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Muzeum se dokončuje, na Plzeňce začaly práce
Z

atímco stavební práce na rekonstrukci Společenského domu
Plzeňka se v lednu teprve naplno
rozjely, výstavba nového Muzea
berounské keramiky spěje pomalu
do ﬁnále. Na oba projekty se přitom

městu podařilo získat evropské
dotace v celkové výši 30 milionů
korun.
Stavební práce na Plzeňce provádí kladenská společnost Energie
– stavební a báňská a. s., která zví-

tězila s nejvýhodnější nabídkou ve
výběrovém řízení. Začala rekonstrukcí střechy, postupným odstraněním staré střešní krytiny
a její výměnou. Současně ze dvorku mizí původní panely, aby mohla

n Rok Berounského medvěda, ve kterém si Beroun připomíná 750. výročí od první zmínky o městě, začal
oslavou 15. narozenin medvědů Vojty, Matěje a Kuby. Do berounského medvědária přišly stovky gratulantů.
Více na str. 13.
Foto: J. Prošek

Město loni ušetřilo 29 milionů

Masopusty jsou tu

D

M

íky uvážlivému hospodaření
a získání několika významných dotací se městu Beroun loni
podařilo výrazně ušetřit. Financování Berouna v roce 2014 nakonec skončilo přebytkem ve výši
29,9 milionu korun. Tato suma
ještě nemohla být zohledněna při
vytváření rozpočtu na rok 2015,
který berounští zastupitelé schválili na svém posledním loňském
veřejném zasedání 17. prosince.
Pro zvedlo ruku 12 z 19 přítomných zastupitelů. Rozpočet města
Beroun počítá s příjmy 490 milionů korun a s výdaji 520 milionů
korun. Schodek je kryt nejen ze
zmiňovaného přebytku, ale rovněž úvěrem. Ten město čerpá na
financování spoluúčasti v inves-
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tičních projektech, na které
Beroun získal nebo jěště žádá
dotace. „Beroun rozpočtoval přijetí úvěru na své investiční potřeby a to v dostatečné výši. Nic
v zákoně nebrání čerpat úvěr ve
výši ještě větší. Tabulka „financování“ jasně a přehledně dokládá
finanční toky města Berouna,“
uvedl nezávislý auditor Jiří Šmíd.
„Schválený rozpočet města
Berouna včetně financování pro
rok 2015 je sestaven řádně, přehledně a v souladu se zákonem č.
250/2000 Sb.,“ dodal Šmíd. Předseda Finančního výboru zastupitelstva města Zdeněk Trejbal
navíc vidí v rozpočtu bezpečné
daňové rezervy v příjmech.
(tm) n

asopustní veselí se bude
na Berounsku odbývat
po celý únor a mnohde ještě
v březnu. V Berouně se můžete
těšit hned na dva masopusty.
Městský masopust se koná již
28. února, další je na programu
7. března kdy maškary zaplní
Černý vršek.
Více se dočtete na str. 18
a 20.

následovat stavba základů pro
výtah a plošinu. Rušno je i v sále
Plzeňky, kde se opravuje pódium.
Původní zaoblené zakončení pódia
má nahradit pódium rovné, které
bude moci být v případě potřeby
rozšířeno i o mobilní prvky. Ze
sumy, kterou se Berounu podařilo
díky výběrovému řízení ušetřit,
bude moci být zakoupen výkonnější a modernější dataprojektor.
V průběhu několika dnů by měl být
znám vítěz veřejné soutěže, který
by měl na Plzeňce zajišťovat gastro
provoz.
Zrekonstruovaná
budova
v Zámečnické ulici již byla zkolaudována, dokončuje se expozice
a během února se bude připravovat
první výstava, jejíž vernisáží bude
nové muzeum slavnostně otevřeno.
Přízemí již zdobí stylová kachlová
kamna i keramická pec. Nachází se
zde i unikátní umyvadlo, které městu darovala ﬁrma dovážející speciální keramiku z Mexika. V patře
návštěvníci najdou repliku dobové
kuchyně se smaltovanými kamny
a kuchyňským nádobím, které
doplnily i exponáty darované občany.
(tm) n

Dárek k výročí města

V

rámci 750.
výročí první
zmínky o městě
vyjde v únoru
speciální příloha Radničního listu, která bude
zdarma distribuována do všech
schránek trvale hlášených občanů. V ní najdete: přehled akcí,
které se upříležitosti výročí letos
chystají. Přineseme anketu známých osobností na téma: Beroun
mě bere. V rozhovoru s místostarostou města Ivanem Kůsem se
dočtete o tom, jak probíhaly přípravy na oslavy. Chybět nebude
rozhovor s kronikářkou města
nebo článek z pera ředitele
berounského archivu o tom, jak
Beroun prožíval oslavy před půlstoletím. Součástí vydání bude
i malý dárek. n
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Hodina stání v parkovacím domě: 15 korun
S

blížícím se termínem otevření
parkovacího domu U Černého
koně Technické služby Beroun, s.r.o.
poprvé představily zaváděcí akční
ceny parkovného. Hodina stání vyjde
řidiče na příznivých 15 korun, a to
v pracovní dny i o víkendu.
Projekt výstavby parkovacího
domu UČerného koně se po několika
měsících stavebních prací úspěšně
blíží ke svému závěru. Aktuálně probíhají dokončovací práce kancelářských, komerčních a okolních
prostor parkovacího domu. Předpokládaný termín kolaudace části týkající se vlastního parkování je 10. únor

2015. Finální termín otevření parkovacího domu bude oznámen
v návaznosti na výsledek kolaudačního řízení.
Ostatní administrativní akomerční části budou kolaudovány následně tak, jak budou postupně dokončovány. Zároveň nadále trvá možnost
pronajmutí komerčních prostor
určených k provozování restauračního zařízení a myčky automobilů.
Pro bližší informace prosím kontaktujte vedení Technických služeb
Beroun, s. r. o. (www.tsberoun.cz).
Prostor pro provozování myčky
je technologicky vybaven pro napo-

jení technologií vlastního mytí a čištění, které si zajistí budoucí provozovatel.
Parkovací dům U Černého koně
se tak již brzy stane součástí systému
parkování města Berouna, který
v návaznosti na uzavřené smlouvy
Technických služeb Beroun, s. r. o.
a města Beroun provozují Technické
služby Beroun, s. r. o. Přínosem parkovacího domu bude především
výrazné odlehčení nejvíce exponovaných míst jako je Husovo náměstí
a okolní ulice v centru města.
K tomu, aby tento cíl byl naplněn,
chystají se změny rovněž celkového

ZAVÁDĚCÍ AKČNÍ CENY
PARKOVNÉHO:
Pracovní dny 7.00–18.00 15 Kč/hod
Sobota 7.00–13.00 15 Kč/hod
svátky, neděle celý den
50 Kč / jednorázově
jednorázové noční stání v pracovní
dny 18.00–7.00 40 Kč/jednorázově
systému parkování , a to jak z hlediska časů, po které se parkovné platí, tak cenových tarifů v jednotlivých
parkovacích zónách, které provozují
Technické služby Beroun, s. r. o.
Jan Žurek, jednatel n

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR

K

líčové změny od 1. ledna 2015
v souvislosti s novelou zákona
o podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích (č.
56/2001 Sb.). Stačí jedna žádost,
jedna návštěva, jeden úřad.
n Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je

místně příslušný z pohledu prodávajícího.
n Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke
stažení na www.mdcr.cz nebo na
webech samospráv.
n Na úřad můžete přijít společně

nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou
mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde
(v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený
elektronický podpis). Ověření
je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit
k vyřizování celé věci třetí osobu.

Nezbytné doklady a dokumenty:
Občanský průkaz či jiný doklad
totožnosti (doklad o pobytu – pouze
pro cizince) * Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla
v registru silničních vozidel * Doklady k vozidlu (technický průkaz +
osvědčení o registraci vozidla) *
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta) * Protokol o evidenční
kontrole silničního vozidla

Na přístavbu školy se město pokusí
získat dotaci z nového programu

Ž
Kdy a kde nepůjde elektřina
5. 2. od 7.30 do 14.00 nepůjde elektrický proud v ulicích
Máchova, Na Hrázi, Na Ostrově,
Pod Veselou, U Berounky, Vojanova a Lidická.
10. 2. od 7.30 do 14.30 nepůjde elektrický proud v ulicích
V Hlinkách, Okružní, Branislavova
a Bezručova.

V případě, že z informace,
které nám poskytuje společnost
ČEZ Distribuce, nebude zcela zřejmé, jakých oblastí se přerušení
týká, doporučujeme ověřit si, zda
se přerušení dodávky elektřiny
týká i Vašeho konkrétního objektu, a to na Poruchové lince
840 850 860.

áků v berounských základních
školách i v okolí v posledních
letech neustále přibývá. Město proto usiluje o získání dotace na vybudování nového pavilonu v ZŠ na
Závodí. Díky přístavbě by se mohla
kapacita škol v Berouně zvýšit o 300
míst. Žádost o dotaci z vyhlášeného
dotačního programu Ministerstva
školství město odeslalo loni
v srpnu. Šance na úspěch ale není
příliš vysoká. Ministerstvo má na
projekty vyčleněno jen 300 milionů
korun, upřednostněny tak budou
projekty, které jsou ve ﬁnálním sta-

vu příprav a mají například již vydané územní rozhodnutí. S největší
pravděpodobností tak ministerstva
dalším uchazečům doporučí, aby
počkali na vyhlášení nových programů IROP. Integrovaný regionální operační program je nově
vznikající program pro zájemce
o dotaci z Evropské unie v letech
2014–2020. Jeho prioritou je umožnění vyváženého rozvoje území,
zlepšení veřejných služeb a veřejné
správy a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.
(tm) n

Strážníci pomáhali několika dezorientovaným seniorům

K

e starší ženě, která se po prostěradle pokoušela dostat
z bytu v prvním patře, byli přivolání
berounští strážníci
3. ledna. Strážníkům se po příjezdu
na místo podařilo
kontaktovat syna
seniorky, která se
léčí v psychiatrické léčebně. Ve stejný den hlídka pomáhala i pětadevadesátileté ženě, která se
procházela v blízkosti ulice K Dědu
a působila zmateným dojmem.
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Hlídka nejprve kontaktovala blízký
Domov pro seniory. Odtud ale žena
nepocházela. Podařilo se jim zjistit,
že seniorka bydlí nejspíš na Malém
sídlišti, kde ji později lidé identiﬁkovali. Strážníkům se pak podařilo
kontaktovat jejího syna. V půlce ledna pak strážníci pomáhali sedmaosmdesátileté ženě s výpadky
paměti, která nemohla najít klíčky
do bytu. I v tomto případě přivolali
na pomoc její příbuzné.
n Bezdomovce, kteří se z areálu
někdejší textilky Tiba pokoušeli

odvést hliníkové kryty a železo,
zadržela městská policie 8. ledna.
Jednalo se o dva na sobě nezávislé
případy.
n O asistenci požádala strážníky
Policie ČR 10. ledna. Asistovala při
slovním napadání, kterého se
dopouštěli dva mladíci ve věku asi
20 let. Protože při jejich počínání
byly poškozeny i domovní dveře,
byli mladíci převezeni na služebnu
Policie ČR.
n O nálezu dvou nákupních tašek
se štěňaty byli strážníci informo-

váni náhodným chodcem 14. ledna. Nad garážemi nad areálem STS
objevili osm zanedbaných a podvyživených štěňat. Následně byla
převezeni do útulku v Rakovníku.
n Vystresovaná žena požádala
o pomoc strážníky 14. ledna, poté,
co zjistila, že si při koupi parkovacího
lístku zabouchla klíčky v zapalování
a v autě měla tříletou dceru. Jelikož
se auto nedařilo otevřít avystrašenou
holčičku přesvědčit, aby dveře zevnitř otevřela, povolali strážníci na
pomoc berounské hasiče. (tm) n
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V íčku si zahrajete obří pexeso
S

tačí natočit dalekohled na
vybraný snímek zdobící stěny
informačního centra, a na obrazovce se objeví informace a video
z dané lokality ležící na Berounsku.
To je jen jedna z mnoha novinek,
kterou modernizované a rozšířené
berounské íčko nabízí.
Smyslem nového centra, které
se veřejnosti otevře počátkem února, je poskytnout především kvalitní servis pro návštěvníky.
Informační kancelář v prostorách někdejší traﬁky je laděná do
syté modré barvy. Při vstupu vás
zaujme ve středu stojící dalekohled,
ale i netradiční stojan z pádel, nebo

dětský koutek pro
nejmenší návštěvníky. Nechybí tu ani
vitrína se sbírkou
medvědů či propagačními předměty.
Pokud bude mít
návštěvník chuť si
tištěné materiály
nebo knihy v klidu
pročíst, stačí zajít
do druhé místnosti
(původní kancelář
íčka). Rázem se tak
ocitne na počátku
minulého století,
neboť jednu část
místnosti tvoří dobový nábytek. Jedná se o restaurovaný nábytek z domu
v Zámečnické ulici,
kde v současné
době ﬁnišuje stavba Muzea berounské keramiky. Velký prostor
v místnosti zabírá netradiční obří
pexeso, které by mohlo směle aspi-

Nová lávka přes Litavku se otevřela již 23. prosince 2014. Počátkem
roku zde bylo doinstalováno i veřejné osvětlení. Koncem ledna se
dodělávalo odláždění svahů kameny. Na jaře je plánována okolní
úprava zeleně.

estrobarevné letničky, trvalky
i polní kvítí by měly brzy zdobit
centrum Berouna a postupně i další
části města. Aby Beroun v roce svého významného jubilea prokoukl
a „rozkvetl“, chystá město výběrové
řízení na ﬁrmu, která květinovou
výzdobu zajistí. To vše bude výstupem pečlivých příprav letošních
oslav 750. výročí města. Nepůjde
ovšem jen o jednorázovou akci, květinový mobiliář má být udržován
a rozšiřován i v dalších letech.
Beroun se inspiroval v řadě
měst, kde již květinové dekorace
úspěšně používají. „V první etapě
jsme vytipovali místa v centru
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Berouna, kde by se měly objevit
například samozavlažovací závěsné květníky na lampách veřejného
osvětlení. Navrhli jsme kromě
náměstí i příjezdové komunikace,
tedy ulici Havlíčkovu, Českou
a Palackého. Postupně by k nim
měly přibývat i další místa v Berouně,“ vyjmenovala městská architektka Dana Vilhelmová. Závěsné
truhlíky mají doplnit nové květinové
pyramidy či otevřené mísy s jarními
či podzimními sadbami. Oživit by
se měly i některé travnaté plochy,
které doplní květinové záhony
či luční kvítí. Pro ně byla vytipována
část travnaté plochy na Husově

n Okresní soud v Berouně vynesl
v prosinci loňského roku rozsudek
v dlouholetém sporu týkajícím se
někdejší skládky na Lištici. Městu
ukládá vyklizení odpadu z pozemku ve vlastnictví soukromé osoby
a vyplacení odškodného v řádech
desítek tisíc korun. Rozsudek byl
vynesen ústně a město v této chvíli
čeká na písemnou verzi rozsudku
s odůvodněním. Teprve poté bude
možné zaujmout oﬁciální stanovisko a rozhodnout o dalším postupu.
n Regionální kancelář senátora
Jiřího Oberfalzera sídlí na nové
adrese. Nyní ji najdete na Náměstí
Marie Poštové 854.

rovat na český či dokonce světový
rekord. S pomocí obrazovky budete
hledat největší symboly Berounska,
ať již známé rodáky, osobnosti,
památky, nálezy, budovy a jiné.
K zapůjčení formou prezenční
výpůjčky zde bude množství knih
a publikací o Berouně. Změn doznala i pasáž, kterou zdobí dřevěné
lavičky, připomínajícími kupé
ve starých vagonech. Z nich se pak
můžete oknem dívat do kraje a najít
informace například o nedalekých
vápenkách, pivovarnictví, zemské
stezce aj.
V zadní části pasáže najdete
mimo jiné speciálně upravenou
vitrínu s okénky, jejímž spuštěním
rozpoutáte tvořivé i ničivé síly přírody, zejména vodních toků.
(tm) n

Berounské centrum rozkvete
P

Krátce

náměstí, ale i zelený pás v Koněpruské ulici nebo křižovatka u Tukasu. Pokud se chcete k iniciativě
města připojit i vy a společně s námi
tak oslavit významné jubileum
Berouna, budeme rádi za každé rozkvetlé okno, balkon či záhonek.
Jubileum města budou připomínat třepetalky na mostě přes
Berounku. Z rozhledny na Městské
hoře bude svítit po celý rok speciální nápis 750 let. „Medvědí“ loga
vytvořená k výročí se objeví na
berounských sportovištích či autobusech. Obměněny budou rovněž
vítací cedule při vjezdech do města.
(tm) n

n V březnu budete mít v Berouně
jedinečnou příležitost absolvovat
zkoušky Cambridge English. Počítačová verze zkoušky Cambridge
English: First se uskuteční v prostorách Gymnázia J. Barranda,
v Berouně dne 21. 3. 2015. Účastníky čeká písemný test a ústní
pohovor s certiﬁkovanými examinátory v jeden den. Přihlášky
najdete stránkách www.gymberoun a www.akcent.cz, informace
získáte na telefon: 261 109 230
a e-mailu: exams@akcent.cz
n Provozovna Pizza Pomodoro se
přestěhovala z Plzeňské ulice do
ulice Pivovarská 105. Provozovna
ale zůstala u stejného sortimentu:
nabízí pizzu, grilovaný kuřecí
kebab, hamburgery a mexickou
kuchyni. Rozvoz po Berouně je
zdarma. Od poloviny února 2015
navíc připravuje novinku All you
can eat – tedy Sněz co můžeš. Středa: hovězí a losový tatarák. Čtvrtek:
kuřecí křidélka marinovaná v medu
a chilli. Pátek: marinované krevety
na bylinkách. Bližší info na Facebooku: Pomodoro Pizza Beroun.
Rezervace nutná na telefon:
601 365 695.

Napsali jste nám
n Dobrý den, rád bych poděkoval
nejmenovanému dárci za štědrý příspěvek na opravy kostela sv. Jakuba
v Berouně ve výši 80 000 Kč.
P. Bouška,
Římskokatolická farnost Beroun
n Dne 17. 12. 2014 se konalo
veřejné zasedání Zastupitelstva
města Beroun opět od 15 hodin,
přestože zastupitelka za ODS Soňa
Chalupová a přítomní z veřejnosti
již na předchozím ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 5. 11. 2014
upozorňovali na nevyhovující dobu
začátku vzhledem k pracovnímu
vytížení občanů. Zastupitelka za
ANO Kristýna Zelienková na toto
v zájmu občanů Berouna opět upozorňovala. Snad se tedy změny
dočkáme v tomto novém roce.
Miroslava Holubová, Beroun

3

Opravené silnice byly slavnostně otevřeny
Z

rekonstruované úseky částí ulic
Kollárova, Preislerova a průtah
Jarovem byly slavnostně otevřeny
v pátek 9. ledna. Slavnostního přestřižení pásky se ujala berounská
starosta Šárka Endrlová a místostarosta Josef Urbánek, dalším byl
zástupce Regionálního operačního
programu střední Čechy, ze kterého se Berounu na projekt Bezpečně do školy podařilo získat dotaci.
Akce se symbolicky uskutečnila
před budovou 2. ZŠ a MŠ v Preislerově ulici. Právě bezpečnost ško-

láků byla totiž jedním z cílů celkové
rekonstrukce, díky které byla v této
části zavedena takzvaná Zóna 30,
která má zklidnit dopravu. Dopomáhají k tomu i zvýšené plochy
vozovky v místech vjezdu to této
ulice. Současně byl chodník vybudován na straně přiléhající ke školnímu areálu, vznikl zde parkovací
záliv, kde mohou rodiče přivážející
své potomky do školy zastavit.
V ulici Kollárova byla rozšířena stávající vozovka a po obou stranách
vznikly široké chodníky pro větší

bezpečnost chodců. Kompletně
nový povrch dostal i průtah Jarovem, silnice byla navíc v některých
částech rozšířena.
Také letos budou pokračovat
opravy několika důležitých úseků

ulic, na které se městu podařilo získat evropské dotace. Jde o silnici
Okružní a Pod Homolkou. Celkové
náklady rekonstrukce, která má
začít na jaře, jsou 15,8 milionu
korun. (tm) n

ZE ZPRÁVY ROP STŘEDNÍ ČECHY
V Berouně rostou projekty ve vzájemné souhře. Nově postavená školka
ladí harmonicky s bezpečnou komunikací. Školka Preislerova byla vystavěná pomocí ROPu na místě starých nevyužívaných jeslí pro kapacitu
88 dětí a zaměstnává 9 zaměstnanců. Nyní byla dokončena nová komunikace okolo školky, která dlouho čekala na zaslouženou opravu. S rostoucím počtem obyvatel v Berouně se zvyšují nároky na vysokou kvalitu
života ve sféře bydlení, sociálních služeb, kultury, životního prostředí
a bezpečnosti související s dopravou individuální i veřejnou. Berounská
radnice reagovala pružně a zažádala o dotaci z ROPu – 13 mil. Kč – na
přilehlou komunikaci. Díky této částce se podařilo ještě opravit ulice
na Jarově. Celkem se jedná o téměř kilometr nových chodníků a silnice,
dopravního značení, v lokalitě Velké sídliště, ulice Kollárova a Preislerova
a v lokalitě Jarov – ulice Hlavní a U Kapličky. Nové povrchy cest snižují
hluk. V únoru se otevře v Berouně muzeum Berounské keramiky, které
je také dotováno z našeho programu. Tradiční řemeslo Berouna láká
milovníky hrnčířské produkce na místní trhy pravidelně a stále intenzivně.
Je tahounem turistů a vábí svou atmosférou zašlých časů. Takže se
těšíme na otevření muzea, které nám v historickém objektu nabídne
expozici ve znamení keramiky jako identity města.

Kluziště si užilo na pět tisíc bruslařů
S

vátkem Tří králů v lednu deﬁnitivně skončily Vánoce. Veřejnost
měla ještě možnost v prodlouženém
termínu využít kluziště na Husově
náměstí, které bylo otevřeno každý
den odpoledne, ato až do 18. ledna.
Třebaže advent a Vánoce skončily,
již nyní pomalu začíná příprava těch
letošních. První na řadě je zhodnocení loňského adventu. Jaký byl?
V čem je třeba jej vylepšit?
Během adventu proběhlo na
Husově náměstí celkem 47 akcí.
Během nich vystoupily všechny
berounské mateřské azákladní školy, ale i nízkoprahové zařízení pro
děti a mládež Klub 21 či Dětský
domov. Představily se ivšechny místní pěvecké sbory. Své vystoupení
předvedli na kluzišti krasobruslaři
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a hokejisté. Celkem kluziště využilo
téměř 5000 bruslařů z řad školáků
i široké veřejnosti.
Největší účast, která byla vyšší
než v roce 2013, zaznamenal úvodní
Adventní koncert, který nově nabídl
několik pozitivně hodnocených zpestření: například živý betlém či světelné efekty. Pravidelné nedělní
programy zaplnily celý prostor
vánočních trhů upódia, návštěvnost
se pohybovala od 200 do 500 diváků.
Novou koncepci chce město pro
letošní rok vytvořit pro vánoční tržiště. K dostání zde sice byly teplé nápoje, medovina, svařené víno nebo
trdelník, v případě prodejců vánočního zboží ale nebyla nabídka příliš
pestrá. Problém je i v tom, že při
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nedostatku zákazníků, někteří stánkaři obchůdky brzy zavřeli. Velmi
kladně byl naopak hodnocen stánek
s občerstvením ukluziště, který zůstal v provozu až do 18. ledna.
V letošním roce by již mělo být
k dispozici osm nových dřevěných
stánků, které budou menší a bude
tak s nimi lepší manipulace. Původní
stánky nyní využijí berounské mateřinky, které je použijí například jako
sklad pro zahradní nábytek. Město
zvažuje rovněž pořízení mobilního
hlediště. Elevace by mohla být využita
nejen při akcích například ukluziště,
ale ipři dalších letních vystoupeních
například na Náměstí J. Barranda.
Do organizace adventu se zapojilo velké množství organizací ainstitucí. Oddělení kultury MěÚ Beroun

VÍTĚZOVÉ FOTOSOUTĚŽE
Do fotosoutěže nazvané Berounský advent, kterou jsme v prosinci vyhlásili, nám zaslalo soutěžní
snímky celkem 6 autorů. Z celkem
41 snímků vybrala porota složená
z pracovníků oddělení kultury tři nejzdařilejší. Jejich autoři od společnosti
Tipsport laguna obdrží volný vstup
do berounského aquaparku. Výherci
jsou: Pavel Paluska (obr. 1), Soňa
Mašková (obr. 2) a Jiří Pavlis (obr. 3).
proto děkuje za pomoc: Městskému
kulturnímu centru, Technickým službám Beroun, Zimnímu stadionu,
berounským hasičům, studentům
Střední pedagogické školy, Městské
policii Beroun a sponzorům, společnostem VaK Beroun, Tipsport aPROBO BUS.
(tm) n
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Na Trilobitech byl oceněn
Miloš Forman i Karel Roden
S

větoznámý režisér Miloš Forman, herec Karel Roden či dvojice
moderátorů
Drtinová
a Veselovský získali v sobotu
17. ledna v Berouně ocenění
v rámci udílení filmových cen Trilobit Beroun 2014. Daniela Drtinová, Karel Roden či tvůrci
internetového satirického sitcomu

Kancelář Blaník si převzali ocenění přímo v berounském kině. Dětská porota ocenila režiséra Jiřího
Mádla za film Pojedeme k moři.
S některými z oceněných se
budete moci setkat v rámci chystaných Ozvěn Trilobita. Uskuteční se
v berounském kině 27. března
a nabídnou některé z vítězných

Zvláštní cenu poroty převzala Daniela Drtinová.

snímků nebo ﬁlmů postoupivších
do ﬁnále.
Již v únoru můžete na televizních obrazovkách zhlédnout tradiční dokumentární ﬁlm o Trilobitu
v režii Jaroslava Černého. Česká
televize jej odvysílá 9. 2. na programu ČT art ve 21.45 hodin.
(tm) Foto: Líba Taylor n

Dětská porota udělila cenu Jiřímu Mádlovi.

LETOŠNÍ DRŽITELÉ
CENA DĚTSKÉ POROTY –
BEROUNSKÝ MEDVÍDEK:
n Režisér Jiří Mádl za film
Pojedeme k moři
CENA TRILOBIT BEROUN
2014:
n Režisérka Jana Ševčíková
za dokumentární film
Opři žebřík o nebe
n Režisér Pavel Göbl za film
Odborný dohled nad
východem slunce
n Režisér Dan Přibáň
a kameraman Zdeněk Krátký
za televizní seriál Trabantem
Jižní Amerikou
n Režisér Saša Dlouhý za
dokument Liebe Indigo.
n Vedoucí scenáristka Iva
Klestilová/Volánková a herec
Karel Roden za televizní
dramatický seriál Terapie II.
CENA POROTY:
n Režisér Miroslav Jankov za
film Olga
n Režisér Aleš Kisila za
dokument Podoby
dekadence
n Režisér Ivo Bystřičan za
snímek Zločin pana Chytila
z cyklu Český žurnál
MIMOŘÁDNÁ CENA
POROTY:
n Režisér Martin Kohout za
film Neviditelná ruka trhu:
Privatizace Barrandova
ZVLÁŠTNÍ CENA POROTY:
n Daniela Drtinová a Martin
Veselovský za publicistický
projekt DVTV, aktuálně.cz

Jedním z oceněných byl i herec Karel Roden.

Zdeněk Svěrák pohovořil o zásluhách Miloše Formana.

K zápisům přišlo 330 dětí
K

zápisům do prvních tříd přišlo
v Berouně v polovině ledna
330 dětí. Do lavic ale nakonec
v září 2015 usedne zejména kvůli
vysokému počtu odkladů prvňáčků méně. V tuto chvíli je hlášeno
34 odkladů. Ten ale nemusí být
ještě konečný, podle zákona je

možno rozhodnout do 31. 5. Nejvíce dětí u zápisu bylo tradičně
v ZŠ na Wagnerově náměstí (111
dětí) a ZŠ Jungmannova (108 dětí).
Na 2. ZŠ v Preislerově ulici přišlo
84 dětí a do ZŠ na Závodí 27 dětí.
(tm) n

POČTY DĚTÍ U ZÁPISU
2015 – 330 dětí
2014 – 332 dětí
2013 – 332 dětí
2012 – 295 dětí
2011 – 271 dětí
2010 – 259 dětí
2009 – 203 dětí

Návštěvnost webu města dál roste
N

ávštěvnost webových stránek
města Beroun loni opět vzrostla. Unikátních návštěv web zaznamenal takřka 167 tisíc. Což je o 30
tisíc víc než v roce 2013. Oproti roku
2011 je dokonce nárůst o 55 tisíc.
Průměrná denní návštěvnost se tak
zvýšila na 457 unikátních návštěv.
Nejvyšší návštěvnost byla loni
v září, kdy dosáhla přes 16 tisíc
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unikátních návštěv. Nejnavštěvovanějšími záložkami jsou aktuality, úřední deska a kulturní
přehled. Z webu bylo zaregistrovaným občanům rozesláno 270
aktualit. V současnosti jsou zprávy
zasílány na 416 e-mailů. Na dalších 646 e-mailů jsou rozesílány
pravidelné týdenní kulturní přehledy. Zájemci se mohou k regi-

straci přihlásit na titulní straně
webu v pravém sloupci.
Unikátním návštěvníkem je
myšlen subjekt (člověk, internetový robot) s unikátní adresou,
který navštívil stránku. Čili
návštěvník, který se vrátí tentýž
den na naše stránky není započítán dvakrát.
(tm) n

ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA
POROTY „ZLATÝ CITRON“:
n Poslanecká sněmovna PČR
– za dlouholetou a navzdory
slibům každoročně se
opakující „kreativní“,
neprůhlednou a stranickou
podobu volby tzv. mediálních
rad
CENA VÁCLAVA HAVLA ZA
PŘÍNOS OBČANSKÉ
SPOLEČNOSTI:
n Režisér a scenáristy Marek
Najbrt, Benjamin Tuček,
Robert Geisler, Tomáš
Hodan, Milan Kuchynka
a herec Marek Daniel za
původní internetový satirický
sitcom Kancelář Blaník.
CENA VLADISLAVA
VANČURY:
n Režisér Miloš Forman za
přínos české i světové
kinematografii
n Skleněné Trilobity pro
všechny oceněné tradičně do
soutěže darovala nižborská
sklárna Rückl. Letos vyrobili
celkem 14 sošek.

5

Z usnesení Rady města Beroun 5. 1. 2015
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „II. ZŠ Preislerova –
zateplení“ se společností MARHOLD a. s., se sídlem Jiráskova 169, Pardubice – Zelené předměstí, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavření smlouvy o nájmu na pronájem pozemků v k. ú.
Beroun p. č. 2065/1 o výměře 22 788 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/1
o výměře 52 740 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/2 o výměře 564 m2 –
ostatní plocha, p. č. 2117/3 o výměře 790 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/4
o výměře 322 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/6 o výměře 90 m2 – ostatní
plocha, p. č. 2117/7 o výměře 4 m2 – ostatní plocha, p. č. 2129/3 o výměře
139 m2 – ostatní plocha se společností TIFANNYS, spol. s r. o., se sídlem
Beroun, Na Veselou 909, na dobu určitou od 1. 1. do 30. 6. 2015, za
cenu 22 Kč/m2/rok, za účelem provozování stavby Golfového areálu
Beroun.
RM souhlasí s postupem při vypořádání námitek a rozhodnutím o nevyhovění námitkám podaných společností VYSSPA spol. s r. o., Rychtaříkova 1, Plzeň-Slovany, proti zrušení části 2 veřejné zakázky „Sportujeme
rádi“.
RM souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy k opětovnému vypsání části
2 zakázky „Sportujeme rádi“ se společností Eurovision a. s., se sídlem
Veveří 102, Brno v předloženém znění.
RM s udělením plné moci společnosti Eurovision a. s., se sídlem Veveří
102, Brno, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 4 ke smlouvě o výpůjčce nebytových
prostor ze dne 24. 1. 2003 mezi Českou republikou – Úřadem práce
České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, Praha 7, jako půjčitelem
a městem Beroun, jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
RM 1) odvolává Ing. Martinu Dvořákovou z funkce člena Komise výstavby.
2) jmenuje Ing. arch. MgA. Alenu Korandovou členkou Komise výstavby.

Z usnesení Rady města Beroun 17. 12. 2014
RM vyhlašuje nabídku č. 2 společnosti FANSTAV a. s., se sídlem Jateční
540, Praha 7-Holešovice za nejvhodnější nabídku ve výběrovém řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Veřejná doprava pro všechny – TDI”.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun 17. 12. 2014
ZM volí místopředsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Beroun
Ing. Zdeňka Veselského.
ZM volí místopředsedkyní finančního výboru Zastupitelstva města Beroun
paní Petru Grubnerovou.
ZM určuje kompetence místostarostů a v souladu s § 104 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
jim svěřuje zajišťování úkolů v těchto oblastech samostatné působnosti
města: místostarosta Mgr. Ivan Kůs – sociální věci, zdravotnictví, školství,
kultura, vnější vztahy, zájmové organizace (mimo sportovní organizace)
prevence kriminality a náplň činnosti komise zdravotnictví a sociálních
věcí, komise pro výchovu a vzdělávání, komise pro kulturu a kulturní
dotace, komise pro prevenci kriminality, Pracovní skupiny pro přípravu,
zpracování a realizaci Programu regenerace Městské památkové zóny
Beroun a letopisecké komise; místostarosta Josef Urbánek – doprava,
životní prostředí, výstavba, sport (včetně sportovních zájmových organizací) a náplň činnosti komise dopravy, komise životního prostředí,
komise výstavby a komise pro sport a sportovní dotace.
ZM v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhuje:
1) dozorčí radě společnosti Aquapark Beroun, a. s., se sídlem Beroun,
Beroun-Závodí, Na Ostrově 900, PSČ 266 01, IČ: 25627406, aby po
odstoupení Mgr. Ivana Kůse z funkce člena představenstva zvolila jako
zástupce města Beroun novým členem představenstva této společnosti
Josefa Urbánka; 2) valné hromadě společnosti PLZEŇKA, spol. s r. o.,
se sídlem Beroun 2, Plzeňská 83, PSČ 266 01, IČ: 25062310, aby po
odstoupení Ing. Šárky Endrlové z funkce jednatele zvolila jako zástupce
města Beroun novým jednatelem této společnosti Mgr. Ivana Kůse. ZM
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, deleguje: Ing. Šárku Endrlovou a Josefa Urbánka, aby každý z nich samostatně zastupoval
město Beroun na všech valných hromadách, které se budou konat v období do 31. 12. 2018 v obchodních společnostech: Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s., se sídlem Beroun, Mostníkovská 255, PSČ 266 41, IČ:
46356975, Úpravna vody Želivka, a. s., se sídlem K Horkám 16/23, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČ: 26496224, Technické služby Beroun, s. r. o.,
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se sídlem Beroun, Viničná 910, PSČ 266 70, IČ: 27132340, v nichž má
město Beroun majetkovou účast. ZM ukládá starostce města Ing. Šárce
Endrlové vystavit delegovaným zástupcům příslušné plné moci pro zastupování a hlasování na valných hromadách těchto obchodních společností,
které musí být písemné a musí z nich vyplývat, zda byly uděleny pro
zastupování na jedné nebo více valných hromadách.
ZM schvaluje pro volební období 2014–2018 Ing. arch. Martina Pateru
jako určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního
plánu města Beroun i všech dalších územně plánovacích dokumentací
a jejich změn.
ZM zřizuje pro část města Beroun-Zavadilka Osadní výbor Zavadilka
s účinností od 1. ledna určuje počet jeho členů na 5. ZM volí za členy
Osadního výboru Zavadilka: předseda – Mgr. Tomáš Veverka, 1. místopředseda – Martin Majer, 2. místopředseda – Alena Káchová, další členové
– Libuše Berdychová, Petr Kudláče.
ZM schvaluje III. úpravu rozpočtu města Beroun na rok 2014 v předloženém znění.
ZM schvaluje rozdělení finanční podpory na sportovní činnost z rozpočtu
města Beroun pro rok 2014 ve výši 400 000 Kč podle předloženého
návrhu.
ZM mění v návrhu rozpočtu města na rok 2015 položku financování,
přijaté úvěry a půjčky, na 32 568 tis. Kč, a tím financování celkem na
29 812 tis. Kč, financování kladné (KF) na 38 491 tis. Kč a zůstatek na
účtu (P+KF) – (BV+KV–ZF) 0 Kč.
ZM schvaluje Rozpočet města Beroun na rok 2015 v zastupitelstvem
města upraveném znění.
ZM schvaluje přidělení dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní
činnost pro rok 2015 podle návrhu předloženého Komisí pro kulturu
a kulturní dotace v radou města upraveném rozsahu.
ZM schvaluje přidělení finančních příspěvků z rozpočtu města Beroun
na sociálně-zdravotní oblast ve městě Beroun pro rok 2015, v rozsahu
návrhu předloženého Komisí zdravotnictví a sociálních věcí.
ZM bere na vědomí informaci o plnění Programu prevence kriminality
města Beroun v roce 2014.
ZM 1) bere na vědomí informaci o plnění Smlouvy o spolupráci a vzájemné
pomoci uzavřené dne 3. 6. 2011 se společností Franken Maxit s. r. o.,
se sídlem Karlovarská 147/22, Cheb a o žádosti této společnosti na uzavření dodatku ke smlouvě a o prominutí smluvní pokuty s tím, že o této
žádosti bude rozhodnuto až na základě podkladů shromážděných po
prověření její důvodnosti, 2) pověřuje starostku města, aby po prověření
důvodnosti žádosti společnosti Franken Maxit s. r. o. zajistila předložení
návrhu řešení této záležitosti zastupitelstvu města.

Z usnesení Rady města Beroun 10. 12. 2014
RM bere na vědomí informaci o výsledku inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí v Základní škole, Beroun-Závodí, Komenského
249 ve dnech 25.–29. září 2014.
RM po projednání stanoví odměny ředitelům právních subjektů – příspěvkových organizací města – MŠ a ZŠ za 2. pololetí 2014 v předložené
výši.
RM souhlasí s žádostí Střední zdravotnické školy, příspěvkové organizace,
Mládeže 1102, Beroun o povolení nového oboru vzdělání 53 – 41 – H/01
Ošetřovatel(ka), denní forma vzdělávání.
RM 1) souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze
dne 15. 3. 2004 ve znění pozdějšího dodatku č. 1 ze dne 11. 1. 2005
s paní Erikou Trousilovou, se sídlem Preislerova 680/8, Beroun-město
dohodou ke dni 31. 12. 2014, v předloženém znění. 2) souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání na část prostor
o výměře 16,40 m2 a část zázemí náležícího k těmto prostorům a výměře
4,42 m2, nacházejících se v přízemí budovy Domova penzionu pro
důchodce Beroun, na adrese Na Parkáně 111, 266 01 Beroun-město,
která je součástí pozemku st. 5961 o výměře 1335 m2 v k. ú. Beroun,
za účelem provozování léčebných rehabilitačních služeb a za cenu
nájemného 900 Kč/měs. + inflační doložka o státem stanovenou výši
inflace za předchozí rok + služby, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
3 měsíce mezi městem Beroun, jako pronajímatelem a panem Zoltánem
Cillingem, se sídlem Švermova 1366/13, 266 01 Beroun-město, jako
nájemcem.
RM souhlasí s ukončením Smlouvy o nájmu č. 269/2003 NAJ/MM ze
dne 23. 11. 1998 na prostory provozovny prádelny v přízemí budovy
Domova penzionu pro důchodce Beroun, na adrese Na Parkáně 111,
Beroun-město mezi městem Beroun a Domovem penzionem pro důchodce Beroun, se sídlem Na Parkáně 111, Beroun-město, dohodou k 31. 12.
2014.
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Okénko zastupitelů
Na této stránce v souladu s tiskovým zákonem zveřejňujeme vyjádření zastupitelů města. Pravidla pro zveřejňování příspěvků
v městském zpravodaji najdete na webu www.mesto-beroun.cz.

Pravda o rozpočtu

N

a zasedání berounského zastupitelstva 17. prosince byl schvalován rozpočet na rok 2015. Přestože
vedení radnice občanům tvrdilo, že
rozpočet je přebytkový, pravda je
někde jinde.
Při projednávání jsem upozornila, že rozpočet je schodkový, neboť
deﬁcit činí 29 812 000 Kč a schodek
město kryje úvěrem. Tento úvěr měl
být ovšem navýšen o dalších 1 400
000 Kč a právě tímto čarováním s čísly chtělo vedení města vykázat přebytkový rozpočet!
Zastupitele jsem proto informovala, že schválením tohoto rozpočtu
poruší zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, neboť úvěr si
lze vzít jen na vyrovnání schodku,
nikoliv na budoucí výdaje.
Paní starostce Enderlové pak
nezbylo než přiznat, že rozpočet je
opravdu schodkový. Se zastupiteli
ANO jsme navrhli úpravu rozpočtu

tak, aby město čerpalo úvěr o 1,4
mil. Kč nižší a rozpočet města se stal
vyrovnaným. Pro hlasovala jak opozice, tak překvapení zastupitelé koalice.
Je vůbec zarážející, jakým způsobem vedení města se zastupiteli
jedná. Několikrát jsem například
žádala o plán hospodaření, abych
mohla zjistit, z čeho bude město splácet úvěry, jaké plánuje investice, atd.
Dodnes jsem ho nedostala, což je
nejen znakem arogance, ale opět
i porušením zákona. Stále také nevím,
co se v rozpočtu skrývá za záhadným
příjmem 15 mil. Kč za prodej pozemků, neboť zastupitelstvo žádný prodej
neschválilo. Nechápu, proč rozpočet
navrhoval 104 tis. Kč za služby auditora i s daňovým přiznáním, přestože
na tuto práci město zaměstnává
úředníky. Podobných příkladů je
mnoho a nás čeká tvrdá opoziční práce. Kristýna Zelienková, ANO. n

Lednový pohled na rozpočet

J

sem rád, že se mi splnil náš předpoklad a hospodaření Berouna
v roce 2014 skončilo s přebytkem
ve výši 29,9 mil. Kč. Díky tomu může
naše město v roce 2015 zapojit tyto
prostředky do spoluﬁnancování dalších dotačních akcí a ﬁnancovat i další připravené a potřebné akce.
Z titulu své funkce předsedy
Finančního výboru zastupitelstva,
kterou zastávám již druhé volební
období, ujišťuji občany města, že
schválený rozpočet 2015 je sestaven
řádně a v souladu se zákonem. Zároveň občany informuji, že Beroun má
k dnešnímu dni pouze dva dlouhodobé úvěry z minulosti: na kanalizační stoku F a na obchodní podíl

Plzeňka. Oba budou splaceny do
roku 2018. Do roku 2026 má město
ručitelský závazek za úvěr na výstavbu Aquaparku a. s. V rámci ročního
příspěvku tomuto subjektu město
dává prostředky i na splátky úvěru.
Všechny splátky jsou samozřejmě
zahrnuty do rozpočtu 2015.
Jako berounský rodák, občan
a patriot jsem velmi rád, že rozpočet
2015 umožňuje pokračovat v započaté práci z minulého volebního
období a zároveň jsem přesvědčen,
že má další bezpečné rezervy v daňových příjmech. Tyto prostředky
budou v průběhu roku do rozpočtu
zapojovány.
Zdeněk Trejbal, ČSSD n

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Realizace
interiéru MIC v Berouně“ ze dne 19. 9. 2014 se zhotovitelem společností
CINEPOINT s. r. o., se sídlem Pod Vinicemi 710/13, Praha-Suchdol,
v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout pozemky v k. ú.
Beroun p. č. 2065/1 o výměře 22788 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/1
o výměře 52740 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/2 o výměře 564 m2 –
ostatní plocha, p. č. 2117/3 o výměře 790 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/4
o výměře 322 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/6 o výměře 90 m2 – ostatní
plocha, p. č. 2117/7 o výměře 4 m2 – ostatní plocha, p. č. 2129/3 o výměře
139 m2 – ostatní plocha, společnosti TIFANNYS, spol. s r. o., se sídlem
Beroun, Na Veselou 909, na dobu určitou od 1. 1. do 30. 6. 2015, za
cenu 22 Kč/m2/rok, za účelem provozování stavby Golfového areálu
Beroun.
RM souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy na akci „Veřejná doprava pro
všechny – koordinátor BOZP“, se společností Artumes s. r. o., se sídlem
K Zahrádkám 1897, Beroun, v předloženém znění. Výše nabídkové ceny
činí 32 186 Kč včetně DPH.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Zřízení mlatové cesty
v prostoru bývalého parkánu a hradební zdi “ s vybraným uchazečem –

www.mesto-beroun.cz

Můj druhý „křest“

T

en první v kostele sv. Jakuba
v Berouně farářem Novákem si
nepamatuji. Prý jsem plakala, což
vzhledem tehdy k mému věku není
nic neobvyklého. Fotograﬁi jsem nikdy neviděla a v rodinném archivu ji
ani nenašla.
Ten druhý křest byl pracovní,
v Zastupitelstvu města Berouna.
O politiku jsem se vždy zajímala, je
tak trochu součástí mé profese. Sleduji často jednání Poslanecké sněmovny a Senátu ČR a zaráží mě
egocentrismus některých zvolených
poslanců z řad inženýrů, doktorů,
herců, úředníků, kteří se téměř ze
dne na den stali „pány tvorstva“
a snědli všechnu moudrost světa. Já
ale nemusela jako divačka do sněmovny na Malostranské náměstí,
kam ostatně každoročně se studenty

jezdím. Stačilo se zúčastnit prosincového Zastupitelstva města Berouna. Připadala jsem si jako malá
hloupá holka, které někdo dává
s patřičnou dikcí a arogancí najevo,
že přišli tři noví „rádci“ zANO a ukáží
nám, co vše je špatně a co bude následovat. Chtělo se mi plakat, ne za sebe.
Jsem starší paní a prožila jsem si
„své“. Bylo mi líto vedení města
Beroun, ale i lidí z MÚ, kteří poctivě
a s maximálním nasazením odvedli
svoji práci.
Na fotograﬁi ze zasedání jsem se
raději nepodívala, nebylo co k připomenutí. Věřím, že příští zastupitelstva
proběhnou v klidnější atmosféře
a někteří kolegové z opozice se budou
snažit více svému městu pomáhat
Olga Chocová
než škodit.
– TOP 09 a Nezávislí n

Transparentní Beroun

J

ak jsme slíbili, v prosincovém
termínu jsme uskutečnili první
krok k vizi Transparentního Berouna – požadavek na zveřejňování
smluv, objednávek a faktur na
portále veřejné správy a na webových stránkách města Beroun
jsme předložili podle jednacího
řádu radě města. Námi podaný
návrh nebyl zatím odmítnut, musí
ale dojít k jeho sladění se současnými směrnicemi úřadu. O to jsme
se pokusili následně v upravené
verzi návrhu. Nyní je na řadě vedení města, které se k naší iniciativě
buď připojí a návrh přijme, popřípadě samo zajistí jeho začlenění
do systému radnice, nebo ho
nepřijme a vše zůstane při starém.
Cílem našich snah není přitom nic
jiného, než otevřít činnost úřadu

veřejnosti v maximální míře – zveřejnit postupně vše, co se dá zveřejnit, tzn. vše, co není ze zákona
tajné. Jedná se o veřejnou správu,
a proto by se měla vykonávat
veřejně. Aby nemuselo docházet
k nejasnostem, jako například na
posledním jednání zastupitelstva
při projednávání rozpočtu roku
2015 a nepřesvědčivém vysvětlování blíže nespecifikovaných položek navrženého prodeje pozemků
ve výši 15 mil. Kč, chybějícímu
„rozklíčování“ činnosti Městského
kulturního centra ve výši 11,5
mil. Kč nebo například podkladů
výběrového řízení spojeného
s nákupem umělého kluziště za
2,25 mil. Kč.
Tomáš Havel, Strana zelených
a Beroun sobě n

společností Mondat s. r. o., se sídlem: Náměstí 14 října 1307/2,
Praha 5. Výše nabídkové ceny činí 178 240 Kč bez DPH.
RM souhlasí se zrušením výběrového řízení části 2 veřejné zakázky „Sportujeme rádi“ na základě požadavku Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti střední Čechy.
RM souhlasí s následným vypsáním části 2 veřejné zakázky „Sportujeme
rádi“ v souladu s požadavky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
střední Čechy.
RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu ze dne
24. 6. 2014, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 9. 2014 na pronájem prostor
v budově, která je součástí pozemku st. 514/1 v k. ú. Beroun se společností
PLZEŇKA, spol. s r. o., se sídlem Beroun 2, Plzeňská 83, k 10. 12. 2014.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě č. 7720803435
ze dne 18. 12. 2013 na pojištění Muzea hrnčířství u pojišťovny Kooperativa
a. s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, na rok 2014 v celkové částce
335 Kč.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720803435
ze dne 18. 12. 2013 na pojištění umělého kluziště u pojišťovny Kooperativa a. s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, na rok 2014 v celkové
částce 62 Kč.

7

Věda je krásná, ukáže výstava
P

rvní letošní výstava z cyklu
Věda je krásná seznámí
návštěvníky berounského muzea

s vítěznými snímky soutěže Věda
je krásná 2012. Výstava připravená ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy
potrvá do 14. 2. Následující výstava ze stejného cyklu představí vítěze ročníku 2013
a potrvá od 14. 2. do 13. 3.
Závěrečná třetí výstava
nás zavede do tajemného světa vážek
a k vidění bude od
14. 3. do 12. 4.
V prvním cyklu
budou představena vítězná díla soutěžních kategorií:
Vědecká fotografie, Vědecká
mikrofotografie, Vědecká ilustrace, Virtuální příroda a Objevitelská.
Soutěž Věda je krásná zpro-

středkovává nejširší veřejnosti
mnohdy netušenou krásu a estetiku, na kterou přírodovědci narazí při svém seriózním bádání.
Zrodila se na půdě Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. První kolo určené pouze pro
zaměstnance a studenty PřF UK
proběhlo v roce 2009 s perspektivou každoročního opakování. Po
enormním úspěchu prvních ročníků se působnost soutěže
postupně rozšiřovala. Třetího ročníku soutěže se mohli zúčastnit
autoři z celé Univerzity Karlovy.
Od čtvrtého ročníku byla soutěž
otevřena i pro registrované členy
objevitelsko-popularizačního
webu přírodovědci.cz. Zároveň se
do projektu zapojila jako porota
i široká veřejnost. Soutěžními příspěvky mohou být fotografie či

jiná díla s přírodovědeckou tématikou, typicky z oblastí biologie,
biomedicíny, chemie, fyziky, matematiky, geologie, fyzické geografie
popř. dalších. Pět soutěžních kategorií je akademických, jsou tedy
určeny pouze pro studenty
a zaměstnance UK. Kategorie
Objevitelská a kategorie Instagram mohou tematicky odpovídat
kterékoliv z předchozích pěti kategorií, mohou dokumentovat
odbornou práci v terénu, v laboratoři, či cokoliv jiného spjatého
s přírodovědným bádáním. Kategorie Objevitelská je určena soutěžním příspěvkům členů webu
přírodovědci.cz, kategorie Instagram potom soutěžním příspěvkům pocházejím z mobilního
telefonu široké veřejnosti.
Patrik Pařízek, Michal Kosprd n

V Berouně se chystá Bleší trh Navštivte historická sídla a vyhrajte

V

lastníte krásné, funkční věci,
které nemají u vás doma
využití? Nechcete je vyhodit
a rádi byste jim prodloužili život,
ze kterého bude mít někdo jiný
potěšení a užitek? Rádi byste za
ně dostali i pár korun? Právě pro
vás je určen Bleší trh, který
v Berouně plánujeme. O co jde?
Je to příležitost strávit příjemné
sobotní dopoledne, zkusit osobně nabídnout a prodat zapomenuté krásy komor, půd a sklepů
nebo najít to, co jste jinde tak
dlouho hledali. Zkusit si
zasmlouvat, popovídat a hlavně
načerpat pozitivní energii a dobrou náladu. Prodávat a nakupo-

vat může kdokoliv. Rádi bychom
z Bleších trhů v Berouně udělali
každotýdenní tradici.
První Bleší trh v Berouně se
bude konat první jarní den,
v sobotu, 21. 3. 2015, od 8.00 do
13.00 hodin pod širým nebem.
O přesném místě konání se
dosud jedná (Beroun-centrum)
a bude upřesněno v příštím vydání Radničního listu. Zájemci
o prodej, ale i o bližší informace
a velmi jednoduché podmínky
prodeje, mohou kontaktovat
pořadatele na e-mailové adrese:
blesitrh.beroun@email.cz nebo
na telefonním čísle 608 055 747.
Denisa Landová n

RM 1) souhlasí s vyloučením uchazeče – společnost ALPINE Bau CZ a. s.,
se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, z účasti
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku akce „Veřejná doprava pro všechny.“
2) souhlasí s vyloučením uchazeče – společnost BERGER BOHEMIA a. s. se
sídlem Klatovská 410, Plzeň, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku akce „Veřejná doprava pro všechny.“ 3) vyhlašuje nabídku č. 7
společnosti STRABAG, a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, veřejné
zakázky „Veřejná doprava pro všechny“ jako vítěznou.
RM schvaluje Pravidla pro zveřejňování příspěvků v městském zpravodaji
Radniční list v předloženém znění.
RM jmenuje členy redakční rady Radničního listu: Ing. Zdeňku Slivkovou
– vedoucí Kanceláře tajemníka MěÚ Beroun, JUDr. Marcelu Bergerovou
– vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů Kanceláře tajemníka MěÚ
Beroun, Pavlu Nováčkovou – tisková mluvčí města, oddělení kultury
a vnějších vztahů Kanceláře tajemníka MěÚ Beroun, Radka Dolejše –
vydavatel (Reklamní studio Dalmat), Tomáše Brůžka – student (Gymnázium Joachima Barranda, Beroun).
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor
č. UZSVM/SBE/4232/2014 – SBEH mezi Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, jako půjčitelem a městem Beroun, jako vypůjčitelem,
v předloženém znění.
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S

družení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, jehož je
Beroun jako Historické město roku
2009 členem, připravilo pro milovníky památek, galerií, muzeí, festivalů aměstských slavností speciální
brožuru svyznačenými akcemi asoutěží o zajímavé ceny.
Takzvanou Cestovní knížku můžete získat vněkterém zinformačních
center sdružených historických měst.
Kdostání bude ivberounském íčku.
Do knížky pak můžete při vašem cestování po vlastech českých sbírat
razítka, která získáte v informačním
centru jednoho z uvedených měst:
Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž,
Klášterec nadOhří, Kutná Hora, Litomyšl, Nový Jičín, Prachatice, Spálené
Poříčí, Jilemnice, Česká Kamenice,
Polná, Jindřichův Hradec, Šternberk,

Beroun, Znojmo, Uherské Hradiště,
Chrudim. Do losování o ceny budou
zařazeni ti soutěžící, kteří vprůběhu
roku 2015 získají razítko alespoň
pěti výše uvedených informačních
středisek s tím, že nejméně jedno
toto město navštíví vtakzvaném TOP
týdnu, ve kterém města chystají pro
turisty speciální akce. Podrobnosti
otěchto 19 městech najdete na stránkách soutěžní brožury, kde jsou také
uvedeny termíny konání TOP týdnů,
nebo na webu www.historickeputovani.cz. V Berouně se TOP týden
uskuteční od 15. 6. do 21. 6. 2015.
A jaké ceny na vás čekají? Tři vylosovaní získávají poukaz v hodnotě
5 000 Kč na ubytování v jednom
z výše uvedených měst. Další 3 vylosovaní získávají věcné ceny vhodnotě
2 000 Kč.
(tm) n

Přednášky seznámí s domovními
znameními i masnými výrobky

V

íme, co jíme? Další přednáška
šéfredaktora DTestu Dana Pavlise
tentokrát na téma masné výrobky
naváže na předchozí téma o nápojích. Přednášky pořádané
v rámci Berounské akademie
se i tentokrát mohou zúčastnit rovněž hosté, kteří se přihlásí v knihovně. Přednáška
se koná ve čtvrtek 5. února v 17.30
v prvním patře knihovny.
Další beseda nazvaná Příběhy
domovních znamení Berouna a Prahy se v rámci cyklu Setkání s autory,

které máte rádi, uskuteční ve středu
18. února od 17.30 hodin. V Městské
knihovně Beroun se můžete těšit na
setkání s Lydií Petráňovou, autorkou
publikace Domovní znamení
staré Prahy, a fotografem
Davidem Chlumským. Přednáška představí zajímavé osudy domů a jejich znamení
nejen středověké Prahy, ale také
Berouna. Účast přislíbili i majitelé
některých domů s domovními znameními v Berouně. Vstup je volný.
Marie Holečková n
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Kulturní přehled – ÚNOR
Středeční polední sirény budou zvát Darujte knihu
na country večery
K
P

ro všechny příznivce country
v Berouně a okolí se počínaje
únorem stane pravidelná zkouška
funkčnosti varovných sirén signálem, že večer mají možnost vyrazit
za muzikou. Sdružení Modrej
Beroun se totiž pokusí navázat na
úspěšnou tradici pravidelných klubových country večerů. „Jednorázové akce, které jsme v posledních
třech letech pořádali, ukázaly, že
v Berouně má country muzika
pořád slušný počet příznivců. Díky
tomu mělo smysl uvažovat o pravidelném setkávání. Na konci minulého roku jsme našli i odpovědi na
klíčové otázky: KDE se akce budou

konat a z ČEHO je zaplatit. V restauraci rodinného pivovaru
Berounský medvěd totiž otevřeli
šalandu, ideální prostor pro klubové programy. A od radnice přišla
v rámci kulturních grantů ﬁnanční
podpora, která nám umožní rozjezd“, prozradil předseda sdružení
Pavel Čepela. Přáním organizátorů
není připravit klasický koncert, ale

opravdu klubový večer. Setkání, na
kterém se bude hrát, ale i povídat,
vzpomínat, vymýšlet a plánovat.
Únorovým večerem (4. 2.) bude provázet moderátor Country rádia
Milan Schmidt a zahrají kapely Po
sezoně, Womacklee a Modrolit.
V březnu (4. 3.) se bude vzpomínat
na Michala Tučného a v dubnu
(1. 4.) chtějí pořadatelé připomenout návštěvu Johnnyho Cashe
v Berouně. Takže pokud máte rádi
country, tak si stačí pamatovat, že
když první středu v měsíci zaznějí
v poledne sirény, večer se sejdeme
na šalandě pivovaru Berounský
medvěd u muziky. Jiří Prošek n

Mezinárodnímu dni darování knih (International
Book Giving
Day), který se
poprvé uskutečnil v roce
2012, se připojí letos také
berounská
knihovna. V rámci tohoto dne
můžete knihovně darovat knihy
do charitativního bazaru, který
se uskuteční 18. března 2015
(bližší informace budou včas
zveřejněny). Knihy můžete darovat v pátek 13. února od 8.30 do
15.00 hodin, nebo v sobotu
14. února 2015 od 8.30 do 11.00
hodin.
(tm) n

Hudba
4.

Modrej Beroun: klubová setkání
ST

19.00

Pivovar Berounský medvěd

6.–7. Večery v Clubu Metro Beroun
PÁ, SO

9.

Metro club Beroun

Housle a klavír
PO

19.00

ZUŠ V. Talicha

11. Masopustní koncert v ZUŠ V. Talicha

Poslech vynikající muziky, ale také beseda s vystupujícími. Klubové večery připomenou v pravé poledne v den konání místní sirény! – vstup volný.
6. 2. DJ Jorgos – funk, breaks, etc., vstupné zdarma. 7. 2. Prodavač – živě
elektro pop, vstupné zdarma.
Čeněk Pavlík a Ivan Klánský. Informace na tel.: 311 621 920. Pořádá Kruh
přátel hudby Beroun.

13.–14. Večery v Clubu Metro Beroun

Na Masopustním koncertě hrají a zpívají se svými dětmi celé muzikantské
rodiny a to celé v maskách.
13. 2. Djs Rudeboy, ahZ (VP/NZP), NSS, Mcquack (Beatspot) dnb, vstupné
zdarma. 14. 2. Big Party! SWAMP SAFARI SOUND SYSTEM – živě.

14. Pepek a námořník

Od 20.00. Více na www.bandzone.cz/pepekanamornik.

20.–21. Večery v Clubu Metro Beroun

20. 2. Mejdlo – Sunshine People & DJ Loutka – house, deep house, tech-house,
vstupné zdarma. 21. 2. Afterhours, Echoes of Pink Floyd – progressive rock.

27.–28. Večery v Clubu Metro Beroun

27. 2. SPS – živě – punk, vstupné 100 Kč. 28. 2. Limitless – Djs Tchagun (A51),
Rzah (Nite vibes), Chpln (BiB) dubstep, techno, grime, vstupné zdarma.

ST

17.00

PÁ, SO

SO

Sál školy ZUŠ V. Talicha

Metro club Beroun

20.00

PÁ, SO

Kafé bar Bárka, Točník

Metro club Beroun

PÁ, SO

Metro club Beroun

Retro večery U Madly
PÁ, SO 18.00

ÚNOR

Retro Bar U Madly

Taneční večery U Štiky
PÁ, SO 20.00

Restaurace U Štiky

Taneční večery v Pivnici Na Náhonu
PÁ, SO 20.00

Pivnice Na Náhonu

Dj Sunny 6., 13., 20. a 27. 2.; Dj Harvy Hervay 7. a 21. 2.; Dj Tomáš Mašek 14.
a 28. 2. Rezervace tel.: 728 163 133. Produkce od 20.00.
Duo Melody – živá hudba 6. a 20. 2.; DJ Jarda Petarda – disco 7. a 21. 2.;
Mejdan – živá hudba 13. a 27. 2.; DJ Pupík – disco 14. a 28. 2.
Duo Bohemica 6. 2.; Vepřové Hody 13. 2.; Valrock 20. 2.; Hudební duo Vlasta
& Pavla 27. 2.

Ostatní akce
10.

Virtuální univerzita

11.

Den otevřených dveří

ÚT
ST

9.00
8.00–8.30

12. Cena Ď
ČT

Samaya, alternativní centrum
Lesní klub Studánka
Modrý salonek, Hotel Na Ostrově

13.–14. Mezinárodní den darování knih
PÁ, SO

Městská knihovna Beroun

14. Valentýnské disco 80. a 90. let
SO

20.00

Pivovar Berounský medvěd

Berounský masopust
28.

SO

Beroun

Soboty na dětském
SO

www.mesto-beroun.cz

Městská knihovna Beroun

Barokní architektura v Čechách. Pokud vás umění zajímá, přidejte se k nám. Jak výuka
probíhá můžete zjistit na první přednášce 10. 2. od 9.00. Více informací tel.: 777 079 118.
Sraz v prostoru u rybníčka v Brdatkách. Pokud to nestihnete, můžete se přijít podívat do prostor
zázemí na louce na Vrbské v čase od 10 do 12 h a poté od 13.30 do 16 h. Tel.: 777 216 096.
Cena Ď je určena mecenášům a dobrodincům za nezištnou práci. Akce se pod záštitou
starostky města uskuteční v režii Rotary clubu 12. února.
Knihy můžete darovat v pátek 13. 2. od 8.30–15.00, sobotu 14. 2. od 8.30 do 11.00
hodin. Charitativní bazar knih se uskuteční 18. března 2015.
Přijďte si zatančit na Valentýna na pivovarskou Šalandu. Vstup je volný.
Sraz účastníků bude tradičně v prostorách Rodinného pivovaru Berounský medvěd, kde od 8.30
bude možnost doladit kostýmy a posilnit se před cestou na berounské náměstí. Více na straně 20.
Zavítat na oddělení pro děti můžete v sobotu 28. února 2015 od 8.30–11.00 hodin.
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Městské kino Beroun

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

začátek

1.

NE

2.

PO

3.

ÚT

4.

ST

5.

ČT

6.

PÁ

7.

8.

9.

SO

NE

PO

10. ÚT
11.

12.

13.

ST

ČT

PÁ

14. SO

15. NE

16. PO

17. ÚT

18.

ST

19.

ČT

20.

PÁ

21. SO

22. NE
25.

ST

15.30
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
13.45
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
17.30
20.00
15.30
17.30
20.15
15.30
17.30
20.30
13.45
17.30
20.00
17.30
20.00
13.45
18.30
15.30
18.00
20.00
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
14.30
17.30
20.00
15.30
18.30
14.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
13.45

název

Velká šestka / 3D
USA
Sedmý syn / 3D
VB
Babovřesky 3
ČR
Babovřesky 3
ČR
Kód Enigmy
VB
Babovřesky 3
ČR
Sils Maria
FR
Včelka Mája
AUS
Kód Enigmy
VB
Babovřesky 3
ČR
Burácení
ČR/USA
Kód Enigmy
VB
Babovřesky 3
ČR
Hodinový manžel
ČR
Nezlomný
USA
SpongeBob ve ﬁlmu: Houba na suchu / 3D
USA
Nezlomný
USA
Hodinový manžel
ČR
SpongeBob ve ﬁlmu: Houba na suchu / 3D
USA
Hobit. Bitva pěti armád
USA
Hodinový manžel
ČR
Včelka Mája
AUS
Slídil
USA
Století Miroslava Zikmunda
ČR
Slídil
USA
E. A. Poe: Podivný experiment
USA
Včelka Mája
AUS
Slídil
USA
Nezlomný
USA
Sedmý syn / 3D
VB
Padesát odstínů šedi
USA
Babovřesky 3
ČR
Padesát odstínů šedi
USA
Zvonilka a tvor Netvor / 3D
USA
Babovřesky 3
ČR
Padesát odstínů šedi
USA
Zvonilka a tvor Netvor / 3D
USA
Babovřesky 3
ČR
Padesát odstínů šedi
USA
Zvonilka a tvor Netvor
USA
Jupiter vychází / 3D
USA
Padesát odstínů šedi
USA
Hobit: Bitva pěti armád / 3D
USA
Jupiter vychází / 3D
USA
Tři srdce
FR
SpongeBob ve ﬁlmu: Houba na suchu
USA
Jupiter vychází
USA
Exodus: Bohové a králové
VB/USA
Kingsman: Tajná služba
VB
Babovřesky 3
ČR
Velká šestka
USA
Kingsman: Tajná služba
VB
Fotograf
ČR
Paddington
VB
Babovřesky 3
ČR
Kingsman: Tajná služba
VB
Sedmý syn / 3D
VB
Kingsman: Tajná služba
VB
Padesát odstínů šedi
USA
Včelka Mája
AUS

čas

popis

108
103
103
103
114
103
123
79
114
103
91
114
103
100
138

Animovaná rodinná komedie.
Je poslední rytíř řádu válečníků: dobrodružné sci-ﬁ.
Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Životopisný thriller podle knižní předlohy.
Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Film o nelehké a komplikované lásce.
Příběh dobře známé včelky Máji v moderním kabátě.
Životopisný thriller podle knižní předlohy.
Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Nevšední road movie z prostředí motorkářů a rockové muziky.
Životopisný thriller podle knižní předlohy.
Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Nová ﬁlmová komedie divadelníka Tomáše Svobody.
Neuvěřitelný životní příběh amerického běžce L. Zamperiniho.
Animovaná rodinná komedie.
Neuvěřitelný životní příběh amerického běžce L. Zamperiniho.
Nová ﬁlmová komedie divadelníka Tomáše Svobody.
Animovaná rodinná komedie.
Závěrečná část ﬁlmové trilogie.
Nová ﬁlmová komedie divadelníka Tomáše Svobody.
Příběh dobře známé včelky Máji v moderním kabátě.
Napínavý thriller.
Životopisný ﬁlm přináší osobitý pohled na dějiny 20. století.
Napínavý thriller.
Zdařilý napínavý thriller plný zvratů a překvapení.
Příběh dobře známé včelky Máji v moderním kabátě.
Napínavý thriller.
Neuvěřitelný životní příběh amerického běžce L. Zamperiniho.
Je poslední rytíř řádu válečníků: dobrodružné sci-ﬁ.
Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.
Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.
Animované dobrodružství nejen po děti.
Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.
Animované dobrodružství nejen po děti.
Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.
Animované dobrodružství nejen po děti.
Akční dobrodružné sci-ﬁ.
Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.
Závěrečná část ﬁlmové trilogie.
Akční dobrodružné sci-ﬁ.
Láska a milostný trojúhelník. Příběh s jemným humorem.
Animovaná rodinná komedie.
Akční dobrodružné sci-ﬁ.
Historické výpravné dobrodružství.
Colin Firth v hlavní roli konzervativního britského superšpióna.
Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Animovaná rodinná komedie.
Colin Firth v hlavní roli konzervativního britského superšpióna.
Příběh inspirovaný osudy českého fotografa Jana Saudka.
Vyprávění o osiřelém medvědu z nejtemnějšího Peru.
Česká komedie režiséra Zdeňka Trošky.
Colin Firth v hlavní roli konzervativního britského superšpióna.
Je poslední rytíř řádu válečníků. dobrodružné sci-ﬁ.
Colin Firth v hlavní roli konzervativního britského superšpióna.
Dlouho očekávaná ﬁlmová adaptace knižního bestselleru.
Příběh dobře známé včelky Máji v moderním kabátě.

138
100
144
100
79
117
97
117
112
79
117
138
103
117
103
117
76
103
117
76
103
117
76
128
117
144
128
106
128
142
129
103
108
129
133
120
103
129
103
129
117
79

pozn.

☺
T

T 12

T 15

☺
T 12

12
T 12

12
T 12

☺
T 12
12

☺
12

☺
T 12

T 12
T 12

☺
T 12
T 12
T
T 15

T 15

☺
T 15

☺
T 15

☺
T 12
T 15

T 12
T

☺
T 12
T
T

☺
T
15

☺
T

T
T 15

☺

Aktuální program najdete na webu kina a na webu města. Na webu je možné se rovněž přihlásit k odběru pravidelného kulturního přehledu.

www.mesto-beroun.cz

10

Přednášky a besedy
2.
10.

Geolog v mongolském Altaji
PO

17.30

Městská knihovna Beroun

Rodinné konstelace
ÚT

17.00

U Duhové palety, Pivovarská ul.

Duchovní kořeny současného Ruska
11.

ST

17.30

Městská knihovna Beroun

Hudební automaty – stroje pro zábavu i potěšení
ST

17.00

Muzeum Českého krasu

12. Setkání se stylistkou – seminář o líčení
ČT 17.30
Městská knihovna Beroun
13.

Husův život

14.

Ochrana a údržba lokalit ohrožených druhů motýlů

18.

Setkání s autory, které máte rádi

20.

Guatemala a mayské tradice

25.

Kouzlo hřebíčkových hracích strojků

PÁ
SO
ST

18.00
18.00
17.30

PÁ
ST

Beroun-Závodí, Tylova 8
U Krobiána, Hostim
Městská knihovna Beroun
Kavárna Jiná káva

17.30

Muzeum Českého krasu

Mongolsko nejsou jen písečné duny pouště Gobi, je to země plná barev, neskutečných přírodních
scenérií a nekonečného prostoru, ale i nebývalého nerostného bohatství. Přednáší Pavel Čáp.
S pomocí techniky rodinných konstelací poodhalíme skryté příčiny toho, proč se nám v životě
nedaří vše podle našich představ. Dotazy a přihlášky: jpeterka@cbox.cz, tel.: 603 802 527.
Beseda nad novou knihou Martina C. Putny „Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity“
a nad minulostí a budoucností vztahu Čech, Ukrajiny a Ruska. Vstup volný.
Poznejte stroje, jež ovlivnily zábavu nejširších vrstev společnosti, zněly v domácnostech i na
veřejných místech. Pohovoří Ing. Antonín Švejda z Národního technického muzea v Praze.
Stylistka a vizážistka D. Beranová k nám tentokrát zavítá se svým seminářem věnovaným
kosmetice a líčení. Počet míst je omezen! Rezervace osobně nebo na telefonu 311 621 947.
Další z pravidelného cyklu přednášek, které se konají v rámci letošního 600. výročí upálení
Mistra Jana Husa. Koná se v sále církve adventistů s. d.
Předpokládaná délka přednášky do 90 minut (+ diskuse).
Beseda Příběhy domovních znamení Berouna a Prahy s doc. PhDr. Lydií Petráňovou, CSc.,
autorkou publikace Domovní znamení staré Prahy a fotografem Davidem Chlumským.
Přednáška o Guatemale a mayských tradicích a zároveň představení projektu Love for Guatemala. Více na jinakava.cz
S historií, typy i výrobci seznámí při svém povídání Mgr. Patrik Pařízek. Návštěvníci budou
mít mimořádnou příležitost vidět i slyšet různé typy těchto strojků v chodu.

Výstavy
CITES – ohrožené druhy
PO

2.

Městská knihovna Beroun

Restart
PO

Holandský dům

Geolog v mongolském altaji
PO

Městská knihovna Beroun

9. Guatemala a mayské tradice
PO

Kavárna Jiná káva

11.

Krajinou, městem, přírodou

19.

Jan Hus 1415 a 600 let poté

ST

17.00

ČT

Městská galerie Beroun
Muzeum Českého krasu

Berounka malebná
21.

SO

10.00

Galerie Čerťák, Tmaň

Obrazy Věry Mačkové
PO

Holandský dům

Putovní výstava představující fotograﬁe ohrožených druhů živočichů a rostlin
s krátkým komentářem. Výstava bude k vidění po celý měsíc únor.
Užitá graﬁka J. Turinka, bez vernisáže, otevřeno všední dny 9–12 a 13–17
hodin, sobota 9–12 hodin. Potrvá do 15. 2. 2015.
Fotograﬁcká výstava geologa a fotografa Pavla Čápa bude k vidění po celý
měsíc únor. Výstavu doplní přednáška, která se koná 2. února 2015.
Autor: Irena DeLave. Výstava k projektu Love for Guatemala. Potrvá do 9. 3.
Svá nejnovější díla na ní představí pětice amatérských výtvarníků tvořící volné
sdružení Pražských amatérských výtvarníků PAV. Výstava potrvá do 6. 3. 2015.
Putovní výstava k 600. výročí odsouzení a upálení Jana Husa Kostnickým koncilem. Výstava potrvá do 29. března 2015.
Výstava Jiřího Semráda, vernisáž se koná od 10.00 hodin, na vernisáži zahraje
Šárka Adámková a Michal Gregor. Otevřeno od 5.00 do 19.00. Potrvá do 16. 4.
Potrvá do 14. 3. 2015.

Fotograﬁe Viktora Sýkory

Fotograﬁe z cyklu „Tajemství rostlin“ návštěvníky zavedou do neuvěřitelně rozmanitého
a krásného mikrosvěta. Výstava bude trvat do května a je zpřístupněna i veřejnosti.
PÁ 10.30
Domov seniorů TGM Beroun
Pokračující výstavy: Cesty (MGB do 6. 2.); Street foto (Jiná káva do 9. 2.); Svět mechanické hudby aneb Zlaté časy automatofonů (MČK do 12. 4.); Věda
je krásná (MČK do 12. 4.).

27.

Pro seniory
4.

Zimní tvoření z papíru – sněhuláci
ST

14.00

Stacionář sv. Anežky České

9. Skupinová canisterapie
PO

14.00

Domov seniorů TGM Beroun

19.

Beseda o Havajských ostrovech
ČT

15.30

Domov seniorů TGM Beroun

25. Tvoření – šperk pro radost
ST

13.30

Stacionář sv. Anežky České

11. Vzpomínkové dopoledne – povídání a vyprávění

26. Karneval

12. Karel Marinov: hudební vystoupení

PÁTEK Posezení u šálku kávy či čaje

ST

ČT

10.00
14.30

17. Bingo
ÚT

18.

14.00

Stacionář sv. Anežky České

Domov seniorů TGM Beroun

10.00

PÁ

14.00
13.30

Domov seniorů TGM Beroun
Stacionář sv. Anežky České

Pravidelné akce v Domově seniorů TGM Beroun

Domov seniorů TGM Beroun

Hudební dopoledne s písničkou
ST

ČT

Stacionář sv. Anežky České

ÚNOR PO 14.00–15.30 Literární klub, Keramika; ÚT 14–16.00 Filmový
klub, Keramika; ST 14.00–16.00 Keramika, Zooterapie; PÁ
14.00–15.30 Zpívání pro radost.

Chcete i vy zveřejnit informaci o vaší akci v našem zpravodaji a na webu města? Pošlete nám podklady na e-mail tm@muberoun.cz. Po registraci můžete
rovněž akci sami vložit do kalendáře akcí na webu města www.mesto-beroun.cz. Pokud akci vložíte do uzávěrky Radničního listu, bude zařazena i pro
vydání zpravodaje. Pravidla pro zveřejnění příspěvků v městském zpravodaji najdete na webu města, v záložce Radniční list (spodní lišta)

www.mesto-beroun.cz
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Historický seriál k 750. výročí města Berouna (2)

Kata si Berounští najímali z Prahy
Každý den brzo ráno se městem rozléhal zvuk kostelního
zvonu, který svolával na ranní mši. Strážní otevírali městské
brány, které se na noc pevně zavíraly. Končila služba ponocného a biřice, pastevci a pasáčkové vyháněli dobytek ven
z města, o něco později přijížděli na denní trh první rolníci
z okolí. Ti místní naopak na svá pole za hradbami odjížděli.
Otevíraly se krámky, z jejichž zadních traktů se začal ozývat
pracovní ruch řemeslníků. Tak nějak začínal všední den středověkého Berouna.

K

aždodennost života kromě církevních svátků jen máloco přerušilo. Takovou událostí byla
návštěva královského úředníka.
Jedenkrát do roka přijížděl do města královský podkomoří s doprovodem, aby provedl svou povinnost
jménem panovníka, totiž sázení
(jmenování) městské rady, tedy nejdůležitější samosprávné instituce
města. Dvanáct radních neboli
konšelů v čele s purkmistrem
(z něm. Bürgermeister) tak mohlo
zahájit pravidelnou správu města.
Až do počátku 15. století však radní nemohli působit v rámci městské
samosprávy neomezeně. Stále podstatnou pravomoc zastával rychtář.
Rychta, kterou držel zakladatel města, zůstávala v Berouně dědičně do
roku 1407 v rukou Němců. Onoho
roku jí odkázali městu, ale nakonec

Městský špitál

S

tředověké město nemělo
žádnou zdravotní péči. Hodně
vzdáleným ekvivalentem nemocnice býval špitál, který Berounu
povolil vystavět Václav IV. roku
1404 u Dolní brány. Šlo o kombinaci chudobince pro měšťany
a místa pro osamělé nemocné.
Jinak se stonalo doma a uzdravování se kromě Boha za tučný
peníz věnovali bradýři, lazebníci
nebo mastičkáři (případně
kováři – trhání zubů), přičemž
nejčastější medikací bylo pouštění žilou. Není divu, že v mnoha
případech se léčení ukázalo
nebezpečnější než nemoc sama.
Středověký Beroun žádného
doktora neměl velmi dlouho,
teprve v 16. století se zde připomíná felčar, ale úroveň lékařské
péče zůstávala mizivá až do
počátku 19. století. Špitál byl
později obnoven u zábranského
hřbitova roku 1724. Sloužil až
do roku 1939. n

www.mesto-beroun.cz

jí z blíže neurčených důvodů město
muselo opůl století později vykoupit
za nemalou částku. K rychtě totiž náležely: radnice, dvůr na Závodí, masné
achlební krámy, rybolov na Berounce
a Litavce, soudní pokuty, platy za
ponocování a městské clo.
Po převzetí rychty plynuly platy
do městské pokladny a funkce
rychtáře se transformovala do
podoby strážce pořádku, který
zajišťoval se dvěma biřici. Ti největší
kriminálníci končili svůj život
v oprátce na vrchu Šibenec na Závodí. Berounští sice disponovali
hrdelním právem, ale neměli kata,
kterého si najímali z Prahy.
Nejbohatší řemeslníci: soukeníci
a řezníci
Vlastní rada byla z větší části
ovládána Němci, potomky prvních

osadníků, což vyvolávalo četné
národnostní rozmíšky. Císař Karel
vydal roku 1356 důležité privilegium: Nařídil, aby v berounské
radě byly oba národy zastoupeny
rovným dílem. Podobná situace
panovala do této doby i v řemeslnických společenstvech, která se
nazývala cechy a v nichž němečtí
členové bránili v podnikání českým živnostníkům. Právě cechy
zastávaly ve středověkém městě
mimořádně důležité postavení.
Dbaly na výuku učňů, ze kterých
se poté stávali tovaryši a po návratu ze zkušené mohli žádat o vstup
do příslušného cechu (stávali se
mistry). Bez členství si nemohli ve
městě otevřít samostatnou živnost. V Berouně bývali nejvlivnějšími a také nejbohatšími
řemeslníky soukeníci a řezníci.
Existovalo tu ale množství jiných
řemeslníků, řada z nich prostřednictvím svých manželek prodávala
zboží v dřevěných kotcích. Zdejší
řemeslníky přitom monopolně
ochraňovalo mílové právo. To znamenalo, že v okruhu jedné míle
(cca 7–9 km) nesměli podnikat
řemeslníci stejného oboru. Kromě
toho měšťané vlastnící ve městě
dům měli právo várečné, tedy

Trhy a jarmarky

V

e středověkém Berouně
bychom mohli navštívit dva
typy trhů. Jednak běžné denní
trhy s potravinami a místními
výrobky a trh výroční (jarmark)
začínající 29. srpna. Kdy město
získalo toto právo, není známo.
V podstatě znamenaly prolomení mílového práva a sloužily
k narušení nezdravého monopolu místních řemeslníků. Tato
regulace sloužila k tomu, aby
místní udržovali jistou kvalitu
zboží i přijatelné ceny. Trhu,
který trval několik dnů, se pak
účastnili rolníci i živnostníci
až ze vzdálenosti desítek kilometrů. Druhý výroční trh udělil
městu Rudolf II. roku 1602
spolu s právem dobytčího
a koňského trhu, tři jarmarky
do roka se konaly od roku
1681, další tři přibyly v 19. století. Od roku 1777 pak měl
Beroun právo dvou menších
trhů do týdne.

mohli ročně vařit určité množství
piva. Z toho důvodu se v okolí města rozmohlo chmelařství.
Jiří Topinka,
Státní okresní archiv Beroun n

Záchod v domě?
Ve středověku jen výjimečně

H

ospodaření velké části
berounských měšťanů spočívalo v zemědělství. Na polích za
hradbami se vzhledem k nižší bonitě půdy pěstovalo hlavně žito a ječmen (též k výrobě sladu). Po
namáhavé sklizni pomocí ručních
srpů se obilí mlelo v některém
z početných mlýnů na dolní vodu
nacházejících se na Berounce
a Litavce. V zadních traktech domů
uvnitř hradeb se běžně choval
dobytek a drůbež, což značně přispívalo ke katastrofálním hygienickým podmínkám včetně
rozšíření krys. Řada domů neměla
ani prevet (záchod), takže „slití
z oken“ se stalo předmětem četných stížností, stejně jako hnůj
před domy a páchnoucí stoky podél
nich, jež nahrazovaly kanalizaci.
Dobytek vyháněli pasáčci tzv. průhonem přes Děd až do královských
lesů u Zdejciny, jelikož domácí zvířata se pásla většinou v lesích.

Duchovní život měl na starosti místní farář se dvěma pomocníky, jeden kázal německým,
druhý českým osídlencům. Kostel
byl velmi dobře zabezpečen dary
a odkazy. Koncem 13. století se
tu objevila „konkurence“. Do
Berouna přibyli dominikáni
a u Dolní brány si zřídili klášter,
tedy v místech dnešní ulice Na
Klášteře. Jelikož řada měšťanů
dávala přednost duchovní službě
(placené) u dominikánů, farář si
na ně stěžoval, neboť se mu snižovaly příjmy od jeho oveček ve
farnosti a spor složitě řešil až
generální vikář v Praze. Svoji krátkou pozemskou pouť tak Berounští končili buď v půdě pod
dominikánským klášterem, nebo
na farním hřbitově okolo kostela
sv. Jakuba, aby zde čekali na
soudný den.
Jiří Topinka n

Vývoj městského domu od srubové
polozemnice, přes roubenky po
kamenný či zděný dům
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K 15. narozeninám přály medvědům stovky gratulantů
ymbolicky v medvědáriu ve
společnosti huňatých oslavenců Vojty, Matěje a Kuby odstartoval 13. ledna letošní Rok
berounského medvěda. Rok, kdy
si Beroun připomíná 750. výročí
od první písemné zmínky. Oslava
to byla velkolepá: Medvědi totiž
slavili patnácté narozeniny. A tak

kromě hroznového vína, dortů,
šlehačky, medu či perníků dostali
i speciální medvědí „občanky“.
Oslav se tradičně zúčastnil
režisér Václav Chaloupek, který
medvědy proslavil v oblíbeném
večerníčku Méďové. Kvůli nemoci
ale musel zrušit plánované odpolední povídání pro děti v kině. „Sli-

buji ale, že na jaře vše vynahradím. Na besedu k vám do Berouna
přivezu i nový seriál o gorilách,
který chystáme,“ slíbil Chaloupek.
Krmení se zúčastnila i berounská
starostka Šárka Endrlová a místostarostové Ivan Kůs a Josef Urbánek. Premiéru si užil i dánský
velvyslanec Christian Hoppe. „Je

to vůbec poprvé, co budu krmit
živé medvědy. Snad ne naposledy,“ řekl Hoppe.
Pro zájemce byla připravena
autogramiáda Václava Chaloupka,
pro nejmenší účastníky pak studentky Pedagogické školy připravily nejrůznější soutěže a hry.
(tm) n

Václava Chaloupka medvědi vždy vřele vítají.

K medvědáriu směřovaly v den oslav stovky lidí, dospělých i dětí.

„Medvědí“ občanky měly všechny potřebné náležitosti: fotograﬁe
medvědů, místo narození, jméno a nechyběl ani pravý medvědí podpis.

Se starostkou Šárkou Endrlovou přijel medvědům popřát i dánský
velvyslanec Christian Hoppe.

Děti namalovaly medvědům obraz

Verše pro medvědy

Patnácté narozeniny medvědů Vojty, Kuby a Matěje oslavily
i děti z Rodinného centra Slunečnice. Celý týden společně pracovaly na velkém obrázku, který
medvědům společně s ovocem

donesly. „Děti mají medvědy rády
a už se moc těší na teplejší měsíce, kdy za medvědy a na dětské
hřiště chodí velmi často“, dodala
s úsměvem paní učitelka Irena
Pszczolková.

D

ěti ze školní družiny na ZŠ
Závodí napsaly pro medvědy
několik básniček.
Naši kluci medvědí,
dělají, že nic nevědí.
Pak mají velký hlad,
a jdou rychle spát.
1. skupina 2. oddělení

Medvědi mají rádi med,
vždycky ho snědí hned.
Snědí ho než se nadějem,
a pak jdou spát Vojta, Kuba
s Matějem.
Až se kluci probudí,
dorty jim hned nadělí.
2. skupina 2. oddělení

Méďa, méďa, medvídek,
snědl celý kelímek.
Kelímek byl od medu,
který měli k obědu.
3. skupina 2. oddělení
Medvědi jsou chlupatí,
kožich mají na paty.
Čekají na svůj slavný den,
až jim dortík přinesem.
4. skupina 2. oddělení

www.mesto-beroun.cz
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Foto: P. Nováčková a J. Prošek

S

Jubilea
n Dodatečně gratulujeme paní
Vlastě Červenkové, která 13. ledna
oslavila 80. narozeniny. Zdraví,
pohodu i štěstí do dalších let jí
přeje dcera Vlaďka s manželem,
vnoučata Radek, Katka i pravnoučata Adámek a Kryštůfek.
n Dne 22. 2. 2015 oslaví 95. narozeniny paní Marie Hybnerová
z Berouna 3, Zborovského nábřeží.
Do dalších let přejeme hodně
zdraví, štěstí a pohody. Dcera Květa
s manželem a její vnučky Květa
a Monika s rodinami.
n Krásné 94. narozeniny oslaví
23. února Josef Špička. Pevné
zdraví, veselou mysl a pohodu mu
přeje celá rodina.
n Významné životní jubileum si
připomene i trojice členů Klubu
důchodců Beroun. Paní Jiřina
Bočková oslaví 95. narozeniny,
Květa Kordová oslaví 85. narozeniny a pan Jiří Fojt bude slavit
kulatou devadesátku. Všem třem
jmenovaným přeje Klub důchodců
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Ke všem výše uvedeným gratulacím se srdečně připojujeme.
Pokud i vy chcete na stránkách
zpravodaje popřát svým příbuzným či známým, zašlete podklady
na e-mail: tm@muberoun.cz, a to
do poloviny předchozího měsíce.
U jubilantů starších 90 let je možné
domluvit návštěvu, při které
oslavenec obdrží od zástupců města
dárkový balíček a pamětní list.

Zubní pohotovost
n 1. 2.
MUDr. Veselá Marie,
Hudlice 64,
tel.: 311 697 659
n 7. + 8. 2.
MUDr. Závorová Iva,
Žebrák, Pacovského 277,
tel.: 311 533 447
n 14. + 15. 2.
MUDr. Vrbová Dagmar,
Beroun, Talichova 825,
tel.: 311 624 375
n 21. + 22. 2.
MUDr. Zhovtonoga Ekaterina,
Beroun, Pivovarská 170,
tel.: 311 513 313
n 28. 2.
MUDr. Zímová Marie,
Hostomice, Tyršovo nám. 225,
tel.: 311 583 140
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin

Klubíčko zmapovalo dostupnost dalších objektů

V

ozíčkáři se svými asistenty
z berounského Klubíčka loni
pokračovali díky
ﬁnanční podpoře
města v mapování
bezbariérovosti
Berouna. K původním 30 zmapovaným objektům tak
nyní na mapě Berouna přibyly další
přibližně dvě desítky objektů. Jedná
se opamátkové objekty, sportoviště,
kina i kostely. Mezi nově zmapovanými objekty tak je například městský plavecký areál, vlakové nádraží,
Muzeum Českého krasu, knihovna,
Komunitní centrum, ale i Plzeňská
a Pražská brána či Duslova vila. Kromě toho byly zpracovány podrobné

podklady i pro městský hřbitov či
berounské kostely.
Informace již byly zaneseny do
interaktivní mapy, kterou zájemci
najdou na webu města na titulní straně. U zmapovaných objektů je vždy
záložka nazvaná Dostupnost se symbolem vozíčkáře. V ní jsou odkazy na
podrobné informace včetně popisů
případných překážek.
Na projekt nazvaný Beroun –
město bez bariér už v roce 2013 přispěla radnice částkou 60 tisíc korun,
loni Klubíčko v rámci dotací získalo
dalších 50 tisíc korun. V loňském
roce město Beroun na základě výstupů z mapování upravilo chodník
a nájezdy v Tyršově ulici vedoucí

Cena Ď poputuje k mecenášům a dobrodincům

C

ena Ď, která je určena mecenášům a dobrodincům za nezištnou práci, se bude letos poprvé
udělovat i v Berouně. Akce se pod
záštitou starostky města uskuteční
v režii Rotary clubu 12. února od
18.00 do 19.30 hodin v Modrém
salonku Hotelu Na Ostrově.
Nápad udělovat Cenu, která by
jediným písmenem vyjádřila časté
poděkování Tak ti ď! dostal Richard
Langer vroce 2000. První ročník ceny
Ď se v roce 2001 uskutečnil v prostorách Národního divadla. Další ročníky se konaly například ivdopravním
sále Národního technického muzea
v Praze nebo v Martinickém paláci
na Hradčanském náměstí. O projekt
se postupně začala zajímat média

a akce se rozšířila i o krajská a městská předkola. V druhé polovině loňského roku se kpořádání městských
kol připojil i Rotary klub Beroun
avyhlásil městské kolo soutěže Cena
Ď.
Nominace na městskou cenu Ď
2015 mohly přihlásit charitativní
organizace, nemocnice, školy, domovy pro seniory, ústavy sociální péče,
dětské domovy, hrady a zámky,
muzea, knihovny, zájmové spolky,
sdružení a další. Všechny nominace,
včetně vítězné, dále postupují do
krajského a následně do celostátního
kola, které se v Národním divadle
v Praze uskuteční v červnu. Více
najdete na http://www.cena-d.cz/
Petra Illnerova n

Centrum Na Verandě navyšuje kapacitu

P

omoc seniorům, zdravotně
postiženým a chronicky nemocným lidem, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu
potřebují fyzickou a psychickou
pomoc, nabízí Centrum Na Verandě
Beroun. Jde o domov pro seniory,
který se nachází nedaleko centra
na Wagnerově náměstí a nyní rozšiřuje kapacitu o dalších 20 míst.
Pro seniory starší 55 let nabízí hned
několik služeb: Útulné bydlení ve
dvoulůžkových pokojích s vlastním
sociálním zařízením, čtyřiadvacetihodinovou profesionální péči zkušených pečovatelek, celodenní

domácí stravování, pravidelné
návštěvy odborných lékařů a aktivizační programy. Přes den jen možné si objednat rovněž terénní
pečovatelskou službu, která pomáhá s osobní hygienou, při zajištění
chodu domácnosti nebo zajišťuje
dovoz či donášku jídla. n
KONTAKTY
Domov pro seniory:
734 367 659
Terénní pečovatelskou službu:
733 623 465
www.domovnaverande.cz

k Finančnímu úřadu budově Policie
ČR a také parkoviště u těchto budov.
Dále upravilo nájezd pro vozíčkáře
a rodiče s kočárky od parkoviště
k rampě u městské knihovny.Další
schůzka s místostarostou Ivanem
Kůsem se uskuteční 10. února.
(tm) n

Město podává
projekty na prevenci
kriminality

U

ž na konci března bude známo, zda město získá dotace
zProgramu prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR abude tak
moci zrealizovat dva projekty
ztéto oblasti. První projekt otevře
citlivé téma domácího násilí aprostřednictvím mediální kampaně
adalších doprovodných akcí bude
na tuto problematiku upozorňovat. Cílem je oslovit veřejnost,
povzbudit ji kčinnosti, ať už půjde
o pomoc někomu jinému nebo
sobě samému. O možnostech
vyhledání pomoci budou informovat letáky, plakáty umístěné
na veřejných místech ataké polepy autobusů veřejné dopravy
PROBO BUS. Do projektu se kromě města Beroun aPolicie ČR přislíbily ﬁnančně zapojit také města
Zdice a Králův Dvůr.
Druhý zprojektů má pomoci
zajistit letní pobytový tábor pro
děti znízkopříjmových rodin, které navštěvují volnočasové kluby
Farní charity Beroun, nízkoprahové centrum Klubu 21 nebo
s nimi pracuje oddělení sociálně
právní ochrany dětí MěÚ Beroun.
Tyto děti nemají možnost trávit
prázdniny na táborech nebo
pobytových dovolených jako většina jejich vrstevníků. Projekt má
za cíl jim tuto možnost nabídnout. Tábor bude přitom rozšířen
i o další aktivity a cílenou práci
s těmito dětmi, protože jsou více
ohroženy rizikovým způsobem
trávení volného času. Podání
obou žádostí schválili berounští
radní na návrh Komise pro prevenci kriminality.
Kateřina Vicková n

Kromě Berounské akademie ve městě funguje i Virtuální univerzita

D

alšími lekcemi pokračuje vBerouně letos již druhým rokem Berounská akademie, kterou organizuje
knihovna ve spolupráci sMarií Holečkovou. Letos se studenti věnují třem
okruhům: architektuře, ochraně spotřebitele a liturgii a jejím symbolům.

www.mesto-beroun.cz

Od února mohou senioři z Berounska
opět navštěvovat iVirtuální univerzitu.
VBerouně startuje její 3. semestr –tentokrát na téma Barokní architektura
v Čechách. Pokud vás umění zajímá,
můžete zjistit na první přednášce
10. 2. od 9.00, jak výuka probíhá. Vir-

tuální univerzita je moderní formou
University třetího věku. Nabízí akreditované přednášky od lektorů České
zemědělské univerzity, Provozně-ekonomické fakulty. Studovat může každý
senior nebo invalidní důchodce, případně nezaměstnaný občan nad 50 let.

Cena za 6 přednášek je 420Kč. Můžete
si ke studiu vybrat jen ten semestr,
jehož téma vás osloví. Od 10. února se
budou účastníci scházet jednou za 14
dnů v prostorách klubu Samaya, Hornohradební 96. Více informací získáte
na tel.: 777 079 11 Jana Vlková n
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V Tříkrálové sbírce padl na Berounsku rekord
T

akřka 50 tisíc korun se podařilo letos získat osmi desítkám koledníků, kteří v rámci

Tříkrálové sbírky koledovali na
Berounsku. Jde opět o částku
rekordní, oproti loňsku se poda-

řilo vykoledovat téměř o 9 tisíc
korun více.
Tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí u nás. Sbírky se po
celé republice účastní kolem
padesáti tisíc koledníků. Tříkrálovou sbírku v Berouně a okolních obcích organizačně zajišťuje
Farní charita Beroun. Od neděle
4. do 11. ledna 2015 se skupinky
vydaly koledovat pro již patnáctý
ročník sbírky. Do patnácti sbírkových pokladniček se koledníkům
podařilo
vybrat
49 323 Kč. Z výnosu sbírky se
bude moci naplnit avizovaný
záměr a pořídit do Stacionáře sv.
Anežky České v Berouně speciální nábytek pro seniory. „Děkujeme všem osmdesáti koledníkům

Knihu k výročí Berouna pokřtil astronom Grygar

S

tarostka Berouna Šárka Endrlová a známý astronom Jiří Grygar pokřtili knižní novinku
Hvězdná znamení mezi Prahou,
Berounem a Plzní autorů Otomara

Dvořáka a Marie Holečkové. Kniha
vyšla u příležitosti 750 let od první
zmínky o městě Beroun. A protože
kniha představuje i nově objevenou
planetu pojmenovanou Berounur-

bi, byla při křtu stylově posypána
zlatými hvězdičkami.
Hostem besedy Astronomové
v oblacích z cyklu Setkání s autory,
které máte rádi, byla i objevitelka
této planetky astronomka Lenka
Kotková, která seznámila návštěvníky s historií jejího objevu.
Autoři ve svých předchozích
publikacích věnovaných Berounsku seznamovali čtenáře s významnými, ale především s méně
známými památkami města a jeho
blízkým i vzdálenějším okolím.
Tentokráte pojali svoje putování
netradičně – zaměřili se na domovní znamení, sluneční hodiny,
hvězdárny a další hvězdné stopy
soustředěné kolem hlavní spojnice mezi městy Prahou, Berounem
a Plzní.
(mh) n

a vedoucím skupinek, kteří se
zapojili a svůj čas věnovali podpoře sociálních služeb. A především děkujeme každému dárci,
který přispěl do sbírkové pokladničky. Byla radost přicházet
k vám s požehnáním,“ sdělila
koordinátorka sbírky Jitka Papežová.
(tisková zpráva Farní charity) n

Cesta
od závislosti
ke svobodě

C

yklus přednášek nazvaný
Cesta ke svobodě – 12 kroků k plnému a zdravému životu
chystá pro rok 2015 lékařka
Jana Krynská v rámci Klubu
zdraví a dobré pohody, který
funguje v Klubovně BerounZávodí, Tylova 273/8.
„Vzhledem k problémům
se závislostmi již vznikl v medicíně i nový obor zvaný adiktologie. V této souvislosti jsem
se rozhodla zavést celoroční
projekt s působností v oblasti
terciální prevence tedy pro lidi
odléčené, pro jejich rodinné
příslušníky a blízké osoby,“
říká Jana Krynská. Druhá přednáška se uskuteční v úterý
17. 2. od 18.00 do 19.30 hodin
a její téma je: Dospěli jsme
k víře, že síla větší než naše
obnoví duševní zdraví. Vstup
na přednášky, které se konají
vždy 3. úterý v měsíci, je volný.
Kontakt 736 104 362. Více
na www.zivotazdravi.cz.

Miluješ? Daruj na Valentýna krev! V Berouně vznikl nový turistický oddíl

J

iž druhým rokem pořádá u příležitosti svátku svatého Valentýna speciální akci nazvanou
Miluješ? Daruj krev! transfuzní
oddělení Nemocnice Hořovice.
Zveme na ni proto všechny, kteří

se chtějí k bohulibé akci připojit
a darovat krev. Přitom je jedno,
zda jste už letitými dárci nebo přijdete úplně poprvé.
Transfuzní stanice v Hořovicích je největší svého druhu ve
Středočeském kraji, jistě i zásluhou vstřícného přístupu personálu. Přesvědčit se o tom můžete
sami v pátek 13. února, kdy se
akce uskuteční. Krev můžete darovat i kterýkoliv jiný den v roce, ale
den před svátkem svatého Valentýna si navíc kromě dobrého pocitu můžete odnést i malou odměnu.
Kateřina Vicková n
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N

ový turistický oddíl Tom Trilobit Beroun nabízí školákům novou možnost, jak
v Berouně smysluplně využít volný čas. Schůzky se konají každý
pátek od 16.00 do 18.00 hodin
v prostorách Obchodní akademie
Beroun. Na schůzkách hrajeme
hry, učíme se pracovat s mapou,
GPS a internetovými portály, hrajeme si s šiframi a vymýšlíme,
kam bychom se chtěli podívat.
O víkendech pak naše nápady
realizujeme, chodíme na výlety
v překrásném okolí Berouna, vyrážíme za zajímavými zážitky a využíváme znalosti a dovednosti
získané na schůzkách. Během

roku pořádáme i delší akce, v létě
bychom chtěli vyrazit na větší akci.
Oddíl vedou dva zkušení
vedoucí: Kateřina Frdlíková (20
let) a Michal Merhaut (22 let), kteří byli od dětství členy jiného turistického oddílu.
Přijďte se podívat na naší
schůzku nebo nám napište na
e-mailové adresy: katerinafrdlikova@gmail.com, michalmerhaut@gmail.com nebo zavolejte
na tel. čísla 604 503 859 – Kateřina Frdlíková, 604 107 199 –
Michal Merhaut. Více také na www.
trilobit.web-rychle.cz.
Kateřina Frdlíková n
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Volný čas
BABYCLUB – HROŠÍK, www.babyclub-hrosik.cz
PLAVÁNÍ DĚTÍ: Od 6. měsíců do 3 let v rodinném bazéně v Berouně Na
Marjánce. Od 3 let do 12 let ve školním bazéně Obchodní akademie
v Berouně. Plavání neslyšících a hendikepovaných dětí. Plavání MŠ a ZŠ
v bazénu Obchodní akademie. Individuální a citlivý přístup.Všechny
instruktorky mají Akreditaci MŠMT. Nácvik a zdokonalování plaveckých
způsobů. 14. 2. 2015 pořádáme AQUAMARATONEK na MARJÁNCE.
POZOR! Již máme připravené cvičení v Chorvatsku. Maminky s dětmi,
zarezervujte si svá místa co nejdříve, je omezená kapacita pokojů s přistýlkou!
AQUAAEROBIC: Na Marjánce v úterý, středu 18.00–18.45 a 19.00–19.45
max. 6 žen v bazénu. V bazénu Obchodní akademie v úterý 19.00–19.45
max. 20 žen v bazénu.
Více informací na našich stránkách nebo na tel.: 737 348 903.
DANCE ﬁtness s Miriam
ÚT, ČT 19.00–20.00 hod v TJ Lokomotiva Beroun. 17. 2. a 19. 2. lekce
odpadá. Najdete nás na facebooku. Tel.: 775 703 535.
Dětský koutek Krteček, www.koutek-krtecek.cz
Kontakt pí. Kozderková, tel.: 605 386 101. Sadová 731 (u SD Plzeňka)
Beroun. Koutek: Zajištujeme hlídání dětí od 6 měsíců do 2 let. Dopolední
i odpolední docházka školkového režimu pro děti od 2–7 let. Přistupujeme
k dětem individuálně. DOCHÁZÍME DO RODIN. I v případě nemoci. Převádíme děti z jiných zařízení. Každý pátek večerní Krtečkové spinkání
nástup po 18 hodině. Děti si užijí spousty srandy a soutěží. Od 2–10 let
děti vracíme v sobotu dopoledne. Cena 250 Kč/noc. Probíhající kurzy
v Krtečku: Pondělí: od 17.15 do 18.15 angličtina pro dospělé (konverzace)
s rodilým mluvčím SEAN – cena 300 Kč. Úterý: od 17.15 do 18.15 angličtina pro školní děti – začátečníci s rodilým mluvčím SEAN – cena 200
Kč; od 18.15 do 19.15 angličtina pro školní děti – mírně pokročilé s rodilým
mluvčím SEAN cena 200 Kč. Čtvrtek: dopolední PLAVÁNÍ školkových dětí
v LAGUNĚ. Sobota: KORÁLKOVÁNÍ od 10–12 hod. pro holky školou povinné. www.letnítaborlipno.cz, www.agentura-krtecek.cz
Family spinning Beroun
Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN (Lokomotiva Beroun, Tyršova 85) vás zve do rodinného prostředí, kde na vás
každý den čeká 70minutová lekce spinningu (60 minut spinning + 10
minut protažení) nebo lekce SPINBODY (30 minut spinning + 30 minut
posilování + 10 minut protažení). Více informací včetně rozvrhu najdete
na www.spin.tym.cz. Objednávky na tel.: 737 442 801.
Flexy – bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – 608 885 182,
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.
FIT STUDIO FORM BEROUN, www.fsfberoun.cz
V Hlinkách 1513, Beroun, www.facebook.com/fitstudioform, telefon:
732 273 417
Dopolední i odpolední lekce pro dospělé i děti (od 5 do 16 let), lekce
s možností hlídání dětí. Z lekcí např. TRX, BOSU, Port de bras-fit balet,
Zdravá záda, Běžecký trénink, Do formy po porodu, Problémové partie,
Jumping /Vibra tyč, 55+ aj. Pořádání přednášek a workshopů.
Jazykové kurzy Ivan Chubirka, www.ajberoun.eu
Rodilý mluvčí s třináctiletou praxí nabízí individuální nebo skupinovou
výuku Aj pro všechny – od začátečníků po velmi pokročilé, pro jednotlivce
i firmy. Lekce je možné přizpůsobit jakýmkoliv vašim potřebám. Kompletní
jazykové služby v Aj poskytovány přímo rodilým mluvčím bez zprostředkovatele. ivanchubirka@seznam.cz, www.ajberoun.eu, tel.: 777 886 458.
JAZYKOVÁ ŠKOLA HANY VAVREČKOVÉ, www.jshv.cz
Husovo náměstí 78, e-mail: skola@jshv.cz, tel.: 311 625 804
Studujte s námi v jubilejním 25. školním roce!!! Veřejnostní kurzy probíhají. Je-li volné místo, můžete do kurzu kdykoliv přistoupit (cena kurzu
bude snížena o již odučené hodiny). Přijďte si kurz nejprve vyzkoušet –
NÁHLEDY ZDARMA!!! Maximálně 10 osob ve skupině. SLEVY 50 % v rámci
akce „Chodí celá rodina!“. Firemní a individuální kurzy (včetně doučování)
podle požadavků klienta, i dojíždíme. NAŠE TIPY: příprava k maturitě
z angličtiny, konverzační kurzy angličtiny s rodilým mluvčím pro děti,
juniory a dospělé.
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Lesní klub Studánka, www.lkstudanka.cz
Zveme na Den otevřených dveří ve středu 11. února. Budeme na vás
čekat od 8.00 do 8.30 v prostoru u rybníčka v Brdatkách. Pokud to nestihnete, můžete se přijít podívat do prostor zázemí na louce na Vrbské v čase
od 10 do 12 hodin a poté od 13.30 do 16 h. Tel.: 777 216 096. Otevíráme
Klub Josífek, který budou mít možnost navštěvovat především děti mladší
tří let za doprovodu dospělé osoby (rodičů, prarodičů, hlídacích tet atd.).
Klub je však určen také dětem starším tří let i bez doprovodu, které si
chtějí vyzkoušet, jaké to je být v lesní školce. Náplní programu je trávit
čas venku ve volné přírodě, v lese, kde si budeme hrát, zpívat, učit se
říkanky, a to jak české, tak i anglické. Klub Josífek bude probíhat od
února každý čtvrtek od 8.30 do 12.00 hod. Cena za jedno dítě je 150 Kč
při jednorázové platbě. Předplatné 5x/130 Kč. Svačiny se nosí připravené
z domova. K dispozici bude i zázemí Lesního klubu Studánka v případě,
že budete potřebovat dítě převléknout, nebo přebalit. Je nutné si místo
rezervovat minimálně den dopředu, a to do 18.00 hod. předchozího dne.
Rezervace: Sandra 777 216 096 nebo Pavla 774 977 097, e-mail:
lbdk@seznam.cz, www.lkstudanka.
Městský plavecký areál Tipsport Laguna Beroun
Plavání pro seniory
Do 28. 2. 2015 bude pokračovat program „plavání pro seniory“ v Tipsport
laguně. Možnost zaplavat si za zvýhodněnou cenu 30 Kč bude každé
úterý a čtvrtek od 7.00 do 8.00 hod. Cena platí při vstupu do areálu
v čase 7.00–7.15 hod. Tato nabídka platí pouze pro seniory (nejen pojištěnce ČPZP) a pouze v pracovní dny. Seniorem se rozumí osoba starší
60 let včetně.
Vstup pro děti do 6 let zdarma: Od 5. 1. 2015 v pracovních dnech od 14.00
do 16.00 vstup pro děti 1–6 let v doprovodu rodiče/ů ZDARMA. Věk dítěte
je nutné prokázat. (občanský průkaz, cestovní pas, karta pojištěnce).
Městské školní hřiště Hlinky
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 streetball. Zařízení půjčuje
sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí – šatny s uzamykatelnými
skříňkami, sprchy a nabízí i občerstvení. Díky osvětlení v areálu je po předchozím objednání možné sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je
v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace: 311 740 153.
Angličtina Open English – www.open-english.cz
Proč začít s angličtinou již v útlém věku? Zveme vaše děti na zápis do
druhého pololetí!
Přijďte se k nám podívat na naši výuku, která děti baví a posouvá jejich
angličtinu mílovými kroky vpřed. Děti 0–3 roky: pondělí 16.30–17.15,
4–5 let: pondělí 17.30–18.15 a středa 17.00–17.45, 5–6 let: středa
18.00–18.45, 6–7 let: úterý 17.30–18.15. Podpořte své děti v rytmizaci
a zapojení se do hry. Interaktivní CD myšky Millie s českými básničkami
a rýmovačkami. Výborná zábava nejen do auta, ale i na doma. K osobnímu
odběru u nás v Open English nebo na www.myskamillie.cz
RC Slunečnice, www.rcslunecnice.cz
Bezručova 928, budova Komunitního centra, 2. patro, Beroun, tel.:
603 141 700, 311 510 541, e-mail: info@rcslunecnice.cz
Dětský maškarní karneval 7. 2. od 14.00 do 17.00 hodin v berounské
sokolovně. Soutěže, tanec, tombola a občerstvení. Děti v masce za doprovodu rodičů mají vstup zdarma, pro ostatní vstupné 90 Kč.
Píšu rád! aneb O písaři Hynkovi 8. 2. od 10.00 do 16.00 hodin. Seminář
pro děti od 1. třídy ZŠ, které se již učí psát psacím písmem. Seminář
vede Mgr. Irena Heřmanská. Seminář si objednejte do 4. 2. a složte
zálohu 200 Kč na č. ú. 77075/5500
Kurz home-made výrobků – ekologické výrobky do domácnosti 9. 2.
19.00–20.30 hod. Vyrobíme si domácí eko gel na praní a eko tablety do
myčky. Rezervace nutná do 5. 1., cena za kurz 180 Kč včetně materiálu.
Kurz vede Karolina Baladová.
Animování s Animatějem 28. 2. 14.00–17.00 hodin. Napadlo vás někdy
natočit si vlastní film, pohádku nebo videoklip? Stanete se spolutvůrci
krátkého animovaného filmu na téma „Jaro už je za dveřmi“. Dílna je
vhodná pro děti od 9 let. Vstupné 190 Kč. Rezervujte si místo do 25. 2.
a složte zálohu 100 Kč.
O perníkové chaloupce 12. 2. od 16.00 hodin. Klasická pohádka o Jeníčkovi Mařence, kterou zahraje divadlo Cirkus Žebřík. Vstupné 50 Kč za
osobu.
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Samaya, Alternativní centrum pro setkávání
Beroun-centrum, www.samaya.cz, tel.: 605 583 469, www.potkavani.cz,
777 079 118
Rezervace na všechny akce je nezbytná, děkujeme a těšíme se na
vás.
7. 2. 14.00–18.00 Mohendžodáro, Tantra jóga pro ženy. 9. 2. 9.00–
10.30 Maminky zpět do práce – začátek kurzů ZDARMA. 9. 2.
11.00–12.30 Kroky k zaměstnání pro ženy 50+ – Začátek kurzů
ZDARMA. 10. 2. 9.00–10.30 Virtuální univerzita – Barokní architektura v Čechách – první přednáška, přijďte se podívat a přihlásit!
10. 2. 11.00–12.00 Počítačové kurzy pro seniory! Cena 375 Kč za
5 lekcí – naučte se ovládat počítač a internet. 17. 2. 9.00–10.30
Společná snídaně – „Daňové přiznání za 2014“ – staňte se součástí
skupiny podnikatelek z Berounska, které vás podpoří, doporučí svým
kontaktům a pomůžou s rozvojem vašeho podnikání. 24. 2. 9.00–
10.30 Virtuální univerzita – Barokní architektura v Čechách – druhá
přednáška, poslední možnost přihlásit do tohoto semestru! 1. 3.
8.30–12.00 Veganské dobroty – vaříme a ochutnáváme lahodné,
zdravé pokrmy ohleduplné ke zvířatům.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná. Boccia.
Podle domluvy možný i pronájem tělocvičny o sobotách a nedělích.
(ping pong, badminton) Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch,
šaten. Půjčujeme rakety, míče apod.
Objednávky na 311 622 572 po 15.00 nebo hriste@2zsberoun.cz.
Strollering – kočárkování, www.strollering.cz/barbora-trhlikova
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI KOČÁRKOVÉHO VĚKU.
STROLLERING JE „MATEŘSKÁ V POHYBU“ A „TAK TROCHU JINÁ PROCHÁZKA“. I v chladném počasí se dá s kočárky cvičit venku. Přijďte se
přesvědčit ve středu od 10.00 k Litavce nebo v pátek od 10.00 k Berounce! Kdo radši cvičí pod střechou v teple, může se k nám připojit na
INDOOR STROLLERING – cvičení maminek v pondělí od 9.30 v herně
RC Slunečnice, kde se děti báječně zabaví. Aktuální informace včetně
rozvrhu a rezervačního systému najdete na webových stránkách
www.strollering.cz/barbora-trhlikova a na www.facebook.com/StrolleringBeroun. Kontakt: e-mail: barbora.trhlikova@strollering.cz
Studio Kytka, www.studio-kytka.cz
Některé dny máme volná místa ve Školičce Kytičce. Kurz Hrátky
s nemluvňátky 1–3/14 pro děti od 9 měs. do 1,5 roku ve čt v 8.45
hod a pro děti od 1,5 do 2,5 roku ve čt v 10.40 hod, kurz lze kombinovat s aqua-aerobikem pro maminky s hlídáním dětí ve čt od
9.35 hod. 5. 2. Dráhy k překonání – trénink lokomoce a rovnováhy,
12. 2. Vařila myšička kašičku – experimentování s materiály, 19. 2.
Cvičení maminek se zátěží miminek, 26. 2. – Dřevěné hračky 5. 2.
Překážkové dráhy, 12. 2. Výroba masky – materiály, barvy, 19. 2.
Skládání a stavění – puzzle, kostky, jemná motorika, 26. 2. Karneval,
tanečky. Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma
průběžně. Probíhají kurzy 1–3/15 plavání miminek a dětí od 6 měs.
do 6 let i plavání v Akádě pro děti 4–7 let, můžete se přidat na
poslední volná místa. Rodinná plavání st, pá a so od 13, 14, 15
a 16 h. Aqua-aerobic v po s Ivou od 17.45 a 18.30 a 19.15, ve st
s Terezou od 18 a 18.45, ve čt s Pavlou od 18 a 18.45 a v pá s Monikou
a Markétou od 18 hod. Cvičení v bazénu pro těhotné čt 19.30, služby
porodní asistentky.
TJ Lokomotiva Beroun o.s., www.lokomotivaberoun.cz
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na webu – informace
recepce Sportcentrum tel.: 311 626 950. Navštivte cvičení pro ženy
v tribuně – čtvrtek 18.–19. hod. Cvičení probíhá ve svižnějším
tempu, s velkými míči, ale také s malými gumičkami a činkami. Obsahuje velké množství posilovacích cviků kombinovaných s rehabilitačními a obohacené o prvky jógy. Sledujte na našich stránkách
AKTUALITY a slevový program – TRVALE SNÍŽENÉ CENY NA SLENDER
STOLY A VACUSHAPE! Najdete nás i na FACEBOOKU. NOVĚ – TENISOVÁ HALA – pronájem do konce března – SOBOTY a NEDĚLE –
250 Kč/hod.
Výcvik psů, www.doguniversal.cz
Barbora Vlasáková, Křižatky, Králův Dvůr, tel.: 732 622 529
Nabízím výcvik psů – na věku a plemenu nezáleží. Preferuji pozitivní
motivaci, a to jak u psa, tak majitele. Možnost přípravy na zkoušky
nebo základní poslušnost pro pejska v rodině. Výcvik probíhá individuálně, časově se přizpůsobím vám. Možnost výuky ve vašem okolí.
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Dílny pro tvořivé
IDEA-CREATIVE: tel.: 724 860 811, www.idea-creative.cz
KRÁMEK A DÍLNA U Duhové palety: tel.: 311 622 246, www.tvorivost.cz
TVOŘENÍČKO: tel.: 777 250 161, www.tvorenicko.websnadno.cz
ATELIÉR NA VYHLÍDCE: 775 276 223, www.ateliernavyhlidce.webnode.cz

2.

Korálkový klub
PO 16.30

U Duhové palety

4. Lojová krmítka pro ptáčky
ST

Idea Creative

5. Turecká spirála – šitý šperk
ČT 16.30

U Duhové palety

7. Pletení z pedigu – začátečníci
SO 9.00

U Duhové palety

11. Valentýnská výzdoba z vlny
ST

12. Patinování
ČT 16.30

Idea Creative

U Duhové palety

14. Šperky z FIMO
SO 9.00

U Duhové palety

16. Základy šití na stroji
PO 16.30

U Duhové palety

18. Piškvorky do kapsy
ST

Idea Creative

19. Paličkování – začátečnice
ČT 16.30

U Duhové palety

Pohádkové víly z ovčího rouna
21.
SO 9.00
U Duhové palety
Pet Art
25.

ST 16.30

U Duhové palety

Decoupage na dřevěné výřezy
ST

Idea Creative

26. Americká vitráž
ČT

28. Scrapclub
SO 9.00

U Duhové palety
U Duhové palety

Masopust se na Berounsku
bude slavit až do března

M

asopustní veselí se bude na
Berounsku odbývat po celý
únor a mnohde ještě v březnu.
Jeden z největších a svou tradicí nejstarších masopustů pořádají tradičně v Zadní Třebani. Konat se tam
bude v sobotu 14. února. Program
již 26. ročníku Poberounského
masopustu začne na návsi před
devátou hodinou zabijačkou. Na
stylovém jarmarku budou kromě

Masopusty v okolí
7. 2. VŠERADICE
14. 2. ZADNÍ TŘEBAŇ
28. 2. NEUMĚTELY
7. 3. SRBSKO
výrobků řemeslníků k dostání preclíky, perníky, koláče, pečené maso,
víno, medovina. V 9.30 bude odstartováno ﬁnále soutěže Školní palačinka, v níž změří síly dětští kuchaři.
Počínaje 10.15 se na improvizovaném jevišti postupně představí staropražská kapela Třehusk, kejklíř
Petr Theimer, dětská lidová muzika
Notičky a taneční skupina Proměny.
Chybět nebudou ochotníci s tradiční masopustní fraškou a symbolickým pochováním Masopusta. Poté
se maškarní průvod vydá obcí.
Masopustní oslavy uzavře v neděli
15. února od 14.00 dětský karneval. n
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Atleti jsou před mistrovstvím ve skvělé formě
Druhý lednový víkend hostila
pražská nafukovací hala atletický
přebor Středočeského kraje jednotlivců v kategoriích dorostu, juniorů,
dospělých, mladšího a staršího
žactva. Berounští atleti podali skvělé výkony, které jsou dobrým příslibem pro mistrovství republiky
konající se v průběhu února.

V sobotu si ze Strahova odvezly zlaté
medaile Nikola Dyrynková za 60 m
překážek, která přidala i bronz za
dálku, a Bára Stýblová, která zvítězila v běhu na 1500 m. Dvě stříbra
vybojovala Kateřina Pelichovská 60
m a 200 m. V neděli si v kategorii
staršího žactva již tradičně nejlépe
vedla sprinterka Eliška Kordová,

která zvítězila v běhu na 60 m a na
300 m byla druhá. V náročné disciplíně ve skoku o tyči brala Justýna
Holubová za výšku 300 cm zlato
a Simona Šamanová bronz. Dvě
závodnice na stupních vítězů měla
Lokomotiva Beroun i v běhu na 800
m, když Kristýna Prouzová doběhla
druhá časem a Anita Žáková třetí.

Mladší žáci Ondřej Škrland vybojoval zlato za dálku a 60 m a Adam
Sudek tři stříbra za dálku. Oba se
výrazně podíleli i na stříbru štafety
4x200 m. Úspěšná byla pro berounský oddíl i patnáctistovka: Michal
Smetana zvítězil a Karolína Plzáková byla za druhá.
Jitka Šafránková n

Fotbalisté bojují o poháry
Děti se ve školce učí,
s emblémem Berouna
jaké potraviny jsou zdravé

K

Roku berounského medvěda,
kterým si Beroun připomíná
750. výročí od první písemné zmínky o městě, se připojují i berounští
fotbalisté. Od konce ledna až do
konce února pořádají Zimní fotbalový turnaj právě u příležitosti tohoto významného výročí.
Turnaje se účastní šest mužstev
dospělých hrajících krajské soutěže:
SK Chyňava, SK Nižbor, SK Hostomice, FK Olympie Zdice, AFK Loděnice a FK Hořovicko B. Celkem bude

na stadionu ČLU Beroun v ulici Na
Máchovně odehráno patnáct zápasů, na které jsou fanoušci srdečně
zváni. Vítězům turnaje budou předány poháry s emblémem města
Berouna. Na fanoušky čeká kromě
sportovních a fotbalových zážitků i
šance zajímavé výhry. Všechny vstupenky na zápasy jsou totiž slosovatelné. Losovat se budou několik dní
po skončení turnaje. Vyhrát můžete
například LED Smart TV, kterou
věnoval pan Lehmann.
(tm) n

4. 2. 19.00 SK Nižbor – SK Hostomice
8. 2. 11.00 FK Olympie Zdice – SK Chyňava
13.00 FK Hořovicko „B“ – AFK Loděnice
11. 2. 19.00 SK Chyňava – SK Hostomice
14. 2. 11.00 SK Hostomice – FK Olympie Zdice
13.00 SK Chyňava – FK Hořovicko „B“
18. 2. 19.00 FK Olympie Zdice – AFK Loděnice
20. 2. 19.00 AFK Loděnice – SK Nižbor
22. 2. 13.00 FK Hořovicko „B“ – SK Nižbor
25. 2. 19.00 AFK Loděnice – SK Chyňava
28. 2. 11.00 SK Hostomice – FK Hořovicko „B“
13.00 SK Nižbor – FK Olympie Zdice

Za obrázek si prošla Národní
divadlo od základů po střechu

Z

ajímavé výtvarné soutěže se koncem loňského roku zúčastnily děti
ze školní družiny při ZŠ Závodí. Stačilo namalovat budovu Národního
divadla v Praze apak čekat, na vyhlášení výsledků. Několik jedinců se pustilo do práce a soutěžní snímky

odeslalo. Po Novém roce pak přišly
radostné výsledky: Ve druhém oddělení družiny totiž byla vítězka Verunka
Veleva, která získala vstupenku na
Vlastivědnou procházku do Národního divadla. A to ne ledajakou, od
základů až po střechu.
(kh) n

U

ž léta provází vzdělávací program v MŠ Tovární doprovodný projekt nazvaný Pan Vitamín.
S dětmi rozebíráme složení stravy
ve školce, rozhodujeme, co asi je
a není zdravé, proč, zařazujeme
potraviny do potravinové pyramidy. Nyní jsme využili i projektu
Zdravá 5, jehož cílem je motivovat
děti kautomatickému přijetí zásad
zdravé výživy a jejich přirozenému
zařazení do životního stylu. Nadační fond Albert poskytuje základ-

Tipy na jarní prázdniny:
Středověký žalář i muzeum kuchařky

Z

ůstanete během jarních prázdnin
doma? Pokud se nechystáte na
hory, nabízíme vám několik tipů, jak
jarní prázdniny, které v Berouně
potrvají od 16. do 22. února, prožít
zajímavě i v okolí Berouna.
Berounský aquapark
Bazén s párou je otevřen od úterý
do pátku od 7 do 22, v pondělí od 14
do 22 aovíkendech od 8 do 22 hodin.
Atrakce jsou v pracovní dny přístupné
od 14.00 do 21.30 a o víkendu od 10
do 21.30. Vstup pro děti do 6 let
v doprovodu rodiče/ů je zdarma, ato
v pracovních dnech od 14 do 16
hodin. Více na www.tipsportlaguna.cz
V žaláři magistra Kelleyho
Kromě návštěvy hradu Křivoklátu se
můžete v areálu hradu vydat na netradiční expedici, a to díky nové zážitkové hře pro 2–6 lidí nazvané
Kelleyho žalář. Budete uvězněni ve
středověkém žaláři, ve kterém byl
v 16. století vězněn alchymista
Edward Kelley. Postupným luštěním
hádanek a šifer, ve snaze získat klíč
od vstupních dveří, získáváte možnost otevírat jednotlivé skrýše. Hra
nevyžaduje žádné odborné znalosti,
nebo schopnosti. Není ale příliš vhodná pro děti předškolního věku. Cílem
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ním a mateřským školám vzdělávací program zdarma. Lektorka
seznámila děti v jednotlivých třídách s potravinami a upozornila
na pravidlo pěti porcí ovoce a zeleniny denně vnašem jídelníčku. Děti
si s lektorkou sestavily snídaňový
talíř, společně si zacvičily, protože
i pohyb patří ke zdravému životnímu stylu. Z připravené zeleniny
a ovoce vytvořily na talířku pěkné
obrázky a ty nakonec snědly.
Radka Zbuzková n

hry je rozvíjet všímavost, spolupráci
ve skupině, dětskou zvídavost
a schopnost hledat souvislosti. Více
na www.kellyhozalar.cz
Do rodiště slavné kuchařky
V lednu uplynulo již 230 let od narození autorky nejvyhlášenější české
kuchařky Magdaleny Dobromily Rettigové. Letos si navíc připomeneme
i 170. výročí od jejího úmrtí. Ideální
příležitost navštívit muzeum v její
rodné vísce Všeradice. Nachází se
v budově někdejšího špýcharu. Jeho
součástí je i interaktivní výstava
pojednávající o jejím životě a díle,
kterou vás hlasem provází herečka
Simona Stašová. Expozice nabízí osm
originálních zastavení, při kterých
se nebudete nudit. Nebo snad víte,
co to znamená kapoun či kolník? Více
na www.zamecky-dvur.cz.
Zimní stadion Beroun
Zabruslit si můžete na zimním
stadionu Beroun. Aktuální rozpis
ledové plochy najdete na webu
www.zsberoun.cz. Program ledové
plochy je vždy na minimálně jeden
týden dopředu uveřejněn také
ve vývěsce zimního stadionu Na
Ostrově. K dispozici je i půjčovna
bruslí.
(tm) n
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Nejlepšími sportovci jsou atlet a plavec
J

ména nejlepších sportovců Berounska za rok 2014 jsou již známa. Vyhlášeni byli v pondělí 12. ledna v sále České pojišťovny. Celkem
bylo předáno ocenění dvěma desítkám jednotlivců v kategorii dospělí
a mládež. Na prvním místě v kategorii mládeže se umístil plavec
Tomáš Ludvík. Vítězem hlavní kategorie, tedy jednotlivců dospělých
se stal atlet Antonín Klika. Vyhlášeno bylo i pět nejlepších týmů v kategorii junioři, z nichž odborná
porota na nejvyšší příčku dosadila
výběr okresního fotbalového svazu
Beroun U13. V kategorii týmy –
dospělí byli nejvyšší cenou oceněni
SK Kelti 2008.
Cen se ale rozdalo ještě víc.
Vyhlášena byla Hvězda Berounské-

ho deníku i Cena města Beroun.
Poprvé se udílela také cena
Fair-play. Tu získal Karel Fuxa.
Při utkání fotbalové třetí třídy Svatá
– Karlštejn zůstal ve vápně hostů
po souboji ležet gólman hostů. Jeho
spoluhráč vzal míč do ruky a šel
zkontrolovat zdravotní stav brankáře, hra však ještě nebyla přerušena a sudí nařídil pokutový kop
za hraní rukou. Vzhledem k tomu,
že penalta byla nařízena spíše
po nedorozumění, kapitán Svaté
Karel Fuxa úmyslně pokutový kop
neproměnil a poslal míč ze značky
penalty do autu. Za toto gesto vyjádřili protihráči Karlu Fuxovi respekt
za férové vyřešení situace a zachování ducha fair play.
Text a foto Petra Lišková n

Veslaři zahájili rok na řece

R

ok 2015 každý zahájil jiným
způsobem, někdo dlouho
vyspával po bujarých oslavách, jiný
se zas věnoval sportu. Veslaři
v Berouně zahájili rok po svém
a vypravili se po poledni na řeku
Berounku. Pokračovali tak v tradici
z minulého roku. Letos však počasí

veslařům nepřálo, Berounka byla
zamrzlá, tudíž nezbývalo nic jiného,
než nasednout na nepotopitelné
lodě a probourat si zkrátka cestu
mezi ledy. Nakonec si veslaři sledem
poradili, zaveslovali si a dodrželi
tak tradici: Jak na Nový rok, tak po
celý rok.
Tomáš Brůžek n

Sportovní utkání
1.

ČLU Beroun „A“ – FK Hořovicko „A“
NE

17.00

Hřiště UMT Na Máchovně

8. ČLU Beroun „A“ – Nové Strašecí
NE 17.00

Hřiště UMT Na Máchovně

15. ČLU Beroun „A“ – SK Černolice
NE 17.00

Hřiště UMT Na Máchovně

Beroun „A“ – FK Olympie Zdice
21. ČLU
SO 11.00
Hřiště UMT Na Máchovně
28.

Karlštejn – SK Tlustice
SO

16.00
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Hřiště UMT Na Máchovně

Dospělí – jednotlivci:
1. Antonín Klika (Lokomotiva Beroun) – atletika
2. Martina Slabá (Škola bojových umění Oheň a voda v Berouně) –
tradiční čínské bojové umění Chen Taijiguan
3. Zdeněk Liehne (MK BTČ Beroun) – praktická střelba
4. František Bulava (Lokomotiva Beroun) – triatlon
5. Tomáš Pokorný (T.B.C. Králův Dvůr) – ﬂorbal
6. David Bernad (IHC Berounští medvědi) – inline hokej
7. Tomáš Ekl (Ironstars Beroun) – běh a triatlon
8. Irena Liehne (MK BTČ Beroun) – praktická střelba
9. Aleš Opatrný (JS Opatrný Hořovice) – jezdectví
10. Martin Šlapák (FK Králův Dvůr) – fotbal
Mládež – jednotlivci:
1. Tomáš Ludvík (Loko Beroun) plavání
2. Nela Halaburdová (SC Eden) – golf
3. Jakub Stelšovský (Sp. Žebrák MTK) – K1
4. Patrik Vydra (ČLU Beroun) – fotbal
5. Dušan Miko (Loko Beroun) – plavání
6. Jana Adámková (BK Hořovice 93) – badminton
7. Eliška Kordová (Loko Beroun) – atletika
8. Tomáš Spáčil (RT Zaječov) – ryb. technika
9. Marek Štulík (Loko Beroun) – plavání
10. Kateřina Pelichovská (Loko Beroun) – atletika
Družstva – dospělí:
1. SK Kelti 2008 (hokejbal)
2. FK Králův Dvůr (fotbal)
3. HC Berounské Lvice (lední hokej)
4. T.B.C. Králův Dvůr (ﬂorbal)
5. Rugby League Lokomotiva Beroun (rugby league)
Družstva – mládež:
1. Výběr OFS Beroun U13 (fotbal)
2. Štafeta mladší žáci Lokomotiva Beroun (plavání)
3. Mladší žáci IHC Berounští medvědi (inline hokej)
4. Mladší žákyně Lokomotiva Beroun (atletika)
5. Mladší žáci SC Eden (tenis)
Zvláštní ocenění:
Hvězda Berounského deníku – Dušan Miko (plavání)
Cena fair play – Karel Fuxa (fotbal)
Cena města Beroun – Bohumil Souček

Cíl T. Ludvíka: Olympiáda v Tokiu
Loňský rok byl pro berounského plavce Tomáše Ludvíka velmi
úspěšný. A tak není divu, že v kategorii mládeže si došel pro
cenu Nejlepšího sportovce Berounska 2014.
Loni se ti podařilo zaplavat
absolutní berounský rekord.
Z jakého úspěchu jsi měl největší
radost a proč?
Tuto informaci bych poněkud
neskromně poupravil: Absolutní
berounský rekord to sice byl, ale
ten rekord byl můj starší čas. Celkově jsem vroce 2014 vytvořil absolutní berounské rekordy celkem
v11 disciplínách. Vroce 2014 si nejvíce cením zlaté medaile z letního
dorosteneckého (ročník narození:
1998–1999) Mistrovství ČR v disciplíně 200 m znak, kde jsem byl ročníkově ten mladší.
Vedeš si nějakou statistiku:
počet startů, uplava0né kilometry
nebo něco podobného?
Ne, přiznávám, že si řádnou statistiku nevedu.

Jak často
trénuješ?
Každý den
odpoledne
a k tomu třikrát
v týdnu ráno.
Výjimkou je
neděle, tu mám
většinou volnou. Vlastně jen
tehdy, když zrovna nemám nějaké závody.
Věnuješ se ještě nějakému
jinému koníčku, nebo už není čas?
Nějaký volný čas mám, ale jiným
koníčkům než plavání a škole se
nevěnuji.
Máš v plavání nějaký osobní
cíl – jaký?
Olympijské hry v Tokiu v roce
2020
(tm) n
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Masopustní maškary převezmou vládu nad městem
T

radiční Berounský masopust se
za ﬁnanční podpory města uskuteční již v sobotu 28. února. Je tedy
nejvyšší čas začít vymýšlet masku do
masopustního průvodu, který bude
letos v pořadí již čtrnáctý.
Účastníci v kostýmech idiváci se
mohou těšit na veselé taškařice, soutěže istánky s různými pochutinami.
A ani tentokrát nebude chybět série
koncertů v Rodinném pivovaru
Berounský medvěd, kam mají všechny masky vstup za polovic.
Sraz účastníků bude tradičně
v prostorách Rodinného pivovaru
Berounský medvěd, kde od 8.30
bude možnost doladit kostýmy
a posilnit se před cestou na berounské náměstí. Masky, které nepotřebují nic pilovat, mohou přijít rovnou

Masopustní koncert
ZUŠ V. Talicha pořádá 11. 2. od
17.00 hodin v sále školy Masopustní koncert. Během této netradiční akce zahrají a zazpívají se
svými dětmi celé muzikantské
rodiny a to oblečeni v maskách.

Masopust na Černém vršku
Druhý berounský masopust se
bude tradičně konat na Černém
vršku. Maškary s muzikou tam
vyjdou do ulic v sobotu 7. 3. Více
o programu se dočtete v příštím
vydání zpravodaje.

do dvora Muzea Českého krasu,
odkud v 10.00 vyrazí průvod na
náměstí. Do kroku jim bude hrát
Motovidlo aČtyřka Vl. Mužíka. Milovníci vína a piva budou verbovat
kolemjdoucí anakonec se utkají v žertovném přetahování lanem. Dojde
i na volbu krále masopustu, a to jak
mezi dospělými, tak mezi dětmi.
Nakonec maškary převezmou
pomyslnou vládu nad městem přímo
od představitele berounské radnice.

Odpolední část masopustu
odstartuje ve 14.00 v berounském
pivovaru a program složený z oblíbených kapel poběží až do půlnoci.
Chybět nebudou hudební skupiny
jako Happy Sapiens aGeronimo idalší kapely, které budou návštěvníky
bavit napříč různými hudebními
žánry. Podrobný program koncertů
i další informace k masopustnímu
průvodu najdete na facebookových
stránkách

Berounského masopustu. Na
vaše dotazy odpoví také pořadatel
akce Martin Tuček, tel.: 728 183 368.
Martin Tuček n

Pražští amatérští výtvarníci zvou do přírody Výstava zavede

K

rajinou, městem, přírodou je
název další výstavy, která bude
vMěstské galerii Beroun zahájena ve
středu 11. 2. v 17.00 hodin. Svá nejnovější díla na ní představí pětice
amatérských výtvarníků tvořící volné
sdružení Pražských amatérských
výtvarníků PAV.
Uzaložení sdružení stálo ženské
trio Libuše Hlavičková, Marta Kateřina Nedvědová a Marie Vaňková.
Navštěvovaly aidosud navštěvují kurzy olejomalby, výtvarné plenéry aj.
Vroce 2005 do sdružení přizvaly Josefa Beneše a Borise Růžičku, se kterými se setkaly na plenéru v Chlumu
uTřeboně, pořádajícím akademickou

malířkou Věrou Vejsovou. Nejnověji
je ve sdružení Jana Borovanská. Každý
ze zde zastoupených amatérských
výtvarníků se dokáže poprat stématy
přímo vterénu (plenéru), ale ipřenést
svá témata ve skicách, fotograﬁích
a náčrtech do ateliéru a dokončit
obrazy studiově. Každý si vytváří
postupně svůj osobitý styl tvůrčího
vyjadřování:
Libuše Hlavičková pracuje více
v dynamické, zemitější, pastóznější
olejomalbě anahlíží přes rameno velkým malířským vzorům imprese.
Vsoučasné době ale přináší ryze české
motivy. Marta Kateřina Nedvědová se
drží relativně střízlivého, realistické-

ho vyjádření krajiny a přírody. Její
pozornost je nyní soustředěna na krajinu s vodními prvky. Marie Vaňková
tíhne kpohledu na zajímavé přírodní
detaily, krajinné a přírodní motivy
zobrazuje velmi precizně aaž puntičkářsky propracovaně. Josef Beneš
maluje hlavně akvarel až kvaš, ale
také suchý pastel. Boris Růžička představí akryl, který nese stopy ovlivnění
velkými mistry imprese. Obrazy
zachycují nálady, denní doby a roční
období včeské krajině. Jana Borovanská, která tvoří hodně krajinná témata, maluje převážně na cestách, proto
volí menší formát obrazů. Výstava
potrvá do 6. 3. 2015.
(tm) n

Inspiraci pro své obrazy čerpá v brdských lesích

N

a procházku Cestami Brd pozve
v únoru Věra Mačková, jejíž
výstava obrazů se pod stejnojmen-

ným názvem uskuteční v Holandském domě od 21. 2. do 14. 3. Vernisáž výstavy se bude mimořádně
konat v sobotu 21. 2. od 15 hodin.
Věra Mačková žije ve vesničce
Halouny přímo na úpatí brdských
lesů. Z nich čerpá nejen inspiraci
pro své malby, ale také energii
a duševní sílu, což je v jejích obrazech znát, stejně jako láska k přírodě. Ve svých dílech se věnuje zejména lesu, protože ten je:
„pokaždé jiný – sluncem rozzářený
nebo pochmurný a tajemný, na
podzim zlatý – jako vymalovaný barvami, které jsem vídala na obrazech
svého otce, který se ve volných chvílích věnoval olejomalbě...“

S tvorbou začala teprve v roce
2000, kdy ji v době krátké nemoci poprvé napadlo namalovat
obraz. Obraz se povedl, sama autorka je přesvědčena, že se jedná
o duševní odkaz jejího krátce předtím zemřelého otce. Dosud vystavovala v galeriích v Praze, Chlumci
nad Sázavou, Radotíně, v Řevnicích, Mníšku pod Brdy, na zámku
v Dobříši, v Mostě, Týnci nad Sázavou a v neposlední řadě i v Berouně.
Přijďte načerpat energii z jejích
motýlích stromů i lesních cest.
Výstava je otevřena od pondělí
do pátku od 9 do 12 a od 13 do 17
hodin, v sobotu od 9 do 12 hodin.
Alena Šustrová n

do mikrosvěta
rostlin

V

ýstava fotograﬁí Viktora
Sýkory, vědeckého fotografa
pracujícího na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze,
bude v prostorách Domova
seniorů TGM v Berouně zahájena 27. 2. v 10.30 hodin. Jeho
snímky vznikají s použitím technik světelné a skenovací elektronové mikroskopie a získávají
ocenění po celém světě. Vystavené fotograﬁe pocházejí z cyklu
„Tajemství rostlin“ a návštěvníky
výstavy zavedou do neuvěřitelně
rozmanitého a krásného mikrosvěta. Výstava bude trvat do
května a je zpřístupněna i veřejnosti.
(tm) n
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