LIST
BEROUNSKÝ RADNIČNÍ

měsíčník
Královského
města Berouna
XII. ročník zdarma

Uvnitř listu
Proti vodě ochrání domy
podzemní stěna n Studenti
navrhnou mobiliář pro
cyklostezku n Na oslavy charity
přijede kardinál
n Kino slaví stovku

3/2014

Děti dostanou prolézačky, hry i hřiště
N

ové prolézačky, skluzavky,
lanové pyramidy, houpačky či
didaktické hry přibudou během
letních prázdnin ve všech berounských mateřských školách. Do konce srpna budou v pěti mateřinkách
otevřena také nová dopravní hřiště. To vše díky takřka pětimilionové
dotaci, kterou Beroun získal.
„Jsme moc rádi, že město vyvinulo veškeré úsilí k získání dotace,
protože kvalitní didaktické pomůcky pro výuku předškolních dětí jsou
pro nás poměrně drahé. To se týká
i dopravního hřiště a sportovních
herních prvků na školní zahradu,“
uvedla Dagmar Fuksová, ředitelka
MŠ Sluníčko.
Město nyní vypíše výběrové
řízení na dodavatele staveb. V rámci dotace dostanou školky ještě do
prázdnin nové didaktické pomůcky, jejichž výběr doporučily samy
ředitelky jednotlivých zařízení.
Děti si tak budou moci nově hrát
s takzvanými magic boxy. Jde
o moderní projektory, které promění podlahu školky v interaktivní
plochu. Tím, že se projekce odehrává pro děti v nejpřirozenějším
herním prostředí, tedy na zemi,

považují ji odborníci za nejvhodnější.
Školky dostanou i malé laboratoře, v nichž si děti budou moci hrát
na zahradníky, vědce, fotografy či

badatele. Díky dalším pomůckám
se budou moci rozvíjet v kognitivních dovednostech i jemné motorice. „Z dotace zakoupíme také dopravní pomůcky, jako jsou různá

odrážedla, motorky, nebo dopravní
značky. Současně pořídíme i cvičební nářadí nebo zahradní nábytek,“
vyjmenovala městská architektka
Dana Vilhelmová. Více na str. 3 n

n Divadelní sdružení Herci první generace, které si letos připomíná 20 let svého trvání, uvedlo v únoru
komedii Na správné adrese. Nyní po roční odmlce chystají Divadelní ples. Foto Vl. Kasl
Více na str. 9

Bál vyvrcholí latinskoamerickými rytmy Zúčastněte se

anket na webu

C

eloroční jazykový kurz, volné
vstupy do bazénu nebo selátko
mohou vyhrát v bohaté tombole
účastníci letošního Městského
bálu. Ve znamení jara udělá tečku
za letošní plesovou sezonou, a to
v pátek 21. března ve Společenském domě Plzeňka.
Režie slavnostního večera se
tentokrát ujalo Městské kulturní
centrum Beroun ve spolupráci
s Tanečním klubem Romany Chvátalové. Večerem bude provázet
moderátor Karel Vydra. Návštěvníci se tak mohou těšit na ladné
pohyby tanečních párů, které
během několika vstupů předvedou například rumbu, slowfox,
tango či španělské paso doble.
Program krátce po 20. hodině
odstartuje královský waltz. K tanci
a poslechu bude vyhrávat domácí
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N

a webových stránkách města se
obyvatelé či návštěvníci Berouna mohou zúčastnit již dvou veřejných anket. Týkají se rekonstrukce
Společenského domu Plzeňka
a rekonstrukce sportovišť ve městě.
Obě ankety město vyhlásilo v souvislosti s chystanou žádostí o evropské dotace, jejichž přidělování pro
toto období ﬁnišuje.
Více na str. 5 n

Pozvánka

taneční orchestr Karavel. Po půlnočním losování tomboly nabídne
latinskoamerické rytmy kapela

Mezcla Orquesta namíchaná z českých a kubánských hudebníků.
Více na str. 9 n

n Berounští zastupitelé se
sejdou mimořádně kvůli
možnosti žádat dotaci na
Společenský dům Plzeňka 5. 3.
Další plánované veřejné zasedání
se koná 26. 3. od 15.00 v Best
Western Hotelu Grand.
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Blíží se zápisy do mateřinek
Za poslední čtyři roky
se počet míst
ve školkách zvýšil z 580
na současných 718.

Z

ápisy do mateřských škol zřizovaných městem Berounem se
uskuteční ve čtvrtek 20. března od
14.00 do 17.00 hodin a v pátek
21. března od 14.00 do 17.00
hodin. Kolik dětí přijde k zápisu, je
těžké odhadnout. Loni bylo u zápisu
340 dětí, které měly trvalé bydliště
v Berouně. To je přitom jedno z hlavních kritérií pro přijetí dítěte do
mateřinky. Kritéria pro přijetí jsou
stejná jako v loňském roce. Rodiče
k zápisu přinesou rodný list dítěte
a doklad k ověření trvalého pobytu
dítěte (občanský průkaz jednoho

Policie ČR v kraji
nabírá členy

K

rajské ředitelství policie
Středočeského kraje nabírá
nyní nové policisty. Chcete-li
vstoupit do policejních řad
v našem regionu, můžete si
podat žádost a po úspěšném
absolvování přijímacího řízení
doplnit početní stav středočeských policistů a policistek. Více
informací a podmínky pro přijetí do služebního poměru
získáte na personálním pracovišti, Na Baních 1535, Praha 5
– Zbraslav. Telefon: 974 861 775,
724 210 547

Z kalendáře starostky
n 1. 3.
Masopust na Černém vršku
n 5. 3.
Tisková
konference,
Rada města
Beroun
Mimořádné
zastupitelstvo města
Beroun
n 18. 3.
Vítání občánků
n 19. 3.
Rada města Beroun
n 21. 3.
Městský bál
n 26. 3.
Zastupitelstvo města
Beroun
n 28. 3.
Svatební obřady
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z rodičů nebo dětský občanský průkaz nebo potvrzení z evidence obyvatel).
O přijetí dětí budou rozhodovat
ředitelky mateřinek. Ty jsou oprávněny mimo kritéria posoudit také
individuální případy, kdy zohlední
mimořádné důvody, hlavně sociální
nebo zdravotní.
Kapacitu ve školkách může
výrazně ovlivnit počet odkladů škol-

KAPACITA MATEŘINEK
2009/2010
580
2010/2011
668
2013/2014
718
ní docházky. Ty musí být deﬁnitivně
dořešeny do konce května.
V loňském roce se podařilo
umístit většinu dětí, které měly trvalé bydliště v Berouně a k loňskému
31. srpnu jim byly tři roky. Je to

dáno zejména tím, že v posledních
letech město investovalo do rozšíření kapacity mateřinek miliony
korun. Nejprve se v roce 2010 na
podzim otevřela nová mateřinka
v Preislerově ulici, která pojme 88
dětí. O rok později se podařilo otevřít další dvě nové třídy pro padesát
dětí. Jako odloučené pracoviště
Mateřské školy Drašarova vznikly
v Komunitním centru. n

Rozkopané koše museli uklidit
a k tomu zaplatit pokutu
N

a otevřené osobní auto narazili během noční hlídky z 15.
na 16. února městští policisté v Branislavově ulici.
Třebaže se pokoušeli majitelku vozidla kontaktovat,
nepodařilo se jim s ní spojit. Protože vůz nebylo možné uzamknout
a hrozila jeho krádež, nasadili preventivně na auto botičku. Následující den se se strážníky spojil
otec majitelky vozu.
n Pokutu ve výši 500 korun za
znečištění veřejného prostranství
uložili strážníci mladým vandalům, kteří v noci ze 14. na 15.
února dělali nepořádek a vysypávali koše v ulici U Stadionu.
Mladíci museli prostranství také
uklidit.
n Na černou skládku upozornil
strážníky jeden z obyvatel městské
části Zdejcina. Strážníci na místě
v někdejším objektu kasáren našli

staré matrace, krabice i sedačky.
Byly zde rovněž dokumenty
s osobními údaji a bankovní
výpisy. Na místě hlídka pořídila
fota a případ předala odboru
životního prostředí, který se
pokusí dohledat majitele věcí.
n Kvůli klientovi, který odmítal
ponechat venku psa bojového
plemene, požádali o asistenci
městskou policii pracovnice Úřadu
práce Beroun 12. února. Hlídka na
místě muže kontaktovala a ten
jejich naléhavé výzvy ponechat psa
venku uposlechl.
n U požáru truhlárny v berounské
Viničné ulici asistovali v úterý
11. 2. městští policisté, kteří řídili
dopravu v okolí. Po příjezdu na
místo vyhlásil velitel zásahu kvůli intenzitě hoření a umístění truhlárny v husté zástavbě
2. stupeň požárního poplachu. Na
místo přijely jednotky sboru
dobrovolných hasičů z Králova
Dvora, Zdic, Železné, Litně,

Hýskova, Loděnice, Vysokého
Újezdu, Tetína a Chyňavy. Na místě
zasahovalo 65 hasičů. Dohašování
a rozebírání konstrukcí truhlárny
pokračovalo do středečních
ranních hodin.
n Hned několikrát řešila v únoru
městská policie stížnosti na
zamořování prostředí hustým
kouřem. V jednom případě se
jednalo o majitele chatky na
Višňovce, který pálil dříví a listí.
Tomu strážníci udělili pokutu.
Další stížnost na kouř v areálu
kovošrotu prošetří odbor životního prostředí.
n K dodávce, z níž unikala nafta,
byla přivolána hlídka strážníků 5. 2. Dodávka stála v ulici
U Archivu. Protože se jednalo
o větší množství nafty, na místo byli
povoláni hasiči, kteří vozovku
posypali sorbentem. Následný
úklid zajistili pracovníci TS Beroun.
Případ byl předán Policii ČR, která
dohledala majitele auta. n
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Do školek půjde přes 6 milionů
V

pěti mateřských školách budou
během léta vybudována nová
dopravní hřiště. „Naší snahou
bude, aby stavební práce probíhaly
během letních prázdnin, kdy jsou
školky většinou zavřené,“ uvedla
starostka Šárka Endrlová.
Povrch bude z asfaltového
betonu, na něm bude vyznačeno
vodorovné značení například přechody pro chodce, křižovatky, kruhové objezdy. Dopravní značky
budou školky používat přenosné.

Velikost jednotlivých hřišť
byla stanovena s ohledem na prostorové možnosti a na základě jednání s ředitelkami dotčených
mateřinek. MŠ Drašarova, MŠ
Sluníčko a MŠ Pod Homolkou
dosud dopravní hřiště vůbec
neměla. V případě mateřinek v ulici Tovární a Vrchlického jsou zase
původní hřiště již nevyhovující.
Město současně v letošním
roce vyčlenilo 1,35 milionu korun
na opravy v jednotlivých školkách.

Například MŠ Pod Homolkou
a MŠ Vrchlického by z peněz měly
financovat výměny vstupních dveří, MŠ Drašarova zase úpravu
vodovodních rozvodů v kuchyňkách.
O tom, zda město pro školky
získá další miliony, by se mělo
rozhodnout v nejbližší době.
Beroun totiž současně žádal dotaci ze Státního fondu životního
prostředí na zateplení MŠ Drašarova.

Na co se mohou děti ve školkách těšit
MŠ Pod Homolkou

ti. Tím umožníme našim dětem
moderní a zábavné vzdělávání.
Bez tohoto projektu bychom asi
nemohli budovat dopravní hřiště
a nebo si pořídit interaktivní digitizér.“

MŠ Drašarova

MŠ Sluníčko

Rozloha dopravního hřiště: 105 m2
Nové herní prvky: přístavní
pevnost s lezeckou a síťovou stěnou, žebřinami, skluzavkou a dvěma věžemi propojenými závěsným
mostkem.
Ředitelka Jitka Haklová: „Za
dotaci jsme moc rádi. Pro mateřské
školy to znamená získání pomůcek, na které bychom jinak ﬁnančně vůbec nedosáhli. Nadšená jsem
například ze získání malých laboratoří, které dětem umožní poznávat přírodu i z jiných úhlů pohledu,
experimentovat a rozvíjet kognitivní dovednosti.“
MŠ Tovární

Rozloha dopravního hřiště: 99 m2
Nové herní prvky: dvě lodě se
skluzavkou, žebříkem, šplhací sítí
a podpalubím. Jedna sestava je
určena pro odloučené pracoviště
na Zavadilce.
Ředitelka Dagmar Fuksová:
„Kvalitní didaktické pomůcky pro
výuku předškolních dětí jsou
poměrně drahé a to se týká
i dopravního hřiště a sportovních
herních prvků na školní zahradu.
Sami bychom si to nemohli dovolit.
Dopravní hřiště jistě obohatí
dovednosti dětí a pomohou jim
k lepší orientaci v dopravním prostředí.“

Rozloha dopravního hřiště: 100 m2
Nové herní prvky: Sestava
se třemi věžemi, skluzavkou, lezeckou stěnou, lanovým mostem, prolézacím tunelem a kreslící tabulí.
Další sestava: loď s věžemi, skluzavkou, stožárem, kreslící tabule
aj. je určena pro odloučené pracoviště v MŠ Bezručova.
Ředitelka Naděžda Železná:
„Máme radost jak z nových magic
boxů a herních prvků, které
bychom si asi nemohli dovolit pořídit, tak i z toho, že je získáme pro
obě naše pracoviště. Díky dopravnímu hřišti a horolezecké stěně už
nebudeme muset s dětmi za těmito
atrakcemi docházet. Určitě nám
moc pomůže i to, že veškerou
administrativu spojenou s řízením
si vzalo na starost město.“
MŠ Vrchlického

Použitá fota jsou pouze ilustrační.

2. ZŠ a MŠ

Rozloha dopravního hřiště: 296 m2
Nové herní prvky: lanová
pyramida a řetězová dvojhoupačka.
Ředitelka Hana Štětková:
„Dotace nám umožní vložit značné
investice do oblastí vzdělávání –
zvyšování dopravní gramotnosti, rozumové obratnosti, fyzické zdatnosti a psychické odolnos-
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Nové herní prvky: pružinové
houpačky Beruška a Koník.
Ředitel školy Pavel Herold: Je
určitě dobře, že město využilo možností a dotace získalo.

Rozloha hřiště: 89 m2
Nové herní prvky: Řetězová
dvojhoupačka a herní sestava
s věží, skluzavkou, šplhací sítí,
lanovým mostem aj.
Zástupkyně ředitelky Miroslava Pacáková: „Stávající herní prvek
ve tvaru lodi již dosluhuje, takže jsme
rádi, že budeme mít nový, který navíc
nabídne dětem více atrakcí“.

Krátce
n Veřejného projednání
územního řízení k výstavbě OC
Beroun, které se konalo na
Stavebním úřadě Králův Dvůr,
se za město Beroun zúčastnila
vedoucí odboru územního
plánování a regionálního rozvoje
Dana Vilhelmová společně
s právničkou Ildou Fraňovou.
Šlo o řízení, kde se projednávalo
umístění stavby OC Beroun
i navazují dopravní a technické
infrastruktury. Zástupci města
přitom dohlíželi na to, aby
v projektu byly dodrženy
veškeré požadavky města, které
jsou součástí smlouvy plánovací
a smlouvy o spolupráci, které
Beroun s investorem uzavřel. Na
základě tohoto ústního jednání
následně stavební úřad vydá
příslušné rozhodnutí. To se do
uzávěrky tohoto čísla nestalo.
n Od 15. 3. do 15. 5. bude
probíhat pravidelná jarní
deratizace veřejných
prostranství, kanálových šachet
a silničních vpustí za účelem
snížení počtu populací
hlodavců ve městě. Žádáme
vlastníky nebo správce
nemovitostí, aby na vlastní
náklady zajistili deratizaci na
svém nebo svěřeném majetku.
V případě zájmu poskytneme
kontakt na odbornou ﬁrmu.
Více na 311 654 237
nebo e-mailu:
zelen@muberoun.cz. Současně
žádáme všechny chovatele, aby
věnovali zvýšenou pozornost
domácím zvířatům a nepouštěli
je volně bez dohledu na veřejná
prostranství ve městě.
n Novým krajským
zastupitelem se od 10. února
stal berounský místostarosta
Patrik Brodan. V krajském
zastupitelstvu nahradil Ninu
Novákovou, která na svůj
mandát zastupitelky
Středočeského kraje
rezignovala.
n Stejně jako v předchozích
letech i letos se Beroun
symbolicky připojí ke kampani
Hodina Země. Tento
celosvětový happening letos již
pošesté propojí obce, ﬁrmy
a jedince, a to v sobotu
29. 3. od 20.30 do 21.30.
V tuto dobu bude zhasnuta
část veřejného osvětlení na
Husově náměstí.
n Nový bezbariérový Penzion
Klubíčko pro handicapované
otevře 22. března na Vráži
obecně prospěšná společnost
Klubíčko Beroun. Ta úzce
spolupracuje s Klubem Uzlík,
který bude na Vráži pořádat
odlehčovací pobyty,
integrované volnočasové
aktivity pro postižené děti,
mladistvé i dospělé.
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Harmonogram svozu bioodpadu
Na webových stránkách
www.tsberoun.cz najdete
harmonogram svozu biologicky
rozložitelného odpadu 2014.
Ještě v březnu bude probíhat
jen v liché týdny. Od dubna pak
každý týden.
Březen
11. a 25. 3. Rodinné domy,
Beroun Závodí,
Zavadilka, Jarov,
Zdejcina, Hostím
12. a 26. 3. Rodinné domy,
Beroun-centrum,
Beroun-Město
13. a 27. 3. Rodinné domy ,
Nedostupná místa,
Beroun
8. a 22. 3. Bytové domy Beroun

V dubnu vyjde
přehled táborů

P

ořádáte klasický či příměstský
tábor? Chcete o něm informovat
zájemce? Rádi jej do přehledu, který
vyjde v dubnovém čísle, zdarma zařadíme. Stačí zaslat stručnou informaci
o táboře (místo, náplň, termín a kontakt) na e-mail: ktvv@muberoun.cz,
a to do 15. března, případně vyplnit
formulář na webu města. V případě,
že text bude dlouhý, vyhrazujeme si
právo jej vykrátit. n

Ve městě přibudou
kontejnery na textil
K

ontejnery na použité oděvy
a další tříděný textil budou
moci obyvatelé Berouna používat
kromě sběrného dvora také na
dvou nových místech ve městě.
Kontejnery najdou před budovou
Českých drah u stávajícího stanoviště tříděných odpadů a současně
v ulici Karly Machové rovněž u stá-

vajícího kontejnerového stání.
Smlouvu o umístění a provozování
těchto kontejnerů město uzavřelo
s firmou Revenge. Ta také na své
náklady zajistí nejen kontejnery,
ale i veškerý servis spojený s jejich
vyprazdňováním, úklidem okolí
kontejnerů a odvozem použitých
oděvů. n

Tašky na třídění odpadu jsou
stále k dispozici
U

ž na pět set domácností si
zdarma vyzvedlo speciální
sadu tašek na třídění odpadu.
Berounské domácnosti, které mají
stále zájem získat tyto speciální
tašky na třídění odpadu, si je
mohou nadále vyzvedávat ve sběrném dvoře Technických služeb
Beroun.
Tři barevné tašky určené
k separaci plastů, papíru a skla jsou
k dispozici pro zájemce v provozní
době ekodvora, a to až do vyčerpání
zásob.
Cílem je motivovat občany
a zefektivnit tak třídění odpadů

PROVOZNÍ DOBA EKODVORA
Po-Pá: 7.00–17.00
So: 8.00–13.00
v Berouně. Hlavní podmínkou pro
získání třídílného setu barevných
odolných tašek je trvalé bydliště
v Berouně, které bude nutné prokázat předložením občanského
průkazu. Každá domácnost může
získat pouze jednu sadu. V případě majitelů bytů bude nutné
nahlásit i číslo bytové jednotky.
Distribuce se týká pouze domácností, nikoliv sídel firem či provozoven.

Jednotlivé tašky jsou opatřeny
uchy pro pohodlný přenos z domácnosti ke kontejnerům na tříděný odpad a suchými zipy, kterými
je lze spojit dohromady, takže
mohou stát prakticky vedle sebe.
Velké tašky, jejichž objem je 45 litrů,
jsou vzhledem k rozměrům určeny
spíše pro rodinné domy. Naopak
menší tašky s objemem 25 litrů by
měly dostačovat pro byty v bytové
zástavbě.
Upozorňujeme občany, že tašky
jsou omyvatelné a jsou určeny
k opětovnému použití.
n

Výběrové řízení
Krátce
Na uhrazení poplatku za
popelnice je čas do května
Svoz komunálního odpadu
vyjde občana Berouna stejně
jako loni na 700 korun. Lidé
mohou platit bezhotovostně,
složenkou a nebo přímo
v pokladně v přízemí radnice.
Poplatek je splatný 31.
května! Pokud nebude
poplatek uhrazen nejpozději
do 90 dnů od jeho splatnosti,
bude zvýšen na dvojnásobek.
Svoz odpadu
č. účtu 51-4855720247/0100
částka 700 Kč
VS se nemění.
Je pro každého občana jiný.
Můžete ho zjistit na e-mailech:
poplatky@muberoun.cz,
poplatky1@muberoun.cz,
poplatky2@muberoun.cz
Tel.: 311 654 163
(nebo l. 169 či 170)
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ajemník Městského úřadu
Beroun vyhlašuje v souladu se
zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů, v platném znění, výběrové
řízení na pozici – specialista pro
zadávání veřejných zakázek na
odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun
Zákonné předpoklady pro
vznik pracovního poměru stanoví § 4 zákona č. 312/2002 Sb.,
v platném znění.

Požadavky:
• vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického nebo
právního zaměření
• znalost zákona o veřejných
zakázkách
• znalost elektronického zadávání
veřejných zakázek

• velmi dobrá znalost práce s výpočetní technikou
• řidičské oprávnění skupiny B
Zájemce podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat
tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul zájemce
• datum a místo narození zájemce
• státní příslušnost zájemce
• místo trvalého pobytu zájemce
• číslo občanského průkazu zájemce
• datum a podpis zájemce
K přihlášce připojí zájemce tyto
doklady:
• strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvede údaje

o dosavadních zaměstnáních
a odborných znalostech a dovednostech
• výpis z evidence Rejstříku trestů
ne starší než 3 měsíce
• ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
Platové podmínky:
9. platová třída podle vládního nařízení č. 564/2006 Sb., v platném znění.
Přihlášku s požadovanými
doklady zašlete nejpozději do 11.
března 2014
Adresa: MěÚ Beroun, kancelář
tajemníka, pí Macourková, Husovo
náměstí 68, 266 43 Beroun – Centrum nebo ji odevzdejte osobně do
podatelny MěÚ Beroun.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv
v jeho průběhu.

4

Lidé se mohou vyjádřit v anketách
P

oslední příležitost získat evropské dotace na rozšíření volnočasových aktivit využije Beroun hned
ve dvou případech. Žádat bude
nejen o dotaci na rekonstrukci Společenského domu Plzeňka, ale současně připraví i žádost, která bude
zahrnovat rekonstrukci tří sportovišť
a výstavbu nového víceúčelového
hřiště. Žádosti musejí být zpracovány a odevzdány do 25. března. „Vše
je opravdu narychlo, protože posky-

tovatel dotací zkrátil termíny pro
podání žádostí s ohledem na blížící
se konec programového období
2007–2013. Snahou je vyčerpat
všechny dotace poskytnuté Evropskou unií. Proto musejí být všechny
podpořené projekty dokončeny
a proplaceny nejpozději do poloviny
roku 2015,“ vysvětluje městská
architektka Dana Vilhelmová.
V obou případech žádá město
veřejnost o spolupráci a účast

v anketách, které jsou zveřejněny
na webových stránkách města. Od
začátku února mohou lidé odpovídat na anketní otázky týkající se
rekonstrukce Společenského domu
Plzeňka. Nyní k nim přibyla i anketa
ohledně možností sportovního vyžití v Berouně.
„Ankety jsme využili také v případě projektů Muzea berounské
keramiky nebo vybavení školek,“
připomněla berounská starostka

Rekonstrukce Plzeňky začne na jaře
V

případě první ankety mohou
respondenti odpovídat například
na to, zda mají na Plzeňce vzniknout
prostory pro alternativní kulturu,
nebo zda se má počet akcí pořádaných ve Společenském domě Plzeňka
zvýšit. Do poloviny února na anketu
odpověděly na dvě stovky respondentů. Další mohou odpovídat, a to
až do pátku 7. března. Následně
budou data vyhodnocena.
„Je skvělé, že se naši občané stále
více zapojují do dění ve městě. Jejich

ANKETY NAJDETE NA
www.mesto-beroun.cz
Odpovědi je možné zasílat
do 7. 3.
názory a příspěvky jsou pro nás
nesmírně cenné,“ sdělila Endrlová.
Město Beroun dostalo koncem
roku 2012 přednostní nabídku
na odkoupení Společenského domu
Plzeňka od původních majitelů.
Ve snaze uchovat tyto prostory
pro pořádání kulturních akcí a vytvo-

řit z nich reprezentativní společenský
dům, který v Berouně dosud chybí,
zastupitelé následně v dubnu
2013 souhlasili s koupí objektu. Nyní
se město pokusí na rekonstrukci
areálu získat dotaci v rámci projektu,
který dostal název Sejdeme se na
Plzeňce. Protože se zájem o tyto
evropské peníze očekává obrovský,
má město připraveny dvě varianty.
„V obou případech od dubna
přechází správa Společenského
domu Plzeňka pod Městské kulturní
centrum Beroun aPlzeňka se uzavře
pro nejnutnější opravy,“ popisuje
Endrlová. Očekává se, že během června by již mělo být zřejmé, zda Beroun
dotaci získá. „Pokud bychom uspěli,
oželeli bychom jednu plesovou sezonu a Plzeňku kompletně zrekonstruovali a spolu s ní i přilehlé
objekty. V opačném případě proběhnou jen nejnutnější opravy, a to je
výstavba výtahu, rekonstrukce některých sociálních zařízení a pořízení
sedacího nábytku a stolů a na podzim otevřeme,“ vyjmenovala Endrlová.

Tedy speciální hřiště by mohli mít ve městě i dospělí

J

e ve městě dostatek veřejných
sportovišť? Uvítali byste ve městě
hřiště se cvičebními stroji, které by
sloužilo pro občany produktivního
věku či seniorům? Odpověď mimo
jiné i na tyto otázky zjišťuje město

www.mesto-beroun.cz

v další anketě týkající se druhé
žádosti o evropské dotace. V ní se
Beroun pokusí získat ﬁnance na
rekonstrukci tří hřišť. Jde o opravu
hřiště na Vorlu, sportovního areálu
2. ZŠ v Preislerově ulici a basketba-

lového povrchu na městském hřišti
v Hlinkách.
Areál na Vorlu by se podle plánu
mohl rozdělit na hřiště pro nohejbal,
v druhé části by mohla vzniknout
plocha s venkovními posilovacími
a cvičebními stroji určená pro mládež, střední a starší generaci.
Součástí žádosti je také vybudování nového víceúčelového hřiště,
které se dlouhodobě plánuje v areálu ZŠ na Wagnerově náměstí. „Na
toto hřiště dokonce existuje projekt
včetně stavebního povolení, ovšem
vždy jsme se v městském rozpočtu
potýkali s nedostatkem ﬁnancí,
neboť bylo nutné upřednostnit
například rekonstrukce komunikací
nebo školních zařízení. Díky této

Šárka Endrlová s tím, že výsledky
posloužily při podávání žádostí
o evropské dotace. V obou případech pak město uspělo a získalo
celkem 12,6 milionu korun.
I tentokrát budou výsledky anket
sloužit jako jeden z důležitých
podkladů pro zpracování projektových žádostí o dotaci z fondů EU
a v případě poskytnutí dotace
i pro samotnou realizaci projektů. n

HARMONOGRAM
2012 – Koncem roku město dostalo přednostní nabídku na odkoupení Společenského domu Plzeňka
od původních majitelů.
Duben 2013 – Zastupitelé souhlasili s koupí objektu ve snaze uchovat prostory Plzeňky pro pořádání
kulturních akcí.
Prosinec 2013 – Město uhradilo
první splátku ve výši 12 milionů
korun.
27. 12. 2013 – ROP střední Čechy
vypsal výzvu, ve které je možné
žádat dotace na kulturní domy,
víceúčelové sály i hřiště a Beroun
se rozhodl o tyto dotace ucházet.
7. 3. 2014 – Až do tohoto data
mohou lidé odpovídat v anketě
týkající se rekonstrukce.
25. 3. 2014 – Nejpozději k tomuto
datu musí město podat žádost
o evropskou dotaci.
1. 4. 2014 – Od tohoto data se společnost Plzeňka s r. o. stane majetkem města. Následovat budou nejnutnější opravy: výstavba výtahu,
rekonstrukce sociálního zařízení,
obměna mobiliáře. Pokud město nezíská dotaci, po skončení prací se na
podzim Plzeňka otevře veřejnosti.
Konec června 2014 – Mělo by být
jasné, zda město uspělo s žádostí
o dotaci. Pokud ano, začne kompletní
rekonstrukce všech objektů v areálu,
která musí podle dotačních pravidel
skončit v polovině roku 2015.
2015 – Město uhradí druhou splátku ve výši 8 milionů korun.
dotaci bychom mohli obnovit hned
čtyři hřiště současně,“ říká městská
architektka Dana Vilhelmová. Projekt nového víceúčelového hřiště
počítá s vybudováním ploch pro
atletické disciplíny, jako je skok do
dálky, do výšky, vrh koulí, ale také
s dvěma plochami pro míčové hry.
Jednou z podmínek pro získání
dotace je, že hřiště budou v odpoledních hodinách a o víkendech
sloužit veřejnosti.
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Z usnesení Rady města Beroun 5. 2. 2014
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů
s firmou REVENGE, a. s., se sídlem: Za Mototechnou 1114/4, Praha 5 – Stodůlky; v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na 5 ks skládacích lehátek BRANDINA STEAL ALU HEAVY DUTY mezi městem Beroun, jako
půjčitelem a ČR – Hasičským záchranným sborem Středočeského
kraje, se sídlem Jana Palacha 1970, Kladno, jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 11 ke Smlouvě o spolupráci při
zabezpečování požární ochrany ve městě Beroun, uzavřeným mezi
městem Beroun a ČR – Hasičským záchranným sborem Středočeského
kraje, se sídlem Jana Palacha 1970, Kladno, v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s uzavřením
kupní smlouvy na pozemek p.č. 209/8 – trvalý travní porost o výměře
2196 m2 v k. ú. Hostim u Berouna s panem M. A. z důvodu toho, že
město Beroun má okolní pozemky ve svém vlastnictví a proto není
důvod tento pozemek prodávat.
RM souhlasí se sjednocením výše nájemného od 1. 2. 2014 za pronájem garážových stání v budově bez čp/če, stojící na pozemku st.
4083/1 v k. ú. Beroun (Branislavova ulice – budova bývalé kotelny
v Hlinkách) na cenu 1 500 Kč/měsíc/ osobní automobil a 450
Kč/měsíc/ motocykl, bez valorizace a s uzavřením dodatků na změnu
výše nájemného s jednotlivými nájemci, s tím, že v ostatních ustanoveních zůstávají smlouvy o nájmu nebytových prostor beze změn.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat prodej pozemku p.č. 1543/46 o výměře 250 m2 – orná půda v k.ú. Beroun, za minimální cenu 1.700 Kč/m2 a pozemku p.č. 1543/71 o výměře 71 m2 –
druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
v k. ú. Beroun za minimální cenu 500 Kč/m2, podle předloženého
zákresu. Pozemky jsou zaploceny.
RM 1) souhlasí se zveřejněním záměru projednávat bezúplatný převod
části pozemku p.č. 2217/2 – ostatní plocha (ostatní komunikace)
o výměře 2 m2 v k. ú. Beroun. Uvedená část pozemku je umístěna
pod budovou areálu Nemocnice Beroun a oddělena geometrickým
plánem č. 5359-94/2013 ze dne 5. 11. 2013. Nově vzniklý pozemek,
který je předmětem bezúplatného převodu, je označen jako st. parc.
č. 7505 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2. 2) souhlasí se
zveřejněním záměru projednávat prodej pozemku p. č. 2826/12 –
ostatní plocha o výměře 563 m2 v k. ú. Beroun. Uvedený pozemek
je umístěn částečně pod budovou areálu Nemocnice Beroun (8 m2).
Geometrickým plánem č. 5359-94/2013 ze dne 5. 11. 2013 byl pozemek p. č. 2826/12 – ostatní plocha o výměře 563 m2 rozdělen na 2
následující pozemky: p. č. 2826/12 – ostatní plocha o výměře 555 m2
a p. č. st. 7502 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2.
RM souhlasí s pověřením paní Ivy Kermesové, vedoucí odboru majetku
a investic Městského úřadu Beroun, aby zastupovala město Beroun
a uzavírala pro všechny objekty a zařízení v majetku města Beroun
smlouvy o připojení a odběru elektrické energie ze sítí nízkého napětí
se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly,
Teplická 874/8, dále smlouvy o připojení a odběru plynu se společností
RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, a smlouvy
o připojení a odběru vody se společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s., se sídlem Beroun, Mostníkovská 255, včetně ukončení
těchto smluv a rušení odběrů.
RM 1) odvolává člena Komise pro likvidaci majetku p. Ludvíka Polyu
a současně zrušuje jeho pověření členstvím v dvoučlenné komisi, jež
rozhoduje o neupotřebitelnosti drobného dlouhodobého hmotného
majetku města Beroun s pořizovací cenou do částky 3 000 Kč. RM
2) jmenuje členkou Komise pro likvidaci majetku pí. Ivu Kermesovou
a současně ji pověřuje členstvím v dvoučlenné komisi, jež rozhoduje
o neupotřebitelnosti drobného dlouhodobého hmotného majetku
města Beroun s pořizovací cenou do částky 3 000 Kč.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro pořádání hudebních
produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č.11/2011, Kemp Klubu
Praha v AČR, se sídlem Františka Kotyzy 989, Rokycany-Nové Město,
dne 8. 5. 2014 a dne 10. 5. 2014 od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro
hudební produkce v Kempu Beroun, ul. Na Hrázi, Beroun-Závodí
a nepovoluje výjimku na tyto akce od 23.00 hod. do 24.00 hod.
RM 1) schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality MVČR pro rok 2014 na projekt „ Dluhové poradenství ve městě
Beroun“ a souhlasí s finanční spoluúčastí na projektu ve výši 20% celkových nákladů projektu, tj. 13 000 Kč. Náklady projektu ve výši
13 000 Kč budou uhrazeny z rozpočtu města Beroun pro rok 2014,
ze skupiny 4 – sociální věci, položky Výdaje na prevenci kriminality.
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2) schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality
MVČR pro rok 2014 na projekt „ Nákup vybavení mobilního sportovního hřiště pro děti z vyloučené lokality“ a souhlasí s finanční spoluúčastí na projektu ve výši 20% celkových nákladů projektu, tj.
6 000 Kč. Náklady projektu ve výši 6 000 Kč budou uhrazeny z rozpočtu
města Beroun pro rok 2014, ze skupiny 4 – sociální věci, položky
Výdaje na prevenci kriminality.
RM souhlasí s vyřazením paní Z. K. z konkurzu na jmenování ředitele/
ředitelky Mateřské školy Vrchlického 63, Beroun.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2014 ze zasedání komise pro prevenci
kriminality konaného 21. 1. 2014.
RM schvaluje Program prevence kriminality města Beroun pro rok
2014 v předloženém znění.

Z usnesení Rady města Beroun 29. 1. 2014
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu
„MŠ Beroun – Inovace a legrace – Dopravní hřiště“, včetně zapracování
požadavků Regionálního operačního programu. RM jmenuje hodnotící
komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek, která
bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu
pro akci „MŠ Beroun – Inovace a legrace – Herní prvky zahrada“,
včetně zapracování požadavků Regionálního operačního programu.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Mateřské školy
Beroun – Inovace a legrace – Didaktické prvky“ včetně zapracování
požadavků Regionálního operačního programu.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Berounská keramika
znamení identity města“ včetně zapracování požadavků Regionálního
operačního programu.
RM vyhlašuje nabídku č. 3 firmy SPECTA s. r. o., se sídlem Na Lukách
14, Ústí nad Labem, jako vítěznou nabídku veřejné zakázky malého
rozsahu „Kulturní dům Plzeňka – PD – stavební úpravy a přístavba“.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Kulturní dům Plzeňka
– PD – stavební úpravy a přístavba“, s firmou SPECTA s. r. o., se sídlem
Na Lukách 14, Ústí nad Labem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o závazku veřejné
služby k zajištění části nezbytné dopravní obslužnosti na okrese
Beroun formou veřejné linkové autobusové dopravy 11/2014-DO mezi
městem Beroun jako objednatelem se společností PROBO BUS a. s.,
jako dopravcem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 19 ke Smlouvě o zajištění dopravní
obsluhy města Beroun – Králův Dvůr formou veřejné linkové autobusové dopravy ze dne 19. 12. 2000 mezi městem Beroun a městem
Králův Dvůr jako zadavatelem a se společností PROBO BUS a.s., jako
dopravcem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o podnájmu prostor sloužících
k podnikání mezi městem Beroun a Mgr. Milošem Kebrlem, se sídlem
Nerudova 879/16, Beroun-Město na prostory v Berouně – Wagnerovo
nám. 1541, Beroun-Město, v předloženém znění.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000 Kč Pionýrské skupině Beroun - Závodí, se sídlem Slapská 1499, Beroun-Město na dopravu dětí na dva zimní tábory v termínu 8.–15. 2. 2014 v Horním Maršově
a v Horní Sytové.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000 Kč Jungmannově
základní škole Beroun, se sídlem Plzeňská 30/14, 266 01 BerounMěsto, určený na ozvučení akce „Jungmanka hledá Slavíčka“, která
se uskuteční dne 3. 6. 2014, a na odměny pro soutěžící děti na této
akci.
RM souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí dotace z Fondu kultury
Středočeského kraje pro rok 2014 na projekt „Vážná hudba nevážně“
Městským kulturním centrem Beroun, se sídlem Husovo nám. 68,
Beroun-Centrum.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských
zařízení a hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky
č. 11/2011, Jitce Kobylkové, se sídlem Kollárova 15, Plzeň-Jižní Předměstí, pro Restauraci U Štiky, Hostímská 20, Beroun-Závodí, dne
1. 2. 2014 od 2.00 hod. do 4.00 hod.
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Studenti navrhnou mobiliář
pro cyklostezku
F

unkční a originální mobiliář pro
cyklostezku vedoucí z Berouna
ve směru do Srbska a na Hýskov
mají v plánu navrhnout a následně
i vytvořit studenti architektury.
V rámci projektu nazvaného Nezevli
jen tak, udělej zevlítko! uspořádají
v Berouně letos v červnu netradiční
workshop. Během něj budou z dřevěných palet vytvářet mobiliář,
o jehož vzhledu může hlasovat kdokoliv v internetové anketě.
„Za příznivého počasí je
berounská cyklostezka plná lidí,
kteří vyrážejí na projížďku, chodí
běhat nebo jen tak na procházku.
Aby si měli kde sednout, kde se
společně zastavit, odpočinout
nebo si hrát, rozhodli jsme se zor-

Více na www.nezevli.cz
ganizovat workshop na návrh
funkčního mobiliáře,“ uvedla jedna z organizátorek akce, studentka
5. ročníku architektury Eva Kubjátová s tím, že podobnou akci před
časem úspěšně zorganizovali
v nedalekém Srbsku. Pro umístění
laviček, židlí či jiného navrženého
mobiliáře organizátoři na základě
atraktivity vytipovali celkem 12
míst, mezi kterými si mohli účastníci vybrat.
Po zkušenostech z předchozího
workshopu jako stavební materiál
opět zvolili dřevěné palety. Na každý projekt jich může autor spotřebovat maximálně 10 kusů.

RM souhlasí se záměrem Střední odborné školy a Středního odborného
učiliště, Okružní 1404, Beroun – Hlinky rozšířit od 1. září 2014 nabídku
vzdělávání na škole o učební obor 23-51-H/01 Strojní mechanik (denní
forma vzdělávání).
RM po projednání stanoví odměnu panu Mgr. Antonínu Leopoldovi,
řediteli Základní školy Beroun, Wagnerovo nám. 458 v navržené výši.
RM bere na vědomí informaci o průběhu a vyúčtování XXXI. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu
„Nákup výpočetní techniky“. RM jmenuje hodnotící komisi a její
náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude plnit
funkci komise pro otvírání obálek.
RM mění usnesení č. 17/2014 ze dne 15. 1. 2014 tak, že nově zní:
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části nebytových
prostor o celkové výměře 63,29 m2 v Komunitním centru Beroun, Bezručova č. p. 928, Beroun-Město s občanským sdružením Rodinné centrum Slunečnice, o. s., se sídlem Bezručova 928, Beroun-Město, za
cenu 10 Kč/m2/měsíc + úhradu provozních nákladů, na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za účelem využití pro poskytování
obecně prospěšných služeb.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2014, ze zasedání komise dopravy,
konaného dne 22. 1. 2014.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2014, ze zasedání komise zdravotních
a sociálních věcí, konané dne 20. 1. 2014. RM nesouhlasí s poskytnutím
finančního příspěvku LIBERTY PEOPLE, o. s., IČ: na jeho činnost. RM
nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku na činnost Klubu
důchodců Tmaň.

www.mesto-beroun.cz

„Studenti architektury nám
mohli do začátku února posílat své
návrhy. Celkem se jich sešlo kolem
15,“ uvedla Kubjátová. O tom, které
budou vítězné a nakonec
se budou realizovat,
mohou hlasovat zájemci
během dubna a května na
webových
stránkách
sdružení www.nezevli.cz.
Hlas budou moci dát kterémukoliv ze zde prezentovaných projektů, a to
do 20. 5. „Vítězné návrhy
pak budeme vytvářet během workshopu od 27. do
29. června na náměstí Joachima Barranda,“ upřesnila Eva Kubjátová. Obyvatelé Berouna se navíc
budou moci zapojit i do
doprovodného kulturního

O sdružení
n Občanské sdružení Nezevli
jen tak tvoří skupina
studentů usilující o zlepšení
veřejného prostoru drobnými
zásahy ve spolupráci
s místními občany.
Uspořádáním workshopu
dávají studentům možnost
reagovat na skutečné
problémy, uplatnění vlastního
přístupu a seberealizace
přímo na místě. Občanům
nabízí příležitost zapojit se
do rozhodování o dění
v jejich okolí, náhled do
procesu navrhování i aktivní
účast na něm a při samotné
realizaci.
Prvním počinem byl
Workshop Srbsko v září
2013. Následovalo založení
občanského sdružení
a rozhodnutí směřovat
aktivitu dlouhodobě na
pomoc vesnicím i městům.
Většina je z Berouna nebo
okolí, takže o místě konání
dalšího workshopu bylo záhy
rozhodnuto!
Více na: www.nezevli.cz
Výzva: Pokud vlastníte
nepotřebné dřevěné palety
a byli byste ochotní je
poskytnout, ozvěte se nám
prosím na e-mailovou adresu:
zevlitka@gmail.com –
děkujeme!
programu nebo do samotné realizace vybraných projektů přímo na
místě. Na každém vyrobeném objektu budou poté uvedena jména
všech, kteří se na něm podíleli
návrhem, fyzickou prací či jinak –
například věnováním materiálu. n

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun 29. 1. 2014
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti
střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 4 706 275,10 Kč v předloženém
znění a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1 176 568,78 Kč,
odpovídající spoluﬁnancování projektu „MŠ Beroun – Inovace a legrace“,
reg. č.: CZ.1.15/3.2.00/73.01646.
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti
střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 7 908 427,52 Kč v předloženém
znění a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1 977 106,88 Kč,
odpovídající spoluﬁnancování projektu „Berounská keramika – znamení
identity města“, reg. č.: CZ.1.15/2.2.00/72.01653.
ZM souhlasí se zařazením položek „Berounská keramika – znamení identity města“ a „MŠ Beroun – Inovace a legrace“ do 1. úpravy rozpočtu
na rok 2014.
ZM bere na vědomí žádost pana J. J. na snížení místního poplatku za
užívání veřejného prostranství za umístění zařízení lunaparků a jiných
obdobných atrakcí a ponechává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2012
o místních poplatcích beze změny.
ZM stanoví měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva podle
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění Nařízení vlády č. 459/2013., s účinností od
1. 2. 2014, takto: člen rady Kč 1 990; předseda výboru nebo komise
Kč 1 650; člen výboru, komise rady nebo zvláštního orgánu Kč 1 300;
člen zastupitelstva Kč 460; příplatek podle počtu obyvatel Kč 360. Neuvolněnému členovi zastupitelstva obce náleží odměna podle funkce, za
kterou se poskytuje nejvyšší odměna a příplatek podle počtu obyvatel.
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Tak nám zabili Ferdinanda…
V

letošním roce uplyne 100 let od
vypuknutí ve své době největšího válečného konﬂiktu v lidských
dějinách první světové války
(1914–1918). I Muzeum Českého
krasu v Berouně se chystá připomenout tuto událost a to prostřednictvím dvou tematických výstav,
válečné téma se stane námětem
i letošní muzejní noci nazvané Na
frontě první světové války – Těžko
na cvičišti, lehko na bojišti.

Muzeum spravuje ve svých
sbírkách mimo jiné také artefakty
vztahující se k první světové válce,
které získalo darem nebo koupí od
účastníků frontových bojů, jejich
potomků či příbuzných. Jedná se
o militaria (sbírka dokladů k dějinám vojenství – zbraně, uniformy,
vyznamenání), další část tvoří fotograﬁe, korespondence a doklady
válečného života v berounském
regionu (prádlo ze zajateckého

tábora v Králově Dvoře, potravinové
lístky, písemnosti úřední povahy
např. z vojenského lazaretu v Hořovicích aj.).
Některé z těchto sbírkových
předmětů se dočkají výstavní prezentace v rámci výstavy Tak nám
zabili Ferdinanda, která bude probíhat ve výstavních prostorách Jenštejnského domu od 27. 5. do 5. 8.
2014. Ženám a jejich válečnému
údělu se bude věnovat samostatná
výstava (od 13. 6. do 27. 7. 2014)
ve výstavním sále Konírna, spojená
s interaktivním doprovodným programem pro veřejnost (balení onucí, vystřihování papírových vložek
do bot aj.)
Prostřednictvím obou těchto
výstav bychom chtěli vzpomenout
na všechny, kteří museli nedobrovolně čelit válečnému osudu, ať už
to bylo se zbraní v ruce na frontě
nebo s vařečkou v kuchyni.
U příležitosti tohoto důležitého
výročí by pracovníci muzea rádi
zmapovali dochované památky
z první světové války ve vztahu
k berounskému regionu, které se
nacházejí v soukromých rukou

(válečné fotograﬁe, korespondence, deníky, hudební nástroje). Prosíme tímto veřejnost o poskytnutí
těchto artefaktů k nahlédnutí. V případě zájmu nabízíme možnost
jejich prezentace na aktuální výstavě, uvítali bychom také darování do
muzejních sbírek, kde budou
natrvalo uchovány pro další generace a zároveň se jim dostane
odborné péče. n

Legenda české opery jezdila vlakem
Z

atímco loňský rok byl
v Berouně oslavován jako
Rok Václava Talicha, rok 2014
byl vyhlášen Rokem české hudby. Tomuto tématu se věnuje
i seriál Rudolfa Kadeřábka, který připomíná slavné hudebníky
spojené s Berounskem. Dnes
pěvkyni Martu Krásovou, jejíž
113. výročí narození si v březnu
připomínáme.
Mezi Martou Krásovou a mnou
vznikl vztah, jaký mě obohatil, leč
dal i zabrat. Avšak, co by mužský
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neudělal pro dámu, navíc legendu
české opery? Měla mě za spolehlivého, všemožného a všemocného
novináře. Věřila, že se mi podaří
obměkčit berounský provoz energetických závodů a prodlouží dráty
z Vráže až k její vile v tichu lesní
samoty. Nepochodil jsem. Prý, ať
si baba trhne nohou, má prachů
jako šlupek, tak ať si to zaplatí!
Nejspíš ji znali jen z její role Ježibaby v Dvořákově Rusalce.
Jak jí to mám šetrně, ohleduplně a přesvědčivě sdělit? Jezdívali
jsme společně já a paní Marta vlakem z Vráže, kde žila, do Prahy a já
někdy i fotografoval. K záležitosti
elektrifikace jen stručně pronesla:
„Lidé si myslí, že mám zlato v hrdle
a tak ho i plivám.“ Smířila se s údělem ženy žijící na lesní samotě
uprostřed tmy.
Marta Krásová patřila ke generaci vokálních umělkyň, spatřujících v Národním divadle posvátný
chrám a vrchol osobní kariéry.
Sedávala hodinu před představením v šatně v kostýmu, nalíčená,
aby se uvedla do naprostého soustředění a splynutí s rolí. První scéně zůstala věrná, ačkoliv pošta

s nabídkami zahraničních operních dómů se netrhla. Některé, alespoň k hostování, se nedaly
odmítnout. Vystupovala v Hamburku, Berlíně, ve Vídni, měla turné
po Holandsku, Dánsku, Rusku,
Polsku, Americe. Proslula zejména
v Janáčkových operách například
v Její pastorkyni, v Kátě Kabanové
nebo jako zmiňovaná Ježibaba
v Rusalce. Z našich pro mne vzácných a obohacujících setkání vím
leccos z privatissim Marty Krásové, některá jsou ovšem nesdělitelná. Z těch sdělitelných mohu
prozradit, že k ní měl profesionální, lidský a duševní vztah Václav
Talich, kterého jako génia obdivovala. Tvrdila, že mezi některými
osobnostmi jsou nevysvětlitelné
vazby splétané kýmsi a čímsi mimo
jejich vůli. Nebo právě z jejich vůle?
Poslyšte o tom něco.
Dne 16. března 1961 bylo Martě Krásové šedesát roků. Pozvala
nemnoho přátel, rovněž Václava
Talicha, ač věděla, že už je velmi
vážně nemocný. To jen aby věděl.
Čekala, že ten den určitě zavolá
Marně. Pozdě večer se ozvala Talichova dcera, že tatínek skonal.

Marta Krásová (vpravo) s přítelkyní na vrážském nádraží.
Foto autor
„V tichosti jsme se rozešli,“ vzpomínala Krásová.
Heroina české opery Marta
Krásová zemřela o necelých devět
let později, 20. února 1970. O dalších podrobnostech jejího života
vědí nejvíc pamětníci z Vráže, pečující o její hrob. O nevyjasněných
podrobnostech její smrti nikdo.
Rudolf Kadeřábek n
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Kulturní přehled – BŘEZEN
Plesové růže pomohou speciální školce

Ú

častníci letošního již čtrnáctého
ročníku Městského bálu budou
moci opět přispět na charitu. Letos
se budou při netradiční Květinové
volence vybírat ﬁnanční prostředky
na Dětský domov a Mateřskou školku speciální. Květiny z organzy se
dají použít jako originální módní
doplněk i po bále. Pracovnice oddělení kultury a vnějších vztahů vytvořily skupinu dobrovolníků, kteří se
jejich výrobě pro tuto dobročinnou

akci ve svém volném čase podíleli.
Za jejich nasazení jim patří velký dík.
Při vyhlášení volenky budou
tanečníci tímto doplňkem vyzývat
svou partnerku k tanci a navíc tak
vykonají i dobrý skutek. Vybrané
peníze chce totiž školka použít na
volnočasové aktivity svých dětí.
Během večera mohou návštěvníci plesu vyhrát atraktivní ceny
v bohaté tombole. Vstupenky jsou
totiž slosovatelné.

Poukázka na 4denní zapůjčení
obytného přívěsu v hodnotě 6 000
Kč od ﬁrmy Burimex

Hodnotné sportovní balíčky od
Tipsportu

Hlavní ceny v tombole
Celoroční jazykový kurz podle
vlastního výběru v hodnotě 7000
Kč či devět slevových kuponů
v hodnotě 300 Kč od Jazykové školy H. Vavrečkové

Poukázka na odběr selete od společnosti Agropodnik

Mobilní telefon od prodejny Mobiltech Beroun
Měsíční členství ve ﬁtness či hodiny na golfovém simulátoru od
Sport Eden Beroun
Volné vstupenky do aquaparku od
Tipsport laguny

Do tomboly dále přispěli:
Pivotéka Beroun,
Martina Štětková (Oriﬂame),
Vinotéka J. Semráda,
Hotel Puk, Městská knihovna
Beroun, Městské kino Beroun,
Zahradnictví Lisý,
Dobruška Matoušková.

Divadlo
Kouzlo na draka
16.

NE

15.00

Sál České pojišťovny

Nový život
NE

19.00

Sál České pojišťovny

Divadelní ples v duchu
Fantoma opery
Divadelní ples, který se uskuteční v sobotu 8. března ve Společenském domě Plzeňka, bude opět
originální a ponese se v duchu slavného muzikálu Fantom opery. „Je to
krásné nosné téma, které se na ples
vyloženě hodí. Udělá nám velkou
radost, když ho účastníci spolu
s námi pojmou v tomto stylu a přijdou patřičně oblečeni a také v maskách. Těšit se mohou na neotřelé
předtančení, které bude jako vždy
v naší režii. Chybět nebude ani tombola, která připomene 20 let existence berounských ochotníků.V této
souvislosti chystáme i další překvapení, která ale nebudu prozrazovat,“
popsala Markéta Havlová, která se
kromě plesu věnuje i režii nové divadelní hry Na správné adrese. Taneční
parket určitě nezůstane dlouho
prázdný. Na letošním divadelním
plese totiž budou znít latinsko-americké rytmy, pop, ale i standardní
skladby v podání Funny Dance Band
pod vedením pianisty Aleše Hávy.
Lístky na divadelní ples jsou
k dostání jako vždy v Městském informačním centru na Husově náměstí. n

Pohádka pro děti i rodiče. Divadlo za vodou – Kouzlo na draka.
Divadlo za vodou – Nový život.

Hudba
Hudební večer v Carinu
1.

SO

18.00

Pizzerie & Restaurace Carino

DJ Pupík – disco
SO

20.00

Restaurace U Štiky

3.

Koncert k roku české hudby

7.

Mejdan – živá hudba

8.

DJ Stenny – disco

13.

Katapult

14.

Duo Melody – živá hudba

18.

Belﬁato Quintet

19.

HOP TROP

18.
21.

Xavier Baumaxa a Em Rudenko

22.

Vítání jara na Kapličce

28.

Splněnej sen

PO
PÁ
SO
ČT
PÁ
ÚT
ST
PÁ
SO
PÁ

17.00
20.00
20.00
20.00
20.00
19.00
20.00
20.00
17.00
19.00
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ZUŠ Václava Talicha
Restaurace U Štiky
Restaurace U Štiky
Sál České pojišťovny
Restaurace U Štiky

Přijďte vyzkoušet vybrané speciality naší restaurace a zároveň se pobavit.
Přijímáme rezervace na čísle 728 500 000. www.carino.cz
DJ Pupík roztančí parket i v sobotu 15. a 29. března od 20 hodin.
Slavnostní koncert u příležitosti „Roku české hudby“.
Živou hudbu si můžete poslechnout také v pátek 21. 3. od 20.00.
Disco s DJ Stennym rozjede show v sobotu 22. března ve stejný čas.
Katapult – Tisíce a jedné noci tour 2014 – tradiční koncert rockové legendy
s novým programem.
Na Duo Melody se můžete těšit i v pátek 28. března od 20 hodin.

ZUŠ Václava Talicha

Koncert pořádá Kruh přátel hudby. Informace a nové přihlášky
na tel.: 311 621 920 nebo 606 823 648.

Sál České pojišťovny

Skupina HOP TROP je stálicí na scéně trampské hudby už plných 31 let, a od
svého vzniku hraje stále v původním složení.

Kavárna Jiná káva

Fenomén na tuzemské scéně Xavier Baumaxa přijede do Berouna spolu s ukrajinským básníkem Em Rudenkem.

Kaple Panny Marie Bolestné

Přivítejte jaro opět v kapli na koncertě Zdického smíšeného sboru pod vedením
sbormistryně M. Rajtmajerové.

Kavárna Jiná káva

Jazzový recitál Bohumily Vokáčové. Vystoupí také Jitka Vrbová, která pokřtí
CD sólistky večera. Pořadem bude provázet Olda Burda.
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Městské kino Beroun – kino Mír

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

1.

2.

SO

NE

3.

PO

4.

ÚT

5.

ST

6.

ČT

7.

8.

9.

10.
11.
12.

PÁ

SO

NE

PO
ÚT
ST

13.

ČT

14.

PÁ

15.

SO

16.

NE

17.

PO

18.

ÚT

19.

ST

20.

ČT

začátek

název

15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
13.45
17.30
20.00
17.30
20.00
13.45
17.30
20.00
17.30
20.00
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
13.45
17.30
20.00
17.30
20.00
13.45
17.30
20.00
15.30
18.30

Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců
Angelika
Kandidát
Lego příběh
Kandidát
Angelika
Babovřesky 2
NON-STOP
Angelika
Kandidát
NON-STOP
Angelika
Prodloužený víkend
Angelika
Památkáři
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana
Angelika
Památkáři
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana
Babovřesky 2
NON-STOP
Bella a Sebastian
Památkáři
Vampýrská akademie
Letadla
Babovřesky 2
Vampýrská akademie
Vampýrská akademie
Následky lásky
Letadla
300: Vzestup říše / 3D
Philomena
Philomena
300: Vzestup říše / 3D
Angelika
Grandhotel Budapest
Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana
300: Vzestup říše / 3D
Grandhotel Budapest
Velká oříšková loupež
Grandhotel Budapest
Trabantem až na konec světa
Letadla
Grandhotel Budapest
Koleje osudu
Grandhotel Budapest
V nitru Llewyna Davise
Letadla
Koleje osudu
Elton John v Las Vegas
Něžné vlny
10 pravidel

čas

FR
FR
ČR
USA
ČR
FR
ČR
USA
FR
ČR
USA
FR
USA
FR
USA
USA
FR
USA
USA
ČR
USA
FR
USA
USA
USA
ČR
USA
USA
IT
USA
USA
VB
VB
USA
FR
USA
USA
USA
USA
USA
USA
ČR
USA
USA
VB
USA
USA
USA
VB
USA
ČR
ČR

80
113
105
100
105
113
120
106
113
105
106
113
111
113
112
92
113
112
92
120
106
95
112
105
82
120
105
105
100
82
102
98
98
102
113
100
92
102
100
86
100
90
82
100
116
100
105
82
116
143
103
120

popis

pozn.

Francouzská animovaná komedie.
Známý příběh v novém podání.
O velké moci médií a manipulaci s informacemi.
Filmový příběh z kostiček lega.
O velké moci médií a manipulaci s informacemi.
Známý příběh v novém podání.
Pokračování komedie Zdeňka Trošky.
Akční thriller.
Známý příběh v novém podání.
O velké moci médií a manipulaci s informacemi.
Akční thriller.
Známý příběh v novém podání.
Intimní příběh s vynikající Kate Winslet.
Známý příběh v novém podání.
Dobrodružná komedie.
Rodinná animovaná komedie geniální psa.
Známý příběh v novém podání.
Dobrodružná komedie.
Rodinná animovaná komedie geniální psa.
Pokračování komedie Zdeňka Trošky.
Akční thriller.
Příběh chlapce a jeho psa, který miluje už čtyři generace.
Dobrodružná komedie.
Akční mysteriózní příběh.
Animovaná komedie.
Pokračování komedie Zdeňka Trošky.
Akční mysteriózní příběh.
Akční mysteriózní příběh.
Napínavý příběh o lásce.
Animovaná komedie.
Epická sága podle komiksového románu.
Silný příběh ženy, která pátrá po svém synovi.
Silný příběh ženy, která pátrá po svém synovi.
Epická sága podle komiksového románu.
Známý příběh v novém podání.
Dobrodružství legendárního recepčního věhlasného hotelu.
Rodinná animovaná komedie geniální psa.
Epická sága podle komiksového románu.
Dobrodružství legendárního recepčního věhlasného hotelu.
Veverčák se připravuje na zimu. Animovaná komedie.
Dobrodružství legendárního recepčního věhlasného hotelu.
Dan Přibáň projel trabantem napříč Jižní Amerikou.
Animovaná komedie.
Dobrodružství legendárního recepčního věhlasného hotelu.
Životopisný příběh o lásce, odvaze a velké touze.
Dobrodružství legendárního recepčního věhlasného hotelu.
Ambiciózní muzikant se potlouká životem bez peněz.
Animovaná komedie.
Životopisný příběh o lásce, odvaze a velké touze.
Působivá podívaná, promyšlená do posledního detailu.
Česká komedie Jiřího Vejdělka.
Je chytrý minoň a bezhlavě se zamiluje.

☺
T 12
12

☺
12
T 12

T 12
T 12
12
T 12
T 12
T 12
T 12
T 12

T 12
T 12

T 12

T 12
T 15

☺
T 15
T 15
T 15

☺
T
T

T 12
T

T

T

☺
T
T 12
T
T 15

☺
T 12

V době uzávěrky Radničního listu byla známa pouze představení do 20. února. Aktuální program najdete na webu kina a na webu města. Na webu je možné se rovněž
přihlásit k odběru pravidelného kulturního přehledu.

Výstavy
Vítáme jaro
SO

1.

Jiří Semrád – Norsko
SO

KC Koněprusy

Foto-fór-um
SO

15.30

Harmonie
3.

Dětská galerie V Podloubí

PO

17.30

Lidový dům Nučice
Městská knihovna Beroun

Knihovna od března do března
PO

17.30

19. Obrazy

Městská knihovna Beroun

V měsíci březnu a v dubnu se v Dětské galerii „V podloubí“ představí Mateřská
škola Beroun, Drašarova 1447 s výstavou nazvanou Vítáme jaro.
Výstava fotograﬁí Jiřího Semráda, mapující krásy Norska. Potrvá do 30. dubna
2014.
Výstava fotograﬁí s humorem, která navazuje na úspěšnou výstavu pořádanou
v Holandském domě (2010).
Vernisáž výstavy olejomaleb Richarda Pachmana se uskuteční v pondělí
3. března 2014 od 17.30 hodin. Výstava potrvá celý měsíc březen.
Celý měsíc březen bude ve vestibulu umístěna výstava fotograﬁí z akcí Městské
knihovny Beroun, uskutečněných od března minulého roku dodnes.
Vernisáž výstavy obrazů rakovnického výtvarníka Dalibora Blažka. Výstava potrvá
do 11. 4. 2014.

ST 17.30
Městská galerie Beroun
Pokračující výstavy: Dvanáct (MGB do14. 3.), Svět barevných kostek (MČK do 16. 5.)

www.mesto-beroun.cz
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Pro seniory
5.

Procvičování kognitivních funkcí

8.

Pěvecký sbor Bonbon

12.

Přednáška o paměti

19.

Procvičování kognitivních funkcí

26.

Křížem krážem po České republice

ST
SO
ST
ST
ST

10.30

Stacionář sv. Anežky České

14.00

Domov pro seniory TGM

10.30

Stacionář sv. Anežky České

10.30

Stacionář sv. Anežky České

13.30

každý Posezení u
pátek PÁ
13.30

Stacionář sv. Anežky České

Paměť, soustředěnost, řeč – slovní zásoba, logické myšlení a další.
V sobotu 8. března zazpívá pěvecký sbor Bonbon v Domově pro seniory TGM.
Přednáška sl. Dany Machynkové o paměti v rámci Světového týdne mozku.
Paměť, soustředěnost, řeč – slovní zásoba, logické myšlení a další.
Křížem krážem po České republice: Liberecký kraj.

šálku dobrého čaje či kávy

Každý pátek od 13.30 do 15.00 se koná posezení u šálku dobrého čaje či kávy.
Stacionář sv. Anežky České
Dům Charity, Cajthamlova 169, Beroun. Akce jsou pro seniory ve Stacionáři sv. Anežky České zdarma. Potvrďte účast telefonicky na tel. čísle
606 639 627, kapacita je omezená.

Ostatní akce
Masopust na Černém Vršku
SO

1.

13.00

restaurace Na Černém Vršku

Dětský karneval
SO

14.00

TJ Sokol

Koněpruský masopust
SO

9.00

Koněprusy

Mezinárodní den žen
8.

SO
SO

15.

Muzeum Českého krasu

MS Excel
8.30–15.30 Samaya, Alternativní centrum

FlerJarmark Vítání jara
SO

10.00–16.00 Muzeum Českého krasu

Soutěžní odpoledne
22.

SO

13.00–16.00 Muzeum Českého krasu

Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
SO

13.00

DDM Beroun v Hlinkách

Soboty na dětském
SO

8.30

29. Karneval
SO

19.00

Městská knihovna Beroun
Sokolovna Králův Dvůr

Hormonální jógová terapie
SO

Samaya, Alternativní centrum

Sraz maškar 13:00. O půl hodiny později masopust zahájí pohádka pro děti.
Ve 14.30 se do pochodu vydá maškarní průvod.
V průběhu bude vyhlášena nejlepší maska. Vstupné dobrovolné a přezůvky
s sebou.
Od 9.00 zabijačkové hody, 13.00 průvod masek obcí za doprovodu muzikantů
a 20.00 bujará tancovačka. www.koneprusy.cz/kc
Oslavte tento svátek společně s námi a navštivte muzeum v doprovodu ženy.
Prohlídky s průvodcem, ale i snížené vstupné.
8.30–10.30 Moje první tabulka; 10.45–12.45 Počítám v Excelu; 13.30–15.30
Funkce. Info na www.mamavkurzu.cz. Kurzy pokračují i 9. 3.
Využijte možnosti pořídit si nejrůznější ručně vyráběné jarní dekorace, velikonoční ozdoby, svíčky, šperky, ale také věci pro děti.
Soutěžní odpoledne pro děti připravené ve spolupráci s autory výstavy Svět
barevných kostek.
Téma: velikonoční miska. Cena za výrobek je 50 Kč. Nutné telefonické objednání
na 774 950 671 nebo 732 223 844 do 21. 3. 2014.
Zavítat na oddělení pro děti můžete v sobotu 29. března 2014 od 8.30–11.00
hodin.
K tanci hraje Junior Band. Vstup v masce nebo ve společenském oděvu, vstupné
150 Kč. Info a vstupenky na 322 312 709.
Víkendový seminář, 30minutová sestava pro zdraví a krásu ženy, e-mail:
info@samaay.cz, 605 583 469.

Přednášky a besedy
11.

Astrologický kruh výklad – tarotu

12.

Spoření a investice pro 21. století

SO
ST

18.30
17.30

Městská knihovna Beroun

13. Grónsko a Špicberky
ČT

17.30

Městská knihovna Beroun

Automatická kresba a tvorba
15.

SO

9.00

Samaya, Alternativní centrum

Tarot pro život
SO

18.00

Samaya, Alternativní centrum

Jak říkat NE bez pocitů viny
18.
ÚT 18.00
Klub zdraví a dobré pohody
19.

Odkaz dávné Indie dnešku
ST

17.30

Městská knihovna Beroun

Vojenský újezd Brdy
20.
ČT 17.00
Muzeum Českého krasu
26.

Včelařská přednáška – jak včelařit
ST

18.30

www.mesto-beroun.cz

Městská knihovna Beroun

Váš vlastní výklad pro tento rok – co vás čeká? Rezervace 607 100 733,
e-mail: martinam@centrum.cz, www.samaya.cz
...aneb Skončeme s ﬁnanční pologramotností. Přednáška Jiřího Chmelaře vám
poradí jak nakládat s ﬁnancemi.
Cestopisná přednáška Jirky Lehejčka nás tentokrát zavede do Grónska a na
Špicberky. Vstupné 30 Kč.
Intuitivní kresba, harmonizační obrázky, talismany. Rezervace: Lucie Žáková,
tel.: 606 021 349, www.svetlu.cz
Prožitkový seminář o Tarotu vhodný pro začátečníky. Rezervace: Lucie Žáková,
tel.: 606 021 349. www.svetlu.cz
Vede MUDr. Jana Krynská. Klub zdraví a dobré pohody Beroun – Závodí, Tylova
273/8.
Program bude zaměřený na indickou kulturu a ﬁlozoﬁi. Nebude chybět zpěv
manter a ochutnávka indické speciality.
Poznejte s Ing. P. Ježkem historii vojenského využití středních Brd od založení
dělostřelecké střelnice až do současnosti.
Zkušenosti profesionálního včelaře s chovem včel. Přednáší J. Sedláček na
pozvání OO ČSV Beroun, o.s., vstup volný.
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Na květnovém festivalu budou
k mání koláče z celé země
K

oláče z mnoha koutů vlasti
budete moci ochutnat na
prvním ročníku berounského
Koláče-festu. Dvoudenní akce
pořádaná v rámci poberounského
folklorního festivalu Staročeské
máje se bude konat stejně jako loni
pod taktovkou Městského kulturního centra Beroun na náměstí
Joachima Barranda 3. a 4. května.
„Půjde o přehlídku koláčů
a dalších pekařských krajových
specialit ze všech známých oblastí,

které jsou právě koláči nebo jiným
pečivem proslavené. Návštěvníci
budou mít možnost koláče nejen
ochutnat, ale současně si je i zakoupit,“ uvedl jeden ze spolupořadatelů akce Miloslav Frýdl. Na
přehlídce by tak měly být k mání
vyhlášené chodské či slovácké
koláče, valašské frgály, proslavené
ušaté koláče z Doudleb, oboustranné berounské koláče, ale
i jihočeské zelňáky a další. Kromě
dobrot budou každou oblast repre-

zentovat i folklorní soubory, které
se během sobotního i nedělního
odpoledne budou na pódiu střídat. Součástí bohatého programu
bude i klání v pojídání koláčů na
čas či soutěž o nejlepší koláč pro
místní hospodyňky.
Zapojit se bude moci každý
z příchozích. Stačí přinést členům
odborné poroty domácí výtvor, a ta
pak určí vítěze. Na něj čeká atraktivní odměna – kávovar. Cenu získají všichni účastníci soutěže. n

Maškary ovládnou Černý vršek Dílny pro tvořivé

P

o masopustním veselí na Husově náměstí se Berounští
mohou těšit ještě na masopust na
Černém vršku. V sobotu 1. března
jej pořádá Okrašlovací spolek přátel Černého vršku.
Sraz maškar je ve 13.00 v restauraci Na Černém vršku, kde ve
13.30 slavnost vypukne.
Ve 14.00 se mohou děti
i dospělí těšit na Bajky v podání
divadlo Studna. Po představení
vyjde ve 14.30 průvod maškar na
pochůzku, do kroku jim bude hrát
kapela Těžká Pára. n

Knihomolové, vyfoťte svůj poklad

F

otoakci pro všechny knihomoly
přichystala berounská knihovna
na březen. V měsíci knihy současně
vyhlásí i Čtenáře roku a Recenzenta
roku 2013!
Knihovna vyzývá všechny, aby
vyfotografovali svoji knihovničku,
zajímavou sbírku literatury (státu,
autora, tématu) nebo plný noční
stolek rozečtených knih a se svým

Krátce
n Ředitelkou ZUŠ Václava
Talicha byla s platností
od 1. 1. 2014 jmenována
Martina Rajtmajerová.
Vystudovala berounské
gymnázium, následně
Pedagogickou fakultu v Plzni.
Zástupkyní ředitelky se stala
Andrea Borovská.
n Máte doma knihy, které
jste již přečetli a chcete je
poslat dál? Využijte Jarní
bazárek knih, který pořádá
od 21. do 23. 3. centrum
Samaya. Prodej knih je 22. 3.
od 8.00–11.30. Zápisné 5 Kč
za knihu. Více na
www.potkavani.cz

www.mesto-beroun.cz

úlovkem se pochlubili dalším čtenářům. Fotograﬁe můžete nosit po
celý měsíc březen osobně do studovny nebo posílat v elektronické
podobě na e-mailovou adresu: studovna@knihovnaberoun.cz.Tištěné
fotograﬁe budou v knihovně vystaveny během měsíce dubna. Ty velektronické podobě budou prezentovány
na webových stránkách knihovny.
A ještě jednu soutěž knihovna
přichystala – nazvala ji Hrabalovské
variace aneb Soutěžíme s Hrabalem. Soutěží se v ní o roční registraci do knihovny. Stačí najít všechny
lístečky s hláškami z ﬁlmů, zajímavostmi z Hrabalova života a otázkami, rozmístěné po knihovně
a správně odpovědět. n

IDEA-CREATIVE:
tel.: 724 860 811, www.idea-creative.cz
KRÁMEK A DÍLNA U BÍLÉ PANÍ:
tel.: 311 622 246, www.tvorivost.cz
TVOŘENÍČKO:
tel.: 777 250 161, www.tvorenicko.websnadno.cz
ATELIÉR NA VYHLÍDCE:
tel.: 775 276 223, www.ateliernavyhlidce.webnode.cz

6.

Šitý šperk – kulička

7.

Květy z organzy

8.

Pletení z papíru

ČT
PÁ
SO

15.30
15.30
9.00

U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní

13. Madeirová vejce
ČT

15.30

U Bílé paní

15.

Drátovaná vejce

19.

Dětská dílna – malovaný polštářek

20.

Panenka ze šustí a kuřátka

21.

Vizovické pečivo – jarní motivy

22.

Drátování s dunajem – stojan na kraslice

26.

FIMO – proužkovaný náhrdelník

27.

Vejce zdobená slámou

28.

Šperky z drátů a korálků

29.

3D perníčková vejce – jarní motivy

SO
ST
ČT
PÁ
SO
ST
ČT
PÁ
SO

9.00
16.00
15.30
15.30
9.00
17.00
15.30
17.00
9.00

U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní

Krákorky zpívají na CD berounské kapely

N

ové cédéčko nazvané Mezi
krami pokřtila v neděli 9. února berounská kapela Ponožky
pana Semtamťuka. Křest se stylově konal ve vlnách Vltavy, a to pod
Palackého mostem na Rašínově
nábřeží. Účastníci vyslechli nejen

skladby z nového alba, ale současně shlédli i otužileckou show
v podání otužilců z Prahy, Plzně
a přilehlého okolí.
Ke spolupráci na novém CD
byl přizván i dětský pěvecký sbor
Krákorky při ZUŠ Václava Talicha.

Školní pěvecký sbor nastudoval
a nahrál spolu s kapelou skladbu
Pan profesor Zavadil. „Pro děti
z pěveckého sboru je to skvělá profesní zkušenost,“ sdělila zástupkyně ředitelky školy Andrea
Borovská. n
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Hráze doplní podzemní těsnící stěna
Musí zamezit
průsakům, ale nesmí
snížit vydatnost studní

P

rotipovodňová opatření, která
chrání Beroun před stoletou
vodou, doplní v letošním roce ještě
podzemní těsnící stěna na levém
břehu Berounky v délce 750 metrů.
Povodí Vltavy ji vybuduje na základě posouzení odborníků ze společnosti ProGeo, která se zabývá
projektováním, vyhodnocováním
a prováděním hydrologických
a hydrogeologických prací. Právě
ti v druhé polovině loňského roku
provedli modelové simulace proudění podzemních vod v širším okolí ulice Na Hrázi. Ředitel společnosti RNDr. Martin Milický
představil výsledky několikaměsíční práce na jednání s vedením
berounské radnice, které se konalo koncem ledna.
„Cílem našeho modelového
hodnocení bylo nejen posoudit vliv
protipovodňových opatření na
dosavadní proudění podzemní
vody, ale především posoudit, jak

by vybudování podzemní stěny
ovlivnilo proudění během povodní,“ uvedl Martin Milický. K dispozici měli všechny potřebné údaje:
digitální model terénu, zaměření
objektů, výsledky z geologických
vrtů a průzkumů, pasport studní
či nově realizovaný hydrogeologický průzkum aj.
V současné době při povodni
dochází k rychlému nástupu hladiny na chráněné straně území,
tedy za vybudovanou nadzemní
částí hrází. Je zřejmé, že průsakům
by nejlépe zabránila podzemní těsnící stěna, která by zasahovala až
do skalního podloží. Tato stěna ale
musí být vybudovaná tak, aby zjednodušeně řečeno v době klidu
nebrala lidem vodu ze studní
a v době povodní zamezila průsakům.
„Musí jít o optimální variantu.
Pokud bychom vybudovali plnou
stěnu, v době povodní by sice
domy ochránila, ale v dalším období – které je výrazně delší – by
vytvářela jakousi neprostupnou
bariéru pro podzemní vodu. To by
se mohlo neblaze odrazit jak na

trvalém vzestupu hladiny podzemní vody až k terénu na části území
v období průměrných srážek, tak
na vydatnosti studní v období sušším. V současnosti mají domovní
studny téměř neomezený zdroj
podzemní vody i v sušším období.
Podzemní stěna by ale snížila
jejich vydatnost a úroveň hladiny
ve studnách by byla závislá především na aktuálních srážkách a přítocích ze zázemí,“ upozornil Milický. Také v případě velkých dešťů
by mohla plná stěna majitele
objektů ohrozit, protože by zabraňovala odtoku a mohlo by docházet vzedmutí spodní vody. Proto
bylo třeba najít kompromisní řešení pro všechny tři varianty. „Tím je
vybudování podzemní stěny s průtočnými okny,“ uvedl Milický.
Z testování vyšla ideální varianta
– stěna dlouhá 750 metrů a hluboká 8,25 metru se třemi průtočnými okny v celkové délce 250
metrů. Každé okno bude navíc opatřeno dvěma čerpadly, která při
povodních zamezí vzestupu hladiny podzemní vody na terén v chráněné části území. n

Varianty
Plná podzemní stěna
+ ochrání lépe objekty při
povodni
– v době klidu i v sušším
období ohrozí vydatnost
studní
– ve srážkově „průměrném“
období v části chráněného
území dojde k většímu
vzestupu hladiny podzemní
vody (až na terén)
– při deštích může docházet
k vzedmutí podzemních
vod na zahradách ve větším
rozsahu
Podzemní stěna s okny
+ v kombinaci s čerpáním
podzemní vody z prostoru
oken ochrání dostatečně
objekty při povodních
+ v době klidu díky oknům
umožní proudění
podzemních vod do
chráněné části území
+ při vydatných deštích
umožní odtok podzemní
vody do Berounky

Na protipovodňové hráze čekal Beroun několik let
C
esta k vybudování protipovodňových opatření (PPO) v Berouně nebyla vůbec jednoduchá.
Příprava stavby od získání potřebných pozemků až po blížící se kolaudaci zabrala několik let.
Na úplném počátku bylo usnesení vlády z roku 2006 o pokračování programu zaměřeného na
podporu prevence před povodněmi. Následně město Beroun požádalo o zařazení projektu výstavby
protipovodňových opatření do
tohoto dotačního programu. Jeho
schválení však předcházelo zajištění potřebné studie proveditelnosti a dokumentace pro územní
rozhodnutí. Přitom bylo třeba
splnit přísná hodnotící kritéria. Jedním z těch nejdůležitějších byla
efektivita vynaložených investic.
Zastupitelstvu města a spol.
Sweco Hydroprojekt, jako zpracovateli všech stupňů projektové
dokumentace, se po časově náročném projednávání především
majetkoprávních vztahů podařilo
ke konci roku 2009 zajistit územní
rozhodnutí. V roce 2011 přišel souhlas Ministerstva zemědělství ČR
se zařazením do programu. „Následné kroky, zajištění dokumentace a projednání stavebního povole-
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ní, výběrové řízení na zhotovitele
a samotná realizace již byly podle
pravidel dotačního programu na
nás jako na správci toku,“ uvedl Jiří
Pechar, ředitel technické sekce státního podniku Povodí Vltavy s tím,
že úzce spolupracovali i s městem.
Stavební povolení bylo vydáno
v listopadu 2011. Rozhodnutí
o poskytnutí podpory z Ministerstva zemědělství ČR až rok poté,
čímž se přípravný proces stavby
protáhl na takřka šest let.
Stavba PPO Beroun byla zahájena vlistopadu 2012. Zima sice omezovala možnosti zahájit většinu prací,
bylo však možné naplno rozjet práce
speciálního zakládání a přípravné
práce, kácení porostu. Začátkem
dubna mohly konečně odstartovat
práce souběžně na obou březích
Berounky, na pravém břehu vúseku
podél Litavky, na levém pak v úseku
nově budované zemní hráze za
berounským autokempem.
V květnu se již pracovalo na
všech hlavních stavebních objektech, přičemž nejnáročnějšími byly
objekty přemostění Čertovky na
Brankách a u Zimního stadionu
Beroun. Rozsáhlou stavbu, rozkročenou přes velkou část Berouna,
však v červnu zastavily povodně.

Naštěstí nezpůsobily zhotoviteli,
kromě zpoždění prací o takřka
měsíc, významnější ztráty. Prvními
následně dokončenými úseky linie
PPO byly v červnu a červenci části
stavby vedoucí podél Litavky, od
dálničního mostu po napojení na
náhon Čertovka. Bez přímé návaznosti na stavební práce pravobřežní
linie PPO pokračovaly i práce na
břehu levém, v ul. Na Hrázi, které
byly ke konci srpna dokončeny od
Mostu Míru k „Zahrádkám“.
„Zbylý úsek levého břehu stavebníci opustili ke konci září a poté
se soustředili na dokončení pravobřežní části linie vedoucí podél parkoviště u zimního stadionu směrem
k lávce přes řeku Berounku a navazující přemostění. Zbylé práce v rozsahu schváleného stavebního
povolení se podařilo dokončit loni
v listopadu,“ zrekapituloval Pechar.
Levý břeh Berounky v ul. Na
Hrázi byl původně v dokumentaci
pro stavební povolení chráněn proti
průsakům čerpáním mobilními čerpadly. Ovšem na základě zkušeností
z červnové povodně a modelových
výzkumů proudění podzemní vody
v této oblasti připravilo Povodí Vltavy ve spolupráci s projektantem
a odborníky ze společnosti ProGeo

alternativní návrh řešení tohoto
úseku stavby. Původní řešení, které
je sice technicky zvládnutelné, ale
ne zcela provozně komfortní, doporučuje Povodí nahradit podzemním
prvkem tvořeným těsnící clonou
dosahující až na nepropustné
podloží s průtočnými okny a odvodňovacími vrty.
V případě, že toto řešení schválí
město anásledně bude veřejnoprávně projednáno, je investor (zhotovitel) připraven zahájit obratem
stavební práce atyto dokončit v červnu letošního roku. n
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Organizátoři akcí se znovu sešli na radnici
O

pět za velkého zájmu se koncem ledna na berounské radnici uskutečnilo setkání vedení
města s poskytovateli kultury
v Berouně. V pořadí již druhého
takového setkání se zúčastnily na
tři desítky pořadatelů akcí či příjemců kulturních dotací. „Smyslem
těchto setkávání s lidmi, kteří pro
místní kulturu něco znamenají, je
vzájemně se informovat a diskutovat o podnětech pro zlepšení kulturního života ve městě,“ řekl
iniciátor těchto setkávání místostarosta města Ivan Kůs, který má
v gesci také kulturu.
Účastníky přišla na úvod setkání pozdravit berounská starostka
Šárka Endrlová, která nejprve
informovala o získaných dotacích

Sbory se mohou
hlásit na přehlídku

M

ěstské kulturní centrum Beroun ve spolupráci se Základní školou Václava Talicha aMěstem Beroun vyhlašuje druhý ročník
přehlídky pěveckých sborů, který se
uskuteční 17. května 2014 na náměstí Joachima Barranda v Berouně.
V případě nepříznivého počasí proběhne přehlídka v sále České pojišťovny. Akce se koná u příležitosti
celoročního projektu kvyhlášenému
Roku české hudby. Sborům bude
poskytnuto zázemí, elektronický klavír, stojany a ozvučení.
Prosíme zájemce o účast na
této zajímavé akci, aby se přihlásili
nejpozději do 28. března 2014 na
e-mailovou adresu: oskvv1@muberoun.cz nebo telefonicky na číslo:
420 311 654 201. n

Krátce
n Za tajemnými místy mezi
Prahou a Plzní
Na přednášce nazvané
Tajemná místa mezi Prahou
a Plzní budete moci
objevovat nová málo známá
místa Berounska, která jsou
zachycená v připravované
stejnojmenné knize Otomara
Dvořáka. Beseda z cyklu
Setkání s autory, které máte
rádi, se koná ve středu
26. března od 17.30
v Městské knihovně Beroun.
Zatím jen slovem a obrazem
navštíví účastníci další
památky. Na besedě se
ovšem budou moci přihlásit
na dubnový tematický výjezd
právě za těmito zajímavými
místy. Vstup volný.
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na školky a Muzeum berounské
keramiky. Popsala i další kroky
chystané rekonstrukce Společenského domu Plzeňka. Právě tyto
opravy a s tím související přerušení
sezony na Plzeňce zajímaly největší
počet přítomných. V této souvislosti se zajímali i o budoucnost sálu
v České pojišťovně. „Smlouva
o podnájmu je zatím uzavřena do
září 2014. V červnu rozhodneme,
zda bude smlouva prodloužena do
konce roku 2014 či nikoliv,“ uvedl
místostarosta Ivan Kůs. Připomněl,
že v té době by již mělo být zřejmé,
zda Beroun získá na rekonstrukci
Plzeňky evropskou dotaci, o níž
žádá.
Předseda kulturní komise rady
města Josef Štěpánek ocenil pozi-

tivní a viditelné změny v městské
kultuře. Přitom vyjádřil názor, že
v kulturním životě města se toho
v posledním období odehrálo více,
než za posledních dvacet let.
Ředitel Městského kulturního
centra Tomáš Suchý vyhodnotil loňský rok co do počtu akcí, ale zejména jejich návštěvnosti za velmi
úspěšný. „Do budoucna čeká pracovní tým MKC s ohledem na uvedení Plzeňky a Muzea berounské
keramiky hodně práce. MKC kromě
pořádání akcí musí také diferencovaně vytvářet zázemí pro místní
organizátory kulturních aktivit,“
doplnil Kůs.
Také návštěvnost adventních
akcí a kluziště na Husově náměstí
předčila očekávání. Stejně tak nad-

míru vysoký byl i počet návštěvníků
Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun – jeho šesti koncertů a desítek doprovodných akcí
se zúčastnilo přes 8300 osob.
Další body setkání se týkaly plánovaných akcí: například 750. výročí vzniku města, které připadá na
rok 2015, obnovených Berounských hradeb či letošních oslav 100.
výročí berounského kina, jak zabránit tomu, aby se nekřížily termíny
konání jednotlivých akcí apod.
Místostarosta Kůs nakonec
vyzval přítomné, aby se obraceli na
MKC či oddělení kultury a vnějších
vztahů nebo přímo na něj se svými
žádostmi, náměty, ale i doporučeními ohledně kultury ve městě. n

Sbormistryně si plní jazzový sen

S

plněnej sen je název jazzového
recitálu Bohumily Vokáčové, který
se v berounské kavárně Jiná káva
uskuteční 28. března od 19 hodin.
Ohudební doprovod se postarají Stanislav Chmelík (saxofon), Jakub Pospíšil (klávesy), Pavel Šlosar (basa),
Miroslav Chrobák (bicí). Vprogramu
večera vystoupí přední jazzová zpěvačka Jitka Vrbová, která pokřtí nové
sólistky večera asbormistryně místního sboru BON-BON Bohumily Vokáčové. V pořadu zazní české a světové
jazzové skladby jako např. Říkej mi
to, prosím, potichoučku, Černá kára,
Summertime, Blue Moon, Saint Louis
Blues, Cheek to Cheek a další. Pořadem bude provázet známý moderátor
Olda Burda. Vstupné je 100 Kč. n

V Goslaru naplánují výměny studentů
J

ednadvacátý březen bude pro
Beroun a jeho partnerská města
opravdu náročným dnem. Zatímco
Beroun na tento den pozval své
zahraniční přátele a zástupce města Brzegu, Goslaru aRijswijku na tradiční Městský bál, v Goslaru se zase
o prvním jarním víkendu koná pracovní setkání pracovníků odborů kultury a vnějších vztahů.
Město Beroun bude v Goslaru
reprezentovat vedoucí tohoto oddělení Marcela Bergerová a Simona
Boldi, která má na starosti dotační
tituly, školní zařízení zastoupí ředitel
2. ZŠ a MŠ Pavel Herold. „Cílem
setkání je například isladění termínů
plánovaných akcí tak, aby se jich
zástupci každého z měst mohli
zúčastnit,“ uvedla Marcela Bergero-

vá. Dalším důležitým bodem budou
projekty výměnných pobytů mládeže. Konají se každý rok avždy je hostí
jedno z partnerských měst. Po loň-

ském Brzegu je letos na řadě Goslar.
„Právě z tohoto důvodu se jednání
zúčastní pan ředitel Herold,“ doplnila Bergerová. n
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Město se chystá na oslavy 750. výročí
P

řípravy na oslavy 750. výročí
první zmínky o Berouně, které
připadnou na rok 2015, jsou již
nyní v plném proudu. Koncem loňského roku vznikl výbor pro oslavy
750 let trvání města, jehož členy
se stali nejen představitelé
berounské radnice, ale také
zástupci všech významných kulturních, vzdělávacích, církevních
a dalších institucí. V polovině ledna se navíc sešli členové nově ustanovených pracovních skupin. Na
jednání předložili rámcový plán
akcí. „Každá ze sekcí, jichž je celkem šest, představila předběžný
seznam plánovaných akcí, které
k výročí chystá, společně s rozpočty. Námětů je opravdu hodně. Projednávali jsme také úkoly, které je
třeba řešit již nyní,“ uvedl místostarosta Ivan Kůs, který přípravy
Roku berounského medvěda – jak
byl rok 2015 oficiálně pojmenován – koordinuje.

Ještě letos vznikne nové logo
a graﬁcký manuál k významnému
jubileu. Vytvořeny budou rovněž
nové webové stránky. Ve spolupráci
s berounskými nakladateli se chystá vydání několika publikací, plánuje se také několik souborných
výstav. Pod taktovkou MKC Beroun
se uskuteční nespočet kulturních
akcí. Mezi ty stěžejní by měly patřit
letos obnovené Berounské hradby
či open air koncerty na náměstí
J. Barranda. Další akce jako jsou
různé workshopy, sochařské sympozium či vystoupení známých
umělců jsou v jednání.
„V rámci zvelebovací sekce plánujeme rozšíření a úpravu veřejné
zeleně, ale také bohatší květinovou
výzdobu veřejných prostranství,“
uvedl místostarosta Ivan Kůs.
V souvislosti s kulatým výročím
vyhodnocuje vedení města možnou
změnu režimu pro chodce v městské památkové zóně. „Projednává-

me možnost rozšíření pěších zón do více
ulic v okolí náměstí.
Jde například o ulici
Palackého, část Kostelní, Nad Horní
Bránou a Hornohradební, nebo
o ulice Slapská
a Pivovarská,“ vyjmenovala berounská starostka Šárka Endrlová s tím,
že tuto možnou
změnu vítají i členové komise dopravy. Cílem by
mělo být zpříjemnění atmosféry v centru a povzbuzení
vzniku předzahrádek u restauračních zařízení. Ve vazbě na tyto možné změny hodlá vedení města
přehodnotit zpoplatnění předzahrádek právě v historickém centru.
„Chceme, aby centrum Berouna

žilo. Kdokoliv sem přijede z větší
dálky, podivuje se, jak je naše městské centrum zalidněné a příjemné.
Rádi bychom v tomto trendu pokračovali,“ dodala starostka. Další
jednání týkající se oslav je naplánováno na začátek března. n

Barevné chodby nyní zdobí dětské oddělení berounské knihovny. Nástěnné Vernisáž výstavy karikatur kreslíře Miroslava Kemela zpestřil autor
Foto: Z. Zůna
malby jsou dílem starších žáků výtvarného oboru berounské ZUŠ Václava vystoupením na akordeon.
Talicha pod vedením učitelky Andrey Borovské. Figury a motivy si žáci
navrhli sami.
Foto: A. Borovská

Prvňáčkové ze ZŠ na Závodí dostali pololetní vysvědčení v městské galerii.
Centrem města prošel poslední únorovou sobotu tradiční masopustní
Foto: Z. Zůna
Foto: A. Vinšová průvod maškar.
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Popisy v mapě pomohou vozíčkářům
I

nteraktivní mapu na webu města Beroun doplnily důležité údaje pro hendikepované. Na mapě si
nyní mohou zájemci v samostatné
záložce označené symbolem vozíčkáře najít informace o přístupnosti takřka tří desítek veřejných
budov.

Krátce
n Na členskou schůzi zve
Svaz tělesně postižených
v ČR, Místní organizace
Beroun. Koná se v pátek
21. března od 13.30 hodin
v prostorách Klubu důchodců
Beroun, U Kasáren 813.
Členské průkazy s sebou.
Za výbor srdečně zve
předsedkyně Bohuslava
Kolowratová.
n Montessori Beroun,
Mateřská škola s. r. o.
otevřela od ledna
Miniškoličku pro děti ve věku
od 2 do 3 let, od pondělí do
středy od 8–12 hodin, včetně
stravování. S dětmi zde
pracují s Montessori
pomůckami, děti se učí
samostatnosti, sebeobsluze,
stolování, vztahům, chodí na
procházky a připravují se na
školku. V březnu vždy
v pondělí a úterý dopoledne
jsou ukázkové hodiny.
Více informací na:
info@montessori-beroun.cz.
n Charitativní rockový
maratón, který se konal
koncem ledna v klubu na
Závodí, vynesl Klubíčku více
než 14 000 korun. Za tuto
částku Klubíčko zakoupí
rehabilitační pomůcky pro
klienty právě budovaného
bezbariérového Penzionu
Klubíčko na Vráži u Berouna.
Na festivalu vystoupily
rockové, punkové a metalové
skupiny Valury, Mikywnuci,
Murder inc., Uhr, Fenomen,
Hate is beautiful, Gate 2017,
Enola Gay, Brenda 5 a Bugr.
n Péči o seniory nebo
jednorázové či pravidelné
služby pro domácnost
poskytuje berounská
Agentura Krteček. Nabízí
například mytí oken, úklid,
žehlení. Seniorům poskytuje
kadeřnické služby, objednat
si můžete rovněž doprovod
k lékaři, pomoc
v domácnosti, nákupy.
Zajištuje kromě komplexní
péče o seniory také osobní
řidiče na převoz po celé
České republice i zahraničí.
Více zde: http://www.koutekkrtecek.cz/doplnkove-sluzby/,
tel.: 605 386 101.
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Jde o výsledek projektu, který
v loňském roce uskutečnili vozíčkáři
se svými asistenty z obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun. Každá zmapovaná budova nabízí krátký
a praktický popis, který umožní
lidem se zdravotním handicapem,
seniorům, ale i rodinám s dětmi
v kočárku zjistit, zda je pro ně objekt
dostupný bez pomoci, nebo jestli
naopak pomoc druhé osoby budou
potřebovat, případně, že se do objektu nedostanou vůbec. Zjistí například, zda je objekt vybaven výtahem
nebo plošinou. Zda jsou k dispozici
parkovací místa pro invalidy, dostatečně široké chodby nebo jaká je nejbližší zastávka MHD. V mapě nyní
naleznou zájemci celkem 26 míst,
unichž jsou potřebné údaje. Klubíčko zároveň jedná s majiteli budov
omožnostech odstranění zjištěných
nedostatků.
Na projekt nazvaný Beroun –
město bez bariér přispěla berounská
radnice částkou 55 000 Kč. Město

Zmapované objekty
budovy MěÚ Beroun, Úřad práce v Okružní ul. i Pod Kaplankou,
OSSZ, Finanční úřad a Policie ČR, Katastrální úřad, Česká pošta,
Okresní soud, veřejné WC, knihovny, Penzionu pro seniory, Medicentrum, nemocnice, BeMed a Derma, lékárny na Husově nám,
Česká spořitelna, ČSOB, UniCredit bank, VZP, ČPZP, Kooperativa,
zastávky MHD Wagnerovo nám., Plzeňská brána a U Černého koně.
tyto aktivity Klubíčka podpořilo
iv letošním roce. Postupně tak budou
doměřovány i další veřejné objekty

a informace o nich budou postupně
doplňovány do interaktivní mapy.
n

Další lekce akademie potěší hlavně chalupáře

A

utor populární knihy Biozahrada Radomil Hradil bude
6. března dalším přednášejícím
Berounské akademie. Pohovoří
o zdravém vztahu člověka k přírodě. Lekce tak sladí naše
zahradnické záměry s jednoduššími ekologickými postupy,
jejichž výsledkem má být sklizeň
ekologické kvality. Ideální pro
chataře a chalupáře, kteří na

Otevírá se Studánka

V

Berouně se otevře lesní mateřská škola Lesní klub Studánka.
Je to nová příležitost pro všechny
rodiče a jejich předškolní děti, jak
trávit více času venku. Občanské
sdružení LBDK začne od září 2014
provozovat lesní mateřskou školu
Lesní klub Studánka. Každý všední
den od 7.30 do 12.30 budou průvodci – pedagogové dětem od 3 do
6 let poskytovat plnohodnotnou
výchovně vzdělávací činnost pro
jejich všestranný rozvoj, a to v přirozeném prostředí přírody. Setkání
bude probíhat v Brdatkách se zázemím v lokalitě „Vrbská“. Lesní klub
mimo jiné nabídne tvůrčí a hudební
dílny, rozšířenou výuku angličtiny
či například dětskou jógu. První
setkání se koná 18. března v 16
hodin v kavárně Jiná Káva. Bližší
informace na facebooku: Lesní klub
Studánka. n

svou zahradu nemají tolik času.
Po únorové přednášce Architek-

tura stromů v podání V. Větvičky
a lednové lekci o životě stromů
s M. Hruškovou se tak završí druhý blok přednášek na téma Člověk a příroda. Poslední tři lekce,
prvního ročníku Berounské akademie, zaměřené na téma Hrady
Čech, z čeho jsou a na čem stojí,
v rámci našeho regionu, povede
geolog Zdeněk Kukal. Marie
Holečková n

Zlatíčka vyhlašují výtvarnou
soutěž pro nejmenší

V

ýtvarné soutěže Dívej se a tvoř se
mohou zúčastnit školky státní
isoukromé, dětské kluby, centra, ale
i rodiče s dětmi. Soutěž pořádá
berounské dětské centrum Zlatíčka.
„Rádi bychom tak motivovali děti
kvýtvarné činnosti, kreativitě, rozvíjení obrazotvornosti, aby si všímaly
obyčejných věcí kolem sebe a viděly
v nich neobyčejné,“ říká Simona
Růžičková. Vyvrcholením soutěže

bude červnová výstava nejvydařenějších prací ve výstavní galerii Holandský dům v Berouně, kde proběhne
iminivernisáž abudou předány ceny.
Práce můžete odevzdávat od
1. března do 30. dubna 2014. A to
poštou nebo osobně na adrese: DC
Zlatíčka, Pod Kaplankou 1888,
Beroun. Kritéria soutěže najdete na
našich stránkách www.zlatickaberoun.cz n

Pro seniory kino opět za polovic
Také v březnu se mohou
berounští senioři vydat do kina na
zlevněná odpolední představení.
Ve čtvrtek 6. 3. od 15.30 je to
ﬁlm Prodloužený víkend. Intimní
příběh s vynikající Kate Winsletovou. O dva týdny později, ve čtvrtek

20. 3. kino od 15.30 promítá ﬁlm
Něžné vlny. Českou komedii Jiřího
Vejdělka o nesmělém Vojtovi toužícím po rusovlasé spolužačce. Hrají:
Lucie Šteﬂová, Táňa Pauhofová, Vojtěch Dyk a další. 103 min. přístupno n
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Na oslavy Farní charity přijede kardinál
K

ardinál Dominik Duka bude
v berounském kostele sv. Jakuba celebrovat mši svatou, a to
25. 3. od 10 hodin. Po té se v Domě
Charity na Zavadilce zúčastní oslav
20. výročí vzniku Farní charity
Beroun a současně 10. výročí od
její profesionalizace. Na obě události je zvána i široká veřejnost.
Berounská Farní charita nabízí
pomoc jak sociálně znevýhodněným
rodinám s dětmi, seniorům, tak
i osobám bez přístřeší. V Berouně
fungují hned dva azylové domy. Český červený kříž provozuje dům pro
matky s dětmi a Farní charita pro
muže. Má i další dům v Lochovicích,
který jako jeden z mála poskytuje
přechodné ubytování i celým rodi-

nám nebo jen otcům
s dětmi. Například Azylový dům sv. Josefa pro
rodiny v tísni od svého
otevření v roce 2011
poskytl příbytek třem
stovkám osob.
Cílem azylových
domů je vyřešit situaci
klienta a vrátit ho do
většinové společnosti.
Proto jsou zde sociální pracovníci,
aby mu pomohli, podpořili a motivovali k činnostem, které nevedou
k dlouhodobému setrvání v nepříznivé situaci. Jednou z činností jsou
společná vaření klientů, která jsou
součástí plánování měsíčních výdajů, kterého mnozí po letech na ulici

nejsou schopni. Učí se
smysluplně nakoupit
potraviny tak, aby si
například uvařili na 2
dny a neutratili vše třeba za kolu, krabicové
víno či cigarety. Jak to
vypadá v praxi? Ve středu 12. února muži
z azylového domu na
Zavadilce vařili halušky. Jeden z nich odešel se seznamem do obchodu. Zelí, brambory,
špek, vajíčka, hrubá mouka. Na
večeři pro 12 dalších osob stačil
nákup za 120 Kč. Pod dohledem
vedoucího společně uvařili večeři,
každá vyšla na 10 Kč. Lidé v domě
se střídají, ale pokaždé se najde

někdo, kdo ani netušil, jaká dobrota se dá pořídit za tak málo peněz.
I to je posláním zařízení naučit klienty postarat se o sebe a své děti.
Kdokoliv má zájem spolupodílet se na podpoře osob, kterým
osud nepřál a nejsou schopni si
sami pomoci, může Farní charitě
poskytnout vyzkoušené recepty.
Potřebné jsou ty na laciná jídla,
k jejichž přípravě není potřeba
speciální vybavení. Vaše zkušenosti s receptem, přípravu jídla
přímo v azylovém domě a následné hodnocení strávníků můžete
sledovat na webu či facebooku
organizace. n

Jubilea
n Devadesáté třetí
narozeniny si v polovině
března připomene paní
Jarmila Novotná. Přejeme jí
spolu s rodinou pevné zdraví
a spokojenost.
n Olga Němečková oslaví
v březnu 85. narozeniny.
Všechno nejlepší a hodně
zdraví jí přeje dcera Jarmila,
vnoučata s manželkami
a pravnoučata.

Během prvního letošního Vítání občánků přivítala berounská starostka Šárka Endrlová na radnici devět
miminek, šest chlapečků a tři holčičky. Další ceremoniál se bude konat 18. 3. Rodiče, kteří mají zájem
se akce zúčastnit, se mohou hlásit na telefon 311 654 151 či 152. E-mail: evidence2@muberoun.cz nebo
evidence@muberoun.cz.
V únoru byli přivítáni: Nikola Lokvencová, Ella Brodanová, Ema Stehlíková, Tobiáš Dufek, Marek Kratochvíl,
Vojta Pavlů, Tomáš Souček, Sebastian Jiras, Daniel Hubený.
Foto: P. Švédová

Berounské děti přispěly do pohádkové knihy

V

e druhé Pohádkové knize Třídilce o třídění odpadu budou mít
dva školáci ze ZŠ Závodí pohádku
a obrázek. A stejně tak i jedenáctiletá žákyně výtvarného oboru
Andrey Borovské v ZUŠ V. Talicha
Veronika Písková.

Berounští školáci tak uspěli i ve
druhém kole této výtvarně-literární
soutěže, kterou vyhlašuje kraj ve
spolupráci se společností Eko-kom.
Jde o unikátní projekt, ze kterého
vznikne skutečná knížka pohádek
psaná a ilustrovaná dětmi.

Oba třeťáci, autorka Patricie
Janušková a ilustrátor Martin Raffay, se ve středu 12. 2. zúčastnili
slavnostního křtu v Praze. Tato
pohádková knížka pak bude rozeslána všem mateřským školám
v kraji. n

Speciální mateřinka pořádá zápis
B

erounský Dětský domov a mateřská škola speciální pořádají zápis dětí do mateřinky. Spojený je se dnem otevřených dveří.
Obě akce se konají 6. března. Školu si můžete prohlédnout od 8 do
17 hodin. Zápis začne ve 13.30
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a potrvá do 17.00. MŠ speciální je
součástí Dětského domova pro děti
s kombinovaným postižením. Přijímá k denní docházce děti s postižením sluchu, s postižením sluchu
a zraku v kombinaci s dalším postižením a děti s poruchou komuni-

kačních schopností. Nabízí přitom
komplexní péči v bezbariérovém
prostředí, individuální přístup
zohledňující speciﬁcké potřeby
dětí a diagnostickou podporu Speciálně pedagogického centra , které je součástí zařízení. n

Chcete i vy otisknout
gratulaci k významnému
životnímu jubileu?
Podklady posílejte
na e-mail: tm@muberoun.cz,
odevzdávejte písemně na
podatelně MěÚ Beroun,
nebo je předejte telefonicky
na čísle 311 654 202 či 133.

Zubní pohotovost
n 1. + 2. 3.
MUDr. Pillmannová Irena
Beroun, Talichova 825,
311 600 220
n 8. + 9. 3.
MUDr. Spal Antonín,
Hořovice, K Nemocnici 1106,
311 542 396
n 15. + 16. 3.
MUDr. Růžičková Monika,
Zdice, Palackého nám. 895,
311 685 674
n 22. + 23. 3.
MUDr. Srpová Marcela,
Hořovice, Fűgnerova 389, ALBA,
311 512 119
n 29. + 30. 3.
MUDr. Svobodová Eliška,
Komárov-ordinace Buzuluk,
311 572 389
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin
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Volný čas
Babyclub – Hrošík
www.babyclub-hrosik.cz, babyclub@seznam.cz, 737 348 903.
Plavání dětí – od 6. měsíců do 3 let v rodinném bazéně Na Marjánce. Od
3 do 12 let ve školním bazéně OA v Berouně. Plavání neslyšících a hendikepovaných dětí. Plavání MŠ a ZŠ v bazénu OA. Individuální a citlivý
přístup. Nácvik a zdokonalování plaveckých způsobů. Aquaaerobic: Na
Marjánce v Út, St 18.00–18.45 a 19.00–19.45 max. 6 žen v bazénu.
V bazénu OA v Út 19.00–19.45 max. 20 žen v bazénu.
B-FIT s Terezou
www.b-ﬁtsterezou.cz, tereza@b-ﬁtsterezou.cz, tel.: 777 012 285.
Zumba Fitness každé úterý v Sokole a každý pátek v TJ Lokomotiva
Beroun od 18.00. Vhodné pro nováčky i pokročilé. Zumba Kids každý
pátek v TJ Lokomotiva Beroun od 17.00. Oblíbený zábavný taneční program pro děti od 5 do 11 let.
Cvičení na problémové partie těla a proti bolestem páteře
Po úvodním zahřátí strečink a posilování izolovaných svalových skupin
se zaměřením na cviky s páteří a se svaly pánevního dna. Vhodné pro
všechny věkové kategorie a pro maminky po porodu. Každé pondělí
a čtvrtek od 18.45 hod v rodinném domě Beroun, Viničná 456. Pouze
po objednání na tel: 605 544 933. Vede Jitka Müllerová.
DANCE ﬁtness s Miriam
ÚT, ČT 19.00–20.00 v TJ Lokomotiva Beroun. Tel.: 775 703 535, e-mail:
miriambox@post.cz.
Dětský koutek-Krteček
Sadová 731 (u SD Plzeňka), www.koutek-krtecek.cz
Zajištujeme hlídání dětí od 6 měsíců. Od 2 let připravujeme děti na nástup
do MŠ. Docházíme do rodin. Vyzvedáváme děti z jiných zařízení. Jsme
k dispozici 24 hod. Nabízíme prostory na vaše aktivity. Volně přístupná
herna. Jazykové kurzy pro děti a dospělé. Cvičení-jóga pro děti, již běží
pro dospělé a seniory. V budově second hand s oblečením – věci použité
i nové. Víkendové pobyty a výlety. Celoroční ubytování u jezera Lipno na
Šumavě s lyžováním. Bližší informace p. Kozderková tel.: 605 386 101.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – 608 885 182,
marcela.bergerova@seznam.cz. Po 19.00–20.00, 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.
Hokejbal pro ženy a dívky
Máte rády kolektivní sporty? Líbí se vám hokej? Co vyzkoušet hokejbal!
Každé pondělí od 18.30 do 19.30 na hřišti v Hlinkách.

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNICE
Komunitní centrum, 2. patro, Beroun, tel.: 603 141 700, 311 510 541,
e-mail: info@rcslunecnice.cz, www.rcslunecnice.cz
n NOVÉ POZNATKY PRO VÝCHOVU DĚTÍ S PAS V RODINĚ – 7. 3.
17.00–19.00. Zkušenosti a nejnovější poznatky v oblasti výchovy
a terapie dětí s autismem. Vstupné 100 Kč.
n POHÁDKA O ZLATÉ RYBCE – 13. 3. 16.00–16.45. Vstupné 50 Kč/
osoba.
n ZA-TOČTE SE SLUNEČNICÍ – 20. 3. od 16.00. Chcete se podílet se
svými nápady na programu i nových projektech, máte chuť připravovat
program nejen pro děti?
n KURZ ŠITÍ – 24. 3. 18.30–22.00 Přijďte si ušít běhoun dlouhý 140 cm
na stůl patchwork technikou. Vhodné pro pokročilé i začátečníky.
Informace e-mail: sovova.ver@centrum.cz. Rezervace a záloha 200 Kč
do 19. 3. Cena 300 Kč bez materiálu/ 550 Kč s materiálem.
n BURZA DĚTSKÉHO A DÁMSKÉHO OBLEČENÍ HRAČEK A SPORTOVNÍCH POTŘEB – 4.–6. 4. Více v příštím čísle.
n ZAČÍNÁME PODNIKAT – 6. 3. Informační schůzka v KC. Kurz začíná
20. 3., trvá 10 dnů od 9.00 do 13.00 hod. EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ POČÍTAČE
V PODNIKÁNÍ – 6. 3. Informační schůzka v KC. Kurz začíná 15. 5.,
trvá 5 dnů od 9.00 do 15.00 hod. Kurzovné, hlídání dětí a občerstvení
díky podpoře z ESF pro účastnice obou kurzů ZDARMA. Informace
a přihlášky na e-mailu: cppp@cppp.cz, tel.: 734 711 523
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Kurzy angličtiny
Open English, Na Vyhlídce 840, Beroun (nad letním kinem, pod medvědáriem). Mgr. Martina Vokurková Chocová, 603 118 870, info@openenglish.cz, www.open-english.cz. Nové pololetí začalo! Kurz pro děti do
3 let – ČT 9 hod, 4–5 let ČT 16.45 hod, 6–7 let ČT 15.30 hod. Cena kurzu
na pololetí 2790 Kč. ZDARMA materiály pro nové příchozí do kurzů
k opičce Cheeky. Myška Millie a její interaktivní CD v češtině pro děti,
zábava nejen na cesty autem (básničky, rýmovačky, hádanky – skvělý
dárek pro děti za 250 Kč). Angličtina hrou, zpěvem, zábavou. Lektoři
s více než 13letou praxí, výborným přístupem k dětem a letitou zkušeností
s prací s dětmi. Děti jsou při výuce veselé a rodiče nadšení z pokroků,
které děti dělají. Vaším kurzovným navíc přispějete na vzdělání chudého,
ale nadaného dítěte v Indii! Otevřete budoucnost vašim dětem!
Kurzy orientálního tance pro pokročilé a začátečníky
Každou středu. Od 18.15 pokročilí, 19.15 začátečníci, cena kurzu: 15 lekcí
1200 Kč. Kurzy vede lektorka Alexandra Bártů. Studio Kala ul. U archivu
156, Beroun. Přihlášky – e-mail: samya@seznam.cz nebo tel.: 731 845 753.
Městský plavecký areál Tipsport laguna
www.tipsportlaguna.cz, tel.: 311 514 401, e-mail: info@tipsportlaguna.cz.
Bazén: Po 14.00–22.00, Út, St, Čt, Pá 7.00–22.00, So a Ne 8.00–22.00.
Atrakce: Po–Pá 14.00–21.30 hod., So a Ne 10.00–21:30. Fitness a relax
centrum (Laguna klub, tel.: recepce 311 514 392): Po 14.00–22.00, Út–Pá
7.00–22.00, So–Ne 10.00–22.00. Sauna: Po, Čt, Pá 17.00–21.00 hod., Út
16.00–21.00 (16–18 pouze pro ženy), St 10.00–13.00 a 17.00–21.00 hod.
a v So–Ne 13.00–21.00 hod. Laguna klub ofﬁcial spinning®: Po 17.15, Út
17.00, 18.30, 19.45, St 8.00, Čt 18.30, 19.45, Pá 17.45, 19.00, Ne 17.00
(pouze pro členy Laguna klubu), Na jednotlivé lekce je třeba se předem
objednat. Pro držitele čipových karet Probo vstup do atrakcí na 2 hod. za
cenu 1 hod. V pracovních dnech od 14.00 do 16.00 vstup pro děti 1–6 let
v doprovodu rodiče/ů ZDARMA. Nově TRX závěsný posilovací systém.
TJ Lokomotiva Beroun o. s.
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz – informace recepce Sportcentrum tel.: 311 626 950. Od ledna
2014 nová otevírací doba ﬁtcentra, novinka – v provozu nové multifunkční hřiště s umělým travnatým povrchem – do 31. 3. 2014 – zdarma
– sledujte na našich stránkách aktuality a slevový program – snížené
ceny na slender stoly a vacushape. Nově nás najdete i na facebooku.
TJ Kraso Beroun
Školička bruslení pro děti od 3 let probíhá na zimním stadionu v Berouně,
kurzy jsou v pondělí, čtvrtek, pátek a v sobotu. Více Šárka Seidlová,
tel.: 606 907 003, e-mail: sarka.seidlova@email.cz nebo Renata Veselá,
tel.: 606 132 153, e-mail: re.vesela@seznam.cz.

STUDIO KYTKA
Pod Šibencem 844, Beroun, www.studio-kytka.cz, 777 452 222
n Individuální služby porodní asistentky, termíny po individuální
domluvě. MŠ Školička Kytička – poslední volná místa má Miniškolička.
n HRÁTKY S NEMLUVŇÁTKY – zapisujeme do kurzu duben–červen
pro děti od 9 měsíců do 1,5 roku. Cvičení, hraní, hudebnění ve ČT
v 10.40. Lze kombinovat s aquaerobikem s hlídáním dětí – poslední
volná místa. Lze objednat i jednotlivá setkání: 6. 3. Domečky a hrady
– hry, motorika. 13. 3. Balony – cvičení, koulení. 20. 3. Rytmizace,
řeč, říkanky s pohybem. 27. 3. Dřevěné hračky – jemná motorika.
Aquaaerobik s hlídáním ČT v 9.35.
n PLAVÁNÍ DĚTÍ
Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců v domácím prostředí
průběžně, termíny po domluvě. Od 3. 3. zápis dětí do kurzů plavání
kojenců, batolat a starších dětí a kurzu plavání pro předškoláky ve
velkém bazénu, duben–červen. SO, PÁ a ST rodinná plavání od 13,
14, 15 a 16.00. V srpnu týdenní pobyt s plaváním pro rodiny s dětmi
na Kolínské boudě – rezervace míst.
n AQUA-AEROBIC
PO s Ivou od 17.45 a 18.30 a 19.15, ČT s Pavlou od 18 a 18.45, ST
s Terezou od 18 a 18.45 a 19.30 a PÁ s Monikou a Markétou od 18
a 18.45. Cvičení v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou ve čtvrtek
v 19.30.
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Pochody vedou do jarní přírody
N

a pochody jarní krajinou
Berounska se můžete v březnu vydat hned dvakrát. Zavedou
vás tradičně na Koukolovu horu, ale i podél
Berounky přes Stradonice až do Karlovy
vsi.
S Pohodou jarní
přírodou
Klub
českých
turistů z Prahy pořádá
8. března 3. ročník

turistického pochodu S Pohodou
jarní přírodou z Berouna do
Berouna. Jednotlivé trasy jsou 15,
25, 35 a 50 kilometrů dlouhé
a vedou z Berouna po pravém břehu Berounky přes Zdejcinu,
Stradonice, Nižbor, Žloukovice,
Roztoky u Křivoklátu do Karlovy
Vsi a zpět kolem zámku Leontýnu
přes Nový Jáchymov, Hudlice,
Lísek zpět do Berouna. Trasy jsou
vedeny po značených turistických
stezkách a po cyklostezkách. Start
je na vlakovém nádraží v Berouně

Bobři stěhovali gauč
přes náměstí
N

etradičním způsobem stěhovaly děti z berounského oddílu Bobři gauč do své klubovny ve
čtvrtek 6. února. Cesta ze skladu v bývalém objektu kasáren
k obchodní akademii byla dlouhá
1,2 km a také byla náročná. A tak
si ji Bobři zpestřili hrou. Ta spočívala v tom, že jednotlivé skupinky dětí měly oslovovat náhodné

kolemjdoucí a přesvědčit jich co
nejvíc, aby se na okamžik posadili
na putující gauč. Zpočátku byli
lidé nedůvěřiví, ale na náměstí
měly děti úspěch. Celkem přesvědčily 23 kolemjdoucích! Nyní
máme na klubovně nový gauč
a myslím, že si ho budeme opravdu vážit. Kateřina Frdlíková –
TOM Bobři, Beroun n

od 6.30 do 11.00 a cíl je v restauraci Berounský medvěd od 11.00
do 18.00.
Loučení se zimou
Na tradiční Loučení se zimou
na Koukolově hoře zvou zase
Turisté TJ Sokol Králův Dvůr. Koná
se 15. března. Prezentace účastníků se koná v prostoru bývalého
lomu průběžně od 10.00. Na
vrchol se můžete vydat po žluté
turistické značce z Popovic (2 km),
po ze Zdic přes Slavíky dále po
naučné stezce (4 km) nebo po lesní cestě z Křížatek. Na vrcholu
obdržíte pamětní list. Čekají na
vás i soutěže, country hudba
a opékání vuřtů n

Krátce
Beroun na cyklistickém veletrhu
Na cyklistické závody pro dospělé
i děti, které se letos pojedou v Berouně, bude město zvát na veletrhu
cyklistiky FOR BIKES. Koná se ve
dnech 28. až 30. března na výstavišti
v pražských Letňanech.
„Využili jsme nabídky Středočeského
kraje, který se veletrhu zúčastní a městům zdarma nabízí prezentaci jejich
cyklistických akcí,“ uvedl místostarosta Patrik Brodan. Také letos si v Berouně přijdou cyklisté na své. Sezonu
zahájí v květnu dětský závod na náměstí Tour de Kids. V červnu se koná
oblíbený Cyklísek a Berounská 10.
O prázdninách se pojede Berounská
MTB 24 a Cyklomaraton tour. Akce
budou zařazeny do tištěného seznamu, který bude k volnému odběru
na stánku Středočeského kraje.

O sportovní dotace žádá
rekordní počet klubů
O
sportovní dotace požádalo ve
stanoveném termínu do konce ledna celkem 26 sportovních
oddílů. Je to o čtyři více než loni.
Je mezi nimi hned šest nováčků.
Nově o dotaci na sport požádala
Asociace TOM 0201 Svišti, která
provádí turistiku, berounská škola bojových umění, taekwondisté,
triatlonisté a biatlonisté. Mezi
žadateli je i občanské sdružení
Bílý lev z Komárova.
Následně jednotlivé žádosti
projednala sportovní komise.
„Obdržené žádosti se již zpracovávají a do začátku března by měla být
komise pro sport schopna předložit
návrh radě města k odsouhlasení.

POČET ŽADATELŮ:
2014 – 26
2013 – 22
2012 – 20
2011 – 18

Chceme hlavně podporovat sportovní organizace, které pravidelně
dávají možnost dětem sportovat
a trávit tak efektivně svůj volný čas.
Jestliže náš příspěvek pomůže zajistit lepší podmínky pro činnost klubů
a tím i nárůst sportující členské
základny v Berouně, tak to přesně
splní svůj účel,“ uvedl místostarosta
Patrik Brodan. V letošním rozpočtu
je pro sportovní dotace vyčleněno
3,6 milionu korun. n

Hřiště v Hlinkách doplní střídačky

H
V Bobříkově se děti nenudí

A

kce pro děti zaměřené na
poznávání, sportování, vzdělávání, tvoření i získávání nových zkušeností chystá na celý letošní rok
nový spolek Bobříkov.
V sobotu 8. března pořádá celodenní aktivní sobotu nazvanou
Bobříkovy hry, které se konají v dětském koutku Krteček v Berouně.
Připraveny jsou soutěže v deskových hrách, pohybových aktivitách
a kvízových otázkách.

www.mesto-beroun.cz

řiště Hlinky, které se díky loňské rekonstrukci stalo
moderním multifunkčním sportovištěm vhodným pro hokejbal,
in-line, hokej či florbal, v těchto
měsících doplňují ještě dvě nové
střídačky, trestná lavice a časo-

měřič. Celkem jde o devět přenosných modulů. Sestavením vždy tří
kusů vznikne střídačka dlouhá
7,5 metru, zastřešená, chráněna
zezadu a částečně i z boků. Na
místo budou přenášeny vždy
v době zápasů. n

V pátek 21. března odjede Bobříkov s partou holek a kluků na farmu
Ztracenka, kde stráví zážitkový
víkend se zvířátky. Děti si tak budou
moci vyzkoušet práci na farmě.
Další pobyt v Domažlicích chystá Bobříkov před Velikonocemi, a to
od 17. 4. do 20. 4. V květnu se děti
zase vydají do Jindřichovic či stráví
víkend v Paříži a Disneylandu. Informace o činnosti spolku najdou
zájemci na www.bobrikov.cz. n
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Kino Mír slaví stovku
R

ovných sto let už chodí občané
a návštěvníci Berouna do zdejšího kina. Biograf byl na stejném
místě, kde se nachází i dnes, otevřen v únoru 1914. Kulaté výročí si
kino připomene v březnu setkáním
pamětníků. Na květen se pak chystá
i hlavní důstojná oslava.
„Přesný termín ještě dolaďujeme,“ uvedla dlouholetá ředitelka
kina Danuše Hrdinová. Zato datum
setkání pamětníků berounského
kina, je již známo. Uskuteční se
v úterý 11. března od 15.00 v kavárně Jiná káva.
Současně provozovatel kina,
kterým je MKC Beroun, vyzývá
pamětníky, aby kinu propůjčili
některé dokumenty, které budou

použity v květnu pro výstavní expozici v prostorách kina či jiné další
dohodnuté účely.
Stavba berounského kina začala již koncem roku 1913, kdy bylo
vydáno známému staviteli Josefu
Jelínkovi povolení ke stavbě budovy
určené pro promítání němých ﬁlmů
na místě hospodářské budovy.
Podle pamětníků se před tím promítalo jen provizorně v některých
berounských hostincích – například U Zajíčků (v budově na rohu
Kostelní a Palackého ul.) či U Tří
korun. První regulérní biograf zvaný Edison (později Excelsior či Stalingrad) začal fungovat 7. února,
kdy v novém sále Na Křenovce uvedl
snímek Král vzdušné říše – senzační

drama v pěti dílech od nejpřednějších umělců pařížských.
Od dvacátých let až do roku
1951 dokonce v Berouně promítala
kina dvě: Kromě Excelsioru, také
kino Sokol. Současný název Mír získalo berounské kino v roce 1968.
S příchodem zvukových ﬁlmů
se kino adaptovalo pro novou technologii a později i na širokoúhlý
promítací formát. Díky rekonstrukci z roku 2003 bylo pro diváky zajištěno nové komfortní sezení ve 172
křeslech. V roce 2010 byla dokončena poslední fáze rekonstrukcí
kina, která divákům nabídla i promítání ﬁlmů ve 3D.
V době, kdy se v zemi uzavírá
řada kin a jejich návštěvnost klesá,

VÝZVA
Pokud máte ve svých
archivech dobové fotograﬁe,
plakáty nebo i dokumentární
ﬁlmy a máte zájem tyto
dokumenty zapůjčit,
kontaktujte pí Hrdinovou.
Tel.: 311 625 307,
e-mail: kino.beroun@iol.cz.
Vzkaz můžete nechat
na tel.: 311 622 239
si městské kino zásluhou jeho vedení, v čele s Danuší Hrdinovou a za
podpory města, udržuje svůj vysoký
standard. Například v roce 2013
kino navštívilo 33 661 diváků, což
znamenalo 44,88 diváků na jedno
představení. Celostátní průměr
přitom činil jen 26,80 diváků. Svými
výsledky se tak kino umístilo na 58.
místě mezi 400 kiny v ČR. n

Rakovnický umělec experimentuje s materiály
V

březnu
a dubnu se
představí v Městské galerii Beroun rakovnický
výtvarník Dalibor Blažek. Jeho
výstava nazvaná stručně Obrazy
bude zahájena vernisáží ve středu
19. 3. v 17.00.
Mladý malíř pracuje od roku
2002 jako lektor Rabasovy galerie
Rakovník. Kromě toho působí také
jako pedagog, od roku 2007 vyučuje externě výtvarnou výchovu na
Gymnáziu Zikmunda Wintra. Je také
členem Středočeského sdružení
výtvarníků.
Původně se ale vyučil mechanikem-seřizovačem, po vojně ho
však svedl osud na dráhu výtvarní-

ka. Jeho první velká praxe v oblasti
výtvarné výchovy se uskutečnila
u akademických malířů manželů
Houšťových. Žil u nich téměř dva
roky a pomáhal při restaurování
uměleckých děl, poznal zaujetí
uměním a ctižádost, s níž oba pracovali. Poté se rozhodl získat ještě
institucionální vzdělání a vystudoval učitelství v Českých Budějovicích.
Ve volné tvorbě se malíř věnuje
zejména malbě temperou a olejem,
občas i materiálově experimentuje.
Na výstavách Středočeského sdružení výtvarníků v Berouně představil například své obrazy z PE fólií.
Pracuje v dlouhodobých cyklech
a zabírá širokou škálu témat.
Jeho ﬁgurální obrazy jsou stylizované hořké komentáře různých

situací a lidských povah. V cyklu
Oči vytváří ornamentální dekorativní plochy s mírně iritujícím
podtextem (symbolika všudypřítomného sledování) někdy podpořeného použitím fotoluminiscenčního pigmentu.

Pokud pracuje s krajinou, vychází z důvěrně známých míst. S motivem krajiny však pracuje nešetrně.
Silně jej abstrahuje, zůstávají jen
náznaky tvarů a barevné nálady.
Rád do svých obrazů vkládá iluzi prostoru (cyklus Schodiště), která
se stává hlavním motivem obrazu.
Malíř si je vědom toho, že většina dnešní výtvarné scény se odehrává hlavně v elektronických
médiích a že vizuálních vyjádření
je výrazně víc, než je jich zapotřebí.
Vědomí této vizuální inﬂace ho vede
k potřebě obhajoby malby jako klasické ověřené výtvarné techniky,
která je už nepraktická a přesto
v mnoha ohledech nepřekonatelná.
Výstava rakovnického umělce
potrvá v Berouně do 11. dubna.
Jana Forejtová n
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