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Beroun na vlně investic

Město bude letos realizovat zásadní projekty v oblasti školství i infrastruktury

H

ospodaření města za rok 2017
skončilo rekordním přebytkem, který letos pomůže financovat
významné investiční akce. Navíc se
podařilo doplatit úvěr, který si město v minulosti vzalo na nákup Kulturního domu Plzeňka, druhý velký
úvěr na rekonstrukci kanalizačního
sběrače bude splacen v letošním
roce. Rok 2017 byl ve znamení
projektových příprav na investice,
jejichž realizaci schválili v rámci rozpočtu berounští zastupitelé. U většiny z nich se počítá s využitím dotačních titulů. V případě, že by město
dotace na větší investiční akce nezískalo, jeho zdravé hospodaření a nízká zadluženost dávají velkou šanci
na poskytnutí výhodného úvěru.
„Vedení města v současném složení působí teprve od roku 2016,
kdy nastoupilo za známých okolností. Není jednoduché nastoupit
do rozjetého vlaku, přesto mohu
zodpovědně říci, že jsou za námi vidět výsledky,“ říká starosta Ivan Kůs.
Podařilo se mimo jiné získat právo užívat zimní stadion a zahájit jeho
postupnou rekonstrukci, zajistit výjimku ze zpoplatnění dálnice D5, podařilo se dořešit dlouholetou kauzu
pozemků na golfu, vyřešit prodej
podílu v TS Beroun, opravit poškozený most na Venediku, rekonstrukcí prošlo několik berounských ulic,
pokračovaly práce na opravách
mateřských a základních škol. „Zasadili jsme se o zkrácení uzavírky
mostu na Zavadilku z devíti na čtyři
a půl měsíce a dokončili první etapu

Zasedání zastupitelů
n Berounští zastupitelé se letos poprvé sejdou 28. února. Veřejné zasedání
se opět uskuteční v sále Kulturního
domu Plzeňska, a to od 15:00. Mimo
jiné se zastupitelé budou zabývat Návrhem na rozdělení dotací na kulturní
činnost ve městě Beroun v roce 2018
a návrhem Koncepce podpory sportu
v Berouně. Zasedání zastupitelstva
budete moci opět sledovat on-line
na www.mesto-beroun.cz.

www.mesto-beroun.cz

rekonstrukce mateřské školy Pod
Homolkou bez zásadního omezení
jejího provozu. Převedení parkovacích ploch pod město přináší každoročně úsporu ve výši 2,5 milionů
Kč,“ vyjmenoval místostarosta Michal Mišina.
Na světě jsou studie zaměřené
na optimalizaci semaforů, systém
parkování a revitalizace veřejných
prostranství Hvězda, Homolka

a berounského ostrova od Štulovny po lávku, obyvatelé sídliště mají
nové parkoviště v Košťálkově ulici,
bezplatné parkoviště s odpočinkovou zónou vzniklo v prostoru bývalého autobusového nádraží, pro děti
byla rozšířena některá hřiště o nové
herní prvky a cyklisté mají k dispozici největší síť cykloboxů v Česku,
město dokončilo územní plán.
„V roce 2017 jsme zahájili od-

straňování graffiti z veřejných ploch.
Velkým přínosem pro bezpečnost
dětí je nové dopravní řešení v oblasti Jungmannovy základní školy,
zejména vznik světelného přechodu
a propojovacího chodníku,“ zdůraznil starosta Ivan Kůs.
Řadu zásadních investičních akcí
zejména v oblasti školství a dopravy
má město teprve před sebou. Jaké to
budou, se dočtete na straně 2. n

n Na scéně Kulturního domu Plzeňka byly v neděli 14. ledna slavnostně vyhlášeny ceny Trilobit 2018. Moderá-

toři Martin Myšička a Vasil Fridrich komponovanému večeru vtiskli zábavnou notu, nejen coby moderátorský
tandem, ale také v hereckých rolích investigativních reportérů pátrajících po tajemství kouzelné hůlky, jež je
vedla Berounem po stopách s městem spojeného dirigenta Václava Talicha. Na absolutní vítězství letos dosáhl
dokumentární snímek s politickou a historickou tematikou Mečiar. Pod snímkem je podepsána mladá autorka
– režisérka a herečka Tereza Nvotová, která do něj poněkud nezvykle, ale o to silněji vnáší autobiografické
momenty ze svého dětství. Cenu si do Berouna přijela převzít osobně. Foto Milan Mošna. Více na str. 5.  n
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Beroun na vlně investic

Město bude letos realizovat zásadní projekty v oblasti školství i infrastruktury
Školství
„Beroun je dobrá adresa, což
s sebou ale přináší řadu problémů. Podle prognózy bude potřeba
do roku 2022 navýšit kapacitu základních škol o 300 míst a mateřských škol o 250 míst. V letošním
roce zahájíme výstavbu nového
pavilonu 2. ZŠ v Preislerově ulici. Máme požádáno o dotaci, ale
s výstavbou začneme i v případě,
že s žádostí neuspějeme, “ říká
starosta Ivan Kůs.
Také zahájení přístavby základní školy Komenského na Závodí je plánováno na letošní rok
bez ohledu na to, zda město získá na realizaci dotaci. „Investice
za řádově 150 milionů korun za-

S výstavbou nové mateřské
školy se počítá v lokalitě Pod Máchovnou, kde město získá od developera pozemek. Školku chce
město realizovat v co nejmodernějším duchu, proto připravuje
architektonickou soutěž.

Doprava
Největším zásahem do dopravy v Berouně bude letos zcela
jistě rekonstrukce Plzeňské ulice,
která by měla být zahájena pravděpodobně v polovině března.
Podrobné informace přineseme
v příštím čísle Radničního listu.
Město se na akci bude podílet výstavbou nových chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení.

n MŠ Pod Homolkou letos čeká druhá, náročnější etapa rekonstrukce. n
výši pokryta ze státní dotace. Plynulosti dopravy by měla napomoci
synchronizace světelné signalizace ve městě. Město Beroun dále
pracuje na jižním obchvatu.

Občanská vybavenost

n Rekonstrukce lávky přes D5 by měla být v plné výši pokryta ze státní
dotace. n
hrnuje novou tělocvičnu, jídelnu,
šest nových tříd, kabinety a sociální zařízení a dokončena by měla
být do tří let. Projektantům se
podařilo vyřešit umístění výtahu,
díky němuž bude celá škola bezbariérová,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina.
Rozpočet pamatuje i na mateřské školy. Jako první přijdou
na řadu stavební úpravy v MŠ Tovární, jejichž výsledkem by měla
být nová třída pro dvouleté děti.
Druhá, rozsáhlejší etapa rekonstrukce čeká v letních měsících
MŠ Pod Homolkou. Rekonstruovat se bude i v mateřské škole
v budově Komunitního centra
v Bezručově ulici. „Našli jsme
vhodné místo pro přestěhování
denního stacionáře pro osoby bez
přístřeší. Tento prostor tak můžeme využít pro vznik dvou nových
tříd,“ dodal Mišina.

www.mesto-beroun.cz

Po dobu rekonstrukce plánuje
město Beroun společně s Královým Dvorem nabídnout cestujícím zvýhodněné jízdné v MHD.
Na konkrétní podobě a pravidlech se zatím pracuje.
I letos budou pokračovat rekonstrukce komunikací tak, aby
se v jejich rámci rozšířila kapacita
parkovacích míst s minimálními
zásahy do zeleně. Po směně pozemků v lokalitě Na Podole bude
zahájena projektová příprava
nového parkoviště P+R, které by
mělo vhodně kombinovat zelené
a parkovací plochy. „Byla ustanovena pracovní skupina, která při
přípravě projektu zohlední i připomínky obyvatel ke vzhledu parkoviště,“ podotkl Michal Mišina.
Mezi investičními akcemi letošního roku nechybí rekonstrukce
lávky přes dálnici D5 na Velkém
sídlišti, která by měla být v plné

Berounští zastupitelé dali v loňském roce zelenou rekonstrukci
venkovního bazénu na Velkém
sídlišti. „Do konce roku chceme
dokončit projektovou dokumentaci
a získat stavební povolení,“ sdělil
Ivan Kůs. Rekonstrukce koupaliště
zapadá do koncepce revitalizace Velkého sídliště včetně prostoru před
Hvězdou a vzniku nového parku
Homolka.
Zeleň je aktuální téma i pro další berounské lokality. Dotační titul
na obnovu městské zeleně by mohl
být využit na revitalizaci pravého nábřeží Berounky, konkrétně od Štu-

lovny až k lávce na bývalé autobusové nádraží, na zesplavnění náhonu
a vybudování mola v centru města.
Po vybudování plynové kotelny v objektu městské knihovny se v letošním roce připravuje její rozšíření,
zateplení objektu a úprava okolí.
Projektově je již připravena
výstavba kanalizace na Zavadilce.
Kanalizace a vodovod se bude postupně řešit i v lokalitě Zdejcina.
„V současné době hledáme vhodné dotační tituly, které by pomohly s realizací těchto investičních
akcí,“ uzavřel místostarosta.
Kromě jiného město Beroun
pracuje na koncepci kultury, sportu, připravuje se Program rozvoje
města Beroun na období 2018 2030. Pozornost se v letošním roce
věnuje i 100. výročí republiky.
O  jednotlivých projektech budeme podrobněji informovat v dalších vydáních Radničního listu. n

n Park kolem Berounky. Dosud nevyužitou část ostrova chce město zrevitalizovat a zpřístupnit veřejnosti. n
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Poplatky za svoz komunálního
odpadu a za psa se nezvýšily

V

ýše poplatků za svoz komunálního odpadu zůstává v letošním roce stejná jako loni.
Svoz komunálního odpadu
vyjde občana Berouna na 700 Kč
na rok. Poplatek je splatný 31. května. Pokud nebude poplatek uhrazen nejpozději do 90 dnů od jeho
splatnosti, bude zvýšen na dvojnásobek. Povinnost uhradit poplatek
za svoz komunálního odpadu mají
i fyzické osoby, které jsou majiteli stavby k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu, kde
není hlášena k trvalému pobytu
žádná osoba. Poplatková povinnost
se vztahuje i na cizince, kteří mají
trvalý nebo přechodný pobyt v Berouně.
Za prvního psa platí lidé
v bytovém domě 1 000 Kč, každý
další pes stojí 1 500 Kč. V rodinném domě za prvního psa zaplatí 400 Kč, u dalších psů v rodinném domě se částka nenavyšuje.
Lidé, kteří mají jako jediný zdroj
příjmu důchod, platí za psy
méně: v bytovém domě za prvního psa 200 Kč, každý další pes
stojí 300 Kč, v rodinném domě
platí 100 Kč.
Kancelář C 103, kde se administrativa poplatků vyřizuje,

je umístěna v přízemí radnice
na Husově náměstí naproti matrice. Platbu lze uskutečnit hotově
na pokladně v přízemí radnice
nebo převodem z účtu a složenkou. n
SVOZ ODPADU
č. účtu: 51-4855720247/0100
částka: 700 Kč
variabilní symbol (nemění se): zjistíte na poplatky@muberoun.cz,
poplatky1@muberoun.cz
poplatky2@ muberoun.cz
Tel.: 311 654 163 (169, 170)

Nové herní prvky
Na Parkáně

N

a dětském hřišti Na Parkáně mohou děvčata a chlapci využívat nové
herní prvky. Koncem loňského roku město rozšířilo hřiště o nový kolotoč, houpadlo a prolézačku. Náklady na tuto investici se pohybovaly kolem
210 tisíc korun. V letošním roce město plánuje vybudovat dětské hřiště také
na sídlišti Litava. n

Prázdninový provoz mateřských škol
v Berouně ve školním roce 2017/2018

V

Beroun, Vančurova 1154 a Mateřská škola Beroun, Preislerova
1335 (2. ZŠ a MŠ Beroun). Od 30.
7. do 17. 8. bude v provozu Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447.
V ostatních týdnech prázdnin budou
všechny mateřské školy uzavřeny.
Přihlášky k prázdninovému provozu budou rodiče podávat jako
v minulých letech ve svých kmeno-

vých mateřských školách a budou
školou předány na rodiči vybranou
mateřskou školu. Bližší informace pro rodiče budou poskytnuty
v jednotlivých mateřských školách
a uveřejněny na jejich webových
stránkách. n

Dárcovství krve berou jako koníček
P

n Má město Beroun v plánu zapojit
se do rozšiřující se sítě nabíjecích stanic pro elektromobily?
V tomto roce se počítá se zprovozněním dvou nabíjecích stanic pro elektromobily u vlakového nádraží naproti
parkovišti P+R. V současné době se
připravuje smlouva se společností ČEZ,
která bude nabíjecí stanice provozovat. Na malém parkovišti určeném
pro krátkodobé parkování by měla být
vyhrazena čtyři parkovací místa pro
nabíjení elektromobilů, která budou
osvobozena od placení parkovného.
Tento záměr a smlouvu se společností
ČEZ bude v nejbližší době projednávat
rada města. Současně se prověřuje
i možnost umístění nabíjecí stanice
v parkovacím domě U Černého koně.
n Jaký význam má, že jsou na třídění skla dvě různé nádoby? Technické
služby tyto nádoby vysypávají vždy
jen do jednoho vozidla a nasypou
na jednu hromadu sklo bílé i barevné.
Podle sdělení dispečera společnosti
AVE Pavla Stuchlíka je ke svozu skla
využíván speciální kontejner, který je
v půlce oddělený příčkou. Do jedné
půlky se sype barevné a do druhé
půlky bílé sklo. Na první pohled se tak
může zdát, že se sklo sype dohromady,
ale ve skutečnosti jsou obě komodity
ve svozovém voze odděleny a roztříděné předány k dalšímu využití. n

sal se rok 1999, když student
zlínské střední školy Ondřej
Tesařík ze zvědavosti zamířil do Baťovy nemocnice, aby si vyzkoušel,
jaké to je darovat krev. Určitě tenkrát netušil, že se dárcovství stane
neoddělitelnou součástí jeho života. Dnes má za sebou přes 130 odběrů. „Zpočátku jsem
chodil dvakrát do roka
jen na odběry krve. Podle sestřiček
mám velké
žíly, tak jsem
postupně
přešel na krevní plazmu, kterou
na rozdíl od krve mohu darovat 12
– 14x ročně. Už jsem daroval i krevní destičky,“ říká šestatřicetiletý
městský strážník Ondřej Tesařík.
Mezi zaměstnanci berounské
radnice, kteří pravidelně darují
krev a společně mají na svém kontě
přes pět set odběrů, patří mezi rekordmany. Skromný velitel směny
ale nepovažuje svého „koníčka“
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souvislosti s významnými investičními akcemi, které budou realizovány v prázdninových měsících
letošního roku v mateřských školách zřizovaných městem Beroun,
budou během letošních prázdnin
v provozu pouze uvedené mateřské
školy ve zkrácené době šesti týdnů
následovně: od 9. 7. do 27. 7. budou
v provozu Mateřská škola Sluníčko

za nic výjimečného. „Se mnou chodí
do střešovické nemocnice darovat
krev sedmdesátiletý pán, který má
odběrů přes pět set. To mám ještě
co dohánět,“ podotýká s úsměvem.
Zároveň však přiznává, že už si nedovede představit, že by krev nedával. „Kdybych přestal, stýskalo by
se mi. Za ty roky se znám s lékaři,
sestřičkami i ostatními dárci, jsme
taková jedna rodina. Beru to jako
svoji povinnost a jsem rád, že právě
moje krev může někomu pomoci
třeba i zachránit život,“ říká Ondřej
Tesařík, který je deset let také v registru dárců kostní dřeně. Zároveň
studuje při zaměstnání Českou zemědělskou univerzitu a letos v létě
ho čekají státnice.
Sedmnáct let je dárkyní krve
sedmačtyřicetiletá Leona Pinkasová, která pracuje v Kanceláři
tajemníka. I u ní byla prvním impulsem zvědavost. Odhodlala se
ale až když se seznámila s partou,
která pravidelně jezdila na transfúzní stanici do Hořovic krev dávat. „Od té doby jezdíme společně,
je to takový náš rituál a doufám, že

mi zdraví dovolí ještě pár let dárkyní být,“ dodává majitelka Zlaté
Jánského plakety, jejíž krevní skupina 0+ patří na „transfúzce“ mezi
hodně žádané. Krev
půjde letos
darovat
po třiapadesáté a jako
vždy se na to
velmi těší. „Dělá mi to radost,
po každém odběru cítím velké
uspokojení, těžko se to popisuje,
ale každý dárce určitě bude vědět,
o čem mluvím,“ uzavírá Leona Pinkasová.
Tyto pocity ale určitě sdílí její
kolegové – dárci krve např. Bronislava Žáčková, František Šmída,
Ilona Perglerová, Kamil Choc, Eva
Křížová, Tomáš Peterka, Eliška Bělohoubková, Soňa Hrubá, Luděk
Kratochvíl, Eva Dvořáková, Pavla
Nováková, Markéta Smejkalová,
Martin Soukup, Martina Roztočilová či Jitka Šmídová. n

Zeptali jste se
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Výsledky třídění odpadů v Berouně 1. 10. 2015 - 30. 9. 2016
Období
Papír (t)
Plast (t)
Sklo (t)
2015/Q4
144,123
80,223
130,846
2017/Q1
120,558
59,563
96,923
2017/Q2
156,201
77,436
114,412
2017/Q3
171,628
67,457
116,631
Celkem
592,51
284,679
458,812

n Ocenění za 2. místo v soutěži My třídíme nejlépe převzal místostarosta Berouna Michal Mišina.

Ve třídění odpadu berounští
občané obhájili druhé místo

V

soutěži My třídíme nejlépe
obhájil Beroun druhou příčku. V kategorii měst nad 10 tisíc
obyvatel ho v roce 2017 dokázaly
přeskočit pouze Říčany. Do projektu, který pořádá Krajský úřad
Středočeského kraje společně s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM a.s., se ve 13. ročníku zapojilo celkem 1137 středočeských
měst a obcí.
Třídění v Berouně má již dlouholetou tradici a jak statistiky
dokazují, obyvatelé každým rokem vytřídí více odpadu. Ve sledovaném období od října 2016
do září 2017 obyvatelé Berouna

do kontejnerů odevzdali přes 673
tun papíru, 294 tun plastů a 427
tun skla. Právě tato čísla Berounu
zajistila druhé místo ve zmíněné
soutěži. Ocenění převzal osobně
místostarosta Michal Mišina. Současně místo vyhrálo finanční odměnu ve výši 40 tisíc korun.
„Tuto částku, kterou jsme v soutěži My třídíme nejlépe vyhráli, použijeme stejně jako v loňském roce
na technické a estetické vylepšení
kontejnerových míst,“ konstatovala
vedoucí odboru životního prostředí Jitka Ciroková. Celkové výsledky
a další informace k soutěži najdete
na www.mytridimenejlepe.cz. n

Okénko partnerských měst
Berounští fotbalisté slavili v Goslaru úspěch

V

lednu odcestovali fotbaloví žáci ČLU Beroun na velký mezinárodní
halový turnaj Kurt-Siebert-Cup 2018, který se konal v německém
partnerském městě Goslar. O start na tomto turnaji byl velký zájem,
o čemž svědčí i fakt, že turnajů se zde v rozdílných věkových kategoriích
zúčastnilo 80 mužstev z několika zemí.
Nejprve se v sobotu 13. ledna dařilo
starším žákům ČLU
Beroun, kteří podali
v průběhu celého klání fantastický výkon
a zaslouženě obsadili
1. místo. Navíc kapitán Adam Řeřicha
byl oceněn hráčem
turnaje. Po vítězné
sobotě starších žáků
přišel v neděli 14.
ledna na řadu turnaj
mladších žáků. Podobně jako jejich starší spoluhráči nechali berounští
fotbalisté v goslarské hale své veškeré síly a v celkovém pořadí obsadili
výborné 4. místo, když nestačili pouze na mužstva z Izraele a Polska.
Skvělé výsledky berounské výpravy v Goslaru oceňuje starosta Ivan
Kůs. „I já mám samozřejmě radost z tohoto úspěchu. Navíc jsem nadšení
„našich“ kluků z vítězství viděl i na mobilu. Je to jeden z těch důležitých
efektů, které partnerství Berouna se zahraničními městy přináší,“ konstatoval Ivan Kůs. Libor Čížek n
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Výsledky třídění odpadů v Berouně 1. 10. 2016 - 30. 9. 2017
Období
Papír (t)
Plast (t)
Sklo (t)
2016/Q4
173,864
72,538
107,154
2017/Q1
141,063
65,684
111,795
2017/Q2
181,932
80,682
105,874
2017/Q3
177,015
75,26
102,777
Celkem
673,874
294,164
427,6

Harmonogram svozu odpadů v městě Beroun
Rozpis svozu směsného komunálního odpadu (SKO) a tříděného odpadu v katastru města Beroun dle jednotlivých dnů v týdnu.
n Pondělí: SKO Lidická, Za Kovárnou, Na Hrázi, Mostníkovská, centrum sídliště
Palouček a nedostupná místa, svoz papíru.
n Úterý: SKO Centrum, Hlinky, Zdejcina, nedostupná místa, BIO odpad Jarov,
Zavadilka, Závodí, svoz plastů.
n Středa: SKO Jarov, Zavadilka, sídliště Litava, Plzeňské předměstí, Závodí a nedostupná místa, BIO odpad centrum, malé a velké sídliště, svoz skla.
n Čtvrtek: SKO průtah městem, centrum města, nedostupná místa, BIO odpad
bytové domy 1x za 14 dní, nedostupná místa, svoz plastů a skla.
n Pátek: SKO malé a velké sídliště, Hlinky, Černý Vršek, sídliště Litava, Plzeňské
předměstí a nedostupná místa, svoz papíru.		
n Sobota: svoz plastů.		
Termíny pro svoz biologicky rozložitelného odpadu pro rok 2018 najdete na webových stránkách města www.mesto-beroun.cz v rubrice Aktuality. n

Strážníci dopadli pachatele vloupání
n Konec roku 2017
a oslavy příchodu
Nového roku byly
v Berouně klidné.
První větší incident, který museli
strážníci řešit, se stal 1. ledna až nad
ránem. Na kamerovém systému uviděli vozidlo, které přijelo na Husovo
náměstí, vjelo na chodník a zaparkovalo u sochy Jana Husa. Hlídka začala řidiče sledovat, ten byl očividně
v podnapilém stavu. Náhle se opět
rozjel a začal ujíždět jednosměrkou
směrem ke kostelu. Strážníci muže
zastavili. Ukázalo se, že je ruské národnosti, ale odmítal komunikovat.
Stejně postupoval i v případě, kdy
na místo dorazila hlídka Policie ČR,
která celý případ převzala.
n Strážníci pomohli zachránit lidský život. Při pravidelné kontrole
města si ve čtvrtek 18. ledna v dopoledních hodinách všimli ženy, která
zkolabovala U Černého koně. Okamžitě se k ženě, která byla v bezvědomí, vydali a začali s poskytováním
první pomoci. Mezitím požádali jednu z přihlížejících žen, aby zavolala
záchranáře. Strážníkům se podařilo
ženu probrat, ta s nimi do příjezdu
lékaře již komunikovala. „Strážníci
se pravidelně účastní kurzů první

pomoci a vědí, jak v daných situacích reagovat,“ konstatoval velitel
městské policie Alexandr Scherber.
Součástí vybavení služebního vozu
je také defibrilátor, který ale v tomto
případě nebylo nutné použít.
n Jak jsme již několikrát informovali, velkoobjemový odpad ke kontejnerovým stáním nepatří, občané
tak porušují zákon a městskou vyhlášku. Přesto se stále objevují případy, kdy někdo tato nařízení porušuje. Dva podobné případy se staly
v lednu. Občané nahlásili městské
policii, že někdo vyndal z auta nábytek ke kontejnerům v Jánošíkově
ulici a odjel. K celému případu je
ale svědek a známá je i SPZ vozidla.
Celý případ nyní šetří správní orgán.
I v druhém případě nahlásili událost
všímaví občané města. Za porušení
závazné vyhlášky o nakládání s odpadem může viník dostat pokutu až
ve výši 50 tisíc korun. n
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n Slavnostnímu večeru předcházel celodenní doprovodný program v Městském kině Beroun. Dopoledne patřilo již tradičně dětem. Po promítání večerníčků na ně čekal kvíz s dramaturgem České televize Milošem Zvěřinou, odpoledne následovala projekce letošních filmových favoritů. Foto Aleš Vlachovský

n Dlouholetý producent České televize Čestmír Kopecký, tvůrce stojící za televizními cykly Česká soda, Bigbít, Chcete mě? či Šumná města, který se rovněž
podílel na celovečerních filmech jako Díky za každé nové ráno, Knoflíkáři, Návrat idiota, Rok ďábla, Nuda v Brně, Karamazovi a řadě dalších, převzal Cenu
Vladislava Vančury za dlouhodobý přínos české kinematografii a zároveň se
tak zapsal do tzv. „síně slávy“. Foto Aleš Vlachovský

31. ročník Trilobit 2018 zná své vítěze: Mečiar,
Všechno bude fajn, Bába z ledu a Jak odchází prezident

Č

eský filmový a televizní svaz
FITES odměnil 14. ledna
v Kulturním domě Plzeňka nejzdařilejší počiny filmové a televizní tvorby za uplynulý rok
a vyhlásil vítěze cen Trilobit 2018.
Pořadateli této prestižní události
jsou Český filmový a televizní svaz
FITES, město Beroun a Městské
kulturní centrum Beroun.
Nejlepším filmem 31. ročníku
ověnčeným hlavní cenou Trilobit
2018 se stal dokument Mečiar
režisérky Terezy Nvotové, o trojici cen Trilobit 2018 se zasloužili
tvůrci filmu Všechno bude fajn,
Robin Kvapil a Pavel Šplíchal,
protagonisté snímku Bába z ledu,
Zuzana Kronerová a Pavel Nový,
stejně jako autor dokumentu Jak
odchází prezident, režisér Pavel
Kačírek.

Pocty za celoživotní dílo se dostalo a Cenu Vladislava Vančury
převzal televizní a filmový producent Čestmír Kopecký. Cenu Ferdinanda Vaňka za přínos rozvoji
občanské společnosti letos získala dvě filmová díla s jejich tvůrci
– dokument Co dokáže lež Tomáše Kudrny a Proces: Ruský stát
vs. Oleg Sencov režiséra Askolda
Kurova a producenta Maxe Tuuly. Jako nejlepší počin podle
literární předlohy byl nezávislou
odbornou porotou vyhodnocen
koprodukční film polské režisérky Agnieszky Holland Přes kosti
mrtvých.
Zvláštní cena poroty putovala
do rukou filmové historičky a teoretičky Kateřiny Svatoňové za monografii Mezi-obrazy: Mediální
praktiky kameramana Jaroslava

n Cenu Ferdinanda Vaňka, původně nazývanou Cena Václava Havla,
získal dokument Co dokáže lež Tomáše Kudrny. Ocenění za přínos rozvoji občanské společnosti předal autorovi Ivan Havel. Foto Aleš Vlachovský
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Kučery a za výstavu Mezi-obrazy:
Archiv kameramana Jaroslava Kučery. O nechvalnou Zcela zvláštní
cenu – Zlatý Citrón 2018 se pak
zasloužil moderátor TV Barrandov Jaromír Soukup a konečně
dětská porota za nejzdařilejší snímek označila a cenu dětské poroty – Berounský medvídek 2018
udělila režisérce filmu Pátá loď,
Ivetě Grófové.
Ceny byly již potřetí uděleny
v Kulturním domě Plzeňka opět
za přítomnosti kamer České televize, která ceremoniál přenášela
od 20:20 na ČT art. (duš) n
n Součástí večera byl také hudební a taneční program v podání žáků berounské ZUŠ Václava Talicha a doprovodná výstava jejich výtvarných prací
s hudební tematikou. Foto Milan Mošna

n Sedmičlenná dětská porota složená z žáků ZUŠ Václava Talicha v Berouně každoročně udílí „svou“ cenu některému z filmů určených pro dětského diváka či celou rodinu. Porota dala nakonec svůj hlas koprodukčnímu filmu Pátá loď, který nahlíží dětským pohledem na svět dospělých.
Foto Milan Mošna
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Medvědi Kuba a Matěj oslavili 18. narozeniny

n I když mají medvědi Matěj a Kuba občanské průkazy a v den voleb
13. ledna dovršili osmnácti let, místo vyplňování hlasovacích lístků se
raději věnovali svým gratulantům. Od adoptivního táty, režiséra Václava Chaloupka jim vždy chutná dvojnásob.

n Již podruhé se v berounském medvědáriu musely narozeninové oslavy
obejít bez zesnulého medvěda Vojty. Všem návštěvníkům medvědária ho letos připomínal jeho plyšový jmenovec, který dětem rozdával nejen úsměvy,
ale i gumové medvídky.

n O podpis Václava Chaloupka na medvědí
kartičce je každoročně mezi dětmi velký zájem.

n Děti ze školní družiny na berounském Závodí patří mezi věrné medvědí
fanoušky a každoročně přinesou chlupáčům originální a vlastnoručně vyrobené dobroty. Dlouholetou fanynkou je i paní Bohumila z Mělníka, která
již od roku 2004 každý měsíc přispívá berounským medvědům na krmení.
Děkujeme také za příspěvek kolektivu pracovníků Billa Lety u Dobřichovic.
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n Za místostarostou Michalem Mišinou běhal medvěd Matěj jako pejsek. Jak by také ne, když měl v ruce oblíbený hrozen vína.
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n Veslaři TJ Lokomotivy Beroun slavili na pódiu kulturního domu úspěch.
Za své loňské skvělé výsledky se párová osmiveslice – mladší žáci zaslouženě ocitli na 1. místě. Všechna foto na stránce: Pavel Paluska

n Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců se tradičně koná v sále Kulturního
domu Plzeňka. Slavnostní večer si nechal ujít málokdo. Sportovci oceňují,
že se mohou společně sejít při takto slavnostní události.

Beroun opět potvrdil, že má řadu
talentovaných sportovců
N
ejúspěšnější sportovci byli
16. ledna oceněni v Kulturním domě Plzeňka. Tradiční akci
Sportovec Berounska pořádá
agentura Sport Action společně s městem Beroun a Berounským deníkem. Moderátor Radek Šilhan postupně představil
na pódiu sportovce, kterým se
v loňském roce nejvíce dařilo.
Ti pak převzali plakety a věcné
dary. Kromě nejlepších sportovních výkonů byla udělena také
cena Sportovní osobnost města
Beroun. Toto ocenění patří ikoně
místního basketbalu Petru Peterkovi. n

n Cenu Sportovní osobnost města Beroun převzal z rukou starosty Ivana
Kůse Petr Peterka za svou dlouholetou práci pro místní basketbal.

n Vítězství si mohly vychutnat i atletky Lokomotivy Beroun, které obsadily v kategorii kolektiv dospělí 1. místo.

n Plavec Tomáš Ludvík celý loňský rok opět potvrzoval
svou skvělou formu, a tak nebylo velkým překvapením,
že získal hlavní cenu v kategorii jednotlivci mládež.

n Z třetího místa v kategorii jednotlivci mládež se
radovala talentovaná berounská veslařka Magdaléna
Kindlová.

n Střelec Zdeněk Liehne je dalším sportovcem, který
se v anketě Sportovec Berounska objevuje pravidelně.
Za jeho úspěchy v roce 2017 mu patřila 2. příčka.
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Výsledky
n Kolektiv mládež: 1. LOKOMOTIVA
BEROUN – mladší žáci – veslování
(párová osmiveslice), 2. SOKOL KRÁLŮV DVŮR – juniorky – rychlostní
kanoistika (debl kanoe), 3. HC CVOČKAŘI HOŘOVICE – mladší žáci – inline hokej, 4. LOKOMOTIVA BEROUN
– junioři – veslování (dvojka s kormidelníkem), 5. FK HOŘOVICKO – starší
dorost – fotbal.
n Jednotlivci mládež: 1. LUDVÍK Tomáš – Lokomotiva Beroun – plavání,
2. STÝBLOVÁ Bára – Lokomotiva Beroun – atletika, 3. KINDLOVÁ Magdaléna – Lokomotiva Beroun – veslování,
4. ŠAMANOVÁ Simona – Lokomotiva
Beroun – atletika, 5. ADÁMKOVÁ
Jana – BK Hořovice 93 – badminton, 6. NELIBA Tadeáš – Lokomotiva
Beroun – plavání, 7. MACH Jan – FK
Hořovicko – fotbal, 8. LUDVÍK David
– Lokomotiva Beroun – plavání,
9. VELÍK Lukáš – Lokomotiva Beroun
– tenis, 10. ŠAPOVALIVOVÁ Adéla –
HC Berounští medvědi – hokej.
n Kolektiv dospělí: 1. LOKOMOTIVA
BEROUN – ženy – atletika, 2. FK KRÁLŮV DVŮR – muži – fotbal, 3. T.B.C.
KRÁLŮV DVŮR – muži – florbal, 4.
BEROUN GC – ženy – golf, 5. FK KOMÁROV – muži – fotbal.
n Jednotlivci dospělí: 1. OPATRNÝ
Aleš – JS Opatrný Hořovice – jezdectví, 2. LIEHNE Zdeněk – SBKTS MK
Beroun – praktická střelba, 3. EKL
Tomáš – Iron stars Beroun – triatlon,
4. KRAUS Martin – FK Králův Dvůr –
fotbal, 5. BULAVA František – Lokomotiva Beroun – terénní triatlon, 6.
KOSINOVÁ Karolína – SK Kelti 2008
– hokejbal, 7. STELŠOVSKÝ Jakub –
Spartak Žebrák Muay thai / kickboxing – K1 a muay-thai, 8. LIEHNE
Irena – SBTS MK Beroun – praktická
střelba, 9. HRABÁR Jiří – SK Kelti
2008 – hokejbal, 10. HOŠKOVÁ Denisa – Sokol Králův Dvůr – stolní tenis.
n Krajánek roku: CINCIBUCH Jan –
Dukla Praha – veslování (skif leh. vah).
n Sportovní osobnost města Beroun
pro rok 2017: PETERKA Petr – BK Beroun – basketbal.
n Sportovní hvězda Berounského
deníku: AFK LODĚNICE – starší žáci
– fotbal. n
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Fotoohlédnutí za lednovými událostmi v Berouně

Izraelský velvyslanec Morton zavítal do Berouna
n Do Berouna přijel v lednu izraelský velvyslanec v České republice
Daniel Morton. Nejprve se setkal se studenty Gymnázia Joachima Barranda. V úvodu je seznámil s historií židovského státu, nastínil spolupráci obou našich zemí. Věnoval se i ekonomické spolupráci, například
v oblasti potravinářského průmyslu. Hovořil též o pokroku v moderní

Železnice Jiřího Boudy přilákaly širokou veřejnost

technologii, což dokládal i krátkými videoukázkami. Závěr patřil otázkám studentů. Poté izraelský velvyslanec přijel na radnici, kde se setkal
se starostou Ivanem Kůsem a místostarostou Michalem Mišinou. Kromě jiného hovořili o židovských památkách v Berouně. Daniel Morton
projevil velký zájem také o okolí Berouna. Jak sám uvedl, rád se svou
manželkou podniká výlety po České republice, takže ho možná brzy
potkáte třeba v Českém krasu.

Fotografie z pražských kaváren, divadel či restaurací

n Výstavu grafika, malíře, ilustrátora a milovníka železnic Jiřího Boudy
v Městské galerii Beroun zahájilo hudbou jazzové Pavel Šlosar trio, vzpomínkou potom znalec české grafiky a povídkář Karel Žižkovský, jemuž
s dojetím naslouchal syn Jiřího Boudy Martin. O vystavené dílo Jiřího
Boudy byl velký zájem. Foto Alena Šustrová

n V Galerii Holandského domu patřila první výstava v letošním roce
fotografiím Miroslava Sanytráka. Návštěvníci výstavy mohli vidět reportážní fotografie, které byly pořizovány při rozhovorech s umělci
v průběhu 20 let. Miroslava Sanytráka v prostorách galerie na konci
ledna vystřídal Pavel Paluska, který zde do 10. února představuje své
sportovní fotografie. Foto Alena Šustrová

Cvičení na Plzeňce navštěvují desítky seniorů

Tříkrálová sbírka vynesla přes 160 tisíc korun

n Od ledna připravilo Městské kulturní centrum cvičení seniorů s názvem
Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme. Marcela Bergerová tak propojuje
kondičně – rehabilitační cvičení s představením kulturních akcí, které mohou
senioři ve městě navštívit. Akce se koná každé pondělí od 14:00.

n I v letošním roce pořádala Farní charita Tříkrálovou sbírku. Malí koledníci zavítali také na berounskou radnici. Výnos sbírky na Berounsku
tentokrát přesáhl částku 160 tisíc korun. Tyto prostředky budou použity
na podporu terénní péče o staré a nemocné.

www.mesto-beroun.cz
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 10. 1. 2018
RM stanovuje maximální výši odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Beroun (Městské kulturní centrum a Městská knihovna Beroun),
kromě oblasti školství na rok 2018 a ukládá vedoucí odboru školství o tom informovat příslušné ředitele a předložit RM návrhy na vyplacení odměn ředitelům MK
a MKC v souladu s Postupem.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10 000 Kč na financování akce
„Nejúspěšnější sportovec roku 2017“ od Beroun Golf club, z. s. a s uzavřením
darovací smlouvy o jeho poskytnutí v předloženém znění. RM ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajištění veškeré administrace přijetí finančního daru.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10 000 Kč na financování akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2017“ od AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o a s uzavřením darovací smlouvy o jeho poskytnutí v předloženém znění. RM ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajištění veškeré administrace přijetí finančního daru.
RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 přijala na základě uzavřených darovacích smluv finanční dar odpovídající výši záloh
za obědy ve školní jídelně za období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 ve prospěch tří
žáků této školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. z projektu „Obědy
pro děti“.
RM souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč, fotbalovému
klubu ČESKY LEV - UNION BEROUN, z.s. na dopravu na mezinárodní fotbalový
halový turnaj mládeže, konaný ve dnech 13. a 14. 1. 2018 v Goslaru a ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajištění poskytnutí finančního
příspěvku v termínu do 31. 1. 2018.
RM schvaluje Zásady pro poskytování dotací na úhradu ceny ledu na ZS v Berouně v roce 2018 v radou města upraveném znění a ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit informovat sportovní subjekty o schválení zásad
a o jejich obsahu.
RM bere na vědomí informaci o vývoji v rámci Bohemia Centralis, zájmového
sdružení právnických osob, v uvedeném znění a pověřuje starostu města Mgr. Ivana Kůse k zastupování města a hlasování na členské schůzi Bohemia Centralis
konané dne 11. 1. 2018 v souladu se závěry jednání RM tak, aby byly obhájeny
zájmy města Beroun.
RM bere na vědomí Plán práce Komise pro kulturu a kulturní dotace pro rok 2018
v předloženém znění.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2017 z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání
(školské komise) Rady města Beroun, konaného dne 27. 11. 2017.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků - stipendií na zájmové volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun pro období leden až
prosinec 2018 uvedeným žadatelům - zákonným zástupcům těchto dětí a souhlasí s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí stipendia z rozpočtu města
na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin mezi městem
Beroun jako poskytovatelem finančního příspěvku a uvedenými žadateli o finanční příspěvek jako zákonnými zástupci nezletilých dětí. RM ukládá vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví zajistit uzavření smluv pro schválená stipendia
na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2017 z jednání Komise pro prevenci kriminality,
konaného dne 30. 11. 2017.
RM schvaluje plán práce Komise pro prevenci kriminality na rok 2018.
RM rozhoduje zadat přezkoumání hospodaření města Beroun za rok 2017 auditorovi, souhlasí s uzavřením Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření auditorskou společností TOP AUDIT BOHEMIA v předloženém znění za celkovou cenu
100 000 Kč vč. DPH a ukládá vedoucí finančního odboru, zajistit administraci
související s uzavřením smlouvy.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. l ke Smlouvě pachtovní a o zajištění provozu
zimního stadionu pro město Beroun ze dne 17. 03. 2017 mezi městem Beroun
jako propachtovatelem a společností Berounská sportovní, a. s. jako pachtýřem
v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. l ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 19. 12. 2014 mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování
státu ve věcech majetkových jako půjčitelem a městem Beroun jako vypůjčitelem,
v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Českou republikou - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových jako pronajímatelem a městem Beroun
jako nájemcem, v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.

www.mesto-beroun.cz

RM doporučuje zastupitelstvu města nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č.
2723/1 v k. ú. Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit
přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.
RM bere na vědomí zápis č. 7/2017, z jednání Komise bytové, konané dne 6. 12.
2017.
RM bere na vědomí předložené nové a urgované žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu energetického zařízení
ze dne 31. 7. 2006, ve znění dodatku č. l ze dne 20. 7. 2007 se společnosti‘ ITES
spol. s r. o. v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 14/2018 ke Smlouvě o dodávce tepelné
energie č. 84/2004 mezi městem Beroun a společností ITES spol. s r.o. pro objekt
Městského úřadu v Berouně, Husovo nám. 68, v předloženém znění a ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy zajištění uzavření dodatku ke smlouvě.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 10/2018 ke Smlouvě o dodávce tepelné
energie č. 10/2008 mezi městem Beroun a společností ITES spol. s r.o. pro subjekty Klub důchodců a Městskou knihovnu v Berouně v předloženém znění a ukládá
vedoucímu odboru hospodářské správy zajištění uzavření dodatku ke smlouvě.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je
v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí 68.

Nechte se otestovat na vir HIV nebo žloutenku

M

agdaléna, o.p.s. se i v minulém roce zapojila do Evropského testovacího týdne. Jedná se o kampaň, jejímž hlavním
cílem je zpřístupnit bezplatné
testování na vir HIV a žloutenky
typu B a C a předejít tak riziku
pozdního odhalení infekce.
Testování na infekční onemocnění není jen jednorázovou
službou v rámci Evropského testovacího týdne. Lidé, kteří chtějí

mít jistotu o svém zdravotním
stavu, se mohou v nízkoprahových programech Magdalény
nechat testovat v průběhu celého roku. Stačí se telefonicky
objednat, v případě jakýchkoli
dotazů vám pracovníci rádi poskytnou veškeré informace. Kontakt: Adiktologická ambulance
Magdaléna-Beroun, Havlíčkova
1732, tel. 737 797 013.
Magdaléna, o.p.s. n

Právo pracovat mají i zdravotně znevýhodnění

N

ezisková organizace Lomikámen, z.ú. rozjela nový projekt ,,S Lomikamenem úspěšně
na trh práce“. Lomikámen pomáhá osobám s duševním onemocněním a vedle svých dvou
již zavedených sociálních služeb
má snahu pomáhat dál. Proto je
tu na tři roky projekt, který se

Umisťovací výstava koček

V

e dnech 24. a 25. února
od 11:00 do 17:00 se
uskuteční umísťovací výstava koček. Ta bude probíhat
v prostorách veterinární kliniky Fénix, Velehradská 19, Praha 3. Přijďte si prohlédnout
kočičky a třeba si i některou
odnést domů. V rámci výstavy
bude pro zájemce k dispozici
veterinární poradna, prodej
chovatelských potřeb, značkového krmiva a můžete se
těšit na občerstvení. Vstupné
je dobrovolné. (vkf) n

zabývá pouze zaměstnáváním
duševně nemocných, kteří by rádi
pracovali, ale jejich nemoci je
znevýhodňují. Projekt hledá přátelské zaměstnavatele, kteří se
zapojí a pomohou tak zdravotně
znevýhodněným lidem. Pro zaměstnavatele, kteří mají zájem se
více o projektu dozvědět, pořádá
Lomikámen workshop 6. února
od 15:00 v Jiné Kávě. V případě zájmu o workshop kontaktujte Annu
Ryndovou na čísle 775 245 520 či
na e-mailu: anna.ryndova@lomikamen.cz. Hana Rašková n

Pozvánka
n Dne 1. 3. se bude konat v restauraci hotelu Na Ostrově od 13:30
členská schůze Svazu neslyšících
a nedoslýchavých - základní organizace Beroun. Účast nutná, pozvánky budou k dispozici v kanceláři
SNN , Na Parkáně 111, 266 01 Beroun. Poštou nebudou až na výjimky pozvánky zasílány.
Dagmar Radilová n
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Kulturní a společenský kalendář
1.

Putování kolem Vodňan
ČT

16:00

Čítárna MIC

Koučink: Můj rok změny
2.

PÁ

17:30

Studio KaLa

Basic Connect - Magorssound systém
PÁ

Metro club Beroun

Dětský karneval
3.

SO

4.
5.
6.
7.

KD Plzeňka

Za zimovišti ptáků na Berounce
SO

3. - 4.

14:00
9:00

cesta podél Berounky

První víkend v měsíci za 5 Kč
SO - NE

Muzeum Českého krasu

Jak se Honza učil kouzlit
NE

14:00

KD Plzeňka

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Cesty na sever
ÚT

19:00

Kavárna Jiná káva

Womacklee, Tukani, Eddie Edward &Friends
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Caveman
8.

ČT

20:00

Sál České pojišťovny

Dědictví revoluce 1848/49
ČT

Muzeum Českého krasu

Můj rok s jógou
PÁ

9.

17:30

Studio KaLa

Jelen + host
PÁ

20:00

KD Plzeňka

Bikkinyshop
PÁ

Metro club Beroun

Matka Země, Otec Vesmír
PO

12.

17:00

Holandský dům

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Kruh přátel hudby Beroun
PO

14.

19:00

KD Plzeňka

Irena Budweiserová...
ST

20:00

Kavárna Jiná káva

Světlo v obraze - český impresionismus
ČT

15.

16:00

Čítárna MIC

Sedm perel astronomie
ČT

17:30

Městská knihovna

Masopustní koncert ZUŠ V. Talicha
ČT

16.

18:00

KD Plzeňka

Tchagun - NeMocNice EP
PÁ

www.mesto-beroun.cz

Metro club Beroun

2/2018

Beseda Klubu přátel výtvarného umění Beroun.
Prokrastinace a dosahování cílů, aneb jak udělat první krok a vytrvat!
Hudební produkce v Metro clubu.
Tradiční dětský karneval pořádá DDM Beroun.
Vydejte se na vycházku kolem Berounky při příležitosti Světového dne
mokřadů. Sraz v 9:00 na nádraží v Srbsku.
Muzeum Českého krasu zve návštěvníky na prohlídku za symbolickou
cenu 5 Kč na osobu.
Pohádka pro děti.
Program pro seniory, vstupné zdarma.
Cestovatelský večer Cesty na sever - Islandem na biku i po svých + z Nižbora až za Nordkapp.
37. klubový večer Modrýho Berouna.
Slavná one man show: co dělá muže mužem a ženu ženou.
První z přednášek z cyklu významných výročí na téma Dědictví revoluce
1848/49 a berounská samospráva.
Vůle, sebedisciplína a dosahování cílů.
Koncert oblíbené kapely.
Křest nového CD.
Vernisáž výstavy obrazů Renaty Valentové. Výstava potrvá do 2. března.
Program pro seniory, vstupné zdarma.
Na koncertu se představí Dominika Hošková – violoncello a Jana Bezpalcová – akordeon.
Irena Budweiserová ... a na kytaru Mirek Linka se Spirituál kvintet.
Přednáška Jana Zímy připomene výstavu, kterou pořádala správa Pražského hradu.
Přednáška Petra Horálka.
Nenechte si ujít koncert Základní umělecké školy Václava Talicha.
Křest nového CD.
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16.
17.
17.
- 18.
19.
20.

Ples sportovců
PÁ

20:00

Ples pořádá Český lev, Union Beroun.

KD Plzeňka

Fleret
SO

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Kurz FFM
SO + NE

8:00

Kurz funkční manuální medicíny.

Studio KaLa

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Oko - do duše okno
ÚT

18:00

21.

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Sýkora - Mitura - Brož
ST

17:00

Městská galerie Beroun

Výtvarně – divadelní workshop
PÁ

23.

17:30
19:00

Midnight Train

Hudební produkce v Metro clubu.

Metro club Beroun

Od puntíku k obrazu
SO

24.

10:00

Malování na plátno - dospělí.

Studio KaLa

Hella punk
SO

Hudbou proti xenofobii.

Metro club Beroun

Výtvarno
SO

25.

17:30

Divadelní worshop.

Studio KaLa

Od puntíku k obrazu
NE

10:00

Malování na plátno - děti.

Studio KaLa

Koncert dechového oddělení
26.

PO

18:00
14:00

KD Plzeňka

10 miliard - co máme na talíři?
27.

ÚT

19:00

Kavárna Jiná káva

Fenomén polské reportáže
ÚT

28.

17:30

Čítárna MIC

Výstava dětských prací
ST

Galerie V Podloubí

Retro večery U Madly
PÁ - SO

Únor

Koncert v sále ZUŠ Václava Talicha.

ZUŠ V. Talicha

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

20:00

Retro bar U Madly

Restaurace U Štiky
PÁ - SO

20:00

Restaurace U Štiky

Vernisáž výstavy, kterou v Městské galerii Beroun můžete zhlédnout
do 23. března.

Taneční zábava.

KD Plzeňka

PÁ

11. cestovatelský večer Modrýho Berouna.

Worshop na téma Duše.

Studio KaLa

Ples bývalých zaměstnanců VÚ
PÁ

Program pro seniory, vstupné zdarma.
Anatomie a funkce oka, fyziologie vidění, nejčastější poruchy i nemoci
a oční kontakt z hlediska psychologie. Vstup volný.

Čítárna MIC

Josef Kutílek - Opevnění italských průsmyků
ST

Koncert kapely Fleret v šalandě Pivovaru Berounský medvěd. Předprodej
vstupenek v pivovaru.

Program pro seniory, vstupné zdarma.
Promítání filmu z festivalu Jeden svět. Jaký způsob produkce potravin
dokáže uživit rostoucí počet lidí na planetě?
S polonistkou a překladatelkou Lucií Zakopalovou o tradici polské literární
reportáže, která dobývá svět.
Výstava prací dětí z MŠ Tovární potrvá do 30. března.
2. 2. Dj Martin Šmíd, 3.2. Dj Harwey, 9. 2. Dj Tomáš Mašek, 10. 2. Dj Michal
Vinický, 16. 2. Dj Martin Šmíd, 17.2. Dj Harwey, 23. 2. Dj Tomáš Mašek, 24. 2.
Dj Zdeněk Vranovský
2. 2. DJ Jarda Petarda, 3. 2. DJ Pupík, 9. 2. DJ Jarda Petarda, 10. 2. DJ
Jarda Petarda & Jack Daniels Honey komando, 16. 2. PHZS – živá hudba,
17. 2. DJ Pupík, 23. 2. Sortiment – živá hudba, 24. 2. DJ Jarda Petarda.

Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě úterý.
Volné místo v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Pokračující výstavy: Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech našich předků (Muzeum Českého krasu v Berouně, do 2. 4.
2018), Do Anglie s Karlem Čapkem a Josef Čapek – malíř, básník spisovatel (Domov seniorů TGM v Berouně, do 28. 2. 2018), Keramické objekty
a kresby Jaroslava Šafra (Muzeum berounské keramiky, do 25. 2.), Jiří Bouda - litografie (Městská galerie Beroun, do 16. 2.), Proměny přírody
(Galerie V Podloubí, do 23. 2.)

n Výstavy
www.mesto-beroun.cz

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce
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Městské kino Beroun

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

1.

ČT

2.

PÁ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

SO

NE

PO

ST

čas

18:30

Nit z přízraků

USA

130

17:30

Labyrint: Vražedná léčba

USA

140

20:00

Prezident Blaník

ČR

90

15:30

Coco

USA

109

17:30

Star Wars: poslední z Jediů

USA

150

20:30

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

ČR

83

15:30

Čertoviny

ČR

101

17:30

Prezident Blaník

ČR

90

19:30

Prostor

17:30

Špindl

ČR

98

20:00

Labyrint: Vražedná léčba

USA

140

17:30

Nejtemnější hodina

VB

125

20:00

S láskou Vincent

VB/POL

88

17:30

Zmenšování

USA

135

20:00

Nit z přízraků

USA

130

15:30

Paddington 2

VB/FR

103

18:30

Padesát odstínů svobody

USA

105

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

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Padesát odstínů svobody
Čertoviny
Padesát odstínů svobody
Nejtemnější hodina
Coco
Nit z přízraků
Labyrint: Vražedná léčba
Padesát odstínů svobody

ČR
USA
ČR
USA
VB
USA
USA
USA
USA

83
105
101
105
125
109
130
140
105

20:00

Potvora

DÁN

86

17:30

Star Wars: poslední z Jediů

USA

150

30

ČT

PÁ

10.

SO

11.

NE

12.

PO

13.

ÚT

14.

ST

15.

ČT

16.

PÁ

18.

název

ÚT

9.

17.

začátek

SO

NE

19.

PO

20.

ÚT

20:30

Insidious: Poslední klíč

USA/KAN

103

15:30

Špindl

ČR

98

18:30

Tvář vody

USA

123

17:30

Padesát odstínů svobody

USA

105

20:00

Black Panther

USA

132

15:30

Dukátová skála

ČR

110

17:30

Eva Farna 10: Neznámá známá

ČR

90

20:00

Padesát odstínů svobody
Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu
Black Panther
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
Black Panther
Špindl
Insidious: Poslední klíč

USA

105

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

www.mesto-beroun.cz

RUS

89

USA
ČR
USA
ČR
USA/KAN

132
83
132
98
103

popis

Mít šaty od návrháře Reynoldse Woodcocka znamenalo v éře poválečného Londýna
úplně nejvíc. Status génia si ale vybíral svou daň.
V epickém finále trilogie Labyrint vede Thomas svou skupinu unikajících Placerů
na jejich poslední a nejnebezpečnější misi.
Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu a sehnal i sto
tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal.
Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným
hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz.
Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí spolu s legendárními hrdiny
galaxie prožívají strhující dobrodružství, během kterých odhalí prastará tajemství
Síly a šokující události z minulosti.
Zoufalé ženy dělají zoufalé věci je nová komedie Filipa Renče, ze které vyplývá, že co se
týče lásky, tak... i když je vám hrozně, i když jste k smíchu, tak to prostě nesmíte vzdát!
Jednou se v pekle uklízelo. A pak se to stalo. Jeden čert zakopl, padl na druhého
a oba povalili kotel s hříšnou duší…
Viz 2. 2.
Nejslavnější tanečník na světě Mikhail Baryshnikov oslaví dne 27.1.2018 své 70.
narozeniny. U této příležitosti máte možnost zhlédnout krátký záznam jeho baletního duetu s Ana Laguna.
Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou
jizdu. Mají v plánu si užít odpočinek, zábavu a možná i trochu milostného dobrodružství.
Viz 2. 2.
Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí.
Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi navazuje na slova samotného
génia, který pronesl, že „může komunikovat pouze skrze své malby“.
Chcete mít lepší život? Nechte se zmenšit. Paul se to rozhodne risknout a nečekaně
tím nastartuje své největší životní dobrodružství.
Viz 1. 2.
Paddington se už šťastně usadil s rodinou Brownových. Aby mohl koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne pracovat.
Pokud si myslíte, že vstupem do manželství pro Anastasii a Christiana končí veškerá legrace a že legendární Červenou mučírnu předělají na dětský pokoj, nemůžete se víc mýlit.
Viz 3. 2.
Viz 8. 2.
Viz 4. 2.
Viz 8. 2.
Viz 6. 2.
Viz 3. 2.
Viz 1. 2.
Viz 2. 2.
Viz 8. 2.
Rasmus a Maria se poznají na party a prvotní flirt nabere rychlé grády. Maria se nastěhuje do Rasmusova bytu a po malých krůčcích si podmiňuje jeho životní prostor.
Viz 3. 2.
Čtvrtá část kultovní série Insidious odhalí záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky Elise.
Viz 5. 2.
V americké vládní laboratoři probíhají experimenty s podivuhodným obojživelným
monstrem.
Viz 8. 2.
Dobrodružství válečníka T’Chally, který se po smrti otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak technologicky vyspělé africké země, aby se stal právoplatným králem.
Nový česky rodinný filmu s pohádkovými motivy, jehož hrdiny je parta dětí, která
ve snaze pomoct svým kamarádům v nouzi, začne pátrat po hradním pokladu.
Dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá mapuje 10 let zpěvaččiny kariéry a také
přípravy na jubilejní koncert.
Viz 8. 2.
Pokračování populární animované série je opět plné dobrodružství, humoru i kouzel.
Viz 16. 2.
Viz 3. 2.
Viz 16. 2.
Viz 5. 2.
Viz 14. 2.
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24.
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25.
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26.

PO
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28.

ST

17:30
20:00
15:30

Padesát odstínů svobody
Tvář vody
Star Wars: poslední z Jediů

USA
USA
USA

105
123
150

18:30

Věčně tvá nevěrná

ČR

120

17:30
20:00

Black Panther
Padesát odstínů svobody

USA
USA

132
105

15:30

Pračlověk

VB

89

17:30
20:00

ČR
USA

120
132

RUS

89

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

Věčně tvá nevěrná
Black Panther
Sněhová královna: Tajemství
ohně a ledu
Nejtemnější hodina
Věčně tvá nevěrná
Hora
Tvář vody

VB
ČR
AUS
USA

125
120
74
123

20:00

The Florida Project

USA

115

17:30
20:00

Black Panther
Věčně tvá nevěrná

USA
ČR

132
120

15:30

Volný čas
Aikido Ikeda Dojo Beroun
www.aikido-beroun.cz
Telefon: 605 046 531
E-mail: mirasan@centrum.cz
Oddíl bojového umění Aikido zve
zájemce do svých řad. Naučíte se
bránit fyzickému a také psychickému násilí. Zachováte si perspektivu
aktivního pohybu až do vysokého
věku. Na trénincích Aikido odbouráte stres, zlepšíte si náladu, zlepšíte
držení a celkový vzhled těla. Tréninky vede sensei Miroslav Šmíd, 5.dan
Aikikai, trenér 2. třídy.
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Tel: 603 118 870
Facebook – Open English Beroun
Přihlaste na angličtinu své děti na druhé pololetí. Více informací na našem
webu. Online kurz pro děti - www.
coolbeans.cz. Interaktivní CD na cesty nebo hraní doma v češtině. Navíc
nyní: Hry nejen do auta a pracovní
listy na grafomotorická cvičení zábavnou formou. www.myskamillie.com.
Pro dospělé: angličtina po telefonu
a online kurz.
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Angličtina pro děti již od 2 let. Otvíráme nové kurzy se začátkem v únoru. Ukázková hodina zdarma. Velmi
efektivní a zábavná metoda Helen
Doron English, prověřená dlouholetou praxí po celém světě, založená
na principech učení mateřského jazyka. Více info na www.helendoron.
cz, FB @HelenDoronEnglishBeroun.
Aquaerobic v Laguně
Telefon: 774 896 711
E-mail: alena.vancova@seznam.cz

www.mesto-beroun.cz

Viz 8. 2.
Viz 15. 2.
Viz 3. 2.
Josef svou ženu miluje, ale má slabost i pro mladší a krásnější ženy. Jejich manželství, spolu s Josefovým krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby.
Viz 16. 2.
Viz 8. 2.
Dug spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem musí zachránit svůj kmen a milovaný domov před velkou hrozbou.
Viz 22. 2.
Viz 16. 2.
Viz 18. 2.
Viz 6. 2.
Viz 22. 2.
Vztah člověka a hor jako impozantní dokumentární symfonie.
Viz 15. 2.
Nedaleko Disneylandu na Floridě stojí řada kdysi populárních pestrobarevných motelů. Okouzlující šestiletá Moonee a její přátelé bydlí v jednom z nich.
Viz 16. 2.
Viz 22. 2.

Aquaerobic opět v Laguně! V sobotu
17. 2. si přijďte zacvičit s A. Beránkovou Vančovou od 9:15 do 10:15. Nutná rezervace buď tel. nebo e-mailem.
B FITNESS - studio zdravého pohybu

čeká 70ti minutová lekce spinningu
(60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY (spinning
+ posilování nebo zdravotní cvičení +
závěrečné protažení). Více na webu.

www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
(na křižovatce u Tiby, býv. Čtyřlístek)

Flexy - bary + balanční čočky + míče
+ židle

Fitness studio je zaměřené na cvičení pro ženy a dívky formou nekonečného kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace. Cvičení je vhodné
pro všechny bez rozdílu věku a kondice, vždy lze přizpůsobit. Začněte
hubnout do plavek už v zimě. Více
informací na webu.

Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 –
19:00. Kondičně - rehabilitační
cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům
a odblokování negativních nálad.
Používám FLEXY - BARY, velké
a malé míče, balanční čočky, židle,
popruhy.

Dětský koutek Krteček

Jazyková škola Hany Vavrečkové

www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
E-mail: petra.patricie@seznam.cz

www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz

Soukromé jesle a miniškolička s kapacitou max. do 12 dětí. Rozvíjíme
jemnou i hrubou motoriku. Děti si
odnášejí každý den svůj výtvor domů.
Pořádáme kroužky pro školkové děti.
Vždy nutná rezervace místa.

Garantujeme max. 10 osob ve skupině. Je-li volné místo, můžete do kurzu kdykoli přistoupit (cena kurzu
bude snížena o již odučené hodiny).
Náhledy zdarma - přijďte si kurz nejprve vyzkoušet! Slevy 50 % v rámci
akce „Chodí celá rodina!“. Výuka též
v Hořovicích a v Litni. Pro firmy či jednotlivce kurzy dle požadavku (včetně
doučování žáků ZŠ a studentů SŠ) –
i dojíždíme.

Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky, počítačový kroužek, modeláři aj. Každý
měsíc se v „domečku“ koná Sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi. Tvoření
probíhá v Domě dětí a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí).
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum
FAMILY SPINNING BEROUN vás zve
do rodinného prostředí, kde na vás

Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora

Jaz. škola PaedDr. Henrietty Mottlové
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz
Kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny, italštiny, ruštiny,
češtiny pro cizince a další. Konverzační kurzy s rodilými mluvčími. Příprava na státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, Cambridge
zkoušky, k přijímacím zkouškám
na střední a vysoké školy, na státní maturitu. Doučujeme předměty
ZŠ, SŠ a VŠ. Více také na našem
Facebooku: Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové.

Kundalíni jóga - Pro zdraví a radost
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Nové lekce v Yogaway, každou středu
od 19:00. Jóga vycházející z principu
kundalíni jógy, jež podporuje pozitivní
myšlení, radost ze života a kreativitu.
Lekce Vám pomůžou k pružným zádům, silné imunitě, dobře fungujícímu
nervovému, endogkrinnímu a reprodukčnímu systému. Kurz je vhodný pro
začátečníky i pokročilé. Více na webu.
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: lsms.beroun@gmail.com
Kapacita lesní MŠ pro tento školní rok
již zcela naplněna. Zveme do klubu Jozífek, každou středu od 8:30 do 11:30.
Klub je určen pro maminky s dětmi.
Více info na webu. Těšíme se na vás
na jarní slavnosti už 24. března.
Matematika - příprava na přijímačky
www.matematika-beroun.cz
Telefon: 776 031 692
E-mail: zitkova@matematika-beroun.cz
Sídlo: Úzká 112/2, Beroun – Závodí
Otevíráme nové intenzivní kurzy matematiky pro 5. a 9. třídu zaměřené
na přijímací zkoušky na střední školy: leden-březen 2018. Rezervujte si
místo co nejdříve, počet dětí ve skupině je omezen. Více na webu.
Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště je určeno pro lehkou atletiku,
hokejbal, in-line hokej, florbal, malou kopanou, házenou, tenis, stolní
tenis, basketbal, volejbal, nohejbal
i streetbal. Zařízení půjčuje sportovní
potřeby, poskytuje sportovcům zázemí. Díky osvětlení v areálu je po předchozím objednání možné sportovat
i ve večerních hodinách. V zimě je
v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace telefonicky.

13

Miniškolička Sokolík

Sport Eden Beroun

www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606 917 991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz

www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz

Jsme soukromá miniškolička pro
děti již od 1 roku. Rádi pomůžeme
vašim nejmenším v nové životní etapě, usnadníme jim zvykání na nové
prostředí, nové kamarády a hlavně
pomůžeme v nejtěžší a nejdůležitější
fázi, a to odpoutání se od maminek.

Dětská golfová akademie: určena je
dětem od 5 let. Účastníci mají volný
vstup na tréninkové plochy, putting
green a na driving range včetně míčků,
jedenkrát nebo dvakrát týdně trénink
s profesionálním trenérem a zapůjčení golfových holí zdarma. Dětská
tenisová akademie: zaměřena na děti
a mládež od 5 do 16 let. Florbalový
oddíl Sport Eden Beroun: florbalový
oddíl má k dispozici multifunkční halu
sportovního centra a zaměřuje se především na práci s dětmi ve věku od 6
do 16 let, ale i na dospělé.

MOVE&FOOD
www.moveandfood.cz
Telefon: 731 575 531
E-mail: shodkilo@gmail.com
Individuální přístup a soukromí jsou
hlavní benefity cvičení v moderně
vybaveném fitness studiu. Lekce
kruhového tréninku, vibrační plošina Fitvibe, Fat Magic - chůze na pásu
v podtlaku, Rolletic -masážní stroj.
Možnost sestavení jídelníčku.
Plavecké kurzy pro dospělé
Telefon: 728 040 639
E-mail: BlankaBerdychova@
seznam.cz
Zdokonalovací lekce plavání vedené
trenérkou, čtvrtky 20:00 - 21:00,
od 8. 2. Doplňujeme místa v plaveckých kurzech pro děti ve věku 5 - 15
let, neplavci, „poloplavci“, plavci,
informace a přihlášky telefonicky
a do mailu.
Rodinné centrum Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz
Vědecká detektivka - Energie kolem
nás: určeno pro děti 5-10 let, koná
se 9. února od 10:00. Význam hranic
ve výchově v úterý 20. 2. od 18:00.
Hranice uvnitř i vně rodiny s ohledem na věk dítěte, limity, zákazy,
pravidla v rodině. Kurz předporodní
přípravy středa 21. 2. od 18:00 . Animační dílna pro malé i větší animátory sobota 24. 2. od 9:00.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
Otevřeli jsme nové kurzy, stále se
můžete přidat. AROMA JIN JÓGA
opět 9. 2. Společná cesta za šťastnějším a radostnějším životem OSM
CEST JÓGY pokračuje 23. 2. Všechny
informace jsou na webu studia. V případě nejasností volejte.
Spiritcentrum
www.spirityoga.cz
Telefon: 727 880 590
E-mail:
spirit.centrum.yoga@gmail.com
Sídlo: Plzeňská 485, Králův Dvůr
Oshova pohybová meditace, workshop s Radkou Sochorovou 16. 2.
Přijďte se uvolnit pomocí Oshovy pohybové meditace. Tyto meditace nám,
jednoduše řečeno, pomáhají vypnout
mozek. Registrace: http://www.spirityoga.cz/index.php/kalendar.

www.mesto-beroun.cz

Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen
od 15:00 do 21:00 hod. Na sobotu či
neděli je nutno si kurt objednat dopředu. Objednávka dopředu je možná
i v týdnu. Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch, šaten. Půjčujeme
rakety, míče apod. Objednávky telefonicky po 15:00 nebo e-mailem.
Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz

T

říkrálové vystoupení pod vedením P. Krynského v Domově seniorů TGM Beroun. Foto: Simona Tobišková n

Senioři připravili divadelní představení

P

rosincové posezení u vánočního stromečku v jídelně penzionu pro důchodce
v Berouně bylo zpestřeno představením místního divadelního
spolku pod vedením Ludmily
Filipové. Téměř všichni obyvatelé penzionu i příchozí zvenku
mohli vidět krásnou pohádku
„Jak princezna tancovala s čertem“ a obdivovat připravené

kulisy i krásné kostýmy herců.
Děkujeme spolku ve složení:
paní Filipová -režisérka, herci
paní Vacíková, pan Suda, paní
Sudovová, paní Karasová a paní
Jagerová. O kulisy se staral pan
Jenčovský a paní Chvátalová,
o hudební doprovod paní Slováková. Celou pohádkou provázela
paní Skuhrovcová.
Miroslava Kučerová, ředitelka n

Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější
Super Kruháč? Kruhový trénink pro
každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První vstup zdarma!
Těhotenská jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777216096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Pravidelné lekce jógy pro budoucí
maminky. Na lekci se zaměřujeme
na ztišení, prohloubení dechu, udržení pružného těla a pozitivní energie.
Hodina má dynamickou fázi, střídající
se s klidnými, meditací a relaxaci.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
Otevřeno PO - PÁ 8:00 až 22:00, SO
a NE 8:00 až 20:00. Trvale snížené
ceny na slender stoly a vacushape!
Možnost platby kartou. Přehledy
oddílů a akcí pro veřejnost na webu.

Únor v Domově seniorů TGM Beroun
Čtvrtek 1. 2. od 14:30 Hudební vystoupení harmonikáře Jana Kubíka
Středa 7. 2. od 14:30 ,,A co Islám“ - beseda s Petrem Krynským, kazatelem adventistů
Čtvrtek 8. 2. od 14:30 Topinkování
Pátek 9. 2. od 14:30 Hudební vystoupení s Andreou Šimunkovou
Čtvrtek 15. 2. od 14:30 společenská hra Kufr

Turistický oddíl Trilobit Beroun

Čtvrtek 22. 2. od 14:30 společenská hra Bingo

www.tomtrilobit.webnode.cz
Telefon: 604 503 859
E-mail: katerinafrdlikova@gmail.com

Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 Zpívání pro radost

Přijímáme nové členy od 8 do 13 let.
Jezdíme na výpravy, táboříme, přecházíme hory a zajímáme se o naše
okolí. Umíme si poradit v krizových
situacích, postavíme přístřešek a rozděláme oheň, u kterého si zazpíváme
plno písniček.

Denně nabízíme též možnost návštěvy Zoo koutku a venkovní výběh
peruánských koz, kde se můžete potěšit s našimi zvířátky.
Každý den od 7:00 do 19:00 jsou zpřístupněny výstavy: Fotograf Vladimír Radil, dále Do Anglie s Karlem Čapkem a Josef Čapek – malíř,
básník spisovatel.
Úplný týdenní program naleznete na: www.seniori-beroun.cz
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Pro Berouňana Viktora Korčeka
je Afrika srdeční záležitost

V

posledních letech není úplně jednoduché potkat v ulicích berounského rodáka, bývalého místostarostu a zastupitele Viktora Korčeka. Viktor, který je doktorem veřejného zdravotnictví, totiž už téměř deset let pracuje na česko-afrických projektech. Nejdřív organizoval sbírku
dioptrických brýlí pro Afriku, následně stál u zrodu vzdělávacího projektu Afrika Africe. Úspěšně zařídil natáčení Troškova filmu Doktor od Jezera
Hrochů v české nemocnici v Itibo v Keni, čímž se povedlo zajistit další milion korun pro stavbu nového oddělení. Založil Česko-Keňskou obchodní
komoru. Často létá mezi Nairobi, tanzanským Dar es Salaamem a Prahou. Přesto stále žije v Berouně, je hrdým občanem města a propaguje ho
všude, kde může. Dokonce oficiálně navrhl tanzanské vládě, aby se Beroun stal sídlem Honorárního konzulátu Tanzanie v ČR.
Afrika je, jak jsme se již mnohokrát mohli přesvědčit, vaše
srdeční záležitost. Na čem právě
pracujete?
Stále pokračují práce spojené
s projektem zdravotního střediska
v Dar es Salaamu. Tento projekt
trvá už skoro čtyři roky a bylo
třeba hodně trpělivosti a úsilí,
výsledek stojí ale za to. Nyní je klinika v Dar es Salaamu ekonomicky soběstačná a otevírají se další
odborná oddělení. Plánujeme
také zvětšit současnou laboratoř
a poskytovat služby širšímu okolí.
Vše záleží na dobré vůli investorů
a afrických úřadů.
Co vás vlastně přivedlo
na myšlenku vybudovat kliniku?
Cestování a zjištění, jaká jsme
zdravotní velmoc v porovnání
se třetím světem. A  to rozhodně
nepřeháním. Například v oční
medicíně je jeden lekář - oční odborník na jeden milion pacientů.
To je přece naprosto šílený stav.
Samozřejmě je to okamžitě pod-

řízení, která si na svou charitativní
část vydělají.
Afrika ale pro vás určitě není
jen práce. Jak tam trávíte volný
čas?
Po pravdě, toho volného času
nikdy moc není. Klinika funguje
od pondělí do soboty, od rána do večerních hodin, takže jsou pořád
nějaké věci k řešení. Navíc, v Africe
všechno hrozně dlouho trvá. Ať děláte, co děláte, úřady ani práci v soukromých firmách nedokážete nikdy
urychlit. Je to pro cizince psychicky
náročné prostředí, ale mohu zodpovědně prohlásit, že náš projekt
je jeden z nejúspěšnějších z českých
komerčních projektů ve Východní Africe vůbec. Nepočítám samozřejmě
české charity, které jsou podporovány stovkami dárců.
Ale určitě vám nějaký volný
čas zbývá…
To ano. Jednou týdně se snažím
jít k bazénu plavat a po večerech
navštěvuji místní karate komu-

n Klinika v tanzánském Dar es Salaamu.
nět po charitativní akci, ale také
to otevírá normální komerční
prostor. Náš projekt je díky novému přístupu rozvoje třetího světa
současně komerční i charitativní.
Klasické čistě ztrátové modely začínají mizet. Když totiž odpadne
hlavní sponzor, tak se celá zdravotní zařízení většinou likvidují.
Nový trend je budovat si taková za-
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nitu. Také se angažuji v místním
Tanzanském institutu sebeobrany.
Povedlo se uspořádat i společný
seminář českých a tanzanských
mistrů bojových umění.
Co děláte, když jste zase
doma v Čechách?
Kromě práce na projektech
odsud se snažím trávit hlavně čas

s mou malou dcerkou Charlotte.
Roste jako z vody a dělá nám velkou
radost. I když hodně cestuji, tak
s ní nechci ztratit kontakt. Až bude
větší, tak bude třeba létat občas se
mnou. Mimo rodiny se v ČR věnuji nárazové přednáškové činnosti
na vysoké škole, poradenské činnosti pro zdravotní zařízení a v neposlední řadě také hledání dalších
investorů pro obchod v Africe, kde
jim mohu opravdu hodně pomoci.
Na co se chystáte do budoucna?
Kromě několika dalších rozpracovaných projektů doslova čekám,
který další odvážný český podnik
začne s námi v Tanzanii působit.
Možná to zní moc nadšeně a neuvěřitelně, ale objektivně je hodnocení například zmiňované Tanzanie mezi nejlepšími v Africe. To
už stojí za úvahu, pokud má zboží
nebo službu, která obstojí kvalitou
všude na světě.
Viděli jsme vás mluvit v televizi o tom, jak je skvělé do Afriky
cestovat. Na co byste nás tam
nalákal?
Afrika je plná sluníčka, usměva-

vých, dobrosrdečných lidí a spousty ovoce... to vše přímo na pláži
u moře... No, není to ráj? Samozřejmě nejsem objektivní, protože
mám v Africe velké množství přátel,
ale i tak to stojí za výlet. Rozhodně
to doporučuji. n

Pošleme zimu do Afriky
n Město Beroun společně s Viktorem
Korčekem chce podpořit nemocnici
v Tanzanii a místní pacienty, kteří často dlouhou dobu tráví na chodbách
a v čekárnách. Proč stěny nemocnice
neozvláštnit něčím, s čím se obyvatelé Tanzánie nesetkají? Vznikl proto nápad vyfotografovat naše tradiční česká zvířata, nejlépe v zimním období,
a poslat tak zimu do Afriky. Afrika je
plná nádherných zvířat, ale muflona,
srnku, ale ani kachny s labutěmi zde
nenajdete. Obracíme se proto na vás,
kteří rádi fotografujete. Pošlete nám
snímek na dané téma, ty nejzdařilejší
fotografie vytiskneme, necháme zarámovat a Viktor Korček je při své další
cestě do Afriky odveze do nemocnice.
Autory vybraných snímků odměníme
drobnou pozorností. Své snímky posílejte na e-mail: kttm@muberoun.cz,
do předmětu uveďte heslo Zima pro
Afriku. n
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Proměny Plzeňské ulice nad horní bránou.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (3. díl)

Nemoc a chudoba v zázemí Velké války
Dlouholeté válečné útrapy se projevovaly nejen u vojáků v zákopech, ale čím dál častěji také u civilistů v zázemí. Nebylo divu. Čím dál horší a skromnější strava spolu s psychickým stresem vedly
k prudkému zhoršení zdravotního stavu obyvatelstva v posledních dvou válečných letech. Prudká
inflace pak zhoršovala beztak špatnou situaci chudiny.

D

ne 3. února 1918 poskytl katecheta berounského gymnázia
Jan Matějka poslední zaopatření svému žákovi, patnáctiletému Karlu Košařovi z čp. 93/I pod Horní branou.
Mladý gymnazista o dva dny později
zemřel. Příčinu jeho smrti zapisoval
zdejší lékař do úmrtních listů zdaleka nejčastěji: tuberkulóza, neboli
souchotiny či úbytě, též nemoc chudých. Postižený bledl, vykašlával krev
a doslova scházel před očima. Dotyčný mladík přitom pocházel z bohaté
rodiny, jeho otec byl vrchní komisař
berní správy, ale poslední válečný rok
způsobil, že se tato nemoc neobjevovala jen v příbytcích chudiny. V průmyslovém a poměrně chudém Berouně TBC (nejčastěji v plicní formě)
držela primát nejčetnější choroby již
dávno před válkou. Prašné a nezdravé prostředí zdejších továren, špatný
hygienický stav mnoha starých domů
a jednotvárná výživa vykonaly své.
Jenže během posledních dvou válečných let se k tomu přidružil akutní
nedostatek jídla – ideální podmínky pro agresívní bakterie. Během

roku 1918 tuberkulóza ve zdejším
městě prakticky přerostla v jakousi
epidemii. Během ledna a února více
než polovinu zemřelých tvořili právě
souchotináři. Obecně vzato nejohroženější skupinou byli děti a staří lidé,
to ovšem platilo nejen u této choroby,
ale obecně.
Účinná léčba neexistovala a město tato choroba trápila ještě několik
desítek let. Ale ani u méně drastických nemocí neměl městský lékař
mnoho možností. Vrcholem tehdejší
péče byl převoz do Všeobecné nemocnice v Praze, pokud ovšem postižený chudák přežil cestu povozem
na zdejší nádraží, jízdu vlakem a převoz od vlaku do nemocnice. Vše se
platilo, jen za majitele tzv. vysvědčení
chudých platila léčebné úhrady obec.
Nevalné úrovně dosahovala
v Berouně i chudinská péče. Do polorozpadlého, takřka dvě stě let
starého chudobince sv. Alžběty čp.
35/II naproti Zábranskému kostelu
se vešlo jen pár almužníků, ostatní
dostávali od radnice jen mizivou
měsíční podporu 6 rakouských ko-

Slavní Berouňané: Josef Antonín Seydl

J

edním z velkých Berouňanů,
který by rozhodně neměl
upadnout v zapomnění, je děkan, buditel, historik a vlastenec Josef Antonín Seydl (1775
– 1837). Jeho jméno je výrazně
spojeno s obdobím Českého národního obrození.
Syn místního mlynáře svým
sběratelstvím knih a ochotou
je půjčovat rozšířil povědomí
o vlastenecké literatuře ve městě
i okolí. Dnes je dochovaná část
této knihovny součástí sbírkového fondu Muzea Českého krasu
v Berouně. Děkanovy zásluhy

www.mesto-beroun.cz

se rozhodně neomezují pouze
na sběratelskou činnost.
J. A. Seydl stál jako děkan
v čele berounské
církevní správy
od roku 1813
až do své smrti
roku 1837. Nejvýznamnějším
přínosem je jeho
Kronika královského města Berouna. Tato nejstarší dochovaná
berounská kronika mapuje nejranější historii města. Popisuje v ní nejen podobu Berouna

run, které během válečné inflace
rychle ztrácely reálnou hodnotu. To
se týkalo ostatně všech, kteří zůstávali závislí na pevném platu, takže se
mezi žadateli o podporu objevovaly
i osoby ze středního stavu. V archivu
města se dokonce zachovaly unikátní
žádosti psané slepeckým písmem.
Město podporovalo měsíčně podle
celkových výdajů asi 200-250 osob
a znamenalo to pro něj značné zatížení, přestože do chudinského
fondu proudily příjmy z pokut, exekucí, dary, poplatky ze zábav apod.
Dalších několik desítek šťastlivců
bralo podporu z jedné z řady zdejších církevních nadací, založených
obvykle nějakým štědrým měšťanem
většinou v závěti; příjemci nadačních
požitků se pak museli pravidelně
modlit za spásu jeho duše. Mírnit
následky chudoby pomáhala také
řada spolků pořádáním sbírek nebo
společenských akcí, jejich výtěžek se
odevzdával na chudé, výjimečně i někteří bohatší jednotlivci. Ne vždy měla
tato podpora vhodnou formu. Když
v únoru 1918 po návštěvě několika

první poloviny 19. století, včetně
stavu hradeb a obou bran, ale
i zvyklosti, styl oblékání, stravování a každodenní život tehdejších obyvatel. J. A. Seydl se ve své
kronice také zmiňuje o původu
erbu královského
města Beroun.
Ve svém výkladu
se nechal inspirovat autorem
Kroniky české,
Václavem
Hájkem z Libočan. Ten tvrdí, že město se stalo roku 756 po čtyři roky
útočištěm lupičů, které odtud vyhnal slavný rytíř Tamak. Protože

hostinců zcela opilý stavitel rozhazoval chudině buřty, redaktor místních
novin si povzdechl, jak hluboko kleslo vědomí lidské důstojnosti.
O pár měsíců později k dovršení
všech válečných běd udeřila další
rána. Půlroční řádění tzv. španělské
chřipky, mimořádně virulentní a nebezpečné formy běžného onemocnění, si celosvětově vyžádalo mnohem
víc obětí než válčení samotné. V Berouně udeřila v červnu a vyvrcholila
v říjnu. Nejprve vylidnila školní třídy
(gymnázium muselo být dokonce
zcela uzavřeno), některé podniky
a za chvilku nebylo pomalu jediné
rodiny, kde by se alespoň drápkem
neuchytila. Imunita podvyživeného
obyvatelstva byla příliš slabá na boj
s touto agresívní mutací viru. Ve srovnání s jinými městy měl ale Beroun
nakonec štěstí, dá-li se to tak nazvat.
Na španělskou chřipku přímo skonalo jen 12 osob, další však podlehly
komplikacím s chřipkou spojenými,
nejčastěji zápalu plic. A tak v měsíci,
který přinesl vznik nového státního
útvaru a faktický konec války, zemřelo vůbec nejvíc osob – více než čtyři
desítky, tedy asi čtyřnásobek předválečného průměru. Zatímco stovky
lidí na náměstí a v ulicích provolávaly
koncem října slávu Československu,
za okny domů další stovky bojovaly
o svoje zdraví a život. Jiří Topinka,
Státní okresní archiv Beroun n

lupiči okrádali pocestné, Tamak
pojmenoval město Beroun (podle slovesa brát). J. A. Seydl z Kroniky české jistě čerpal a vsadil
svůj mýtus do stejného časového
rámce, navíc zvolil stejnou postavu osvoboditele. Ta je dodnes
znázorněna na městském erbu.
Tamak se v Seydlově příběhu
ovšem nepotýká s lupiči, ale
s medvědy.
Slavného Berouňana dnes
připomíná pamětní deska
na budově děkanství, které se
nachází na Seydlově náměstí. To
bylo podle tohoto významného
Berouňana pojmenováno v roce
1913. n
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Výstava obrazů studentů a absolventů AVU a UMPRUM

V

Městské Galerii Beroun budete moci zhlédnout obrazy studentů a absolventů AVU a UMPRUM, kteří
vystavují pod názvem „Sýkora / Mitura / Brož NUTS“.
Vernisáž se uskuteční 21. února v 17:00. Součástí vernisáže bude loutkové divadelní představení studentů UMPRUM Luna, které se uskuteční v den zahájení výstavy
v kavárně Jiná Káva v 19:00.
Představme si krátce samotné autory. Šimon Sýkora
(*1990) je student AVU, kde prošel ateliéry M. Mainera,
V. Skrepla a R. Šalandy. Jeho projev je přímočarý, nic nenamlouvá a skáče do lidského zoufalství zpříma, nastavuje zrcadlo konzumní společnosti avšak ne moralizujín Štěpán Brož
cím způsobem – spíše nevědomky.
Tomáš Mitura (*1988) v současnosti dokončil studium Malířského ateliéru IV. na pražské AVU. Věnuje se
především malbě a kresbě či ilustraci. Jeho práci charakterizuje využití
apropriace a citace z různých období
malby, ať jde o hluboký středověk,
Novou věcnost či avantgardní manýru počátku 20. století.
Štěpán Brož (*1992) studuje atelier ilustrace a grafiky na UMPRUM
v Praze. Věnuje se kresbě, grafice,
ilustraci, komiksu, malbě a grafickému designu. Ve své práci vychází
ze zájmu o estetiku hudebních žánrů
jako je punk nebo black metal.
Výstava mladých talentovaných
umělců potrvá v Městské galerii Beroun do 23. března.
Jana Forejtová n
n Díla Šimona Sýkory a Tomáše Mitury

Novinky z MIC

Ch

cete být včas informováni
o předprodeji vstupenek
a novinkách Městského informačního centra? Zaregistrujte si svou
e-mailovou adresu, a to buď telefonicky na 311 654 321 nebo e-mailem na mic@mkcberoun.cz. (lch) n

Matka Země,
Otec Vesmír

V

galerii Holandského domu
se od 12. února můžete těšit
na novou výstavu obrazů Renaty
Valentové s trochu tajemným názvem Matka Země, Otec Vesmír.

Letošní výstavy v Městské galerii Beroun
n Připravili jsme pro vás plán výstav, které budete moci v letošním roce v Městské galerii Beroun zhlédnout:
Jiří Bouda - litografie (10. 1. - 16. 2.), Sýkora, Mitura, Brož studenti AVU a UMPRUM - obrazy (21. 2. - 23. 3.),
Karel Souček - obrazy (28. 3. - 26. 4.), Lucie Suchá - obrazy (2. 5. - 8. 6.), Sdružení výtvarníků České republiky
(13. 6. - 20. 7.), Zdeňka Polívková – obrazy (25. 7. - 31. 8.), Talent 2018 (5. 9. - 12. 10.), Jiří Vydra - sochy
a obrazy (18. 10. - 16.11.), Václav Pokorný – sochy (21. 11. - 28. 12.). Jana Forejtová n

Literární večer Stranou

V

čítárně Městského informačního centra se na konci
února uskuteční další zajímavé
setkání v rámci akce Literární
večer Stranou. Těšit se můžete
na fenomén polské reportáže.
S polonistkou a překladatelkou
Lucií Zakopalovou o tradici polské literární reportáže můžete
diskutovat v úterý 27. února
v 17:30. Večerem budou provázet
Lenka a Peter Kuharovi. n

Michal Hrůza & kapela hrůzy

V

rámci tour k nové desce Sám se sebou vystoupí v Kulturním domě Plzeňka Michal Hrůza & kapela hrůzy. Koncert se uskuteční 20. dubna
od 20:00. Vstupenky si můžete již nyní zakoupit v předprodeji v MIC. n

Renata Valentová žije a tvoří
v Plzni. Přestože malování a výtvarná tvorba ji přitahovaly a provázely
od dětství, vystudovala ekonomickou školu. Velký význam přikládá
ve své tvorbě barvám, které vnímá
jako přístupný zdroj energie - každá barva má svou psychickou hodnotu a její obliba může vypovídat
i o tom, jací jsme ve svém nitru.
Nejpoužívanější technikou je pro
ni olej na plátně, nevyhýbá se ale
ani jiným, třeba pastelům.
Výstava bude zahájena v pondělí 12. února v 17:00 a potrvá
do 2. března. Alena Šustrová n

Městský bál bude věnovaný 100. výročí republiky

M

ěstský bál se tentokrát
uskuteční v Kulturním
domě Plzeňka v sobotu 3. března. Ponese se v duchu oslav 100.
výročí republiky, vítány jsou
proto kostýmy věnované tomuto
období. Nejlepší kostým navíc
bude oceněn.
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Na co se dále můžete těšit?
Do správné taneční nálady vás
určitě dostane předtančení Star
dance v podání Dany Morávkové
a Michala Padevěta, celý večer
bude hrát orchestr Big Band Václava Zelinky, po půlnoci je plánovaná diskotéka, chybět nebude

ani tombola. Pořadatelé navíc
slibují překvapení během večera.
Chcete si užít poslední bál
letošní plesové sezóny, který
se v Kulturním domě Plzeňka
uskuteční? Pak si včas obstarejte
vstupenky. Předprodej zajišťuje
Městské informační centrum. n
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Jubilea v únoru
n Dne 4. února oslaví krásné 70.
narozeniny paní Daniela Krchová.
Hodně zdraví a štěstí přeje Klub
důchodců Beroun.
n Naše milovaná babička Jarmila Drdová z Berouna oslaví dne 1. února
krásné 88. narozeniny. Hodně zdraví,
síly a radosti do dalších let přeje celá
rodina s vnoučaty a pravnoučaty.
n Dne 23. 2. se dožívá 97 let pan
Josef Špička. Vše nejlepší, hodně
zdraví přeje celá jeho rodina.
n Ke všem přáním se připojuje i vedení města a redakce Radničního
listu. n

n Jednou z oblíbených zimních radovánek především rodin s dětmi je krmení kachen.

Blahopřání

Rodiče se seznámí s různými směry vzdělávání

n V sobotu 27. ledna oslavili zlatou svatbu manželé Libuše a Josef Kronawetterovi. Do dalších
společných let jim hodně zdraví
a spokojenosti přejí dcery Libuše
a Lenka a vnoučata Anetka, František, Terezka a Verunka. K přání se
připojuje i vedení města a redakce
Radničního listu. n

P

rojekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání se blíží ke konci,
ale stále probíhají vzdělávací aktivity určené jak rodičům a veřejnosti,
tak pracovníkům škol. V Rodinném
centru Slunečnice se 5. února
od 19:15 mohou rodiče a další zájemci seznámit s různými směry
ve vzdělávání včetně alternativy
domácího vzdělávání, montessori,
waldorfských a dalších škol.
Ředitelé škol z Berounska se
od ledna účastní tříměsíčního kurzu manažerského vzdělávání, který probíhá ve spolupráci s Praž-

Berounská
sportovní, a.s.
přijme zaměstnance na obsazení pracovní místa – pomocník správce Městského školního hřiště Beroun – Hlinky.
n Pozice je vhodná pro důchodce nebo studující starší
18 let
n Pracovní doba je nepravidelná (cca 80 hodin v měsíci –
možno i méně)
Zájemci se mohou hlásit u správce hřiště pana M. Bělohoubka
na tel. čísle 604 845 695. n

Zubní pohotovost
n 3. a 4. 2. MUDr. Monika Tilschová,
Liteň, Nádražní 401, tel.: 311 684 138
n 10. a 11. 2. MUDr. Magdalena Třesohlavá, Beroun, Železniční stanice, tel.:
311 621 497
n 17. a 18. 2. MUDr. Josef Aušteda,
Broumy 73, tel.: 311 585 165
n 24. a 25. 2. MUDr. Richard Valta ml.,
Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
Pohotovostní služba je v době od 8:00
- 11:00 hodin

www.mesto-beroun.cz

skou manažerskou akademií. Pro
učitele je určen seminář Základy
Hejného matematiky na 1. stupni
ZŠ. Semináře jsou pro všechny
účastníky zdarma.
Dne 6. března proběhne Závěrečná konference projektu MAP
Beroun, v Kulturním domě Plzeňka v čase od 10:00 do 14:00. Hlavními body programu bude shrnutí
průběhu a výstupů projektu MAP

probíhajícího v období října 2016
až března 2018. Dále budou účastníci informování o situaci podání
projektové žádosti následného
projektu Místní akční plán rozvoje
vzdělávání II.
Další aktivity v rámci projektu
MAP jsou v přípravě, aktuální informace naleznete na www.mestoberoun.cz/obcan/skolstvi/mapvzdelavani/. n

Výdej parkovacích karet
P
řinášíme úřední hodiny
pro výdej parkovacích karet
v roce 2018, výdejní místo je stejně jako v minulých letech v budově Policie ČR, v Tyršově ulici
v Berouně. Při žádosti o novou
parkovací kartu prosíme o vrá-

cení parkovací karty z minulého
roku. n
Úřední hodiny:
Po 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Út 7:00 – 15:00
St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čt 7:00 – 15:00

Únor v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Trénování paměti pro každého – hudba
Další ze série tématicky zaměřených lekcí trénování paměti pro všechny
věkové skupiny, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů. Lekce se koná
ve čtvrtek 8. února od 17:30 pod vedením Ivy Stlukové. Vstupné 50 Kč.
Nutná předchozí rezervace na e-mailu studovna@knihovnaberoun.cz, telefonu 311 621 947 nebo přímo ve studovně.
Sedm perel astronomie
Mimořádné nebeské úkazy jsou pro laika tím nejvděčnějším pojítkem s astronomií. Přesto právě tyto jevy mohou mnohdy poskytnout víc než jen potěchu
pro oči. Na obloze je takových 7 perel astronomie, které by měl každý pozemšťan aspoň jednou zažít, než zemře. Jak pozorovat (a nepřijít) o nebeské úkazy
století? Proč se vyplatí cestovat i půlku světa kvůli prchavému okamžiku při
pohledu do nebe? A hlavně - jaké vzácné úkazy nás teprve čekají? Přednáška
cestovatele, fotografa a astronoma Petra Horálka se uskuteční ve čtvrtek 15.
února od 17:30. Vstupné 30 Kč, předprodej ve studovně.
Soboty na dětském
24. února od 8:30 do 11:00

Vítání občánků
n V prvním pololetí letošního
roku se vítání občánků bude konat ve čtyřech termínech. První se
uskuteční již 6. února, tento den
je již ale zcela zaplněn. Zájemci se
mohou hlásit na další termíny, a to
6. března, 24. dubna a 12. června. Rodiče se svými miminky se
objednají na tel. čísle 311 654 151
– 152 nebo e-mailem: evidence@
muberoun.cz, evidence2@muberoun.cz. n

Nová kavárna Má úcta

P

ři cestě na Městskou horu
vedle Jungmannovy základní
školy najdete od ledna novou kavárnu s vinným barem „Má úcta“.
V příjemném prostředí si můžete
vychutnat výbornou kávu, zákusky,
vybrat z široké nabídky kvalitních
tuzemských vín. K nim si můžete
dát sýry od regionálních výrobců.
Kavárna je otevřena denně, v letních měsících bude možné využít
i posezení na zahrádce. Více na facebookových stránkách kavárny. n
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Užijte si Poberounský masopust

V

elkou tradici i věhlas má Poberounský masopust, který
se v Zadní Třebani na Berounsku
nepřetržitě koná od roku 1990.
Program letošního Poberounského masopustu, který patří mezi
největší akce svého druhu v celém

Středočeském kraji, začne v sobotu
10. února na návsi v Zadní Třebani
stylovým staročeským jarmarkem.
Od 10:00 začne také na improvizovaném jevišti v podobě valníku
kulturní program. Poté se vydá
na obchůzku obcí průvod v čele s kapelou, koňským spřežením a kvartetem »hlavních« postav: medvědem,
medvědářem, policajtem i Masopustem-Bakchem. Bezprostředně
po skončení průvodu se ještě bude
konat sousedské posezení s kapelou Třehusk v hospůdce U Mlýna.
Masopustní oslavy uzavře v neděli
11. února od 14:00 ve Společenském domě v Zadní Třebani dětský
karneval. Miloslav Frýdl n

Den otevřených dveří v ZŠ V Zahradách

Z

ákladní škola V Zahradách zve zájemce na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve čtvrtek 8. února od 14:00 do 17:00.
„Přijďte se podívat se svými dětmi na naši školu, poznat prostředí, jak pracujeme s našimi žáky, jaké výukové metody používáme.
Jsme soukromá škola od 1. do 5.ročníku s potenciálem postupného otevření 2. stupně. Nabízíme individualizovanou výuku
s respektujícím přístupem, podporujeme zvídavost, samostatnost
a komunikaci,“ zve na Den otevřených dveří ředitelka školy Petra
Illnerová. Petra Illnerová n

Novoroční pochod se vydařil

Korálková noc na Jugmannce

J

ubilejní desátá Noc na Jungmannce se uskutečnila na konci listopadu. Tentokrát ji žáci 8. C,
kteří akci organizovali pro třídy
2. A a C, nazvali „Korálková“.
Nejdřív mladší spolužáky čekala
soutěž, v níž se vyhlašovali vítězové největšího, nejmenšího, nejbarevnějšího,
nejzajímavějšího
a nejkrásnějšího korálku. Dále
následovala kouzla. Kouzelník David některá kouzla děti naučil, aby

je mohly ukázat doma rodičům.
Tradičně na noci nesmí chybět
divadlo. Letos to byl příběh Tajemství ztraceného náramku. Celé
představení vymysleli a zahráli
žáci 8. C. Po divadelním představení mladší žáci vyráběli nápadité
náramky. Pak už je čekala pohádka
na dobrou noc. Druhý den ráno
žáci odcházeli domů s krásnými
náramky a s mnoha zážitky ze spaní ve škole. Jindra Zemanová n

Přírodovědný kroužek má pestrou náplň

N

Berounská
vzduchovka

Kdy: 11.2.2018
Kde: Tělocvična 2.ZŠ v
Berouně
Informace a přihlášky:
tlachz@seznam.cz, 775 207 409
Zúčastnit se mohou děti od 1. třídy ZŠ až po dospělé.
Prezentace začíná v 9:00. Nutná sportovní obuv do haly.
Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na vás!

www.mesto-beroun.cz

N

a start novoročního pochodu Stezkou Vojty Náprstka
přišlo 234 účastníků z Berouna,
ale i z okolí Prahy, z Jablonce nad
Nisou a dalších míst České republiky. Velké poděkování patří
nejen samotným účastníkům této
tradiční akce, ale i členům pořádajícího turistického oddílu při
TJ Lokomotiva Beroun. Jubilejní
40. ročník byl již druhým rokem
spolupráce s Muzeem Českého
krasu v Berouně, kdy si účastníci
pochodu mohli prohlédnout muzejní výstavy za korunu.
Pavla Muchlová n

a 2. základní škole v Berouně pracuje přírodovědný
kroužek. Scházíme se pravidelně
každý týden. Náplní naší činnosti
je poznávání a ochrana přírody.
Učíme se pozorovat jednotlivé
ekosystémy, rozlišujeme přírodniny živé a neživé, poznáváme
jejich druhy. Teoretické znalosti
si ověřujeme v praxi při různých pokusech. Spolupracuje-

me s Mladými ochránci přírody
a společně se zapojujeme do akcí
Ukliďme Česko, Zachraňme studánky, Minuta pro Zemi a Den
Země. Pořádáme sobotní výpravy do chráněných lokalit.
Společně s myslivci krmíme zvěř
a ve spolupráci s ornitology pozorujeme vodní ptactvo. Vedeme
děti k ekologické výchově.
Jana Šopejstalová n
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Atletům se v hale dařilo
O
víkendu 13. a 14. ledna se
v přetlakové hale v Praze
na Strahově bojovalo o tituly
krajských přeborníků v atletice.
Zástupci TJ Lokomotiva Beroun si
v těchto bojích vedli velmi zdatně a odvezli si z těchto přeborů
řadu medailí. V starší kategorii
dorostu, juniorů a dospělých se

sprinterka Kateřina Dondová
(60 m), v kategorii žen Johanka
Šafránková (400 m) a v kategorii
mužů Josef Košťálek (3000 m).
Závody byly v sobotu předčasně ukončeny, když jednoho z rozhodčích zasáhla vržená koule
a rozhodčí svému zranění na místě podlehl.

Hokejové naděje neztratily na turnaji jediný bod

V

e dnech 29. a 30. prosince se konal tradiční hokejový turnaj mladších
žáků pořádaný klubem HC Příbram. Turnaje se zúčastnili také mladí
hokejisté z berounského a žebráckého klubu, které spojila pod hlavičkou HT
Team trenérská dvojice Jan Fodor ml. a Tomáš Dyk. Naše hokejové naděje
sehrály krásná utkání plná napětí, bojovnosti a adrenalinu. Tým dosáhl na vytoužené vítězství, a to bez ztráty jediného bodu. Vítězná sestava: Drábková
S. (G), Adamec B., Bělík Š., Dyk K., Fodor J., Chylík M., Kovář D., Lukášek D.
Ondráček O., Šapovalivová A., Šiller A. Petra Fodorová n

O Berouně bylo v Berlíně slyšet

P

stala nejúspěšnější berounskou
závodnicí Adéla Kupková, která získala stříbrnou medaili jak
v běhu na 60 m př., tak ve sprintu
na 60 m. Stříbra brali i Vojtěch
Dryák v běhu na 1500 m a Ondřej
Hofmann na 800 m. Druhé místo
obsadila i Eliška Kordová v běhu
na 800 m. Pro bronzové medaile
si doběhli v kategorii dorostenek

V neděli přebory pokračovaly kategoriemi staršího žactva.
První místa získali ve skoku
o tyči Natálie Krubová a Matěj
Šabata v běhu na 300 m. Šimon
Mareš bral ve vrhu koulí stříbro
a sbírku medailí zkompletovala Kristýna Hrnčířová bronzem
ve skoku o tyči.
Jitka Šafránková n

V Nižboru se konal hokejbalový turnaj

remiérový reprezentační start
na mezinárodním klubovém
turnaji v podvodním ragby v Berlíně v závěru loňského roku se potápěčům z berounského klubu Triton
vydařil na jedničku. Největší celosvětové soutěže v podvodním ragby
se zúčastnilo 23 týmů mužů a žen
z Německa, Švýcarska, Rakouska,
USA, Turecka, Norska, Kolumbie,
Švédska, Austrálie, Finska, Dánska
a Španělska. Triton Beroun, který
reprezentoval Českou republiku,
patřil od začátku mezi outsidery –
nováček bez zkušeností, z nejmenšího města a navíc bez tréninkového zázemí. Nakonec se ale stal

největším překvapením turnaje.
Svou bojovností, týmovým pojetím
hry a hráčským nadšením si berounští potápěči brzy získali nejen
přízeň komentátorů a diváků, ale
i respekt soupeřů ze zemí, které
patří k nejlepším na světě.
Český tým se nakonec radoval
z osmého místa. Největším úspěchem ale bylo, že o Berouně bylo
v Berlíně hodně slyšet a o týmu
z malého českého města se hovořilo ještě dlouho po skončení přímého přenosu. Triton Beroun děkuje
touto cestou za podporu městu Beroun a také všem svým příznivcům
a fanouškům. (uwr) n

H

okejbalové hřiště v Nižboru ožilo začátkem letošního roku mládežnickým hokejbalem, když se zde uskutečnil turnaj dětí ročníků 2005 - 2008. Více než čtyři desítky dětí si užily vyrovnaná klání. Akce se zúčastnily týmy SK Kelti 2008, HBC Fretky, HBC Coyotes
Hýskov, děti z kroužků Nižbor a Hudlice. Hokejbal má na Berounsku
světlou budoucnost! Roman Novák n
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