2/2016
měsíčník
Královského
města Berouna
XIV. ročník zdarma

LIST
Berounský radniční

Uvnitř listu:
n Do MŠ Drašarovy se vrátily
děti n Pomozte městu v boji
s vandalismem n Muzeum
berounské keramiky oslaví první
narozeniny n Ceny Trilobit
Beroun 2016 putovaly
úspěšným filmařům

Beroun hledá nové vedení

D

o nového roku vkročil Beroun bez starosty. Bývalá
starostka Šárka Endrlová rezignovala na svůj post v polovině
prosince ze zdravotních důvodů.
Nadále však zůstává členkou
zastupitelstva. Co bude s Berounem dál, je v rukou jednadvaceti zastupitelů z osmi politických
stran a hnutí, kterým voliči v posledních komunálních volbách
dali prostřednictvím svých hlasů
zastupitelské mandáty. Právě ze

zmíněných zastupitelů musí vzejít budoucí starosta či starostka.
V současné době je statutárním
zástupcem města místostarosta
Ivan Kůs. V praxi to znamená, že
jsou na něj přeneseny všechny
klíčové pravomoci starosty, a to až
do doby, než zastupitelstvo ze svého středu zvolí nové vedení města.
„Protože nedošlo k rozpadu stávajícího většinového uskupení („koalice“), základem bude najít řešení
v jeho rámci. Přitom se však nebu-

deme bránit spolupráci i s dalšími
zastupiteli, kteří o to projeví zájem
podložený dobrými úmysly,“ komentuje současnou situaci Ivan
Kůs. „Každodenní chod města je
plně zajištěn, úřad v čele s tajem-

níkem vykonává své povinnosti
jako dříve,“ dodává místostarosta.
Zasedání zastupitelstva, na kterém by se mělo rozhodnout, se
uskuteční v úterý 9. 2. od 18:00
v KD Plzeňka. (aka) n

Rozložení mandátů v zastupitelstvu po volbách 2014
(v abecedním pořadí)

n ČSSD

3 mandáty

n KSČM

2 mandáty

n Nezávislí Berouňáci

6 mandátů

n ODS

2 mandáty

n Politické hnutí ANO 2011

3 mandáty

n PRO BEROUN

1 mandát

n Strana zelených a Beroun sobě

2 mandáty

n TOP 09

2 mandáty

Medvědí bratři Vojta, Kuba a Matěj slavili své 16. narozeniny.
Na reportáž se můžete podívat na straně 14. Foto: Zdeněk Zůna

Most na Zavadilku aktuálně: oprava se odkládá
P

odle sdělení odboru dopravy Středočeského kraje není
možné, aby rekonstrukce mostu
na Zavadilku probíhala v zimním
období, které je pro stavbu klimaticky nevhodné.
„Vzhledem k tomu, že uzavírka mostu musí být koordinována s výlukami Správy železniční
a dopravní cesty, nelze předpokládat zahájení prací dříve než
v roce 2017. Zatím neproběhlo
ani zadávací řízení, není tedy
znám přesný harmonogram stavby ani zhotovitel,“ řekl vedoucí
odboru dopravy Středočeského
kraje.
Místostarosta města Ivan
Kůs rozhodnutí Středočeského kraje kvituje s povděkem.
„V reakci na požadavky občanů na prosincové schůzce se
zástupcem investora stavby
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jsem řediteli Krajské správy
a údržby silnic adresoval dopis,

ve kterém jsem jej žádal o nové
prověření navrhovaného tech-

nického řešení opravy. Šlo nám
hlavně o to, jestli je toto řešení nezbytným a jediným technologicky možným. Přesunutí
termínu opravy mostu považuji za výsledek společné snahy
města Beroun a občanů,“ řekl
místostarosta.
Místostarosta se také zúčastnil jednání s hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou
na téma rekonstrukce mostu
na Zavadilku. Hejtman na schůzce zdůraznil, že oprava mostu
se neruší, pouze se přesouvá
na příští rok. „Budeme hlavně
usilovat o změnu technologického řešení uzavírky mostu po dobu
rekonstrukce,“ uzavřel Ivan Kůs.
Na jednání se probírala i plánovaná rekonstrukce ulice Plzeňská
a příprava výstavby Jižního obchvatu. (aka) n
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Krátce
n Nově vzniklý odbor školství a
volnočasových aktivit městského
úřadu od ledna řídí Mgr. Radka
Papai. V její gesci je zejména agenda školství, sportu, kultury, vztahy
s partnerskými městy, cestovní
ruch a propagace města. n

Jedná se o snížení
rychlosti v ulici
Na Hrázi

V

ulici Na Hrázi, kde byla před
časem zrušena obytná zóna
a s ní i nejvyšší dovolená rychlost 20 kilometrů za hodinu, je
nyní šance, že se její obyvatelé
opětovné snížení rychlosti přece
jen dočkají. „Upozornil jsem, že
občané žijící v této lokalitě by snížení rychlosti z nynějších 50 kilometrů za hodinu na 30 uvítali,
a požádal jsem odbor dopravy,
aby se tímto problémem zabýval,“
řekl místostarosta města Ivan
Kůs. Komunikace v ulici Na Hrázi
totiž nesplňuje technické parame-

V mateřské škole Drašarova
se děti vrátily do svých tříd

N

a začátku ledna se svým dětem
znovu otevřela mateřská škola
v Drašarově ulici. Stavební projekt
v hodnotě téměř 10 milionů korun
podpořený z Operačního programu Životního prostředí zahrnoval
zateplení všech pavilonů školky,
hospodářské budovy i spojovací
chodby. Byla také provedena dostavba obvodového zdiva, výměna oken
a vchodových dveří, položila se nová
dlažba na terasách a školka má nyní
novou barevnou fasádu. Čelní budovu zařízení zdobí velká duha, neboť

školka má ve svém názvu Duhová.
Během této rekonstrukce byly
nad rámec projektu provedeny i další práce, které zařizovala ředitelka
školy. Jednalo se o výměnu rozvodů
v kuchyňkách včetně podlah a obkladů a pořízení nových kuchyňských linek. Dále bylo provedeno
malování celého objektu, výměna
několika vnitřních dveří, obnova
světel ve všech třídách, chodbách
i kabinetech. Ve třídách bylo vyměněno lino a pořízeny nové koberce.
Tyto práce byly hrazeny zčásti z úče-

lového příspěvku školy, ale také čerpáním jejího rezervního fondu.
„Cením si aktivního přístupu
ředitelky Naděždy Železné a jejího
kolektivu zaměstnanců. Náročné
stěhování veškerého vybavení z pronajatého skladu a z pracovišť mateřských a základních škol, ve kterých
byly děti z této mateřské školky
po dobu rekonstrukce umístěny,
proběhly i díky nim v pořádku a školka tak mohla být otevřena ve slíbeném termínu 4. ledna,“ pochvaluje
si místostarosta Ivan Kůs. (aka) n

Útočník chtěl strážníkovi sebrat zbraň
try obytné zóny a tak lze snížení
rychlosti v této oblasti vyřešit
jedině zákazovou dopravní značkou. „Podmínkou snížení rychlosti v jakékoli oblasti města je
souhlas Policie ČR. Budeme tedy
s jejich zástupci o této možnosti
jednat,“ doplnil vedoucí odboru
dopravy Miroslav Jerling. (aka) n

Nabídka pronájmu
garáže
Město Beroun nabízí k pronájmu od 1. 3. 2016 garážové stání v budově bez čp/če, která je
součástí pozemku st. 4083/1
v k. ú. Beroun (bývalá kotelna
v Berouně-Hlinkách). Cena
za garážové stání je 1.500 Kč/
měsíc/automobil, 450 Kč/měsíc/motocykl. Zájemci se mohou obrátit na městský odbor
majetku a investic. n
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n Hlídka městské policie zasahovala na vlakovém nádraží,
kde se opilý muž
začal chovat velmi agresivně.
Po příjezdu strážníků je dokonce
napadl a byl pak odvezen na obvodní oddělení Policie ČR. Na oddělení
se agresor pokusil strážníkovi vzít
služební zbraň, a proto byl zpacifikován a předveden k dozorčímu
Policie ČR. Vzhledem k mužovu nevyzpytatelnému chování a značné
opilosti byla přivolána záchranná
služba. Agresor však napadal i záchranáře, a proto jej policisté znovu
zpacifikovali a odvezli do nemocnice na podrobné vyšetření. Lustrací
bylo zjištěno, že muž se v minulosti
již pokusil o sebevraždu.
n Na služebnu strážníků telefonoval muž s oznámením, že na křižovatce ulic Košťálkova a Třída Míru
stojí před přechodem pro chodce
dodávka a znesnadňuje tak výhled

do vozovky. Po příjezdu na místo
hlídka provedla lustraci vozidla
a zjistila jeho majitele, který se
záhy na místo dostavil. Strážníci
mu udělili blokovou pokutu a pod
jejich dohledem vůz přeparkoval.

Aktuality
strážníci informují
n Strážníci při obchůzce centra města zjistili, že v ulici Na Klášteře parkuje vozidlo s protrženou olejovou
vanou. Olej vytekl na ulici a povrch
vozovky byl kluzký. Hlídka vyhledala
majitele vozidla, zkontaktovala ho
a zavolala také hasičskou záchrannou službu. Hasiči olejovou skvrnu
posypali sorbentem a majitel vozu
po svém příjezdu na místo souhlasil,
že úklid sorbentu si domluví s pracovníky Technických služeb.
n Policisté obvodního oddělení Policie ČR požádali strážníky městské
policie o asistenci u vlakového nádraží, kde se nachází mladík, který
měl předtím poškozovat zaparkova-

ná vozidla ve Slapské ulici. Zatímco
policisté jeli do Slapské prověřit
oznámení, strážníci na vlakovém
nádraží našli mladého podnapilého muže s ránou na hlavě, kterou si
přivodil pádem na zem. Když muže
ztotožnili, hlídka městských strážníků zavolala záchrannou službu
a odvezla mladíka do nemocnice.
n Městskou policii telefonicky kontaktoval oznamovatel s tím, že v ulici K Nádraží hoří garáž. Hlídka byla
na místě ve 23:30, na místě našla
bezdomovce, kteří naštěstí nebyli
ranění. Hasiči přivolaní strážníky
požár uhasili krátce po půlnoci,
k zahoření došlo od svíčky zapálenou bezdomovci.
n Vzhledem k nízkým teplotám
strážníci provádějí kontroly lokality
Na Podole, kam se lidé bez přístřeší často uchylují na noc a hrozí jim
zmrznutí. V lednu tam opravdu
objevili muže, který byl ve špatném
zdravotním stavu a silně podchlazený. Hlídka pro něj zavolala záchrannou službu. (aka) n
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Muzeum bude mít
pobočku v Hořovicích

M

uzeum Českého krasu, p. o.
obnoví v letošním roce pobočku muzea v Hořovicích. Základ
hořovické muzejní sbírky tvoří
předměty z Hořovicka shromážděné pro Národopisnou výstavu
českoslovanskou (1895), které byly
později značnou měrou rozšířeny
prostřednictvím darů místních významných občanů, ale hlavně sbírkotvornou činností správců muzea.
Mezi nejvýznamnější donátory
muzea patřila sl. Anežka Erbenová,
která položila základ fotografické
sbírky. O rozmnožení sbírkového
fondu, jeho uspořádání a evidenci
se pak nejvíce zasloužil právník
a archeolog JUDr. et PhDr. Josef
Maličký, který se stal správcem muzea v roce 1949 a působil v této
funkci až do své smrti v roce 1969.
Nové stále expozice vznikající
v prostorách Starého zámku budou vycházet právě z těchto sbírkových fondů a budou se věnovat
například vzniku muzea v Hořovicích nebo představí mnohaletou
a slavnou historii zpracování kovu
ve městě (cvočkářství, slévárenství). Dana Hradilová n

Rada města vyzývá občany,
aby nebyli k vandalismu lhostejní

P

rojevy vandalismu hyzdí město. Jedná se zejména o sprejerství (graffity). Radou města zřízená
pracovní skupina pro řešení problematiky graffiti proto připravuje
projekt účinné prevence vzniku
graffiti a jeho odstraňování. Před
samotným spuštěním projektu je
v plánu také diskuze s veřejností
na toto téma.
Jedna z cest, jak zamezit to-

L

ávka na cyklostezce spojující Beroun a Srbsko byla v závěru ledna zkolaudována. Na rekonstrukci lávky poničené povodněmi se
podařilo získat dotaci v hodnotě 2.2 milionu korun z Ministerstva dopravy ČR, stavbu provedla firma Strabag. I přes počáteční průtahy
způsobené nezájmem firem o zakázky malého rozsahu je lávka tedy
nyní připravena uvítat cyklisty a turisty v nové sezoně. n

Ohňostroje podle nových pravidel

P

yrotechnické výrobky a zacházení s nimi upravuje nový zákon č. 206/2015 Sb. Podle zákona
je nyní nutné nahlásit obci a hasičskému záchrannému sboru každý
ohňostroj, který obsahuje celkem
více než deset kilogramů výbušných látek. Jak stanový zákon, odpalování pyrotechnických výrobků
o hmotnosti nad deset kilogramů
čistého obsahu výbušných látek celkem podléhá ohlašovací povinnosti
podle § 32 odst. 2 a je dovoleno
pouze výrobci, dovozci či distribu-
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torovi nebo osobě s odbornou způsobilostí. Taková osoba je povinna
nahlásit provedení ohňostroje
obecnímu úřadu a hasičskému záchrannému sboru Středočeského
kraje, a to nejpozději dva pracovní
dny před jeho provedením.
Pokud tedy plánujete třeba
narozeninovou oslavu spojenou
s malým ohňostrojem, kdy celková
hmotnost pyrotechnických výrobků
nepřesáhne deseti kilo čistého obsahu výbušných látek celkem, nic
nahlašovat nemusíte. (aka) n

muto nešvaru, je spolupráce
s veřejností. Rada města se proto k tomu rozhodla přijmout tuto
výzvu:
Rada města Beroun je znepokojena množícími se případy poškozování majetku, který
je nejen ve vlastnictví města,
ale také jiných subjektů včetně
majetku soukromého. Dochází
přitom nejen k narušování stavebního stavu a vzhledu nemovitostí, ale také k poškozování
veřejné zeleně a dokonce i památek, jako jsou například sochy a památníky. Odstraňování
následků tohoto vandalismu
stojí nemalé prostředky, které
jsou vynakládány na úkor financování pro veřejnost potřebných projektů. Samostatnou
kapitolou tohoto vandalismu je
sprejerství – graffiti. Pachatelé
této činnosti se přitom neštítí poškozovat ani památkově chráněné objekty či sakrální stavby.

Přes všechnu snahu bezpečnostních složek ve městě se ukazuje, že bez spolupráce se širokou veřejností nelze pachatele
těchto skutků účinně odhalovat
a postihovat.
Rada města proto vyzývá
občany města, kteří nejsou
lhostejní ke svému okolí, aby
případy vandalismu, se kterými se setkají, neprodleně
hlásili Městské policii – linka
156 nebo na Policii ČR – linka 158 nebo 974 872 700. Při
oznamování lze požádat o to,
aby osobní údaje oznamovatele nebyly zveřejněny, což bude
respektováno. V případě, že
informace oznamovatele povede až k potrestání pachatele, je město Beroun připraveno oznamovateli poděkovat
formou vyplacení finanční
odměny.
Schváleno Radou města dne
11. 1. 2016 n

Bude vybrána nová firma spravující
městský informační systém

V

lednu 2016 skončila dvacetiletá smlouva se společností Inform v.o.s, která pro
město Beroun zajišťovala komplexní správu reklamní agendy.
Jednalo se o zajištění instalace
a údržby směrovek s městskými
a reklamními cíli na sloupech
veřejného osvětlení, dále přístřešků, označníků a skříněk
pro jízdní řády u zastávek, výlep
plakátů na vyhrazené plochy,
správa úředních desek, deseti
informačních tabulí a také deseti nosičů Street Gallery.
V novém roce chce město
některé úkoly přidělit odbo-

rům dopravy a hospodářské
správy, jiné by mělo zajišťovat
Městské kulturní centrum.
Zcela jistě nejžádanější službou je výlep plakátů, protože
jej využívá velké množství obyvatel. O  výlep plakátů se nově
bude starat město prostřednictvím Městského kulturního
centra. Ředitelka MKC Kateřina Masopustová nyní připravuje personální a technické
řešení výlepu. Zájemci o umístění svých plakátů na městské
plochy mohou kontaktovat
Městské informační centrum
(tel.: 311 654 321). (aka) n
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Muzeum oslaví první rok
svého působení

P

rvní narozeniny Muzea berounské keramiky a jejich
oslava se koná v pátek 26. února.
V 16:30 bude slavnostně zahájena výstava zaznamenávající historii Reinovského domu a roční
působení Muzea berounské keramiky, které v něm sídlí. Od 17
hodin bude následovat beseda
o zapomenuté a znovu nalezené
tradici berounské keramiky s pa-

nem Vladimírem Izbickým a jeho
hostem.
Muzeum berounské keramiky
také shání pro účely chystané výstavy fotografie paní Milady Reinové, poslední majitelky domu
čp. 14 v Zámečnické uličce. Prosíme všechny, kdo by mohli nějaké fotografie poskytnout, aby se
ozvali na tel. 311 577 345 nebo
mail muzeum@mkcberoun.cz. n

Muzeum soutěží o titul
Památka roku 2015
M
uzeum berounské keramiky by si rádo ke svým prvním narozeninám dalo jako dárek
i umístění v soutěži Památka roku
2015. Tuto soutěž vyhlašuje Sdružení historických
sídel Čech, Moravy a Slezska pro nejlepší projekt
a realizaci obnovy budovy
nebo souboru staveb, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické
hodnoty a jsou nositeli specifického charakteru prostředí, jak sdělují stanovy soutěže. Soupeří se
ve dvou kategoriích – menší, kdy

náklady na rekonstrukci památky byly nižší dva miliony korun,
a větší s náklady přesahujícími
dva miliony korun.
Berounské muzeum
keramiky je přihlášeno
do větší kategorie, kde je
i početnější konkurence.
O  titul bude soupeřit 27
staveb z celé republiky,
jako jsou náměstí, vily, hrady,
radnice či kláštery. Vítěz obdrží peněžní odměnu ve výši 100 000 Kč
a umělecký artefakt. Vyhodnocení soutěže proběhne 31. března
v Žatci. (aka) n

K přihlášce do soutěže bylo třeba připojit srovnávací fotografie stavby
před a po rekonstrukci.

Počet návštěvníků muzea za období únor – prosinec 2015:
celkem muzeum navštívilo přibližně 3 500 návštěvníků
do muzejní dílny zamířilo přibližně 900 návštěvníků

Muzeum berounské keramiky nabídne hliněnou fantazii

U

žitkovou keramiku, hliněné plastiky i obrazy můžete až do 6. března vidět v Muzeu berounské keramiky. Na výstavě nazvané
„Keramika s humorem – Hliněná fantazie z Říčan u Prahy“ svá díla představí Václav Kalaš a Eva Novotná, partneři mající společný ateliér v Říčanech. Václav Kalaš vytváří nejraději plastiky, které jsou vhodné do interiérů i zahrad, jeho partnerka Eva Novotná
je glazuje a točí užitkovou keramiku, jako jsou pekáče na maso nebo formy na chleba. Oba keramici jsou pravidelnými návštěvníky
berounských Hrnčířských trhů. V rozhovoru s oběma výtvarníky se můžete dočíst, jak se k hlíně dostali, co je na jejich tvorbě nejvíc
baví či jaké mají plány do budoucna. (mbk) n
Václav Kalaš
Jste absolventem Výtvarné školy Václava Hollara, primárně jste tedy obor keramik nevystudoval. Jak jste se vlastně dostal od obrazu
ke keramice?
Studoval jsem a vystudoval, můj rozptyl je široký.
V keramice jsem viděl díru a tak jsme s Juliánem
(keramik Julius Žembery byl dlouholetým výtvarným partnerem Václava Kalaše) šli na pár hodin
do učení a už to lítalo od kruhu!
V současnosti pracujete s Evou Novotnou. Jedná se spíše o spolupráci, nebo každý zvlášť
vyrábíte své věci ve společném ateliéru?
Ateliér jsme spolu vytvořili stejně tak jako partnerství. Potkali jsme se v Berouně na trzích, já končil,
Evča začínala. Občas jsem s ní dělal v dílně a jel
na trhy. Pomalu jsme vytvořili společnou dílnu
u mě. Co jsem natočil, Eva dodělala a vypálila.
Vytvořili jsme společný domov, dílnu i tvorbu. Já
točím, Eva mě motivuje, dodělává a glazuje. Já
tvořím, Eva mě usměrňuje, kritizuje, barví. Je to
oboustranná jemně prolnutá symbióza, postave-
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ná na vzájemném vnímání a pochopení. Nemám
chuť se zabývat detaily, najdeme je spolu, občas si
vyměníme názory a je to!
Máte nějaké plány a předsevzetí do nového
roku?
Plány? Každý den je nevyzpytatelný, a ať jsem si krom
práce naplánoval cokoli, vždy je to jinak než jsem plánoval a teď již stejně zapomněl. To je ta krása.
A co byste popřál našemu Muzeu berounské
keramiky do budoucna?
Stane-li se muzeum poslem krásných klidných
časů našich předků, nic lepšího nelze chtít.
Eva Novotná
Co vás přesvědčilo se věnovat právě hlíně?
Snad nějaký dětský sen?
Jsem dítě slunce, jak říkal můj tatínek. Ve všech
oborech umění by mi to šlo. Keramiku jsem prostě
chtěla umět a taky jsem pro to udělala maximum.
Mým vzorem byla Dáša Wallerová a dodnes vím, že
je guru jako Václav.
Kdy jste začala tvořit s Václavem? Věnujete

se nyní i plastice? Jaká byla vaše další cesta
poté, co jste se dostala ke keramice?
Jsem učitelka, chvilku. Po dlouhé cestě a starostech o své dvě těžce postižené dcerky jsem našla
únik, útěchu a náboj jak přežít. Holky a cokoli jiného nejde dohromady. Únikem je tvorba po chvílích
a nocích. Nakonec jsem se dostala do Svazu umělců a dělala jsem kurzy pro vysokoškoláky a kamarády. Učila jsem i mé holky, studenty, kamarády
a sebe, ale nikdy jsem nedosáhla cíle – dokonalosti. Začala jsem jezdit na trhy, lidé se vraceli a já
došla až do Berouna, kde jsem potkala Václava. On
končil, já začínala.
Je nový rok, takže i vás se musím zeptat, zda
máte nějaké předsevzetí, plány do budoucna
nebo sny?
Nemůžeme plánovat, každý den je jinak, na práci
mám tři dny v týdnu a to jenom když je vše ok. Bez
Vendy a mých přátel by to prostě nešlo.
A co pro vás znamená Beroun?
Beroun je pro nás řemeslníky pojem – základ. Prostě Řecko je kolébka keramiky a Beroun… je Řecko.
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Masopust se koná v Zadní Třebani a na Černém vršku

R

ej masopustním maškar si
budete moci užít již v únoru.
Příznivci Poberounského masopustu, který se každoročně koná
v Zadní Třebani, se sejdou první
únorovou sobotu 6. 2. Velkolepý
rej maškar s bohatým programem na zdejší návsi se letos
bude konat už posedmadvacáté.

Program začne na návsi v Zadní
Třebani už před devátou hodinou ranní hasičskou zabíjačkou.
Na stylový jarmark se nahlásily
čtyři desítky trhovců doslova
z celé republiky. Na improvizovaném jevišti se pak postupně
představí staropražská kapela
Třehusk, dětská lidová muzika

Notičky, skupina Holky v rozpuku, pěvecký Třebasbor a řevničtí
ochotníci s tradiční masopustní
fraškou. Nebude chybět ani masopustní průvod a pochování
Masopusta. Masopustní oslavy
uzavře v neděli 7. února od 14
hodin ve Společenském domě
v Zadní Třebani dětský karneval.
Pro děti budou připraveny hry,
soutěže, volba nejhezčí masky
i kolo štěstí, bavit je bude kejklíř
Petr Theimer. Vystoupí liteňské
mažoretky a zahraje staropražská kapela Třehusk.
Berounský masopust tradičně pořádaný na konci února se
letos bohužel konat nebude.
„Rozhodli jsme se, že realizovat tento ročník není reálné.
Již loňský ročník jsme při snížené dotaci od města museli
dotovat z vlastních prostředků
a vzhledem ke kombinaci faktorů, kdy částka byla znovu
ponížena a termín masopustu

je záhy po rozdělení dotací, se
od sponzorů nepodařilo získat
včas dostatek prostředků,“ uvedl za pořadatele Martin Tuček.
„V každém případě bych i tak
rád poděkoval kulturní komisi
za projevenou důvěru v tomto
roce i předchozích letech. Věřím,
že se nám do budoucna podaří
opět najít nějaký funkční model
spolupráce,“ uzavřel.
Ani tak ale Beroun o masopustní veselí nepřijde. Masopust
na Černém vršku se konat bude,
a to v sobotu 5. března. Více
o programu se dočtete v příštím
čísle. (aka) n

Masopustní koncert
Masopustní koncert žáků ZUŠ
V. Talicha v Berouně se koná
v pátek 12. února od 17 hodin
v sále školy. Žáci zahrají a zazpívají i se svými rodinami, to
vše v maskách.

Kvůli mrazu byla spuštěna Teplá židle pro bezdomovce

L

ednové teploty klesly pod 10
stupňů, a tak Farní charita Beroun ve spolupráci s městem spus-

tila krizový noční provoz – projekt
Teplá židle. Dovoluje lidem bez
přístřeší zdarma přečkat mrazivou

Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006

N

a telefonní linku 116 006 se
může obrátit každý, kdo se
cítí být obětí trestného činu, a to
bez ohledu na to, zda trestný čin
byl nebo nebyl oznámen. Volat
mohou oběti různých forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc
na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např.
dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům i dětem.
Volat mohou lidé i při pouhém
podezření, že jsou obětí některé
z forem domácího násilí, ať už
fyzického, psychického, ekonomického, či sociálního, stalkingu,
nebezpečných výhružek a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat
pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů,
kterým linka zprostředkuje rychlou a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže
situované kvalitní služby. Linka
poskytuje pomoc také svědkům
trestných činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují
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psychickou podporu a informace
o svých právech a ochraně.
Provozovatel linky Bílý kruh
bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se
odůvodněně obávají, že se mohou
stát obětí trestného činu a svou
situaci potřebují konzultovat.
Vznik a provoz této nové služby
je realizován díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund
Praha a programu Dejme (že)
nám šanci, který je financován
z Norských fondů. Více informací
naleznete na webových stránkách
www.linka-pomoci.cz. V Berouně
se v červnu minulého roku rozjel
projekt Společně proti domácímu
násilí. V jeho rámci byly uspořádány semináře a kurzy pro rizikové skupiny obyvatel. Pokud
máte pocit, že jste vy nebo vaši
blízcí ohroženi domácím násilím, můžete se s důvěrou obrátit
na městský odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, Pod Kaplankou
21, 311 630 235. Tisková zpráva
Bílého kruhu bezpečí n

noc ve vytopené místnosti se sociálním zázemím a představuje tak
prevenci umrznutí či újmy na zdraví. „První letošní Teplou židli využilo sedm osob, vzhledem k aktuální
předpovědi počasí čekáme, že
se jejich počet zvýší.
V minulých letech přišlo i přes třicet osob
za noc,“ řekla v době
uzávěrky Radničního listu mluvčí Farní
charity Beroun Jitka
Papežová.
Projekt
v Berouně funguje
již od roku 2011, kdy
Farní charita uzavřela dohodu s městem
o spolupráci na financování nákladů
provozu noční místnosti. Nyní je možné
v buňce na dvoře azylového domu
sv. Jakuba na Zavadilce a případně
v Denním centru v Bezručově ulici
ubytovat na noc 30 až 40 osob bez
přístřeší. Když teplota dlouhodobě
poklesne pod 10 stupňů, je možné
služby krizového nočního provozu
využít.
Terénní pracovníci Farní
charity před každou zimou řeší
s klienty individuálně jejich bydlení. Cílem je umístit osoby bez
přístřeší například na ubytovny.
Pro ty, kteří skutečně spí venku,
zajišťuje pracovník alespoň oble-

čení a vybavení na spaní. „Před
vánocemi jsme vyhlásili sbírku
zimního ošacení, ale terénní
pracovníci by potřebovali další
vybavení. Urgentní nedostatek
máme přikrývek a spacáků, pán-

ských zimních bund a obuvi. Pokud doma najdete věci, které jste
ochotni darovat, přineste nám je
prosím do Denního centra. Veškerá materiální pomoc bude ihned
distribuována klientům,“ uzavírá
Jitka Papežová. (aka, fchb) n

Krátce
n Základní organizace Beroun
pro sluchově postižené pořádá
10. března od 13:30 členskou
schůzi v Klubu důchodců v Berouně, U Kasáren 183. n
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Usnesení ze schůze Rady města Beroun konané dne 11. 1. 2016
RM schvaluje vyplacení odměny paní Ing. Miroslavě Kučerové, ředitelce Domova
penzionu pro důchodce Beroun, příspěvkové organizace města v navrhované výši
a dále stanoví maximální výši odměny na rok 2016 v navrhované výši.
RM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Beroun na sociálně-zdravotní oblast
pro rok 2016 těmto žadatelům: 1) Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s., se sídlem Na Parkáně 111, Beroun - Město, ve výši 18.000 Kč na zajištění sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a částečné
pokrytí nákladů na provoz CZPS. 2) Diakonie Českobratrské církve evangelické, Středisko
v Praze 5, Stodůlkách, o.p.s., se sídlem Vlachova 1502, Praha 5, ve výši 10.000 Kč na projekt „Raná péče“. 3) Hospic svatého Lazara, se sídlem Sladkovského 66, Plzeň, 15 000 Kč
na pokrytí provozních nákladů přímo souvisejících s péčí o pacienty Hospice sv. Lazara.
4) Klubíčko Beroun, o.p.s., se sídlem Damilská 172, Tetín, ve výši 25.000 Kč na rozšíření
stávající služby osobní asistence o asistovanou dopravu osob se zdravotním postižením
a seniorů.
5) Klub důchodců Beroun, se sídlem U Kasáren 813, Beroun – Město,
ve výši 40.000 Kč na vzdělávací aktivity, přednášky, besedy, zájezdy a divadla. 6) Klub
důchodců Hostím, se sídlem Hostím 7, Beroun, ve výši 1.000 Kč na vzdělávací aktivity,
besedy, zájezdy a divadla. 7) Klub Zvonek – sdružení zdravotně postižených,se sídlem
Plzeňská 104, Králův Dvůr, ve výši 12.000 Kč na aktivizační kurzy zdravé výživy a arteterapii. 8) Oblastní spolek ČČK Beroun, se sídlem Bezručova čp. 928, Beroun – Město,
ve výši 5.000 Kč na oceňování bezpříspěvkových dárců krve a okresní kolo soutěže hlídek
mladých zdravotníků. 9) Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně, se sídlem Zborovské nábřeží 221/9, Beroun - Závodí, ve výši 30.000 Kč na provozování dluhové poradny
pro občany města Berouna jeho okolí. 10) Pro zdraví 21, se sídlem Žloukovice 34, Nižbor,
ve výši 20.000 Kč na nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Beroun „Klub 21“. 11) Pro
zdraví 21, se sídlem Žloukovice 34, Nižbor, ve výši 20.000 Kč na sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi „Směr“. 12) Pro zdraví 21, se sídlem Žloukovice 34, Nižbor,
ve výši 5.000 Kč na intervenční poradnu pro rodinu „Kompas“. 13) Raná péče Eda o.p.s.,
se sídlem Trojická 387/2, Praha 2, ve výši 3.000 Kč na projekt „Raná péče pro rodiny dětí
se zrakovým a kombinovaným postižením s bydlištěm ve městě Beroun“. 14) Rodinné
centrum Slunečnice, o.s., se sídlem Bezručova 928, Beroun – Město, ve výši 25 000 Kč
na projekt „Poradenství a prevence v Rodinném centru Slunečnice“. 15) Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, oblastní odbočka, se sídlem Na Parkáně 111,
Beroun – Město, ve výši 8 000 Kč na provozní náklady a rekondice pro občany města.
16) Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR z.s., Krajská organizace Středočeského kraje,
p.s., se sídlem Na Parkáně 111, Beroun – Město, ve výši 10 000 Kč na sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – trénování paměti, přednášková
činnost, pohybová činnost a na provozní náklady. 17) Svaz neslyšících a nedoslýchavých
v ČR z.s., Základní organizace Beroun, p.s., se sídlem Na Parkáně 111, Beroun – Město, ve výši 15 000 Kč na provozní náklady, na rekondiční pobyty a rekondiční cvičení
pro občany města. 18) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. – okresní
organizace Beroun, se sídlem Na Parkáně 111, Beroun – Město, ve výši 15 000 na provozní náklady, na poskytování služeb, organizaci a provádění aktivit sloužících zájmům
zdravotně postižených občanů, na rekondice. 19) Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
okresní organizace Beroun, se sídlem Na Parkáně 111, Beroun – Město, ve výši 30 000 Kč
na projekt „Půjčovna“, na zakoupení a opravy kompenzačních pomůcek, na školení pracovníků, na provozní náklady – pro občany města. 20) Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.
místní organizace Beroun, se sídlem Na Parkáně 111, Beroun – Město ve výši 20 000 Kč
na provozní náklady, rehabilitace, rekondiční pobyty. 21) Tři o.p.s., se sídlem Sokolská
584, Čerčany, ve výši 15.000 Kč, na pokrytí nákladů na péči o klienty v rámci projektu
„Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech“. 22) ÚAMK-AMK ZPM Příbram Beroun (PB-HELP
ASISTENT),p.s., se sídlem Mariánská 170, Příbram, ve výši 40 000 Kč na provozní náklady.
23) Domov důchodců Lipová, se sídlem Lipová 273, Lipová ve výši 3 000 Kč na terapeutická smyslová pomůcka – hmatové krabičky pro trénink nohou. 24) Domov HostomiceZátor, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Zátor 373, Hostomice, ve výši 11 600 Kč
na pořízení 3 kusů invalidních vozíků Timago odlehčených a 5 ks toaletních křesel Ocean.
25) Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Čs. armády
969, Zdice ve výši 18 900 Kč na pracovní terapii a rehabilitační pomůcky. 26) Koniklec
Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb, se sídlem Suchomasty č.p. 1, Suchomasty,
ve výši 12 000 Kč na rekondiční pobyty, kompenzační a rehabilitační pomůcky, případně
na zdravotní rehabilitaci. 27) Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram, se
sídlem Brodská 100, Příbram VIII, Příbram 1, ve výši 15 000 Kč na provoz protialkoholní
záchytné stanice v Příbrami. a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi
městem Beroun a jednotlivými žadateli.
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun na sociálnězdravotní oblast pro rok 2016 spolku Život a zdraví, z.s., na projekt „ Zdravotní
gramotnost - Klub zdraví Beroun“.
RM bere na vědomí Zápis č. 7/2015 z jednání komise zdravotnictví a sociálních
věcí, konaného dne 15. 12. 2015.
RM bere na vědomí Zápis č. 6/2015 z jednání komise pro prevenci kriminality,
konaného dne 8. 12. 2015.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na zájmové volnočasové aktivity
pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun – „Sportovní stipendia města
Beroun“ žadatelům – zákonným zástupcům těchto dětí: H. E., K. J., K. R., N. D.,
N. P., N. F., P. N., S. D., Š. R., Š. T.
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RM odvolává por. Mgr. Jana Kudryho, Ph.D. z komise pro prevenci kriminality
rady města.
RM jmenuje npor. Bc. Lucii Švestkovou členkou komise pro prevenci kriminality
rady města.
RM vydává Pravidla pro poskytování věcných darů občanům města při významných životních událostech, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se Středočeským krajem, se sídlem
Zborovská 11, Praha 5, o poskytnutí finančního daru městu Beroun, ve výši
40.000 Kč, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 8./2016 ke Smlouvě o dodávce tepelné
energie č. 10./2008 mezi městem Beroun a společností ITES spol. s r.o., se
sídlem Jaroslava Šípka č.p. 486, 273 03 Stochov, pro budovy Klub důchodců,
Gymnázium, TJ, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 12./2016 ke Smlouvě o dodávce tepelné
energie č. 84./2004 mezi městem Beroun a společností ITES spol. s r.o., se
sídlem Jaroslava Šípka č.p. 486, Stochov, pro budovu Městského úřadu Beroun,
Husovo nám. č.p. 68, 266 43 Beroun – Centrum, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce pozemku části p.č. 2572/1 – ostatní plocha (zeleň) o výměře cca 150 m2 v k.ú. Beroun dle zákresu mezi městem
Beroun a panem J. F. k účelu využití – údržba zeleně na vlastní náklady na dobu
10 let s podmínkou regulace výsadby za souhlasu OMI a s podmínkou zákazu
stavby oplocení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a Miroslavou Svobodovou, se sídlem Všetaty, Vinice 44 jako nájemcem na pronájem části pozemku p.č. 2249/1 v k.ú. Beroun o výměře 24 m2,
za účelem umístění dvou vyhrazených parkovacích míst, za cenu 3.630,- Kč/1
parkovací místo/rok (cena je včetně 21% DPH), na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu pozemku ze
dne 6. 2. 2003, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 10. 2012 mezi městem Beroun jako pronajímatelem a TJ Lokomotivou Beroun, z.s., se sídlem Tyršova
85, Beroun-Město, Beroun jako nájemcem, kterým bude rozšířen předmět
pronájmu o pozemky st. 4263 o výměře 278 m2– zast. plocha, p.č. 2638/1
o výměře 1020 m2 – ostatní plocha a části pozemků p.č. 195/15 o výměře
74 m2 – ostatní plocha, p.č. 2637/1 o výměře 160 m2 – ostatní plocha a p.č.
2639/2 o výměře 235 m2 – ostatní plocha, vše v k.ú. Beroun, v předloženém
znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením kupní
smlouvy s ujednáním o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty,
se Společenstvím pro dům Štěpánkova 612, Beroun - Město, se sídlem Beroun
– Město, Štěpánkova 612 a městem Beroun na prodej pozemku st. 1359/1 –
zastavěná plocha a nádvoří (společný dvůr) o výměře 806 m2 v k.ú. Beroun,
za dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2, celkem tedy 120.900 Kč. Věcné břemeno
bude sjednáno bezúplatně ve prospěch vlastníků pozemků st. 1359/2, st. 4570,
st. 3389, st. 3388 a st. 3387 v k.ú. Beroun, součástí kterých jsou stavby garáží.
Kupující hradí veškeré náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy (geometrický plán, vklad do KN).
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit: 1) s uzavřením kupní
smlouvy mezi městem Beroun a: a) M. S. na prodej pozemku části par. č. 313 –
dle geometrického plánu č. 308-21/2015 p.č. 313/1 - zahrada o výměře 66 m2
za cenu 16.500 Kč, s podmínkou respektování vedení inženýrských sítí, b) B. V.
na prodej pozemku části par. č. 313 – dle geometrického plánu č. 308-21/2015
p.č. 313/2 – zahrada o výměře 33 m2 za cenu 8.250 Kč, s podmínkou respektování věcného břemene – zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy,
V-4867/2012-202, c) M. S. a B. V. na prodej pozemku části par. č. 313 – dle
geometrického plánu č. 308-21/2015 p.č. 313/3 – zahrada o výměře 31 m2
(každé podíl ve výši ½ za cenu 3.875 Kč) celkem za cenu 7.750 Kč, s podmínkou
respektování vedení inženýrských sítí a věcného břemene – zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy, V-4867/2012-202. Strany kupující hradí náklady
spojené s prodejem pozemku - vklad do KN, znalecký posudek a geometrický
plán, rovným dílem. 2) s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun a B. V.
na výkup pozemku části par. č. 327 – dle geometrického plánu č. 308-21/2015
p.č. 327/2 – zahrada o výměře 9 m2, za cenu 250 Kč/m2, tj. celkem 2.250 Kč,
s podmínkou respektování věcného břemene, náklady spojené v převodem pozemku – vklad do KN, hradí strana kupující.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením kupní
smlouvy mezi společností Zlaté Investování, a.s., se sídlem Cajthamlova 168,
Beroun a městem Beroun na prodej pozemku části p. č. 2243/37 - ostatní
plocha (ostatní komunikace), dle geometrického plánu č. 5730-89/2015, p. č.
2243/50 ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 15 m2, v k.ú. Beroun za kupní
cenu 130 Kč/m2, tj. celkem 1.950 Kč, s podmínkou respektování vedení inženýrských sítí. Náklady spojené s prodejem (geometrický plán, vklad do KN) hradí
strana kupující.
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RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu a provozování
vodohospodářského majetku v městské části Zdejcina ze dne 23. 5. 2013 mezi
městem Beroun jako vlastníkem a společností Vodovody a kanalizace Beroun,
a.s., se sídlem Mostníkovská 255, Beroun, jako provozovatelem. Předmětem
dodatku č. 1 je prodloužení platnosti předmětné smlouvy o jeden rok, tj. do 31.
12. 2016, v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajímat garážové stání v budově
bez čp/če, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k.ú. Beroun (budova bývalé
kotelny v Hlinkách) za cenu 1.500,- Kč/měsíc/osobní automobil, případně motocykl za cenu 450,- Kč/měsíc (cena je včetně 21% DPH). V případě, že se sejde
více nabídek, rozhodne rada města losováním.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku části p.č. 1410/9 – zahrada o výměře cca 18 m2 v k.ú. Beroun dle zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemků části p.č. 1410/177 –
orná půda o výměře cca 7 m2 a části p.č. 1410/9 – zahrada o výměře cca 7 m2
v k.ú. Beroun dle zákresu.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního
určení v domě s pečovatelskou službou mezi městem Beroun a nájemcem paní
L. F. na dobu určitou od 1. 2. 2016 do 31. 1. 2018, v předloženém znění.
RM bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun a zápis Komise bytové Rady
města Beroun.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Provozování výlepové služby
na plakátovacích plochách města Beroun“, v radou města upraveném znění.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude plnit funkci komise pro otevírání
obálek.
1) RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Elektronický
vizuální a akustický informační systém – autobusové nádraží u ČD”.
2) RM souhlasí s opětovným vypsáním veřejné zakázky „Elektronický vizuální
a akustický informační systém – autobusové nádraží u ČD“, v upraveném znění.
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2015 ze zasedání komise dopravy, konaného
dne 25. 11. 2015.
RM bere na vědomí Zápis č. 6/2015 ze zasedání komise pro výchovu a vzdělávání, konaného dne 23. 11. 2015.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun projekt podpořit a schválit poskytnutí dotace z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v roce 2016 spolku
Stranou, se sídlem, Krameriova 674/5, Beroun-Město, Beroun, ve výši 73.000 Kč
na projekt „Stranou - Evropští básníci naživo“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
1) RM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v roce
2016 žadatelům: 1. Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské, se sídlem Tovární
66, Beroun-Město, Beroun, ve výši 49.500 Kč na projekt „Hudební mazec 2016“. 2.
Taneční Centrum R.A.K. Beroun, se sídlem Levín 34, Králův Dvůr, ve výši 48.000 Kč
na projekt „Reprezentace města Beroun na MR, MS, ME“. 3. Základní umělecká škola
Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77, se sídlem Husovo náměstí 77, Beroun,
ve výši 48.000 Kč na projekt „Malujeme krajiny Berounska“. 4. Mgr. Bohumila Vokáčová, ve výši 43.000 Kč na projekt „Smíšený pěvecký sbor Bonbon – koncertní program
2016“. 5. Jan Liška, se sídlem Levín 34, Králův Dvůr, ve výši 43.000 Kč na projekt
„Beroun Cup 2016“. 6. Seydlovo sdružení, se sídlem Seydlovo nám. 24/5, Beroun-Centrum, Beroun, ve výši 43.000 Kč na projekt „Cyklus koncertů duchovní hudby 2016“.7.
Základní umělecká škola Václava Talicha, Beroun, Husovo náměstí 77, se sídlem Husovo náměstí 77, Beroun, ve výši 42.500 Kč na projekt „Rozvoj hudebního oddechu
a lidského souznění v Berouně“. 8. Mgr. Miloš Kebrle, se sídlem Nerudova 879/16,
Beroun-Město, Beroun, ve výši 41.000 Kč na projekt „Proudy 2016“. 9. Mgr. Marie Holečková, se sídlem Máchova 789, Beroun-Závodí, Beroun, ve výši 40.000 Kč na projekt
„Cyklus pravidelných besed Setkání s autory, které máte rádi“. 10. Vladimír Mužík,
ve výši 37.500 Kč na projekt „Veřejné koncerty dechové hudby „Berouňačka“ v městě
Beroun v roce 2016“. 11. Tomáš Vintr, ve výši 32.500 Kč na projekt „Grand Prix Beroun 2016“. 12. Dobromysl o. p. s., se sídlem Bezručova 928, Beroun-Město, Beroun,
ve výši 30.000 Kč na projekt „Adventní koncert pro Dobromysl“. 13. Kruh přátel hudby Beroun, se sídlem Pivovarská 180/5, Beroun-Centrum, Beroun, ve výši 27.000 Kč
na projekt „Prezentace klasické komorní hudby“. 14. Okrašlovací spolek přátel Černého vršku o. s., se sídlem na Ptačí skále 540/6, Beroun-Město, Beroun, ve výši 25.000 Kč
na projekt „Masopust na Černém vršku 2016“ 15. Klub přátel výtvarného umění, se
sídlem Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, Beroun, ve výši 23.000 Kč na projekt „Plán
akcí KPVU Beroun na rok 2016“. 16. LBDK, o. s., se sídlem Tovární 80, Beroun-Město,
Beroun, ve výši 22.500 Kč na projekt „Tradice a Legendy“. 17. Farní charita Beroun,
se sídlem Cajthamlova 169, Beroun, ve výši 20.000 Kč na projekt „Adventní koncert
2016 Farní charity Beroun“. 18. Seydlovo sdružení, se sídlem Seydlovo nám. 24/5,
Beroun-Centrum, Beroun, ve výši 20.000 Kč na projekt „Koncert přátelství - varhaník
Gerard Legierse (Rijswijk)“. 18. Seydlovo sdružení, se sídlem Seydlovo nám. 24/5,
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Beroun-Centrum, Beroun, ve výši 20.000 Kč na projekt „Koncert přátelství - varhaník Gerard Legierse (Rijswijk)“. 19. Jiří Pavlis, ve výši 17.000 Kč na projekt
„Fotoklub Beroun – výstavy 2016“. 20. Modrej Beroun o. s., se sídlem Prof. Urbana 1454/16, Beroun-Město, Beroun, ve výši 16.000 Kč na projekt „Modrej Beroun 2016“. 21. Vladimír Mužík, ve výši 16.000 Kč na projekt „Veřejné koncerty
MDH „Berounská šestka“ na náměstí a blízkém okolí v Berouně“. 22. Akademie
múzických umění v Praze, se sídlem Malostranské nám. 12, Praha 1, ve výši
15.000 Kč na projekt „Výstavní síň Jiřího Jeníčka v Berouně a výstavy katedry
fotografie FAMU“. 23. Mgr. Robert Štolba, ve výši 15.000 Kč na projekt „Vánoční koncert Big Bandu Václava Zelinky“. 24. Lucie Suchá, ve výši 15.000 Kč
na projekt „Na vršek a zvršku - fotografická výstava L. Suché“. 25. Dům dětí
a mládeže Beroun, příspěvková organizace, se sídlem U Stadionu 787, Beroun,
ve výši 14.500 Kč na projekt „Sobotní tvoření“. 26. Ing. Martin Tuček, ve výši
13.000 Kč na projekt „Berounský masopust 2016“. 27. RNDr. Irena Bucharová,
ve výši 12.000 Kč na projekt „Berounský FOTOBLÁZINEC - 6. ročník“. 28. Petr
Šaman, ve výši 10.000 Kč na projekt „Plán dětských akcí na rok 2016 v Berouně- Jarov“. 29. Křesťanský klub Beroun, se sídlem Seydlovo nám. 24/5, BerounCentrum, Beroun, ve výši 10.000 Kč na projekt „Rodina jako nositel kvalitních
společenských hodnot a kulturního dědictví“. 30. Jungmannova základní škola
Beroun, se sídlem Plzeňská ulice čp. 30, Beroun 2, ve výši 8.000 Kč na projekt
„Jungmannka hledá slavíčka“. 31. ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z. s., se sídlem
Pod Lesem 4939, Chomutov, ve výši 5.000 Kč na projekt „KOUZLO OPERETY,
aneb nezapomenutelný Jára Pospíšil“. 32. ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z. s.,
se sídlem Pod Lesem 4939, Chomutov, ve výši 5.000 Kč na projekt „PRAŽSKÝ
CHEVALIER - 75. výročí úmrtí Karla Hašlera“.a uzavření veřejnoprávních smluv
o jejich poskytnutí s těmito žadateli. 2) Rada města Beroun nesouhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v roce 2016
žadatelům: 1. KŽC Doprava, s. r. o., se sídlem Meinlinova 336, Praha 9 - Koloděje, na projekt „Otavský motoráček a Rakovnický rychlík 2016“. 2. MgA. et
Mgr. Terezie Dudová, se sídlem Mírová 555, Orlová – Lutyně, na projekt „Rozvoj
baletní výchovy v Berouně“. 3. Jan Berdych, se sídlem Husovo nám. 39/26,
Beroun-Centrum, Beroun, na projekt „Monkey Business v Metro clubu“. 4. Jan
Berdych, se sídlem Husovo nám. 39/26, Beroun-Centrum, Beroun, na projekt
„Mňága a Žďorp v Metro clubu“.
1) RM souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Berouna nad akcí Nejúspěšnější sportovec roku 2015.
2) RM souhlasí s poskytnutím příspěvku žadateli SPORT ACTION s.r.o., se sídlem
Kyjická 4771, Chomutov, na uhrazení nákladů spojených s pořádáním akce Nejúspěšnější sportovec roku 2015 ve výši 10.000 Kč.
RM souhlasí s použitím historického znaku města Beroun ve vědecké publikaci
„Klíč ke znakům měst České republiky“ Petra Houzara.
RM: 1. povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských zařízení a hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění
veřejného pořádku, v platném znění, Janu Berdychovi, se sídlem Husovo nám.
39/26, Beroun-Centrum, Beroun, pro provozovnu METRO CLUB, V Hlinkách
1513, Beroun-Město, a veřejné hudební produkce v této provozovně na dny pátek a sobota do 04.00 hod. následujícího dne do 20. 6. 2016, 2. ukládá Kanceláři tajemníka Městského úřadu Beroun vyhotovit příslušné správní rozhodnutí.
RM: 1. povoluje výjimku ze stanovené doby pro pořádání hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č.11/2011 k zajištění veřejného pořádku,
v platném znění, Haně Mayerové, se sídlem Tyršova 135, Beroun-Město, dne 20.
5. 2016 od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro koncert skupiny BRUTUS v areálu
Pivovaru Berounský medvěd, Tyršova 135, Beroun-Město a nepovoluje výjimku
pro tuto akci od 23.00 hod. do 24.00 hod., 2. ukládá Kanceláři tajemníka Městského úřadu Beroun vyhotovit příslušné správní rozhodnutí.
RM: 1. ukládá vedoucí odboru majetku a investic MěÚ Beroun Ivě Kermesové zajistit, aby součástí všech projektů, týkajících se rekonstrukce stávajících, nebo výstavby
nových objektů v majetku města, byla technická opatření proti možnosti poškození
těchto objektů graffiti (sprejerstvím). 2. schvaluje výzvu občanům města k omezení
vandalismu ve městě v tomto znění: RM je znepokojena množícími se případy poškozování majetku, který je nejen ve vlastnictví města, ale také jiných subjektů, včetně
majetku soukromého. Dochází přitom nejen k narušování stavebního stavu a vzhledu
nemovitostí, ale také k poškozování veřejné zeleně a dokonce i památek, jako jsou
například sochy a památníky. Odstraňování následků tohoto vandalismu stojí nemalé prostředky, které jsou vynakládány na úkor financování pro veřejnost potřebných
projektů. Samostatnou kapitolou tohoto vandalismu je sprejerství – graffiti. Pachatelé
této činnosti se přitom neštítí poškozovat ani památkově chráněné objekty či sakrální
stavby. Přes všechnu snahu bezpečnostních složek ve městě se ukazuje, že bez spolupráce se širokou veřejností nelze pachatele těchto skutků účinně odhalovat a tím
i postihovat. RM proto vyzývá občany města, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí, aby
případy vandalismu, se kterými se setkají, neprodleně hlásili Městské policii - linka 156
nebo na Policii ČR - linka 158 nebo 974 872 700. Při oznamování lze požádat o to, aby
osobní údaje oznamovatele nebyly zveřejněny, což bude respektováno. V případě, že
informace oznamovatele povede až k potrestání pachatele, je město Beroun připraveno oznamovateli poděkovat formou vyplacení finanční odměny.“
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 16. 12. 2015
ZM pověřuje řízením zasedání zastupitelstva města člena Rady města Beroun
Patrika Brodana, BBA
ZM Beroun schvaluje program zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2015.
ZM ruší pověření strážníka Mgr. Pavla Nováka plněním některých úkolů při řízení Městské policie Beroun ve funkci velitele městské policie ke dni 16. 12. 2015.
ZM v souladu s ust. § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů, pověřuje s účinností od 17. 12. 2015 plněním
některých úkolů při řízení Městské policie Beroun, v rozsahu dle starostkou
města předloženého návrhu, strážníka Mgr. Vladimíra Hrotíka.
ZM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o úvěruč. 1399/14/5466 ze
dne 16. 7. 2014, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 9. 2014 mezi městem Beroun
a Československou obchodní bankou, a.s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická
333/150, 150 57 Praha 5, v předloženém znění.
ZM schvaluje III. úpravu rozpočtu města Beroun na rok 2015, v předloženém znění.
ZM schvaluje Rozpočet města Beroun na rok 2016, v radou města upraveném znění.
ZM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v roce
2016 podle návrhu zpracovaného Komisí pro kulturu a kulturní dotace dne 13.
11. 2015 a odsouhlaseného Radou města Beroun dne 25. 11. 2015 žadatelům:
1. Mgr. Miloš Kebrle, se sídlem Nerudova 879/16, Beroun-Město, Beroun, ve výši
230.000 Kč na projekt „Celoroční cyklus kulturních pořadů ve městě Beroun v roce
2016“. 2. Jan Berdych se sídlem Husovo nám. 39/26, Beroun-Centrum, Beroun,
ve výši 123.000 Kč na projekt „Metro club, Beroun“. 3. Smíšený pěvecký sbor Slavoš
Beroun, z. s., se sídlem Na Parkáně 1493, Beroun-Město, Beroun, ve výši 96.500 Kč
na projekt „Koncertní činnost v roce 2016“. 4. Lomikámen, o.s., se sídlem Bezručova
928, Beroun-Město, Beroun, ve výši 96.500 Kč na projekt „Kulturní nabídka Jiné
kávy“. 5. Rodinné centrum Slunečnice, o.s. se sídlem Bezručova 928, Beroun-Město,
Beroun, ve výši 62.500 Kč na projekt „Kulturní pořady pro nejmenší“. 6. Jan Velíšek,
ve výši 58.500 Kč na projekt „Berounka blues - krátké prózy z Berouna i odjinud“. 7.
Modrej Beroun o.s., se sídlem Prof. Urbana 1454/16, Beroun-Město, Beroun, ve výši
53.000 Kč na projekt „Klubové večery Modrýho Berouna 2016“ a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí s těmito žadateli.
1) ZM schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu města Beroun na sociálně-zdravotní oblast pro rok 2016 těmto žadatelům: 1. Dobromysl o.p.s., se sídlem Bezručova čp. 928,
Beroun – Město, ve výši 350.000,- Kč na poskytování sociálních služeb: osobní asistence,
odlehčovací služby, denní stacionáře a sociálně terapeutické dílny. 2. Farní charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka, ve výši 200.000,- Kč na projekt
„Azylový dům sv. Jakuba v Berouně a noclehárna“. 3. Farní charita Beroun, se sídlem
Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka, ve výši 86.000,- Kč na projekt „Terénní program
pro osoby bez přístřeší“. 4. Farní charita Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun
- Zavadilka ve výši 180.000,- Kč na projekt „Domov a stacionář sv. Anežky České“. 5. Klubíčko Beroun.o.p.s.,se sídlem Damilská 172, Tetín, ve výši 60.000,- Kč na projekt „Beroun
– Město bez bariér“. 6. Klubíčko Beroun. o.p.s., se sídlem Damilská 172, Tetín, ve výši
80.000,- Kč na projekt „Poskytování registrovaných sociálních služeb (odlehčovací služby, sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením)“. 7. Lomikámen,o.s.,,
se sídlem Bezručova čp. 928, Beroun – Město, ve výši 320.000 Kč na projekt „Dílna
Jiná Káva“. 8. Lomikámen,o.s., se sídlem Bezručova čp. 928, Beroun – Město, ve výši
100.000 Kč na projekt „Re-start“. 9. Oblastní spolek ČČK Beroun, se sídlem Bezručova čp.
928, Beroun – Město, ve výši 280.000,- Kč na projekt „Azylový dům a Dům na půl cesty
Berounka“. 10. proFem-Konzultační středisko pro ženské projekty, o.p.s., se sídlem Plzeňská 66, Praha 5, ve výši 22.000,- Kč na projekt „Intervenční centrum proFem-podpora
pobočky Beroun“. 11. REMEDIUM Praha, o.p.s.,se sídlem Křišťanova 1698/15, Praha 3
-Žižkov, ve výši 50.000,- Kč na projekt „Občanská poradna REMEDIUM – Kontaktní místo
Beroun“. 12. Senior Care pečovatelská služba o.p.s.,se sídlem Pražská 108/10, Beroun –
Závodí, ve výši 30.000,- Kč na projekt „Na provoz terénní pečovatelské služby“. 13. Tichý
svět o.p.s., se sídlem Staňkovská 378, Praha 9 – Hostavice, ve výši 40.000,- Kč na projekt
„Na poskytování soc. služeb sociální rehabilitace, odborné soc. poradenství, tlumočnické
služby občanům města - na úhradu provozních a osobních nákladů“. 14. Domov seniorů
TGM, příspěvková organizace, se sídlem Pod Studánkou 1884, Beroun – Město ve výši
54 600,-Kč na ergoterapii, rehabilitační pomůcky a kulturní vyžití klientů. 15. Centrum
Na Verandě Beroun, z.ú.,se sídlemWagnerovo náměstí 1541, Beroun – Město ve výši
17 900,-Kč na nákup sprchového lehátka, hrazdiček k postelím, polohovacích postelí,
zvedacího vaku. 16. Jungmannova základní škola, se sídlem Plzeňská 30, Beroun - Město
ve výši 46 000,- Kč na projekt „ Chceme se dohodnout“.17. Magdaléna, o.p.s., se sídlem
Včelník 1070, Mníšek pod Brdy ve výši 50 000,- Kč na projekt „Adiktologická ambulance
Magdaléna Beroun“. 18. Magdaléna, o.p.s., se sídlem Včelník 1070, Mníšek pod Brdy
ve výši 70 000,- Kč na projekt „Terénní program Magdaléna Berounsko“. 19. Magdaléna,
o.p.s., se sídlem Včelník 1070, Mníšek pod Brdy ve výši 50 000,- Kč na projekt „Primární
prevence vzniku rizikového chování dětí a žáků v regionu Beroun“. 20. Farní charita
Beroun, se sídlem Cajthamlova 169, Beroun - Zavadilka, ve výši 80.000,- Kč na projekt
„Teplá židle – krizový noční provoz“.a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace mezi městem Beroun a jednotlivými žadateli. 2) ZM nesouhlasí s poskytnutím dotace
z rozpočtu města Beroun paní Renatě Lvové na projekt „SENIOR TAXI“ pro rok 2016.

www.mesto-beroun.cz

ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v předloženém znění.
ZM schvaluje dodatek č. 1 k Zásadám činnosti výborů zastupitelstva města ze
dne 19. 12. 2011, v předloženém znění, a zmocňuje starostu města k vydání
úplného znění Zásad činnosti výborů zastupitelstva města ze dne 19. 12. 2011,
jak vyplývá ze změn provedených jejich dodatkem č. 1.
ZM schvaluje dodatek č. 1 k Statutu osadních výborů zastupitelstva města ze
dne 16. 7. 2014, v předloženém znění, a zmocňuje starostu města k vydání úplného znění Statutu osadních výborů zastupitelstva města ze dne 16. 7. 2014, jak
vyplývá ze změn provedených jeho dodatkem č. 1.
ZM schvaluje Zásady kontrolní činnosti výborů zastupitelstva města, v předloženém znění.
1) ZM ruší usnesení č. 48/2012 ze dne 25.6.2012. 2) ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ujednáním o zřízení věcného břemene – služebnosti stezky a cesty, se
Společenstvím pro dům č.p. 494 Beroun, se sídlem Zvonařova 494, Beroun a městem Beroun na prodej pozemků st. 1188/1 – zastavěná plocha a nádvoří (společný
dvůr) o výměře 599 m2 a p.č. 1433/4 – zahrada o výměře 90 m2 v k.ú. Beroun,
za dohodnutou kupní cenu 150 Kč/m2, celkem tedy 103.350 Kč. Věcné břemeno
bude sjednáno bezúplatně ve prospěch vlastníků pozemků st. 3383 a st. 1188/4
v k.ú. Beroun, součástí kterých jsou stavby garáží. Kupující hradí veškeré náklady
spojené s uzavřením kupní smlouvy (geometrický plán, vklad do KN).
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s ujednáním o zřízení věcného břemene
přístupu a příjezdu k bytovým jednotkám na Zdejcině s manželi M. K. a Š. K.
na prodej pozemku p.č. 234/4 o výměře 525 m2 – ostatní plocha, jiná plocha
v k.ú. Zdejcina do společného jmění manželů, za celkovou kupní cenu 68.250,- Kč.
ZM nesouhlasí v současné doběse zveřejněním záměru prodat bytovou jednotku
na parcele st. 572/1 v obci Beroun, část obce Beroun – Město s podílem o velikosti 51/812 na společných částech budovy čp. 184 a na pozemku st. 572/1
(o výměře 1200m2, zastavěná plocha a nádvoří), vše v obci Beroun,k.ú. Beroun,
formou předkupního práva dle§ 1187 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
nájemci bytové jednotky panu E. P., za celkovou kupní cenu 143.976,-Kč.
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene k p.č. 2318/38 ostatní
plocha – dráha o celkové výměře 19 m2 v k.ú. Beroun mezi Českými drahami, a.s.,
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, jako povinným, Středočeským krajem, se sídlem
Zborovská 11, Praha 5, Smíchov, zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic
Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5,
Smíchov PSČ jako investorem stavby a městem Beroun, jako oprávněným.
ZM schvaluje Dodatek č. 2 zřizovací listiny Městského kulturního centra Beroun,
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 20. 12. 2013, v zastupitelstvem města upraveném
znění.

Okénko zastupitelů
Beroun, skoro dvaceti tisícové okresní město, jede setrvačností.

● starostka Endrlová odstoupila předčasně z funkce
● již půl roku po volbách odstoupil jeden z místostarostů
● původně sedmičlenná rada se schází v nejtěsnějším počtu čtyřech
radních
● poslední, předvánoční zastupitelstvo končilo v počtu 11 z celkových
21 zastupitelů
● většina městských policistů je obviněných ze zneužívání pravomoci
úřední osoby
● pokuta firmě Maxit za komunikaci podél Litavky je bez slibovaného
řešení
● cesta do areálu golfu stále není, ale s tím spojený sporný prodej
pozemků leží opět na stole
● rozvojové plochy v areálu továrny Tiby jsou stále bez vize a snahy
o vyřešení
● parkovací dům je nonstop prázdný a prodej Technických služeb rok
u ledu
● pouhé vymalování Plzeňky bez změny funkce nezlepšilo její provoz
● veřejné zakázky se zadávají, ruší, odsouvají, ale smysluplné soutěže
o dílo nenajdeme
Co příjde dál? Koalice tvrdí, že má vše pevně v rukou. Pro nás se nemění nic. Pokračujeme v práci za www.transparentniberoun.cz!
Ing. Tomáš Havel
Ing.arch. Martin Patera
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.
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Hudba
12.

Masopustní koncert
PÁ

17:00

ZUŠ V. Talicha

Slavíkův koncert fis moll
17.

ST

Sál hořovické radnice

Klavírní koncert
ST

22.

18:00
17:00

ZUŠ V. Talicha

Olga Šroubková, Miroslav Sekera
PO

19:00

ZUŠ V. Talicha

Retro večery U Madly
únor

PÁ- SO

18:00- 02:00

Retro Bar U Madly

Taneční pátky a soboty U Štiky
PÁ- SO

20:00

Restaurace U Štiky

Hrají a zpívají celé muzikantské rodiny a to vše v maskách.
210. výročí narození slavného houslového virtuóza, skladatele a hořovického občana Josefa Slavíka. Vstupné je dobrovolné. Více info
na tel.: 311 512 036, emailu: skola@zus-horovice.cz
Koncert žáků ZUŠ Václava Talicha.
Koncert Kruhu přátel hudby - housle a klavír.
5. 2., 19. 2. - Retro Dj Martin Šmíd; 6. 2., 20. 2., 26. 2. - Retro Dj
Tomáš Mašek; 12. 2. - Retro Dj Miloš Skalka (ČRo Dvojka – Noční
proud); 13. 2., 27. 2. - Retro Dj Harwey
5. 2. - Empatia (živá hudba); 6. 2., 20. 2., 26. 2. - DJ Jarda Petarda;
12. 2. - DJ Run; 13. 2., 27. 2. - DJ Pupík; 19. 2.- Duo Melody (živá
hudba)

Přednášky a besedy
10.
16.

Bible a Korán - shody a rozdíly
ST

17:30

NewstartPLUS
ÚT

18:00

Městská knihovna

Přednáška Pavla Hoška a Daniela Haslingera ve spolupráci s Církví
bratrskou v Berouně. Vstupné volné, rezervace míst ve studovně.

Registrovaný program komplexní podpory zdraví. Pořádá Klub
Městské informační centrum zdraví Beroun.

Cestovatelská beseda
17.

ST

Setkání s autory, které máte rádi
ST

25.

17:30

Besedou bude provázet pan Václav Pos a téma bude Petra - skalní města, která jsou jedním divem světa a také Izrael a JeruzaMěstské informační centrum lém. Více na str. 20

17:30

Městská knihovna

Hudebně - literární večer
Slavná česká filmová klasika
ČT

17:30

Městská knihovna

Setkání s autorem rozhlasových pořádů Ing. J. A. Novákem.
Vstupné volné, rezervace míst ve studovně. Více na str. 17
Vystoupí Alena Ježková, autorka dvou knih Tichá srdce. Více na str. 20
Přednáška Ondřeje Slaniny, která navazuje na jeho knihu Slavná
česká filmová klasika. Vstupné 30 Kč.

Muzea
9.

11.

24.

Koment. prohlídka: J. Novotná: Operní diva
ÚT

Muzeum Českého krasu

Přednáška: Migrace v dobách první republiky
ČT

18:00

Muzeum Českého krasu

Pro školy: koment. prohlídky výstavy
Jarmila Novotná: Operní diva
ST

26.

17:00

9:00-12:00
13:00-15:00

Výstavou, která je věnována operní zpěvačce světového formátu
a také velké vlastence Jarmile Novotné, návštěvníky provede Ivana Leidlová, zakladatelka neziskové organizace Zámek Liteň, z. s.
Přednáší prof. Mgr. Vratislav Doubek, Dr. z Ústavu politologie FF UK.
Akcí otevíráme zbrusu nový cyklus přednášek „Muzejních podvečerů“.
Prohlídky jsou určeny pro žáky základních a středních škol. Školy
prosíme o objednání na adrese produkce1@muzeum-beroun.cz.

Muzeum Českého krasu

První narozeniny Muzea berounské keramiky
PÁ

Slavnostní zahájení výstavy k historii Reinovského domu a ročnímu
Muzeum berounské keramiky působení MBK. Více na str. 4

Pokračující výstavy: Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat (Muzeum Českého krasu, do 18. 3. 2016), Keramika s humorem - hliněná
fantazie z Říčan u Prahy, keramické plastiky, obrazy a užitná kamenina z dílny Václava Kalaše a Evy Novotné (Muzeum berounské
keramiky, do 6. 3. 2016); Jarmila Novotná: operní diva ( Muzeum Českého krasu, do 10. 4. 2016).
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílna je otevřená vždy v úterý od 10:00 do 11:30 a ve čtvrtek
od 12:30 do 15:00, po dohodě možno i jinak. www.mkcberoun.cz/muzeum-keramiky. První týden v únoru začínají jarní kurzy keramiky pro
děti i dospělé s profesionálními hrnčíři Ivanou Kapounovou a Martinem Kollerem. Zájemci se mohou přihlásit v Muzeu berounské keramiky.
Výzva: Muzeum berounské keramiky shání fotografie pro účely chystané výstavy paní Milady Reinové, poslední majitelky domu čp.
14 v Zámečnické uličce. Prosíme všechny, kdo by mohli nějaké fotografie poskytnout, aby se ozvali na tel. 311 577 345 nebo mail
muzeum@mkcberoun.cz.

www.mesto-beroun.cz
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Výstavy
Krása zvířat
1.

PO

Městská knihovna

Romantická krajina ve fotografii
PO

8.
10.

Městská knihovna

Vodní světy Jakuba Krčína
PO

17:00

Holandský dům

17:00

Mgr. Jana Černošková se věnuje i fotografii nejrůznějších přírodních detailů. Jiří Valíček převážně krajinářské fotografii, často
také památkám. Trvá do 29. 2. 2016.
Fotografie Marie Holečkové a Petry Mejstříkové ke knižní novince
Tajemné životy Jakuba Krčína. Trvá do 27. 2. 2016. Více na str. 20.

Tomáš Zýka - Fotografie
ST

Michaela Burdová (26) pochází ze Sedlčan a olejomalba je pro
ni relaxem, díky kterému může svou lásku ke zvířatům zachytit
na plátno. Trvá do 29. 2. 2016.

Výstava pražského fotografa Tomáše Zýky. Trvá do 11. 3. 2016.
Více na str. 20.

Městská galerie

Pokračující výstavy: Československý filmový plakát 1960 – 1989 (Městská galerie Beroun, do 5. 2. 2016)

Ostatní akce
2.
8.
18.
27.

Caveman
ÚT

20:00

Sál České pojišťovny

Hra Roba Beckera. Přijďte se podívat na slavnou one man show
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou. O vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví.

Knihovna na sídlišti

Přijďte si vyrobit svůj vlastnoručně ušitý šperk. Cena kurzu je 300 Kč.
Přihlašovat se můžete osobně na pobočce knihovny, na e-mailu sidliste@knihovnaberoun.cz nebo na telefonu 311 622 782.

Kurz šitého šperku
PO

16:00

Divadlo Sklep - Výběr z Besídek
ČT

20:00

Sál České pojišťovny

Soboty na dětském
SO

8:30 - 11:00

Městská knihovna

Milan Šteindler, David Vávra, Lenka Vychodilová, Jiří Fero Burda
a další. Předprodej vstupenek v MIC Beroun. Tel.: 311 654 321.
Tradiční akce pro děti v knihovně.

Kulturní dům Plzeňka - únor
5.
6.
12.
13.
14.
16.
19.

Maturitní ples SPgŠ
PÁ

Maturitní ples posledního ročníku Střední pedagogické školy.

19:00

Plesová zábava Český lev- Union Beroun
SO

20:00

Maturitní ples OA Beroun
PÁ

20:00

Dětský karneval
SO

14:00

Nejúspěšnější sportovec roku
ÚT

18:00

Maturitní ples SZŠ Beroun
PÁ

Maturitní ples posledního ročníku Obchodní akademie Beroun.
Přijďte se i s vašimi dětmi pobavit a trochu si pohrát.

14:00

Pohádka o dvanácti měsíčkách
NE

K tanci a poslechu hraje hudební skupina Vepřové hody. Předprodej vstupenek MIC Beroun.

19:00

Úsměvně laděná zimní pohádka pro děti a rodiče v podání
divadélka Romaneto.
Předávání cen nejlepším sportovcům. Více na str. 18
Maturitní ples posledního ročníku Střední zdravotnické školy
Beroun.

Upoutávky na březen

Komedie Hoří, má panenko!
na motivy slavného filmu pánů Miloše Formana, Jaroslava Papouška
a Ivana Passera, který v 60. letech
pobouřil nejen většinu hasičů,
úředníků a politiků, ale i všechny,
kteří se v něm poznali. V hlavních
rolích Pavel Nový, David Suchařípa, Josef Náhlovský, Jana Galinová a celé Docela velké divadlo.
Představení se uskuteční v úterý 8. března v 19:30 na Plzeňce.

Vstupenky v předprodeji v Městském informačním centru.

Zveme na tříhodinovou porci muziky kapel
XINDL X, UDG,
VOXEL v rámci
jejich společné
tour.
Přijďte
v pátek 4. března ve 20 hodin
na Plzeňku.

www.mesto-beroun.cz

	
  

hraje	
  Docela	
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David	
  SUCHAŘÍPA	
  • 	
  Josef	
  NÁHLOVSKÝ	
  • 	
  Vladimír	
  
KRATINA	
  
	
  

Jana	
  GALINOVÁ	
  • 	
  Robert	
  STODŮLKA	
  • 	
  Lenka	
  LAVIČKOVÁ	
  • 	
  Petr	
  KOZÁK	
  • 	
  Jaroslava	
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Volný čas
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz, email: martina@open-english-beroun.cz
Volná místa na druhé pololetí! Děti 0-3: pondělí 10:00 (2 místa) Děti 3-6 let: pondělí 17:30
(1 místo), úterý 16:30 (2 místa), středa 17:00 (2 místa), středa 18:00 (2 místa). E-book
zdarma: 7 nejčastějších chyb při výběru kurzu angličtiny pro Vaše děti: www.open-englishberoun.cz/ebook Interaktivní CD myšky Millie. Zábava (nejen) do auta! Básnička zdarma!
www.myskamillie.com Pro dospělé – angličtina po telefonu. Online kurz pro všechny, co
nechtějí nebo nemohou chodit do kurzů! Studujte doma podle Vašeho času a možností:
www.open-english-beroun.cz/scilearn.
Dětská tvoření v Idea Creative
www.idea-creative.cz, tel.: 724 860 811, email: info@idea-creative.cz
Každé úterý od 15:30 do 17:00 se konají dětské tvořivé kurzy. 2.2. Kinetický písek. 9.2.
Valentýnská přání. 16.2. Obtisky na svíčky. Objednávejte se na tel. čísle nebo emailem.
Dětský klub Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz, tel.: 608 259 990, email: detskyklubsokolik@volny.cz
Půjde Vaše dítě letos do státní školky? Pokud byste mu chtěli pomoc s přípravou na vstup
do MŠ, doporučujeme „Adaptační polodenní program“ v našem klubu. Vaše dítě se tak
postupně, podle svých možností naučí zapojovat do kolektivu a zvládnout polodenní program bez Vás. Adaptační programy děláme od roku 2012 a jsme tady pro Vás. Aktuálně
máme volné místo v pondělí a pátek, připravujeme také už prázdninové zápisy. Přijďte se
nezávazně podívat. Budeme se těšit. Bližší info na webu či tel. čísle.
Dětský koutek Krteček
Sadová 731 (u SD Plzeňka) Beroun, www.koutek-krtecek.cz, tel.: 605 386 101, email: petra.patricie@seznam.cz
Jsme soukromé rodinné zařízení pro děti od 6 měs.do 7 let rozdělené na jesličky a miniškolku.
Jsme k dispozici 24h. Nově přípravnou třídou pro předškoláky 5-7 let, od 8-12h. probíhá výuka.
Je možné zvolit den i hodinu docházky. Vždy nutná rezervace místa.Vzdělávání dětí probíhá
dle programu pro MŠ. Docházíme do rodin ke zdravým i nemocným dětem i nejmenším. Převážíme a doprovázíme děti na kroužky. Aktivity v Krtečku. Doučování ZŠ dle dohody. TVOŘENÍ:
úterý a čtvrtek od 15h malování,výroba šperků, práce s korálky. Možnost dětského tetování dle
šablon. ANGLIČTINA - pondělí a středa dopoledne pro malé děti - odpoledne pro školní děti.
Jóga - pro děti s doprovodem probíhá každý pátek od 17h formou her se zvířátky. Jóga - pro
maminky probíhá každé pondělí od 19.15h. Cena za každý kroužek 50Kč. Více na webu.
Dům dětí a mládeže Beroun
www.ddmberoun.cz, tel.: 725 506 432, email: ddmberoun@ddmberoun.cz
Dům dětí a mládeže Beroun pořádá Dětský karneval v Kulturním domě Plzeňka 13. 2.
od 14:00, vstupné 20,- Kč za osobu. Dále za finanční podpory města Berouna, pořádá dne
20.2.2016 od 13:00 v budově DDM Svatojánská 217, Beroun - Závodí, tradiční sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi. Tentokrát na téma „Tabulka na vzkazy“. Cena za výrobek 50,- Kč.
Nutno se telefonicky objednat na: 774 950 671. DDM pořádá také zimní tábor v Krkonoších. Termín tábora 20. 2. - 27. 2. Bližší informace na telefonním čísle 725 506 432 nebo
e-mailové adrese: ddmberoun@ddmberoun.cz.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – tel: 608 885 182,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.
Family Spinnig Beroun
www.familyspin.cz, tel.: 774 580 733, email: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum Family Spinning Beroun (Lokomotiva Beroun, Tyršova
85) Vás zve do rodinného prostředí, kde na Vás čeká 70ti minutová lekce spinningu (60
minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce spinbody (spinning + posilování nebo
zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Objednávky na tel. 774 580 733.
Irena Ekrtová
www.detskyklubsokolik.cz, tel.: 775 381 217, email: iris.ekrtova@seznam.cz
Hudbohraní - hudební hry pro skupinu 5-10 dětí - hudební nauka prožitkem i hrou - objevování možností hlasu a hud. nástrojů, zvuků a jejich barev - podpora tvořivého myšlení
- improvizace a další úterý 14:00 a 15:00, děti od 5 do 9 let. 2. pololetí od 2. 2. 2016. Kurz
bude otevřen při minimálním počtu 5 dětí.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz, Husovo náměstí 78, skola@jshv.cz, tel. 311 625 804
Kurzy probíhají! Max. 10 osob ve skupině. Je-li volné místo, můžete kdykoli přistoupit
(cena bude snížena o již odučené hodiny). Náhledy zdarma - přijďte si kurz nejprve vyzkoušet! Naše tipy: konverzační kurzy ANG s rodilým mluvčím pro děti, juniory a dospělé.
Slevy 50% v rámci akce „Chodí celá rodina!“. Výuka též v Hořovicích a v Litni. Pro firmy či
jednotlivce kurzy dle požadavku (včetně doučování žáků ZŠ a studentů SŠ) – i dojíždíme.
Naše motto: Spokojený zákazník – naše nejlepší reklama!
Léčebné kódy se Zdenkou Zlesákovou
www.zivotvradostiaklidu.cz, tel.: 602 205 925, email: zdenka.zlesa@zivotvradostiaklidu.cz
Nejbližší víkendové semináře Léčebné kódy – energetické léčení povedu ve dnech 29.-31.
ledna a 26.-28. února ve studiu Samaya v Hornohradební ulici. Rezervaci si můžete udělat
na e-mailu zdenka.zlesa@zivotvradostiaklidu.cz, případně na tel. 602205925. Více informací k semináři a zkušenostech účastníků najdete na webu.

www.mesto-beroun.cz

Kompletní informace o organizacích
naleznete na uvedených kontaktech.
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz, tel.:777 216 096, email: lbdk@seznam.cz
Den otevřených dveří v Lesním klubu Studánka. 12. únor 2016 od 8:30 - 12:30. Přijďte
se k nám podívat a zažít si společný čas v zimním režimu lesní mateřské školky. V jurtě bude i teplý čaj a čas na povídání o naší školce. Budeme moc rádi, když nám dáte
den dopředu vědět, že se k nám chystáte. Těšíme se na Vás.
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 streetbal. Zařízení půjčuje sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí - šatny
s uzamykatelnými skříňkami, sprchy a nabízí i občerstvení. Díky osvětlení v areálu
je po předchozím objednání sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce
mimo jiné stolní tenis. Rezervace: 311 740 153.
Piloxing Fitness Tyran
http://aktivne-fit.cz/, tel.: 732 587 972, email: marie.krsikova@gmail.cz
Každou středu od 19-20h. Skupinové cvičení vhodné pro ženy. Více info na webu.
Powerjoga s Markétou
email: kindlovi.beroun@quick.cz, tel.: 606 654 223
Každé pondělí od 19.10h v tělocvičně ZŠ Jungmannova. Podložky s sebou. 22. 2.
lekce odpadá z důvodu jarních prázdnin.
Předporodní kurz/ workshop. Anna Krause a Jana Kerlesová
v Pohodě (Králův Dvůr)
www.babyporadna.cz, email: jaja.kerlesova@gmail.com
3. 2. 2016 od 17 – 19 hod. „Jak se o sebe starat po porodu“ co všechno pro sebe
může začít dělat žena, například již 6 hodin po porodu. 17. 2. 2016 od 17 – 19 hod.
„Kojení a vše kolem něho“ nejrůznější polohy při kojení, jak se stravovat, jak podpořit
laktaci a mnohé další tajemství. Kde: Králův Dvůr, centrum Pohoda. Cena 190 Kč.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz, tel: 603 141 700, 311 510 541, email: info@rcslunecnice.cz
Workshop - Muzicírování pro nejmenší (10-24 měsíců)11. 2. 16-17 hod. Animační
dílna pro děti od 7 let. Lyže, sáně – hurá na ně!“ 6. 2. 2016 od 14.00 do 17.00.
Spokojený prvňáček, jak snadno do 1. třídy. Čt 4. 2. 18.30-20.30 hod. Seminář vede
Mgr. P. Pšeničková. Jak naučit děti usínat a dobře spát. Po 15. 2. od 9.30 do 11.00
hodin. Psychoterapeutické minimum u osob s PAS So 13. 2. 14.00-18.00 pro rodiny,
pedagogy a asistenty pečující o autisty. Od 25. 1. se můžete přihlásit do kurzů ve 2.
pololetí, včetně jazykových kurzů pro dospělé s hlídám dětí zdarma.
Studio Kytka
www.studio-kytka.cz, tel: 777 452 222, email: kytkama@seznam.cz
Probíhají kurzy 1-3/16 - Hrátky s nemluvňátky pro děti od 1,5 do 2,5 let - cvičení,
hraní, hudebnění ve čt v 9 hod, kurz lze kombinovat s aqua-aerobikem pro maminky
s hlídáním dětí ve čt od 9,55 hod, kurzy plavání miminek a dětí od 6 měs do 6 let
a předškoláčků 4 – 6 let v Akádě - Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců
doma průběžně - Rodinná plavání probíhají ve st, pá a so od 13, 14, 15 a 16 h - Aquaaerobik v po s Ivou od 17:45 a 18:30 a 19:15, ve st s Markétou od 18 a 18:45, ve čt
s Pavlou od 18 a 18:45 a v pá s Monikou a Markétou od 18 hod, s hlídáním dětí ve čt
v 9,55 hod s Markétou - Cvičení v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou ve čt
17:15, služby porodní asistentky, informace na www.studio-kytka.cz.
TAE-BO Studio KaLa
U Archivu 156, Jana-V@seznam.cz
Úterý a čtvrtek v 19hod, hodiny vede Jana Stará. TAE-BO je komplexní sportovní
systém. Kombinací technik kopů a úderů dochází k efektivnímu procvičení celého
těla, jak svalstva končetin, tak svalstva trupového. Chcete-li opravdu trénovat a zlepšovat svoji fyzičku, vytvarovat problémové partie jako jsou boky, hýždě, stehna, paže
a břicho, zhubnout, či jen si dát do těla, nemůžete se splést, když navštívíte TAE-BO.
Současně lekce přinášejí zábavu, požadovaný tréninkový úspěch, pomoc při snižování
váhy. Během hodiny si každý dělá přestávky sám podle sebe. Každý trénuje tímto
způsobem pro sebe, i když se celá skupina pohybuje ve společném rytmu. V lekcích
nejsou vytvářeny žádné choreografie, jedna technika či kombinace následuje další
v tzv. v tempu slow a následně double time.
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
www.lokomotivaberoun.cz, tel.:: 311 621 844, email: info@lokomotivaberoun.cz
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz – informace recepce Sportcentrum tel. 311 626 950. Navštivte cvičení pro ženy v tribuně
- čtvrtek 18. – 19. hod. Sledujte na našich stránkách aktuality a slevový program –
trvale snížené ceny na slender stoly a vacushape! Najdete nás i na Facebooku. Novinka
– možnost platby kartou.
Výuka Aj - Jazykové kurzy
www.ajberoun.eu, tel: 777 886 458, email: ivanchubirka@seznam.cz
Rodilý mluvčí s čtrnáctiletou praxí nabízí individuální nebo skupinovou výuku Aj pro
všechny - od začátečníků po velmi pokročilé, pro jednotlivce i firmy. Lekce je možné
přizpůsobit jakýmkoli vašim potřebám. Kompletní jazykové služby v Aj poskytovány
přímo rodilým mluvčím bez zprostředkovatele.
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Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun@iol.cz, www.kinoberoun.cz n Rezervace elektronicky na www.tickets-online.cz n Pokud
chcete dostávat každý den zdarma krátkou SMS o programu kina, zaregistrujte se na tel. čísle 774 905 223
Vzhledem ke koordinaci uzávěrek filmových vydavatelů a Radničního listu není pokaždé možné vytisknout program ve finální verzi.
Prosíme proto návštěvníky, aby si aktuálnost programu vždy ověřili na webových stránkách kina www.kinoberoun.cz. Děkujeme za pochopení.
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Bijásek

začátek

název

17:30 Padesátka
20:00 Star Wars: Síla se probouzí 3D
17:30 Creed
20:00 Druhá šance
17:30 Lída Baarová
20:00 Creed
16:00 Zkáza krásou
18:30 Tajemství jejich očí
17:30 Padesátka
20:00 REVENANT Zmrtvýchvstání
15:30 Jo Nesbø: Doktor Proktor a prdící prášek
17:30 Creed
20:00 Do posledního dechu 3D
15:30 Hodný dinosaurus
18:30 Most špiónů
17:30 Do posledního dechu 3D
20:00 Lída Baarová
17:30 Padesátka
20:00 Dánská dívka
17:30 Padesátka
20:00 Creed
17:30 Decibely lásky
20:00 Deadpool
17:30 Star Wars: Síla se probouzí 3D
20:00 Decibely lásky
15:30 Mimoni
17:30 Decibely lásky
20:00 Osm hrozných
15:30 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
17:30 Decibely lásky
20:00 Vlna
17:30 Decibely lásky
20:00 Deadpool
17:30 Decibely lásky
20:00 13 hodin: Tajní vojáci z Benghází
18:30 Deadpool
15:30 Poklad
18:30 Osm hrozných
17:30 Decibely lásky
20:00 Deadpool
15.30 Rob. Crusoe: Na ostrově zvířátek 3D
17:30 Zoolander 2
20:00 REVENANT Zmrtvýchvstání
15:30 Tři bratři
18:30 Rodinný film
17:30 Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
20:00 Zoolander 2
15:30 Ledová sezóna
17:30 Zoolander 2
20:00 Sedm statečných
15:30 Hodný dinosaurus
17:30 Aldabra: Byl jednou jeden ostrov 3D
20:00 REVENANT Zmrtvýchvstání
15:30 Řachanda
18:30 Bohové Egypta 3D
15:30 Řachanda
17:30 Decibely lásky
20:00 Bohové Egypta 3D
15:30 Řachanda
17:30 Bohové Egypta
20:00 Padesátka
15.30 Robinson Crusoe: Na ostrově zvířátek
18:30 Star Wars: Síla se probouzí
18:30 Rodinný film
20. ročník - školní rok 2015-2016
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97
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110
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156
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118
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182
92
85
104
85
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144
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85
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74
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120
120
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120
120
120
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Nová česká komedie podle scénáře Petra Kolečka o účastnících běžkařského závodu „Tříkrálová padesátka“.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Rocky Balboa nastupuje dráhu trenéra Adonise Johnsona, syna svého zesnulého přítele a rivala Apolla Creeda.
Thriller o svědomí a křehké spravedlnosti.
Strhující historické drama o životě slavné herečky pod taktovkou neméně slavného režiséra Filipa Renče.
Rocky Balboa nastupuje dráhu trenéra Adonise Johnsona, syna svého zesnulého přítele a rivala Apolla Creeda.
Dokumentární film o herečce Lídě Baarové, pro kterou byla krása největším darem i prokletím zároveň.
V napínavé detektivce excelujeoscarová trojice Julia Roberts, Nicole Kidman a Chiwetel Ejiofor.
Nová česká komedie podle scénáře Petra Kolečka o účastnících běžkařského závodu „Tříkrálová padesátka“.
Film podle skutečné události, která se přihodila v roce 1823 Hughovi Glassovi (Leonardo DiCaprio)
Příběh o tom, jak je důležité být sám sebou a jak vám tvořivost a fantazie pomohou k odvaze.
Rocky Balboa nastupuje dráhu trenéra Adonise Johnsona, syna svého zesnulého přítele a rivala Apolla Creeda.
Čtveřice záchranářů se vydala hledat přeživší z obrovského ropného tankeru, který doslova rozpůlila bouře.
Animovaný příběh o přátelství člověka a dinosaura.
Režisér Steven Spielberg natočil špionážní thriller z období studené války. V hlavní roli Tom Hanks.
Čtveřice záchranářů se vydala hledat přeživší z obrovského ropného tankeru, který doslova rozpůlila bouře.
Strhující historické drama o životě slavné herečky pod taktovkou neméně slavného režiséra Filipa Renče.
Nová česká komedie podle scénáře Petra Kolečka o účastnících běžkařského závodu „Tříkrálová padesátka“.
Jeden z velmi očekávaných filmů roku s Eddiem Redmaynem v roli transgendera.
Nová česká komedie podle scénáře Petra Kolečka o účastnících běžkařského závodu „Tříkrálová padesátka“.
Rocky Balboa nastupuje dráhu trenéra Adonise Johnsona, syna svého zesnulého přítele a rivala Apolla Creeda.
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
Nejnetradičnější komiksový antihrdina má schopnost rychlého samouzdravování.Černý humor.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
Animovaná rodinná komedie.
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
Quentin Tarantino a jeho nový western plný napětí.
Čtvrté pokračování čiperných veverek Alvina, Simona a Teodora.
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
Souboj s ničivou vlnou je inspirovaný skutečnou události. Akční thriller.
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
Nejnetradičnější komiksový antihrdina má schopnost rychlého samouzdravování. Černý humor.
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
Film rekonstruuje útok islámských milicí na americkou ambasádu v libyjském Benghází.
Nejnetradičnější komiksový antihrdina má schopnost rychlého samouzdravování. Černý humor.
Se suchým humorem vyprávěný příběh o hledači pokladu.
Quentin Tarantino a jeho nový western plný napětí.
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
Nejnetradičnější komiksový antihrdina má schopnost rychlého samouzdravování. Černý humor.
Konečně pravdivý příběh Robinsona Crusoe a jeho přátel.
Komedie: kdo zabíjí nejkrásnější lidi světa? V hlavních rolích Ben Stiller, Penélope Cruz, Owen Wilson.
Film podle skutečné události, která se přihodila v roce 1823 Hughovi Glassovi (Leonardo DiCaprio)
Česká pohádka s oblíbenými a známými písničkami Z. Svěráka a J. Uhlíře. Hrají: Vojtěch Dyk, Tomáš Klus.
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu po oceánu?
Čtvrté pokračování čiperných veverek Alvina, Simona a Teodora.
Komedie: kdo zabíjí nejkrásnější lidi světa? V hlavních rolích Ben Stiller, Penélope Cruz, Owen Wilson.
Norm je lední medvěd a má plné ruce práce s turisty, kteří začínají zaplavovat jeho milovanou Arktidu.
Komedie: kdo zabíjí nejkrásnější lidi světa? V hlavních rolích Ben Stiller, Penélope Cruz, Owen Wilson.
Klasický film z roku 1960 opět na plátnech kin. Byli dobří pistolníci a chránili vesničany před bandity.
Animovaný příběh o přátelství člověka a dinosaura.
Příběhy podivuhodných živočichů, kteří obývají atol Aldabra. S okouzlujícím komentářem Ol. Kaisera.
Film podle skutečné události, která se přihodila v roce 1823 Hughovi Glassovi (Leonardo DiCaprio)
Nová česká pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě
Bůh nebes Horus je oslepen a svržen z trůnu mocichtivým Sethem. Musí mu pomoci zpět smrtelníci.
Nová česká pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
Bůh nebes Horus je oslepen a svržen z trůnu mocichtivým Sethem. Musí mu pomoci zpět smrtelníci.
Nová česká pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě
Bůh nebes Horus je oslepen a svržen z trůnu mocichtivým Sethem. Musí mu pomoci zpět smrtelníci.
Nová česká komedie podle scénáře Petra Kolečka o účastnících běžkařského závodu „Tříkrálová padesátka“.
Konečně pravdivý příběh Robinsona Crusoe a jeho přátel.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu po oceánu?
V hlavě - Animovaná komedie o tom, že období dospívání může být velice komplikované. Vstupné 50 Kč

1. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 8. PO 13:45 Preislerova ZŠ, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň, 10. ST 13:45 Preislerova ZŠ, 15. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 17. ST 13:45 ZŠ Wagnerovo náměstí,
29. PO 13:45 ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebaň
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Cenu Václava Havla získal moderátor ČT Daniel Stach za pořad Hyde
Park Civilizace.

Dětská porota udělila cenu režiséru Radku Beranovi za loutkový snímek
Malý pán.				
Foto: Markéta Kobrsková

Na ocenění Trilobit Beroun 2016 dosáhli
bratři Hádkové i pořad Hyde Park civilizace

P

restižní audiovizuální ceny
TRILOBIT BEROUN 2016 odtajňují své nové laureáty. Tradiční ceny
Českého filmového a televizního
svazu FITES, které jsou každoročně
udělovány nejhodnotnějším počinům v oblasti audiovizuální tvorby
za uplynulé období, byly v sobotu
16. ledna večer rozdány po devětadvacáté. Zato poprvé se slavnostní
ceremoniál konal v Kulturním domě
Plzeňka v Berouně, poprvé také
před objektivy kamer České televize,
která jej vzápětí odvysílala na programu ČT art, a také jako vůbec první ocenění českých filmových tvůrců
v letošním roce. Večerem provázel
sám držitel dvou Trilobitů, moderátor a režisér Jan Kraus.
Z letošního hodnocení hlavní
a dětské poroty vzešlo udělení celkem dvanácti cen, jejichž společným
jmenovatelem je poukázat na kvalitu umělecké výpovědi, společenský
a kulturní přínos audiovizuální tvorby zejména v českém, ale i mezinárodním prostředí. Ceny úspěšným
filmařům předaly významné osobnosti jako poslankyně Parlamentu
ČR Věra Kovářová Železná, bratr
bývalého prezidenta Ivan Havel,
náměstkyně ministra kultury Anna
Matoušková, ředitelka Městského
kulturního centra Beroun Kateřina
Masopustová či místostarosta Ivan
Kůs, který předal 1. Cenu poroty
tvůrcům filmu Anatomie pavouka.
Ten také úvodem večera pozdravil
přítomné v sále i u obrazovek jménem města.

Kromě oceněných snímků, filmových a jiných osobností stála
v centru pozornosti organizace slavnostního večera jeho scénografie,
které dominovala gigantická projekce vytvářející holografický efekt
nebo speciálně pro tuto příležitost
ztvárněná tzv. „audiovizuální kulička“, která svým pootočením na bílou či černou stranu symbolizovala
opačné polarity. O zábavu se mimo
jiné v mezičasech postarala tanečněhudební skupina Jelení loje.
Letošní vítěze hledala hlavní
porota mezi 109 přihlášenými tituly – hranými, dokumentárními,
animovanými, zpravodajskými či
publicistickými, dětská porota pak
klasifikovala celkem 26 titulů s dětskou či rodinnou tematikou. Některé
z nich byly i několikadílnými cykly či
seriály. Do užších nominací se pak
dostalo celkových 35 titulů. Není
náhodou, že na hlavní cenu TRILOBIT BEROUN 2016 dosáhly hned dva
hrané snímky – v letošním ročníku
totiž oproti předchozím převážila
hraná tvorba.

Letošní hlasování
bylo dramatické
„Každý ze sedmi členů poroty
měl nějakého favorita, který mu nakonec „o fous“ neprošel: výsledek
kolektivního hlasování je vždycky
kompromis. A to, že Zcela zvláštní
cenu poroty – Zlatý citrón nakonec
těsně nedostala „zpackaná“ digitalizace neznamená, že by porota ne-

pořadatelé

generální partner

viděla problematičnost této věci,“
vysvětluje předseda hlavní poroty
Vladimír Just. Volbu vítězných
snímků letos provázely dramatické
momenty nejen v kruhu hlavních,
ale také dětských porotců, o čemž
svědčí mimo jiné skutečnost, že o
Ceně dětské poroty – Berounském
medvídku, kterou získal loutkový
film Malý Pán, rozhodly čtyři hlasy
proti třem. „Pro film jsem se sice v
konečném hlasování nerozhodla,
ale byl pěkný a moc se mi líbilo
výtvarné zpracování, velmi mě překvapilo. Byl to napínavý film a příběh měl také nádherný,“ vystihla ve
své obhajobě předsedkyně dětské
poroty Ellen Zábojová.

Nechvalně populární
„Zlatý citrón“
Svou popularitu si za roky
existence cen TRILOBIT BEROUN
vydobyla i Zcela zvláštní cena poroty – Zlatý citrón, již má porota
právo udělit. Letos tuto cenu obdržel senátor Jan Veleba, jehož
„legislativní návrhy a veřejná vystoupení dokazují principiální nepochopení smyslu existence médií
veřejné služby a znovu křísí touhu
některých politiků proměnit službu veřejnosti v posluhu vlastním
zájmům,“ odůvodnil výrok poroty
jeden z jejích členů Jan Svačina.
Pro cenu symbolicky zpodobněnou
citrónem ve skleněné etuji si na Plzeňku pan senátor nepřijel, omluvil
se ze zdravotních důvodů. n

hlavní mediální partner

TRILOBIT BEROUN 2016
Režisér Štěpán Altrichter za film
Schmitke
Režisér Petr Václav za dokument
Zpověď zapomenutého
Kryštof a Matěj Hádkovi za herecké výkony v dramatu Kobry
a Užovky
CENA POROTY
Vojtěch Kiss za animovaný snímek Anatomie pavouka
Miroslav Janek za režii a kameru
dokumentu Evangelium podle
Brabence
Režisér Martin Vadas za celovečerní dokument Nízká Vysoká
hra
ZCELA ZVLÁŠTNÍ CENA
POROTY – ZLATÝ CITRÓN
Senátor Jan Veleba
MIMOŘÁDNÁ CENA POROTY
Ukrajinský režisér Oleh Sencov
odsouzený za kritiku ruské okupace Krymu
CENA VLADISLAVA VANČURY
Režisér Vojtěch Jasný za celoživotní přínos české audiovizuální
tvorbě
CENA VÁCLAVA HAVLA
Moderátor Daniel Stach za publicistický pořad Hyde Park Civilizace
CENA JOSEFA ŠKVORECKÉHO
Scenárista a režisér Petr Zelenka za celovečerní film Ztraceni
v Mnichově
CENA DĚTSKÉ POROTY
– BEROUNSKÝ MEDVÍDEK

vřelé poděkování patří partnerům, podporovatelům, sponzorům a mecenášům

Obec Lety
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Režisér Radek Beran za loutkový
snímek Malý Pán
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Verše pro medvědy
Děti ze školní družiny Základní
školy Beroun Závodí napsaly pro
medvědí brášky básničku.
Měsíc leden nastoupil,
nový rok nám oznámil.
Třináctka v něm kraluje,
Beroun se už raduje.
Naši kluci medvědí,
narozky prý oslaví.
Občanky už přece mají,
a rok navíc přivítají.

Dva z chlupáčů už nedočkavě vyhlížejí sladkosti.

Křest pexesa medem.

Darů se sešlo opravdu hodně,
medvědi je budou
muset dostávat postupně.

Všichni už se těšíme,
až se s nimi setkáme.
Klukům všichni popřejí,
medu k tomu přidají.
Děti velkou radost mají,
s kamarády si povídají.
Každým rokem chodíme,
dorty s sebou nosíme.

Vojto, Kubo s Matějem,
my vás všechny milujem.
Přejeme vám dlouhá léta,
ať nám město s vámi vzkvétá.
Ať vás všichni milují,
dobroty vám kupují.
Ať vás každý navštíví,
hrozno vína přibalí.
To vy přece milujete,
medíček si také dáte.
My vám k tomu zazpíváme,
my si s vámi užíváme.
Školní družina Beroun – Závodí
Komenského 249
K narozeninám
My jsme přišli k vám,
A dort neseme vám.
Už je to 16 let,
Co jste přišli na náš svět.
Přejeme vám štěstí, zdraví,
Narozky teď všichni slaví.
Bětka Langmajerová, Adéla Dufková, VEVERUŠÁCI - 2. oddělení
ŠD Beroun - Závodí
Vojta, Kuba, Matěj
Medvědi, nevědí, že narozky slaví,
Dokud jim to někdo nenapoví.
16 let je krásný věk,
Za to jim patří náš vděk.
Dortů rádi nají se,
A pak všichni vyspí se.
Adam Šantora - VEVERUŠÁCI
– 2. oddělení ŠD Beroun - Závodí

Václav Chaloupek zájemcům podepsal
knihy a kalendáře.

Gratulanti ze ZŠ Závodí.

Medvědím bratřím gratulanti
popřáli k 16. narozeninám

J

iž šestnácté narozeniny oslavila
trojice chlupáčů sídlící na Městské hoře. Ve středu 13. ledna se
k medvědáriu sešly desítky gratulantů, někteří přinesli vlastnoručně
upečené dorty či čerstvou zeleninu
a ovoce. Jako již tradičně se oslavy zúčastnil režisér Václav Chaloupek, který medvědy proslavil
v oblíbeném večerníčku Méďové.
Po krmení, kdy medvědí bráškové
dostali dorty, hroznové víno i svou
oblíbenou šlehačku, následoval křest zbrusu nového pexesa,
na jehož vzniku se svými obrázky
podílely děti ze všech berounských
základních škol. Křest provedl

místostarosta Ivan Kůs s Václavem Chaloupkem jak jinak než –
medem. Pexeso je nyní v prodeji
v Městském informačním centru.
„Medvědi se v zajetí dožívají asi 40
let. Jsem zvědavý, kde každý z nás
bude, až se budou slavit medvědí
čtyřicátiny,“ řekl místostarosta Ivan
Kůs na oslavě. „Přijde mi neuvěřitelné, že už je medvědům šestnáct.
Ještě nedávno to byla roztomilá
malá medvíďátka. Teď by potřebovali trochu zhubnout,“ usmíval se
Václav Chaloupek.
Po minulém roce, kdy medvědi
dostali vlastní občanky, si město
letos připravilo malý dárek pro

všechny, kteří se narodili ve stejný
den jako méďové. Oslavenci dostali knihu a zbrusu nové pexeso,
pro všechny zájemce pak Václav
Chaloupek pořádal autogramiádu.
Zájem o dárek od města neměly
zdaleka jen děti – na oslavu přijel
třeba aktivní sedmdesátník Zdeněk
Straka nebo čtyřicátník Slavomír
Lenc až z Rakovníka. I na příští rok
má Beroun na medvědí narozeniny
pro veřejnost připravenou speciální akci. „Nějaké nápady už máme
– chtěli bychom obdarovat všechny
Vojty, Kuby a Matěje,“ prozradila
Marcela Bergerová z Městského
kulturního centra. (aka) n

Děti namalovaly pro medvědy jejich portréty

D

ěti ze školní družiny Základní školy Beroun - Závodí na oslavu medvědů zavítají každý rok. I o den později
ve čtvrtek 14. ledna tak bylo u výběhu veselo, čtyři oddělení družiny si totiž pro chlupáče připravily dorty,
přáníčka a obrázky. S pomocí ošetřovatelky děti medvídky nakrmily a zazpívaly jim. „Nastal tam krásný a dojemný okamžik, kdy si po krmení kluci sedli vedle sebe a zvedli na nás hlavičku, jako by nám chtěli poděkovat. A my
jim zazpívali medvědí ukolébavku,“ říká vychovatelka Květa Hrbáčková. n
Foto: Adéla Felklová, Květa Hrbáčková

Do tašky vždy přibalíme,
dobrůtky jim připravíme.
Piškoty i jablíčka,
k tomu pěkná přáníčka.

Veverušáci ZŠ Závodí

Narozeniny
Všichni už to dobře víme,
narozky teď oslavíme.
Medvědi to možná nevědí,
možná každý jim to napoví.
Neseme dorty na oslavu,
uděláme velkou slávu.
Tadeáš Hanke, VEVERUŠÁCI
– 2. Oddělení ŠD Beroun - Závodí
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Farní charita Beroun v lednu uspořádala tradiční tříkrálovou sbírku.
I díky vašemu příspěvku letos padl rekord. Více na str. 18.

V lednu byla v knihovně k vidění společná výstava Jaroslava Čížka
a Blanky Járkové nazvaná Naivnímání.

Tradiční novoroční pochod Vojty Náprstka se uskutečnil i letos 1. ledna.
Účastníci se vydali do Karlštejna.

Do pátého února máte možnost v Městské galerii Beroun spatřit filmové
plakáty ze sbírky Terry Posters. Vernisáž se konala 6. ledna.

V sobotu 16. 1. obdrželi úspěšní filmoví tvůrci ceny Trilobit Beroun 2016. Na snímku místostarosta Ivan Kůs a předseda FITES Martin Vadas. Více na str. 13.

Cestovatelská beseda s účastí pana Karpíška měla velký úspěch. Posluchači toužící se v zimních měsících zahřát pohledem na fotografie
modrého nebe a moře se do čítárny téměř nemohli vejít.

Společná výstava Evy Novotné a Václava Kalaše nazvaná Keramika s humorem je k vidění v Muzeu berounské keramiky do 6. března. Více na str. 4
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Foto: Adéla Felklová, Pavel Paluska, Zdeněk Zůna, Markéta Kobrsková

Výstava Štěpána Raka nazvaná Krajinami snů potrvá až do konce ledna v Holandském domě.

První obyvatel penzionu pro seniory oslaví 90 let

O

byvatel berounského penzionu pro seniory pan Vladimír
Tichý se 14. února dožije krásných
90 let. V roce 1996 se po slavnostním otevření zařízení pan Tichý
nastěhoval jako jeho první obyvatel. „V březnu roku 1996 jsme byli
v penzionu pouze my dva. Tehdy
jsme měli celý penzion pro sebe,“
vzpomíná nostalgicky ředitelka
penzionu Miroslava Kučerová.
Po celou dobu svého pobytu
Vladimír Tichý ještě nikdy nelito-

val svého přestěhování do nového
domova. Právě naopak. Stal se zakládajícím členem výboru obyvatel,
téměř 20 let zastává funkci knihovníka a půjčuje knihy obyvatelům,
podílel se organizačně na mnoha
kulturních akcích, které nikdy nevynechal, a pamětníkům v penzio-

nu tak zůstávají krásné vzpomínky
na např. nezapomenutelné společné štědrovečerní večeře. Do dalších
let ze srdce přejeme panu Tichému
všechno nejlepší, pevné zdraví
a mnoho dalších spokojených let
v penzionu. Miroslava Kučerová,
ředitelka penzionu n

Talíře pro charitu

klienty Farní charity velkou vzpruhou. Doufáme, že jim bude z talířů
od žáků oboru Sociální činnost
chutnat. Renata Pavlíková, zástupce
ředitelky SZŠ Beroun n

Pro seniory
4.
10.
11.
18.
24.
únor

Společenská hra Kufr
ČT
9:30
Domov seniorů TGM
Kainovo znamení - povídaní s panem farářem Petrem Krynským
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Dopolední pečení s klienty, vystoupení harmonikáře
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér - studijní zájezd do Anglie, PaedDr. Darchia
ČT
9:00
Domov seniorů TGM
Společenská hra Bingo
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Starý jako Metuzalém - povídaní s panem farářem Petrem Krynským
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Pravidelné odpolední akce v Domově seniorů TGM:
Po - Čt 9:30 - 11:00 a 14:30 - 16:00 - keramika a pracovní dílna, Pá
14:00 - 15:30 - zpívání pro radost v doprovodu houslisty pana Karla
Šmída. Denně Zookoutek a venkovní výběh s peruánskými kozami

S

tudenti Střední zdravotnické
školy v Berouně předali na začátku ledna Farní Charitě Beroun
dar v podobě 210 hlubokých talířů,
které se použijí pro potřeby osob
v nouzi či pro bezdomovce. Zejména v zimních měsících je talíř horké
polévky pro osoby bez domova a pro

Nové Centrum domácí péče nabízí
zdravotní péči do domu klienta
C
entrum domácí péče je nově
vzniklé zařízení, které zahajuje
provoz po pečlivé rozvaze a rozboru
trendů ve zdravotnictví s ohledem
na region Berounska. „Vznik společnosti ovlivnilo několik vnějších
faktorů. Mezi hlavními je enormní
nárůst pacientů s diabetem a nadváhou, populace stárne a častěji se
setkáváme se sníženou pohyblivostí
u klientů,“ říká Adam Carda, ředitel
Centra domácí péče. „Hlavním cílem
našeho zařízení je ulevit ordinacím
a ambulancím,“ dodává. Další přínosy domácí péče jsou zlepšení kom-

fortu pohybově omezených klientů,
eliminace zbytečných návštěv klientů
u ambulantních specialistů a předcházení hospitalizací v nemocnicích.
Ošetřování pacienta v jeho domácím
prostředí má mnoho výhod například
pro psychiku klienta. Oblastí činnosti
Centra domácí péče bude monitoring
pooperačních stavů a jejich případných komplikací (převazy ran, ošetřování dekubitů, píštělí, kožních defektů apod.). Centrum zajistí infuzní
terapie, zácvik a metodická poučení,
např. aplikace inzulinu, dietní režimy, režimy pro astmatiky, ošetření

stomií atd., návštěvy dětí dětskou
sestrou či náběry pacientů v domácím prostředí. Velkou devizou Centra
domácí péče je možnost spolupráce
a metodického vedení odbornými
specialisty ze zdravotnických zařízení
Medicentrum Beroun spol. s.r.o., Dialýza a.s. a také berounské nemocnice
v širokém spektru odborností. n

Kompletní péče s.r.o.
Politických vězňů 40
(Medicentrum), Beroun
www.centrumdomacipece.cz

Svoz biologicky rozložitelného odpadu - únor 2016
Úterý
1 x týdně

lichý týden

Rodinné domy Beroun
Závodí, Zavadilka, Jarov,
Zdejcina, Hostím
Únor *)

2. 2.
16.2.

Středa
1 x týdně

lichý týden

Rodinné domy
Beroun - centrum,
Beroun - Město

Čtvrtek
1 x týdně

Rodinné domy
nedostupná místa Beroun

3. 2.
17.2.

*) V případě nepříznivého počasí bude svoz uskutečněn v nejbližším možném termínu.
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lichý týden

4. 2.
18.2.

Čtvrtek
lichý týden
Bytové
domy
Beroun
4.2 .
18.2.

Zubní pohotovost
n 6. – 7. 2. MUDr. Kaiser Zdeněk,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel:
311 542 346
n 13. – 14. 2. MUDr. Karel Zdeněk, Beroun, Medicentrum, tel:
311 746 414
n 20. – 21. 2. MUDr. Kovaříková
Anna, Beroun, Medicentrum, tel:
311 746 418
n 27. – 28. 2. MUDr. Asina Iuliia, Beroun, Plzeňská 32, tel:
311 513 313
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin

Jubilea
n Paní Miluše Sršňová z Berouna dne 2. ledna oslavila kulaté
90. narozeniny. Své mamince
přeje hodně zdraví, štěstí, radosti a ještě hodně let v kruhu
milující rodiny dcera Alice.
n Pan Josef Špička 23. února
oslaví krásné 95. narozeniny.
Ke gratulacím se připojuje i redakce Radničního listu.
n Pan Jiří Fojt si 19. února
připomene své 91. narozeniny.
K výročí mu blahopřejí i přátelé
z Klubu důchodců.
n Všem oslavencům přeje hlavně spokojenost a pevné zdraví
redakce Radničního listu. n
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Knihovna bude slavit po celý rok

V

letošním roce uplyne 120 let
od založení městské knihovny v Berouně. Bohatý program pro
své návštěvníky i veřejnost chystá
knihovna na celý rok 2016. „Oslavy
se budou sestávat ze soutěží pro ve-

řejnost a děti základních škol o zajímavé ceny, výstav, série článků o historii knihovny a dalších doplňkových
aktivit, které jsou již nyní zveřejněny
na našem webu www.knihovnaberoun.cz. Oslavy vyvrcholí 17. září,

Vydejte se po stopách tajemných staveb

Z

námého spisovatele Jana A. Nováka znají čtenáři především jako zasvěceného průvodce mnoha neznámými lokalitami naší země. Je autorem knih
Tajemné Česko, Hory a kopce opředené tajemstvím nebo Tajemné podzemí na našem území, píše však i o nadčasových tématech jako Život vesmíru a mnoho
dalších. Hojně navštěvované jsou také jeho webové stánky Novákoviny. Únorová
beseda v cyklu Setkání s autory, které máte rádi, se bude proto věnovat málo
známým pravěkým nálezům rondelů a megalitů mezi Berounem a Prahou, samozřejmě i s nejnovějšími poznatky o těchto dosud záhadných stavbách. Na vaši
návštěvu se pořadatelé těší ve středu 17. února od 17:30 v městské knihovně.
Součástí přednášky bude i autogramiáda, vstup je volný. Marie Holečková. n

kdy budova knihovny ožije celodenním programem, jako jsou přednášky či hudební vystoupení. Účast již
přislíbil například spisovatel Jiří Hájíček či autorka knih pro děti Daniela
Krolupperová,“ prozrazují knihovnice. Novinkou spuštěnou od ledna
je možnost rezervace místenek
na akce pořádané v knihovně. Pokud
máte zájem se zúčastnit jednoho či
více kurzů a přednášek, vyplatí se
předem zajít do studovny a na konkrétní akci se přihlásit. Ve studovně
je rovněž možné zakoupit si na placené události vstupenku. Účelem
tohoto opatření je zamezit situacím,
kdy se někteří zájemci pro velký zájem na kurz či seminář z kapacitních
důvodů již nedostali. (aka) n

Na kulturu jde dalších více než 800 tisíc

N

a lednovém zasedání Rady
města Beroun dne 11. 1. byly
schváleny návrhy částek na přidělení dotací na kulturní činnost do 50
tisíc korun. Čtyři návrhy schváleny
nebyly. Schválené dotace konkrét-

ním příjemcům jsou uvedeny v přehledové tabulce viz níže. Celkem
bylo při tomto zasedání přiděleno
807 tisíc korun. Na rok 2016 činí
rozpočet na kulturní dotace 1,6
milionu korun. Návrhy částek nad

50 tisíc byly již schváleny na prosincovém zasedání Zastupitelstva
města Beroun. Nyní budou uzavírány veřejnoprávní smlouvy s příjemci, ti budou postupně jednotlivě
vyzváni. n

Schválené dotace na kulturní činnost v roce 2016 - částky do 50 000 Kč
žadatel
Soukromá ZUŠ Dr. Lidinské
TC R.A.K., z.s.
Základní umělecká škola Václava Talicha
Mgr. Bohumila Vokáčová
Jan Liška
Seydlovo sdružení
ZUŠ Václava Talicha Beroun
Mgr. Miloš Kebrle
Mgr. Marie Holečková - Nakl. MH Beroun
Vladimír Mužík
Tomáš Vintr
Dobromysl o.p.s.
Kruh přátel hudby Beroun
Okrašlovací spolek přátel Černého vršku o. s.
Klub přátel výtvarného umění Beroun
LBDK, o.s. - Lesní klub Studánka
Farní charita Beroun
Seydlovo sdružení
Jiří Pavlis
Modrej Beroun o.s.
Vladimír Mužík
AMU Praha, FAMU
Mgr. Robert Štolba

projekt
Hudební mazec 2016
Reprezentace města Beroun na repub. i světových soutěžích
Malujeme krajiny Berounska
Smíšený pěvecký sbor Bonbon - koncertní program 2016
Beroun Cup 2016
Cyklus koncertů duchovní hudby 2016
Rozvoj hudebního oddechu a lidského souznění v Berouně
Proudy 2016
Cyklus pravidelných besed Setkání s autory, které máte rádi
Veř. koncerty dech. hudby „Berouňačka“ v městě Beroun 2016
Grand Prix Beroun 2016
Adventní koncert pro Dobromysl
Prezentace klasické komorní hudby
Masopust na Černém vršku 2016
Plán akcí KPVU Beroun na rok 2016
Tradice a Legendy
Adventní koncert 2016 Farní charity Beroun
Koncert přátelství - varhaník Gerard Legierse (Rijswijk)
Fotoklub Beroun - výstavy 2016
Modrej Beroun 2016
Veř. koncerty MDH „Berounská šestka“ na náměstí a blízkém okolí
Výst. síň J. Jeníčka v Berouně a výstavy Katedry fotografie FAMU
Vánoční koncert Big Bandu Václava Zelinky

Lucie Suchá
Dům dětí a mládeže Beroun, přísp. org.
Ing. Martin Tuček
RNDr. Irena Bucharová
Petr Šaman
Křesťanský klub Beroun
Jungmannova základní škola Beroun
ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s.
ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z.s.

Na Vršek a z Vršku - fotografická výstava L. Suché
Sobotní tvoření
Berounský masopust 2016
Berounský FOTOBLÁZINEC - 6. ročník
Plán dětských akcí na rok 2016 v Berouně - Jarov
Rodina jako nositel kvalitních společen. hodnot a kult. dědictví
Jungmannka hledá slavíčka
KOUZLO OPERETY, aneb nezapomenutelný Jára Pospíšil
PRAŽSKÝ CHEVALIER - 75. výročí úmrtí Karla Hašlera
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částka
49 500
48 000
48 000
43 000
43 000
43 000
42 500
41 000
40 000
37 500
32 500
30 000
27 000
25 000
23 000
22 500
20 000
20 000
17 000
16 000
16 000
15 000
15 000
15 000
14 500
13 000
12 000
10 000
10 000
8 000
5 000
5 000

Darujte knihu a přispějte
k neobyčejnému projektu

P

roměnit vysloužilé telefonní
budky na malé bezplatné
veřejné knihovny si klade za cíl
projekt KnihoBudka. Od roku
2013 se tak hlavně v Praze objevilo devět funkčních KnihoBudek,
mimo jiné v nemocnici IKEM
nebo na nádražích či zastávkách
autobusů. Jak taková KnihoBudka
funguje? Kolemjdoucí si v budce
vybere knihu podle své chuti, kterou si může půjčit, anebo je možné přinést jednu ze svých knih
a za některou ji v budce vyměnit.
Není potřeba žádná registrace
a použití KnihoBudek je zdarma.
K  neobyčejnému projektu
se nyní chce připojit i Beroun.
„Na novém autobusovém nádraží
bychom rádi vybudovali KnihoBudku, kde by si cestující mohli
půjčit knížku a zabavit se tak
před další cestou. Financování
bychom chtěli pokrýt ze zbylých
peněz ze švýcarské dotace, předběžná jednání zatím vypadají
dobře,“ říká městská architektka
Dana Vilhelmová. Jak se do projektu můžete zapojit vy? Pokud
máte doma nějakou knížku navíc,
darujte ji městu do zamýšlené
KnihoBudky. Zájemci se mohou
obrátit na Městské informační
centrum. „Kniha by měla být
spíše beletristického zaměření,
máme přece jen pocit, že raději
než starou učebnici matematiky
si lidé ve vlaku či autobuse přečtou detektivku nebo román,“ dodává Dana Vilhelmová. Maximální
počet knih je stanoven na 10 kusů
na jednoho dárce. (aka) n
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Tomáš Ludvík získal
šest titulů mistra ČR
v mladším dorostu

V

Plzni se konalo Zimní
mistrovství České republiky dorostu a dospělých
na 25 metrovém bazénu.
Kromě téměř pěti set plavců ze 78 oddílů se na tomto
plaveckém svátku a zároveň
vrcholu zimní sezony sešli
i plavci Lokomotivy Beroun
ve složení Martin Dřevínek,
Tomáš Ludvík, Dušan Miko,
Klára Sýkorová, Tobiáš Trnka, Štěpán Zahradník a Filip
Zeman. Po čtyřdenním maratonu závodů a sečtení všech
dosažených výsledků se mohli trenéři Simona Pokorná
a Vladimír Seeman radovat
z jednoho z nejvydařenějších dorosteneckých republikových šampionátů v celé
historii berounského plavání.
Nejen, že si berounští reprezentanti vytvořili úctyhodných
45 osobních rekordů a závod
co závod obsazovali popředí
výsledkové listiny, ale jejich
člen se také stal nejúspěšnějším plavcem celého mistrovství. Šestnáctiletý Tomáš
Ludvík dokázal ze svých osmi
startů ovládnout plnou třetinu
plaveckých disciplín a vybojovat neuvěřitelných 6 titulů
Mistr ČR – mladší dorost, a to
v závodech na 50 m, 100 m
a 200 m znak, 800 m a 1500 m
volný způsob a 400 m polohově, k čemuž přidal dvě
stříbrné medaile na 400 m
volný způsob a 200 m polohově. K  medailovým žním
přispěl i 15letý mladší dorostenec Dušan Miko, který se
jako jeden z mála ročníkově
mladších dokázal prosadit
a vybojovat bronzová pódiová
umístění na 400 m a 800 m
volný způsob. Ze své první dorostenecké medaile na MČR
se mohl po právu radovat
i Martin Dřevínek, který si
doplaval pro bronz na trati
50 m prsa a k tomuto přidal
dvě čtvrtá místa na 100 m
a 200 m prsa. Do top desítky
se ještě dvakrát probojoval
Filip Zeman a jednou Štěpán
Zahradník. Závěrem můžeme
konstatovat, že plavci Lokomotivy Beroun přispěli svou
vzornou reprezentací k oslavám 750. výročí města na jedničku. LoBe n
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Rada města schválila téměř
třicet žádostí o sociální dotace

R

ada města Beroun na svém
zasedání 11. ledna schválila poskytnutí dotací pro oblast
sociálně-zdravotní, a to poža-

davky do 50 tisíc korun. Radní
odsouhlasili celkem 27 žádostí,
jedna žádost podpořena nebyla. Celkem bylo v lednu schvá-

leno rozdělení 442 500 korun.
Konkrétní projekty a schválené
částky můžete vidět v tabulce
níže. n

Dotace na sociální služby a aktivity v sociálně-zdravotní oblasti v roce 2016
žadatel

projekt

částka

Centrum pro zdravotně postižené a seniory Zajištění sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením a částečné pokrytí nákladů na provoz.
Střed. kraje,o.p.s.
Projekt Raná péče
Diakonie Českobratrské církve
evangelické, středisko v Praze 5
Pokrytí prov. nákladů přímo souv. s péči o pacienty Hospice sv. Lazara
Hospic svatého Lazara
Rozšíření stávající služby osobní asistence o asistovanou dopraKlubíčko Beroun, o.p.s.
vu osob se zdravotním postižením a seniorů
Vzdělávací aktivity, přednášky, besedy, zájezdy a divadla
Klub důchodců Beroun
Vzdělávací aktivity, přednášky, besedy, zájezdy a divadla
Klub důchodců Hostím
Aktivizační kurzy zdravé výživy a arteterapie
Klub Zvonek - sdružení zdr. postižených
Oceňování bezpříspěvkových dárců krve a okresní kolo soutěže
Oblastní spolek Českého červeného kříže
hlídek mladých zdravotníků
Beroun
Provozování dluhové poradny pro občany města Berouna
Pobočka Diakonie Církve bratrské
a jeho okolí.
v Berouně
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Beroun „Klub 21“
Pro zdraví 21
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi „Směr“
Pro zdraví 21
Intervenční poradna pro rodinu „Kompas“
Pro zdraví 21
Projekt „Raná péče“ pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaRaná péče Eda o.p.s.
ným postižením s bydlištěm ve městě Beroun“
Na projekt „Poradenství a prevence v RC Slunečnice“
Rodinné centrum Slunečnice, o.s.
Provozní náklady a rekondice pro občany města
Sjednocená org.nevidomých
a slabozrakých ČR, oblastní odbočka
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdrav. postižením
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
(trénování paměti, předn. činnost, pobybová aktivita a prov. náklady)
z.s., Krajská organizace Střed. kraje, p.s.
Provozní náklady, rekondiční pobyty a rekondiční cvičení pro
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
občany města
z.s., Základní organizace Beroun, p.s.
Provozní náklady, poskytování služeb, organizace a provádění aktiSvaz postižených civilizačními chorobami
vit sloužících zájmům zdravotně postižených občanů, rekondice
v ČR, z.s. - okresní organizace Beroun
Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. okresní Projekt „Půjčovna“ na zakoupení a opravy komp.pomůcek,na
školení pracov., na provozní náklady-pro občany města
organizace Beroun
Svaz těl.postižených v ČR, o. s. MO Beroun Provozní náklady, rehabilitace, rekondiční pobyty
Pokrytí nákladů na péči o klienty v rámci projektu „Hospic
TŘI o.p.s.
Dobrého Pastýře v Čerčanech“
Provozní náklady
ÚAMK-AMK ZPM Příbram Beroun
(PB-HELP ASISTENT), p.s.
Terap. smyslová pomůcka - hmatové krabičky pro trénink nohou
Domov důchodců Lipová
Domov Hostomice-Zátor, poskytovatel
sociálních služeb
Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel
sociálních služeb
Koniklec Suchomasty, poskytovatel
sociálních služeb
Centrum sociál. a zdr. služeb města Příbram

Pořízení 3 ks invalidní vozík Timago odlehčený a 5 ks toaletní
křeslo Ocean pevné
Pracovní terapie a rehabilitační pomůcky
Rekondiční pobyty, kompenzační a rehabilitační pomůcky,
případně zdravotní rehabilitace
Provoz protialkoholní záchytné stanice v Příbrami

18 000
10 000
15 000
25 000
40 000
1 000
12 000
5 000
30 000
20 000
20 000
5 000
3 000
25 000
8 000
10 000
15 000
15 000
30 000
20 000
15 000
40 000
3 000
11 600
18 900
12 000
15 000

Na Plzeňku se sjedou ti nejlepší sportovci

J

iž v polovině února se dozvíme jména těch nejúspěšnějších sportovců
roku 2015. V úterý 16. února se totiž
koná vyhlášení soutěže Nejúspěšnější
sportovec roku. Na tuto akci byla poskytnuta záštita starosty města, produkci má na starost opětovně agentura Sport Action s.r.o., spolupořadateli
jsou tradičně Česká unie sportu a re-

gionální Deník. Vyhlašovat se budou
opět kategorie mládeže i dospělých,
jednotlivci i družstva. Nominovat své
oblíbence měli zájemci možnost do
konce ledna pomocí kupónů v tištěných vydáních Berounského deníku.
Slavnostní večery mají vždy bohatý doprovodný program, kde nechybí přední umělci. V tomto ročníku se

oceněným sportovcům a divákům
na pódiu představí Lešek Semelka,
Andrea Mea, Nela Kajlová a Trio Nobles. Jako moderátoři se vystřídají
Radek Šilhan (O2 TV) a Radek Jirgl.
Z důvodu velkého zájmu je většina míst již zabrána. O případné distribuci vstupenek budeme informovat na webu města Beroun. (aka) n
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Okénko k sousedům

B

Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena.
V Berouně padl rekord

T

říkrálovou sbírku v Berouně
a okolních obcích zajišťuje
Farní charita Beroun. Do sedmnácti sbírkových pokladniček
se koledníkům letos podařilo
vybrat 69 115 Kč. Jde o rekordní
částku, oproti loňsku se podařilo
vykoledovat o 20 tisíc korun více.
Výnos sbírky na Berounsku bude
určen na školní pomůcky a aktivity pro děti ze sociálně slabých
rodin a na opravu herních prvků
na hřišti azylového domu sv. Josefa v Lochovicích. Další pomocí
bude oprava vodovodní přípojky
pro nemocného nízkopříjmového
seniora, pana K.
„Letos svůj čas věnovalo podpoře sociálních služeb 140 koledníků a vedoucích skupinek.
Velice děkujeme každému dárci,
který přispěl a pomohl nám dosáhnout takové úžasné částky,“
říká koordinátorka sbírky Jitka
Papežová. Pokračuje výčtem a poděkováním skupinám koledníků:
„Berounské koledování zahájili
skauti střediska Radost a Naděje, kteří během svých schůzek
v tříkrálovém týdnu brázdili okolí Husova náměstí. Díky zaměstnancům charity přibyly nové
skupinky například v Počaplech,
Zavadilce, Závodí, na Malém sídlišti a na Tetíně. Historicky poprvé se letos koledovalo také v Louníně, na Tmani, v Knížkovicích,
v Bítově a podpořili nás nově
i dva tatínkové ze Suchomast,
kteří vyrazili po obci se svými
dětmi. O  druhém koledovacím
víkendu se v Lochovicích jedna
pěší skupinka vydala z azylového
domu pro matky s dětmi a druhá na koních ze statku rodiny
Mašků. Tato družina vyjíždí každoročně i s hudebními nástroji
a přináší požehnání od Lochovic
přes Netolice do Obory. Ke klasickým koledníkům také patří
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rodina Hofmeisterova v Koněprusích a pan Jambor v Berouně.
Ten do své pokladničky vykoledoval jako obvykle nejvíc a je
velkou oporou sbírky. Další naší
stálicí jsou nejmenší koledníčci,
děti z Katolické mateřské školy
s paní učitelkou Koubkovou. Letos nás mile překvapili obyvatelé
Pensionu Domova pro důchodce
v Berouně, kteří si sami vyrobili
kostýmy tří králů. Další koledníci – zaměstnanci Farní charity se
svými dětmi pak potěšili písničkou babičky a dědečky v Domově
seniorů TGM. Tříkrálové koledování zakončil tradičně Tříkrálový
koncert pěveckého sboru Comodo v kostele sv. Václava v Loděnicích.“
Tříkrálová sbírka pořádaná
Charitou ČR je největší dobrovolnickou akcí u nás. V návaznosti
na starou lidovou tradici chodí skupinky tří králů od domu
k domu nebo koledují v ulicích.
Od neděle 2. do 10. ledna se vydali dobrovolníci koledovat pro
šestnáctý ročník sbírky. n

Letos se Tříkrálové sbírce
podařilo vybrat 69 115 Kč.
Nově se zapojily čtyři vesnice v okolí Berouna a jednotlivci ze Suchomast.
Organizátoři děkují všem
zúčastněným.

ohemia Centralis, sdružení
měst tzv. Českého středozápadu, kam patří města Beroun,
Slaný, Rakovník, Kladno a Tetín,
představí v únoru svoji novinku
pro vášnivé cestovatele – hru SLABERAKLAT. Tato hra, jejíž název
je vytvořen z počátečních písmen
všech členských měst, všem nabízí
možnost blíže poznat města Českého středozápadu zábavnou formou. Navštivte postupně všechna
uvedená města, odpovězte na zvídavé otázky a kromě krásných zážitků z jednotlivých měst získejte
i absolventskou vizitku a speciální
razítko. Informace a hra v tištěné
podobě bude k dostání od 1. února v MIC. (mz) n

Lomikámen díky podpoře
rozjíždí nové projekty

O

rganizace Lomikámen, která kromě dalších činností
provozuje v Berouně restauraci
Jiná káva, zve veřejnost k společnému přemýšlení o duševních
nemocech, k získání nových informací o této oblasti a tím třeba
i k přehodnocení některých předsudků. V Jiné kávě organizace
nabízí kromě kvalitního jídla, pití

a pravidelných kulturních akcí
již více než 7 let získání pozitivní
zkušenosti při setkávání s lidmi,
kteří mají vlastní zkušenost s duševním onemocněním. Tito lidé
v Jiné kávě pracují a tím si obno-

vují své pracovní a sociální dovednosti, které byly oslabeny právě
v důsledku některého z mnoha
duševních onemocnění.
Díky Ministerstvu zdravotnictví ČR a podpoře z Norských fondů může aktuálně organizace jak
rozšířit stávající sociální služby,
tak je především doplnit o nové
projekty a činnosti. Těmito novými aktivitami jsou například projekt „Blázníš? No
a!“ a programy zaměřené
na destigmatizaci duševního onemocnění a podporu
komplexní komunitní péče
o osoby s duševním onemocněním. Více o projektech a sociálních službách
se můžete dočíst na webových stránkách www.lomikamen.cz. „Nebo se prostě
stavte v Jiné kávě. Rádi vás uvidíme i obsloužíme,“ zve ředitel organizace Jan Rohlena. Organizace
Lomikámen je více než deset let
finančně podporována i městem
Beroun. n

Pěvecký sbor si podmanil porotu soutěže v Opavě

D

ívčí pěvecký sbor Střední pedagogické školy
a Obchodní akademie pod vedením Martiny
Hanslové se představil na Celostátní přehlídce středoškolských pěveckých sborů Opava cantat 2015
v nesoutěžní kategorii. Podle vyjádření ředitele Mendelova gymnázia v Opavě, které přehlídku spolupořádá, si sbor podmanil nejen porotu, ale také široké publikum celostátní přehlídky a byla mu proto udělena
zvláštní cena poroty.

Ředitel Mendelova gymnázia v dopise městu Beroun blahopřál ke skutečnosti, že ve městě pracuje
sbor, který se zařadil mezi nejlepší středoškolské sbory
v republice. Gratulaci k tomto úspěchu řediteli berounské školy zaslal i místostarosta města Ivan Kůs. Přitom
vyjádřil naději, že se podaří navázat vzájemnou spolupráci a z pěveckých výkonů sboru se budou moci těšit
i občané města v rámci různých kulturních akcí, například na již tradiční přehlídce pěveckých sborů. (aka) n
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Tomáš Zýka: „Fotografie
je pro mě jiný svět.“
T

omáš Zýka pochází z Prahy, kde
doposud žije. Kouzlu fotografie
propadl již v dětství, kdy jako malý

chlapec dostal od svého dědy –
nadšeného amatérského fotografa
– svůj první fotoaparát značky Směna a k tomu řadu cenných rad. Ty
si hned zvídavě ověřoval a zkoušel
fotografickou praxí.
Po dokončení středoškolského
studia absolvoval rekvalifikační
kurz fotografické práce ve škole
fotografování. Tím jeho dlouholetý osobní zájem o umění fotografie získal profesionální základ.
V současné době autor působí
v Institutu klinické a experimentální medicíny jako fotograf/grafik. Zde kromě jiného obrazově
dokumentuje i unikátní zdravotnické úkony.
Od začátku se věnoval také tématu zátiší a v současnosti je to

hlavní žánr, který v jeho tvorbě
dominuje v jednoduché formě, autorem nazvané jako Zátiší o jedné
rekvizitě. Zejména různá aranžmá
tohoto zátiší jsou jeho doménou
ke studiu vzájemných vztahů kompozice a světla v celkovém vyznění
fotografie. Zde často experimentuje
s náměty, jejichž obyčejnou vnímatelnost mění v nevšední artefakty
a nádherný zážitek.
Sám autor k tomu dodává: „Fotografie je pro mne jiný svět a pozorovat ho přes hledáček je rozdílné,
než jej vnímat vlastním okem. Protože v hledáčku nevidíte vše, ale jen
to, co chcete. Rád tlumím jeho barevnost a rozmanitost, abych vyvolal jinou, svébytnou a často melancholickou atmosféru snímků. Vždy
chci mít pro jejich vyznění a relativní dokonalost dostatek času a proto
mne nezajímá akční fotografování.“
Jana Forejtová n

J

iž tradiční hudebně-literární večer a cestovatelská beseda se konají i v únoru. V čítárně Městského informačního
centra se ve středu 17. února
od 17:30 sejdou příznivci cestování na besedě, kterou je
provede pan Václav Pos. Tématem bude skalní město Petra,
které je jedním z divů světa,
a navíc stát Izrael se svým

Výstava pražského fotografa
Tomáše Zýky
Tomáš Zýka – Fotografie
10. února – 11. března
Vernisáž 10. února v 17 hodin

Výtvarné práce dětí 2. ZŠ a MŠ
Preislerova
„Zima v mateřské škole“
3. února – 4. března

T

řeboňsko, Novohradsko, Krumlovsko, ale i Sedlčansko – to
jsou nejvýznamnější místa působení slavného rybníkáře Jakuba
Krčína. Ten je díky zdejším rybníkům, které budoval nebo inicioval,
zároveň i tvůrcem nejkrásnější
krajinných částí jižních Čech. Jejich
fotografie proto mají své místo
i v knižní novince známých autorů

I v únoru se zabavíte v čítárně íčka

Městská galerie Beroun

Galerie V Podloubí

Přeneste se do jižních Čech
s fotografiemi a novou knihou

hlavním městem Jeruzalémem.
Zájemci jsou srdečně zváni.
Spisovatelka a publicistka
Alena Ježková se věnuje hlavně
psaní knih zaměřených na popularizaci historie pro děti

i dospělé. Na hudebně-literárním večeru představí své dvě
poslední úspěšné knihy „Tichá
srdce – kláštery a jejich lidé“
a „Tichá srdce – příběhy míst
a lidí“. Na místě bude možnost
zakoupit knihy k prodeji se
slevou a s podpisem autorky.
Ve čtvrtek 25. února tak určitě
nezapomeňte zavítat do čítárny městského íčka.
Na
konci
ledna městské
informační
centrum přivítalo významného
hosta
– slovinského
velvyslance Leona
Marca.
Není však pouze diplomatem,
věnuje se publicistice a dokonce píše básně.
Na Hudebně-literárním večeru
pohovořil o své tvorbě i práci.
Předtím byl oficiálně přijat
na radnici místostarostou Ivanem Kůsem. (aka) n

Otomara Dvořáka a Josefa Dolejšího Tajemné životy Jakuba Krčína,
která je jubilejní devadesátou publikací vydanou Nakladatelstvím
MH Beroun. Nové poznatky o přelomových okamžicích Krčínova života – především skryté souvislosti,
díky kterým se odvíjela jeho životní
dráha tak strmě a úspěšně – jsou
představeny z nového úhlu pohledu historika, romanopisce ale i fotografů, kteří se
této publikaci
podíleli. Kniha
s
množstvím
emotivních fotografií Petry Mejstříkové, Marie Holečkové
a také sedlčanského fotografa
Milana Dlouhého zprostředkovává čtenáři
krásu krajiny,
která vznikla díky úsilí Krčína – rožmberského Regenta a pozoruhodné osobnosti doby renesance.
Petra Mejstříková a Marie Holečková představí svoje nejzajímavější
snímky na únorové výstavě fotografií v berounské galerii Holandský
dům. Vernisáž výstavy Vodní světy
Jakuba Krčína proběhne za přítomnosti všech autorů v pondělí 8.
února v 17 hodin v berounské galerii Holandský dům. Výstava potrvá
do 27. února. Marie Holečková n
Otevírací doba
Holandského domu
Otevřeno: pondělí – pátek 9-12,
13-17 hod., sobota 9-12 hod.
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