstava očima Jany Forejtové

K

oncem října zahájí Městská galerie Beroun výstavu obrazů známého berounského krajináře Viktora Žabinského. Brněnský rodák žije v Berouně již téměř
čtyřicet let. Sny svého mládí v sobě nosí tak dlouho,
dokud jej reálné životní okolnosti od nich neodvrátí.
Viktor Žabinský měl to štěstí, že díky
svému talentu, ale i zaujatosti si zvolil
cestu a uhájil toto privilegium. Byla to
cesta nesnadná, ale dá se říci, že byla
úspěšná. Díky studiu na Akademii výtvarných umění v Praze se ve speciálce
profesora Františka Jiroudka seznamoval na plenérech s krajinou venkova
i s romantickým okolím velkoměsta.
Po ukončení studia pracoval několik
let jako restaurátor nástěnných maleb a obrazů. Seznamoval se se starými mistry, poznal jejich filozofii i způsob jejich tvorby a myšlení. Pracoval např. v litomyšlském zámku či na zámku ve Vranově nad Dyjí. Později
se usadil v Berouně a jako pedagog na Střední pedagogické škole zde vyučoval výtvarnou výchovu zhruba
tři desetiletí. Během těchto let nepřestal rozvíjet svoji
tvorbu především v prostředí Berounska, které nabízí
množství nádherných urbanizačních i přírodních námětů. Bohatě je využíval jako bytostný krajinář, i když
solitérně najdeme v jeho díle i zátiší a portrét.
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Učarovala mu krajina středních Čech, zejména
romantické partie kolem řeky Berounky. Pro náměty
si však jezdil také k rybníkům jižních Čech, do drsné
náhorní planiny tzv. České Sibiře na Táborsku i pod
vrcholky rakouských a švýcarských Alp. Drobné vesničky s kostelíky a mostky se v obrazech Viktora Žabinského střídají se
sluncem, prozářenými skalami, listím
zapadanými cestami i lesními zákoutími. V technice preferuje především
olejomalbu s lehkými doteky štětce,
bez ostrých kontur a s výraznou hrou
barev a světla. Některé jeho krajiny
vystupují z jemného mlžného oparu,
jakoby nazírané přes závoj či sklo. To
jim dává neobyčejný nádech tajemna až snové vize.
K malování patří také prezentace obrazů na výstavách. Těch má malíř za sebou celou řádku. Samostatné, společné, doma i v zahraničí. Ilustruje také
knihy a účastní se plenérů, a to nejen v Berouně, ale
v rámci partnerství měst opakovaně v polském Brzegu a také Pietrzykówě a Przewózu. Jeho obrazy jsou
v mnoha sbírkách doma i v zahraničí.
Zveme všechny milovníky umění do galerie podívat se od 25. října na obrazy Viktora Žabinského. Jana Forejtová n

třemi metry šňůry, mohou předvést i svou schopnost improvizace
ve fotolovu, rychlém lovu fotografií na několik zadaných témat.
V průběhu dne hodnotí odborná porota vystavené fotografie
a zároveň probíhá divácké hodnocení. Autoři nejúspěšnějších fotografií dostanou diplom a symbolickou odměnu z tomboly.
Nejlepší fotografie budou
k vidění v prostorách knihovny po skončení festivalu od 10.
do 31. října.

Přednášky
o fotografii
a zážitky z cest
Jak fotí na cestách na Blízký
východ i dále nám ukáže fotografka a cestovatelka Kamila Berndorffová, každoročně vystavující
na CzechPressPhoto, oceněna 2007
a 2009. V dalším vstupu autorky
nás čeká povídání, jak se žije v Indii
aneb rodina - základ indické společnosti. Málokterý Čech zná Indii
tak dobře jako ona, zimu zde tráví
už 19 let. Přednášky budou doplněny projekcí unikátních fotografií.
Jak hodnotit své i cizí fotografie se dozvíme od Jaroslava Taffey
Orlíka z Opavy, zkušeného fotografa a dlouholetého oblíbeného
i obávaného komentátora fotoserverů jako např. fotoaparát.cz
a megapixel.cz.
Program festivalu tvoří i sami
účastníci, proto nejsou vyloučena další příjemná překvapení.
Sledujte festivalový web www.
fotoblazinec.cz. Najdete zde informace potřebné k registraci,
ukončení přihlášek je 30. září.
Pro čtenáře Radničního listu připouštíme vzhledem ke dni vydání
1 den navíc. Irena Bucharová, organizátorka festivalu n
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Světový den první pomoci
Děti ze školní družiny si vyzkoušely obvazové techniky,
dýchání z úst do úst i masáž srdce

D

ruhá zářijová sobota – letos
10. 9. - byla Světovým dnem
první pomoci. Tento významný
den si připomněly i děti školní
družiny a klubu ZŠ Komenského
na Závodí. Letos ovšem s malým
zpožděním.
Je pondělí 12. září a na školním
dvorku se schází oddělení školní
družiny a klubu. Připomínají si dnes
Světový den první pomoci. Ten má
připomenout důležitost dovednosti
první pomoci, která v prvních minutách rozhoduje o životě člověka.

Letošní den se zaměřuje mimo jiné
na děti, jako příjemce, ale také jako
poskytovatele první pomoci.
Na úvod si připomínáme, jak důležité je předcházet úrazům a dbát
pokynů dospělých a zazní i několik
slov o drogové závislosti. Je nutné
vědět, že nesmíme brát do ruky na-

lezené injekční stříkačky nebo jehly,
se kterými bychom si mohli přivodit
i nevyléčitelné nemoci. Je nutné upozornit na nález dospělého člověka,
který ví, jak postupovat a oznámí skutečnost na policii. A pak již pokračujeme v nácviku první pomoci. Rozdělujeme se na čtyři skupiny a obcházíme
čtyři stanoviště první pomoci.
Na prvním stanovišti za pomoci
mobilního telefonu předvádíme, jak
oznamujeme nějakou událost, kde
je potřeba zásah lékaře. Opakujeme
si jednotlivá telefonní čísla a učíme
se, jak volat a co je pro poskytovatele
první pomoci důležité. Na druhém
stanovišti provádíme obvazovou
techniku a říkáme si, jak ošetříme
například zlomeninu nohy či ruky,
nebo odřeninu. Na třetím stanovišti máme k dispozici anbumanna,
na kterém se učíme resuscitaci. Jde
nám o masáž srdce u dospělého
člověka, ale i u dítěte. Na čtvrtém
stanovišti si vše zopakujeme a pak
někteří z nás jsou nalíčeni s různým
zraněním.
Je to mnohdy pro někoho až šok,
jak věrohodně vypadá rozseknutá
krvácející hlava, rozseknutá část
líce, odřenina kolene či ruky. Právě
zde jsme si všichni uvědomili, jak
důležité je včasné poskytnutí první
pomoci a okamžité přivolání lékaře.
Nezapomněli jsme si ani připomenout, že velice nevhodné až trestné
jsou planá oznámení o úrazu. Vždyť
zatímco záchranáři jedou na planý
zásah, může někde bojovat člověk
o život. Květa Hrbáčková n

Lomikámen zve do Jiné kávy
na Dny duševního zdraví
Organizace Lomikámen v těchto dnech slaví výročí jejího založení
a zároveň Vás zve do Jiné kávy na Dny duševního zdraví.

L

omikámen v Berouně zakořenil
v roce 2001 a již 15 let se snaží
nejen přežít, aby dostál svému jménu (Lomikámen vždyživý), ale i růst
a kvést, aby naplňoval poslání, pro
které byl kdysi zasazen.
Z party mladých lidí, kteří se
aktivně věnovali sociální, kulturní
a ekologické činnosti v Berouně
a jeho okolí se postupně stala
specializovaná organizace, která
poskytuje ambulantní a terénní
sociální služby lidem s duševním
onemocněním. Snažíme se, aby
se k nadšení, které bylo u zrodu
organizace a které pomohlo a pomáhá překonávat mnoho překážek,
od počátku přidávala také profesionalita a stabilita poskytovaných
služeb. K  tomu, aby se nám uvedené dařilo, přispívá odhodlání
zaměstnanců a klientů, podpora
města Beroun i přízeň hostů Jiné

Literární soutěž Bambini litera

Pohádka O bačkorkách od Kačenky Žáčkové se dostala
do knížky napsané dětmi

L

iterární soutěž Bambini litera vyhlášená společností Skanska má stejně jako každá pohádka svůj šťastný konec. Je jím První knížka pohádek
od dětí pro děti, která obsahuje dvacet nejzdařilejších literárních výtvorů, mezi nimi i pohádku
O bačkorkách od „spisovatelky“ Kačenky Žáčkové
ze ZŠ Komenského na berounském Závodí. Jedna
z nejmladších účastnic soutěže stvořila své dílo
ve školní družině stejně jako jejích 28 spolužáků.
Celkem do soutěže přišlo 300 pohádek.
Pohádkovou knihu slavnostně pokřtila spisovatelka a hlavní porotkyně Sandra Vebrová v zahradě Corso Court v pražském Karlíně 10. září. Každý
malý spisovatel obdržel svoji vlastní knihu. Pohádky, které se do knížky nevešly, byly vyvěšené okolo
parku a každý si je mohl ve volné chvíli přečíst.
Za berounské účastníky soutěže předala Kačenka
Žáčková, Kuba Kinský, Filip Michajlovič a Maruš-
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ka Hirnerová
organizátorům
akce drobné
dárečky, které
děti vyrobily
ve školní družině.
Po slavnostní části sobotního odpoledne byl pro děti
připraven další program. Probíhalo malování
na obličej – holčičky se změnily v krásné motýlky,
Kuba Kinský dokonce v jaguára. Děti si vyráběly
vlastní odznaky, starší potom ubrouskovou technikou zdobily květináče, rámečky a další předměty. Malým spisovatelům blahopřejeme a děkujeme
za vzornou reprezentaci. n

kávy. Všem tímto děkujeme.
Každé výročí je příležitostí k zastavení, ohlednutí se zpět i promýšlení co dál. Pokud se chcete
zastavit na chvilku s námi a třeba
si udělat i čas na duševní zdraví, tak Vás zveme na akce, které
spojují zmíněné výročí s oslavou
světového Dne duševního zdraví.
Ve dnech 4.-10.10. jsme pod názvem „Bláznit je lidské aneb Dny
duševního zdraví v Jiné kávě“ připravili tematický program, jehož
součástí je např. beseda s psychiatričkou a psychologem, křest knihy, promítání, koncert či výstava.
Těšit se můžete také na vegetariánské grilování, pivo za 10 Kč, espreso za symbolických 15 Kč a vše
další co nabízí Jiná káva.
Více se o organizaci a programu dočtete na www.lomikamen.
cz nebo na www.jinakava.cz n

Kurz sebeobrany
pro gymnazisty

S

tudenti berounského gymnázia Joachima Barranda se opět
zapojili do projektu komise prevence kriminality města Berouna. Navázali tak na úspěšný projekt Atlas
hub, jehož reálnou podobu mohli
diváci zhlédnout v městském kině
před filmovou projekcí.
Gymnazisté, bohužel jako jediní ze středních škol, napsali práce
s tematikou domácího násilí. Porota
složená z členů komise vybrala tři
autory, kteří budou odměněni nejenom čestným diplomem, ale i kurzem sebeobrany. V rámci této akce
proběhne v prostorách školy beseda
s kriminalisty a pracovníky obecně
prospěšné společnosti proFem, která poskytuje právní pomoc obětem
domácího násilí (www.profem.cz). n
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Bronz pro Piranhas
na olympijském turnaji
Baseball a softball si získává stále více příznivců, kategorie
do 7 let je stále otevřena

V

neděli 14. srpna se uskutečnil v olympijském parku
na Lipně baseballový turnaj pro
děti do 10 let, který pořádala Česká baseballová asociace ve spolupráci s Českým olympijským

výborem. Pozvání na tento turnaj
získaly i Piranhas Beroun, které
se nakonec dostaly mezi 3 nejlepší týmy.
V základní skupině potrápily
berounské piraně pozdější vítě-

ze pražské Eagles a získaly cennou remízu 6:6. Nakonec však
Piranhas vysněné finále uteklo
o pouhý jediný bod, když v semifinálovém zápase prohrály se
Žraloky Ledenice 7:8. Piranhas
obsadily 3. místo
a medaile převzaly na hlavním pódiu olympijského
parku, což byl pro
všechny účastníky
nezapomenutelný
zážitek.
Baseball
a softball se v Berouně daří rozvíjet. Na úvodní
zářijové tréninky
si našlo cestu více
než 30 dětí od 8
do 10 let. Klub
také nově otevřel kategorii do 7
let pro ročníky 2009-11, která je
stále otevřena pro nové děti. Pro
více informací kontaktujte trenéry na email: club@piranhas.cz
nebo tel. 731 545 955. n

Vyzkoušejte si zdarma bojové umění
Největší škola Taekwon-Do ITF v České republice pořádá nábor
nových studentů

T

aekwon-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.
V České republice se
Taekwon-do cvičí od roku 1987
a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled
zde působí mezinárodně uznávaný korejský velmistr HWANG
HO-YONG, IX. dan.
Mimo sportovní stránku je
kladen nemalý důraz na výuku
umění sebeobrany. Naše činnost
je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou
základnu tvoří i děti předškolního věku, senioři a dokonce i celé
rodiny.
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Tréninky probíhají vždy pod
dohledem kvalifikovaných učitelů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké
množství tréninků a bezkonkurenční školné. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně,
výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální
výuku. Všichni zájemci
jsou srdečně zváni na pravidelné
tréninky. První měsíc tréninků je
zcela zdarma, přijď se podívat
i ty! n

Přijďte se podívat na dětský baseball

V

neděli 2. října se uskuteční historicky první baseballový turnaj
v Berouně. Turnaj je určen pro děti do 9 let a mimo 2 domácích
týmů se na něm představí týmy Kotlářka Praha, Rakovník RedCrayfish, Miners Kladno a Žraloci Ledenice. Turnaj se uskuteční na Tyršově
stadionu (TJ Lokomotiva Beroun) od 10:00 do 17:00. Součástí turnaje
bude i městské finále v hodu do dálky baseballovým míčem, do kterého
postoupilo na jaře 12 nejlepších děvčat a chlapců z 2. a 3. tříd všech
berounských škol. Finále v hodu do dálky začíná od 13:00.
Obě akce jsou realizovány za podpory města Berouna a ve spolupráci
s Českou baseballovou asociací a Pražským svazem baseballu. Srdečně
zveme všechny, kteří mají zájem se seznámit s tímto velmi zajímavým
sportem. n

„Příští rok pojedeme na své dračí lodi,“
říká místostarosta Michal Mišina

N

a čtyřicet posádek se první zářijovou sobotu zúčastnilo letošních
závodů dračích lodí. Velmi dramatický průběh měl závod O starostenský pohár, který vyhrálo Město Beroun před kolegy z Králova Dvora
a Brzegu. „Zastupitelka
Alžběta Táborská na pozici bubeníka nás vyburcovala k neuvěřitelnému výkonu, byla ženou na svém
místě,“ řekl jeden ze
členů posádky, berounský místostarosta Michal
Mišina. Zároveň tak vysvětlil, proč se na rozdíl
od svých předchůdců
chopil vesla. „Chlap musí
umět pořádně zabrat, ať už je to na lodi nebo na radnici, myslím, že
na veslu jsem byl určitě užitečnější než na bubnu,“ řekl s úsměvem.
Příští rok má posádka v barvách města, kterou letos vedle místostarosty Mišiny a Alžběty Táborské reprezentovala také zastupitelka
Eva Chlumská a strážníci městské policie Aleš Frýdl a Jan Vacek, má
v plánu vyhrát na své vlastní znovuobjevené lodi. Tu má Beroun už
z dřívějších let. „Musíme loď pořádně vyleštit, aby nám dobře klouzala po vodě. Byl bych rád, kdybychom ji využívali nejen k samotnému
závodu, ale i k tréninkům společně s veslaři,“ dodal Michal Mišina. n

Tréninky Taekwon-Do v Berouně
každou středu 15:00 – 16:30
tréninky vedou:
Tomáš Komrska IV. Dan
Tel.: 737 803 795
František Tůma I. Dan
Tel.: 602 625 318
E-mail: info@tkd.cz
Více informací na www.tkd.cz
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Berounští atleti na evropských hrách
Anežka Voříšková z Lokomotivy Beroun si na třistametrové
trati doběhla pro stříbro

N

a 1 500 mladých sportovců
z patnácti evropských zemí
se začátkem září sjelo do Brna
na 11. ročník Evropských atletických her mládeže. Na jedné z největších akcí, která se pro mladé
atlety ve věku od 10 do 15 let v Evropě vůbec koná, se představili
i atleti z Lokomotivy Beroun. Ta
se evropského mítinku úspěšně
účastní od samého počátku.
V obrovské konkurenci, kdy
se v běžeckých disciplínách sešlo
v každé kategorii na startu přes
sto závodníků, se Anežce Voříškové v běhu na 300 metrů podařilo probojovat na stupně vítězů
a za čas 42,89 brala stříbro. Dařilo se jí i v běhu na 60 m, kde ve finále B doběhla třetí a obsadila
tak s časem 8,26 celkové jedenácté místo. Do finále A  na 60 m se
dostal Ondřej Škrland a s časem
7,69 skončil šestý.
Šestých míst nasbírali berounští atleti více, když hned dvě bral
David Mittelbach za hod oštěpem
(41,02 m) a vrh koulí (9,14 m)

a jedno Petra Kliková ve výšce
(148 cm). Eliška Sudková překonala laťku ve výšce 147 cm a skončila sedmá.
Skok daleký se skákal na čtyřech
doskočištích
současně
a soutěže probíhaly bez přestávky
po celé dva dny podobně jako v běžeckých disciplínách. Do desítky se
vešel Adam Sudek za skok dlouhý
502 cm. Nejstarší dálkaři měli tentokrát velkou smůlu. Zbylo na ně
doskočiště orientované proti větru
a při úterní větrné smršti zaostávali za svými osobními rekordy
v průměru o jeden metr. O  tom,
kdo postoupí do finále, rozhodovalo spíše štěstí než skutečná výkonnost. Adéle Kupkové tak uniklo
finále o jedno místo a s výkonem
457 cm obsadila deváté místo.
Pro většinu atletů však byla
účast na evropských hrách skvělým zážitkem a cennou zkušeností, kterou někteří z nich určitě zúročí ve své další sportovní
kariéře. Jitka Šafránková. Foto
Michaela Sudková n

Fantastický úspěch

berounské atletiky

Atletky z Lokomotivy Beroun byly outsidery mistrovství
a nakonec všem vypálily rybník

V

rámci Mistrovství Čech se
čtrnáct atletických družstev
dívek i chlapců pustilo v neděli
11. září na kladenském Sletišti
do bojů o pět postupových míst
na republikový šampionát v kategorii dorostu. Atletky z Lokomotivy Beroun platily tentokrát spíše
za outsidery a v obrovské konkurenci nevypadal jejich postup
příliš reálně. Vždyť naposledy se
berounským juniorkám podařilo
postoupit do finále před sedmi
lety, kdy v Ostravě skončily osmé.
Nedělní závody však děvčatům
z Berouna neskutečně vyšly. Po první disciplíně, jíž byla chůze na 3000
metrů, se dostaly do vedení a to až
do konce soutěže neopustily. Druhé
USK Praha za nimi zaostalo o 6,5 b
a třetí Slavia Praha o 16 bodů.
Největší hvězdou berounského týmu byla Anita Žáková, která

v běhu na 200, 400 a 800 metrů
získala 27 bodů. Druhou nejlepší
bodařkou se stala Kateřina Sunkovská s 15 body za kladivo a oštěp.
Další body přidaly Veronika Novotná a Kateřina Dondová (11 bodů),
Anežka Petriláková a Kristýna Prouzová (10 bodů), Simona Šamanová,
Bára Placatková a Stella Sobotková
(9 bodů). Ke společnému nečekanému úspěchu přispěly také Kateřina Pelichovská, Kateřina Kšírová,
Klára Slýblová, Kateřina Voříšková,
Monika Šestáková, Eliška Sudková,
Anežka Voříšková, Karolína Honkeová, Kateřina Handlová a Adéla
Kupková.
Jak dopadla děvčata v celostátním finále 24. září v Ostravě, už se
z tohoto vydání Radničního listu
nedozvíte. Ale v příštím čísle se
k atletickému mistrovství určitě
vrátíme. Jitka Šafránková n

Na Mistrovství ČR žactva
atleti bez medaile

J

ablonec nad Nisou přivítal
o víkendu 17. a 18. září mladé
atlety ze všech koutů republiky
velmi nevlídným počasím. Z pětičlenné berounské výpravy se
nejvíce dařilo Vojtěchu Dryákovi,
který zvolil nelehkou kombinaci
dvou dlouhých běhů – na 1500 m
skončil výkonem 4:24,27 na čtvrtém místě a na trati 3000 m, když
si osobní rekord vylepšil o téměř 30 s, za čas 9:27,29 na pátém místě. Další mílař Ondřej
Hofmann si v těžké konkurenci

www.mesto-beroun.cz

doběhl pro krásné sedmé místo
(4:29,18).
Anežka Voříšková skončila
v běhu na 300 m těsně před branami finále, čas 42,78 ji zařadil
na desáté místo, kladivářka Kateřina Kšírová skončila s výkonem
32,10 m na dvanáctém místě.
V konkurenci 29 děvčat v chůzi
děvčat na 3000 m protnula Stella Sobotková cílovou čáru jako
čtrnáctá (18:43,79), svůj osobní
rekord si přitom zlepšila téměř
o celou minutu. n
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Medaile vylovené z přehrad, rybníků a pískoven
Plavci Lokomotivy mají za sebou historicky nejúspěšnější sezónu dálkového plavání

D

vanáct plavců Lokomotivy Beroun vybojovalo v konkurenci sedmdesáti plaveckých klubů pro svůj
mateřský oddíl senzační šesté místo v Českém poháru
dálkového plavání. Od června do konce srpna objížděli

přehrady, rybníky a zatopené pískovny a za své výkony
sbírali body do týmového, ale i individuálního hodnocení. Sečteno a podtrženo, byla to sezóna z říše snů.
I když se někteří plavci podíleli na historicky nejlepším výkonu berounského dálkového plavání více
a jiní méně, týmová soutěž je o dosaženém bodovém
hodnocení a každý bod se počítá. Na senzačním šestém místě tak má podíl celý tým, jmenovitě: Martin
Dřevínek, Leonard Lajčuk, David Ludvík, Tomáš Ludvík, Tomáš Míka, Dušan Miko, Tadeáš Neliba, Tereza
Nováková, Jiří Sabo, Lukáš Uxa, Štěpán Zahradník
a Filip Zeman. Právě posledně jmenovaný byl se 140
uplavanými kilometry největší oporou berounského
týmu, následován bratry Tomášem a Davidem Ludvíkovými a Tadeášem Nelibou.
V celkovém pořadí Českého poháru obsadil v kategorii staršího dorostu Filip Zeman 3. místo a stejně
tak Leonard Lajčuk v kategorii mladšího dorostu.
Mezi čtrnáctiletými žáky potvrdil svou neporazitelnost David Ludvík, který od deseti let nebral za své výkony nic jiného než zlato. Po Michaele Štěrbové z Pardubic
a Tomáši Kozubkovi z Bohemians Praha je tak třetím českým plavcem, který vyhrál všechny České poháry žactva.
V kategorii třináctiletých zvítězil Tadeáš Neliba
před Tomášem Míkou a mezi dvanáctiletými plavci
skončil na 3. místě berounský benjamínek Jiří Sabo.
Velký dík patří nejen plavcům za vzornou reprezentaci mateřského oddílu a svého města, ale
i trenérům Simoně Pokorné, Vladimíru Seemanovi
a Anetě Pokorné za skvělou přípravu svých svěřenců
na náročné závody a v neposlední řadě Martinu Ludvíkovi, který plavce po celé léto na závodech doprovázel a byl jim oporou v nelehkých chvílích.
TJ Lokomotiva Beroun n

za účast ve 25. ročníku

5. října 2016

Beroun se zúčastní
25. ročníku

Plavecké
soutěže měst

J

iž podeváté se město Beroun
zúčastní Plavecké soutěže
měst a bude obhajovat osmé
zlato v řadě. Soutěž proběhne
tradičně v městském plaveckém
areálu Tipsport laguna ve středu
5. října od 7:00 do 20:00 a zúčastnit se může kdokoli, kdo
uplave 100 metrů libovolným
stylem - od dětí předškolního
věku až po seniory.
Plavecká soutěž měst se
za bezmála čtvrt století stala
důležitou kapitolou při propagaci kondičního plavání. Letos
poprvé proběhne pod taktovkou
Asociace sport pro všechny. Beroun se plavecké soutěže pravidelně účastní od roku 2008, kdy
obsadil druhé místo, od té doby
neprohrál.
Na dosavadních sedmi vítězstvích města mají vedle plavců
velký podíl i berounští senioři, kteří se každoročně soutěže
účastní. Bez ohledu na dosažený
čas náleží účastníkům nad 60
let za překonání stometrové trati maximální počet bodů stejně
jako dětem do sedmi let. Důležitý je ale každý bod, takže pokud
pro vás není sto metrů nepřekonatelnou překážkou, přijďte reprezentovat svoje město. n
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