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Nové dopravní řešení v Havlíčkově ulici

Během letních prázdnin začnou stavební práce směřující k větší bezpečnosti chodců

J

ak jsme slíbili v minulém
čísle Radničního listu, přinášíme druhou část reportáže
z pracovní cesty vedení města
a vedoucí odborů po beroun-

V rámci zvýšení bezpečnosti
vznikne v prostoru před Jungmannovou základní školou v Plzeňské ulici záliv pro krátkodobé
parkovaní při dovážení dětí a poblíž vstupu do školy přibude nový
přechod pro chodce se světelnou
signalizací. Stávající dva nebezpečné přechody pro chodce u Zábranského kostela a před supermarketem Billa budou zrušeny.
V horní části Havlíčkovy ulice
se počítá s úpravou asfaltové-

ho povrchu a zvýšením počtu
parkovacích míst. Po dokončení
všech stavebních úprav bude
upraveno dopravní značení.
„Rádi bychom řešili vzhled
Havlíčkovy ulice i po estetické
stránce. Podél bytových domů
jsou betonové nádoby na zeleň, které jsou v současné době
zarostlé plevelem. Zjišťujeme
majetkové poměry, a pokud by
to bylo možné, chtěli bychom
ve spolupráci s našimi odbory

životního prostředí, územního
plánování a regionálního rozvoje
a majetku a investic najít trvalé
řešení, jak tyto nádoby smysluplně využít,“ připomněl starosta
Ivan Kůs.
Na příkladu kontejnerového
stání na rohu Havlíčkovy a Tyršovy ulice se ukázala nutnost rekonstrukce „hnízd“ s nádobami
na směsný komunální a tříděný
odpad v rámci celého města.
pokračování na straně 2

ských městských částech. Další
zastávkou je tentokrát Havlíčkova ulice. Během letních prázdnin zde zahájí firma Strabag
stavební úpravy, které by měly
zajistit větší bezpečnost chodců
a především dětí v okolí Jungmannovy základní školy.
V místě současné odbočky
z Plzeňské do Havlíčkovy ulice
vznikne propojovací chodník,
a v tomto směru již nebude možné odbočit. Do Havlíčkovy ulice se
bude nově vjíždět z Tyršovy ulice
a vyjíždět ulicí Tovární.

Pozvánka
n Poslední veřejné zasedání
zastupitelstva města před letními prázdninami se koná 14.
června od 15 hodin v Kulturním domě Plzeňka. Zastupitelé
budou projednávat například
Závěrečný účet města Beroun
za rok 2016, Střednědobý
výhled rozpočtu města na období 2018 – 2020 či změnu
územního plánu. Celý program
zasedání je zveřejněn na webových stránkách města v záložce
Úřední deska/Oznámení a jiná
sdělení. n
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n Sázení lidické hrušně v parčíku před Základní školou Komenského bylo doslova kolektivním dí-

lem. Svou lopatku hlíny přihodili vedle dětí i představitelé města starosta Ivan Kůs a místostarosta Michal Mišina, předseda Občanského spolku Lidice Antonín Nešpor, členové učitelského sboru
a řada dalších pozvaných hostů. Hrušeň, která v Berouně poroste, je již dvacátou dcerou lidické
matky, která jako jediná přežila vypálení vesnice. Více na straně 3.

Provoz autobusů po uzavírce mostu na Zavadilku

D

opravní obslužnost oblasti
za zavadilským mostem bude
od 3. června do 3. října zajišťovat
kyvadlová doprava, která bude
jezdit po trase Zavadilka – Jarov
a zpět zhruba od 5:00 do 19:00.
Ve vzdálenosti 200 metrů od sou-

časné autobusové zastávky Zavadilka bude zřízena dočasná
zastávka Zavadilka, most. Časy
odjezdů kyvadlové dopravy budou
přizpůsobeny odjezdu linek MHD
z autobusového nádraží.
Využít bude možné pro pře-

pravu na Jarov i pravidelné linky
Beroun – Koněprusy, která bude
ukončena v zastávce Zavadilka,
most. Linka C, která jezdí na Jarov,
bude ukončena na autobusovém
nádraží. Jízdní řád na www.mestoberoun.cz nebo na www.idos.cz. n
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Aktuální informace z první ruky – 2. část

Představitelé města a zástupci radnice na pracovní cestě po Berouně
techniky a k závěrečným zkouškám pro řidiče motocyklu autoškola. Město
se v minulosti snažilo objekt prodat, ale zájemce se žádný nepřihlásil.

Jarov
V současné době se projektově připravuje oprava prašných komunikací na Jarově. Radnice bude hledat i řešení, které by zabránilo
propustnosti hráze rybníka. Zabývat se bude také parkováním v oblasti okolo jarovského hřbitova, kde je zákaz stání. Problémy nastávají

n Osázení nevyužitých betonových truhlíků v Havlíčkově ulici zelení by

vzhledu celé lokality velmi prospělo.

Revitalizace Wagnerova náměstí
Architektonická soutěž na revitalizaci Wagnerova náměstí je v běhu.
„Studie bude řešit koncepčně celý prostor Wagnerova náměstí, zejména dopravu do základní školy, do parkovacího domu včetně napojení na
Okružní a Talichovu ulici. „Chtěli bychom, aby za Komunitním centrem
vznikl park přístupný také z Talichovy ulice, mohl by sloužit i zdejší mateřské škole,“ zmínila záměr městská architektka Dana Vilhelmová.
V rámci pracovní cesty se představitelé města a vedoucí odborů městského úřadu zastavili i u budovy základní školy (budova bývalého gymnázia) a dvou přilehlých vil. „Bude nutné zpracovat studii řešení opravy
fasády objektů, včetně případného energetického auditu, který by měl
prokázat potřebu případného zateplení. Vzhled budov zejména obou vil,
ale i hlavní budovy se horší rok od roku a vyžaduje citlivé, ale rychlé řešení,“ podotkl Ivan Kůs.

Za Městskou horou

zejména v letních měsících, kdy sem zajíždějí návštěvníci kosovského
lomu a brání tak v průjezdu autobusům MHD.

Cyklostezka Beroun – Vráž
Obec Vráž není propojena s Berounem cyklostezkou. Další nepropojenou obcí je Tetín, cyklostezka a cyklotrasa do této obce je ale v současné
době v řešení. „Projekt cyklostezky do Vráže máme připravený, na jeho financování je možné čerpat dotace z Evropské unie či z národních fondů.
Zahájení stavby však brzdí jednání se soukromým vlastníkem o výkupu
pozemků v sousedství plánované cyklostezky,“ vysvětlila vedoucí odboru
územního plánování a regionálního rozvoje Dana Vilhelmová.

Mateřská škola Pod Homolkou
O letních prázdninách odstartuje první etapa rekonstrukce Mateřské školy Pod Homolkou. „Firma OTISTAV, která vyhrála výběrové řízení, začne ve čtyřech třídách včetně sociálního zařízení a kuchyňky s
výměnou rozvodů topení, odpadů a elektřiny i osvětlení. Práce by měly
skončit 25. srpna, takže v září může mateřská škola zahájit nový školní
rok,“ řekl místostarosta Michal Mišina.
V letošním rozpočtu je na tyto práce vyčleněna částka 4,7 milionu
korun. „Část finančních prostředků na druhou etapu rekonstrukce,
kterou plánujeme zahájit v příštím roce, se pokusíme získat z dotace ze
Státního fondu životního prostředí,“ dodal Mišina.
Druhá etapa bude zahrnovat kompletní rozvody ve zbývajících třech
třídách a hospodářském pavilonu a konečné zateplení objektu včetně
nezbytné vzduchotechniky i výměnu oken a dveří. n

Větší bezpečností chodců se bude město aktuálně zabývat na křižovatce Bratří Nejedlých – Sadová - Za Městskou horou. „Zdejší situace
je zejména pro chodce složitá. Musíme připravit projekt, který by měl
vyřešit napojení nového chodníku na pravé straně ulice Bratří Nejedlých, aby bylo možné pokračovat do ulice Za Městskou horou, včetně
řešení nivelity ulice Sadová a přechodů pro chodce,“ vysvětlil starosta.

Zdejcina
Pro nové víceúčelové hřiště na Zdejcině probíhají momentálně jednání
o provozovateli. Ve hře je i vybudování vesnické návsi se zvoničkou a řešit
bude město také areál bývalých kasáren, který nyní využívá klub vojenské
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Lidická hrušeň roste i v Berouně

S Miluší Šímovou o rodinných kořenech i veřejné sbírce na stavbu Památníku v Lidicích

M

iluši Šímovou dobře znají
všichni, kdo si oblíbili vizovické pečivo. Tato šarmantní dáma
své umění předvádí již desítky let
na nejrůznějších akcích, výstavách,
při řemeslných jarmarcích a ráda
chodí i za dětmi do mateřských
a základních škol. „Při jedné návštěvě základní školy na Závodí
jsem si na chodbě všimla nástěnky
s obrázkem hořících Lidic. A tak se
zrodila myšlenka, zasadit v parku
před školou štěp lidické hrušně,
která jako jediná přežila vypálení
vesnice. Oslovila jsem zdejší vychovatelku Květu Hrbáčkovou a zkontaktovala ji s Antonínem Nešporem,
který je synem sestry lidického
rodáka a válečného hrdiny Josefa
Horáka,“ vysvětluje Libuše Šímová,
která má právě v Lidicích své rodné
kořeny a velmi ji těší, že se i po 75
letech na tuto obec a její pohnutý
osud vzpomíná.
Babička paní Šímové se narodila v roce 1890 v Lidicích, kde
se i v roce 1911 vdávala. Když se
v roce 1922 narodil její otec, rodina se odstěhovala do vedlejší obce
Hřebeč, a protože už měli tři děti,
začali stavět svépomocí domek.

„Mému otci bylo v době vyhlazení
Lidic 20 let, likvidaci obce nafotil
a film pak přivázal na půdě k trámu, ale po válce byl film poškozený. Často jsem chodila s babičkou
na starý hřbitov v Lidicích, kde
babička našla hrob svých příbuzných,“ vypraví o událostech,
na které nikdy nezapomene.
Pamatuje si na stavění domků
v Lidicích a stále se o tuto událost
zajímá. „Žasnu, že se ještě dají
najít nové skutečnosti o tragédii
v Lidicích, jako se mi to podařilo
nedávno, kdy jsem objevila knihu
z roku 2015, kterou vydala Akademie věd,“ dodává.
Sama podporuje iniciativu vybudování Památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného v Lidicích,
k němuž byl položen základní
kámen v roce 2015 u příležitosti
100. výročí narození obou lidických rodáků.
Josef Horák a Josef Stříbrný
byli aktivními účastníky československého zahraničního odboje,
bojovali v britské armádě, a když
se po válce vrátili, nenašli své
rodiny. „Z rodiny Josefa Horáka
zastřelili 13 lidí. Lidé ve vesnici

navíc muže mezi sebe nepřijali,
považovali je za viníky lidické
tragédie. Nemohli si zde postavit
nový domek. Pomník by si moc
zasloužili jako připomínku velké
odvahy a hrdinství. Proto jsem se
i já rozhodla přispět do veřejné
sbírky, kterou pořádá Spolek pro
vybudování památníku Josefa Horáka a Josefa Stříbrného,“ dodává
Miluše Šímová.
Účet sbírkového fondu:
269068470/0300.
Více informací:
www.horakstribrny.cz n

Odměna za dopadení
vandalů 15 tisíc korun
R

Rada města svým usnesením ze dne 11. 1. 2016 schválila
výzvu občanům města Beroun k omezení vandalismu ve
městě, ke zvýšení účinnosti později stanovila konkrétní částku, kterou za informaci vedoucí k potrestání pachatele oznamovatel dostane. Jedná se o finanční odměnu ve výši 15 000
korun. „Tato výzva pro veřejnost včetně finanční odměny stále
trvá. Projevy vandalismu, se kterými se občané města setkají,
lze hlásit městské policii na linku 156) nebo Policii ČR na operační linku 974 872 700,“ připomněl starosta Ivan Kůs s tím,
že při oznamování lze požádat o to, aby osobní údaje oznamovatele nebyly zveřejněny. n

Pravidla pro předzahrádky a reklamu

V

Stovka zpěváků zazpívala společnou skladbu

J

iž pátý ročník Přehlídky pěvecký sborů uspořádalo město Beroun
ve spolupráci s Městským kulturním centrem o víkendu 19. a 20.
května v Kulturním domě Plzeňka. Zúčastnilo se 13 pěveckých sborů
a jako host Hornický sbor z Kladna (dole). Foto Pavel Paluska. (mr) n
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elkým problémem se v poslední době v Berouně ukazuje živelné umísťování venkovní
reklamy na fasádách a plotech
domů a všudypřítomné graffiti.
„Připravujeme nařízení, které by
umístění reklamy mělo regulovat.
Co se týče graffiti, máme v letošním rozpočtu milion korun na jejich odstranění a ošetření objektů
v majetku města speciálním nátěrem, který umožní jednoduchou
údržbu, pokud by se zde případně
další graffiti objevily,“ upozornil
Ivan Kůs.
V květnu také vydala rada
města „Pravidla pro umisťování
a provedení restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně
Beroun“. Ve většině případů se
však pravidla promítnout do vzhledu předzahrádek až v příští sezóně. Provozovatelé předzahrádek
mají povolení na zábor veřejného
prostranství vždy na jeden rok.
„Součástí nové žádosti o zábor
bude i plánek se zákresem půdorysných rozměrů požadované
předzahrádky včetně materiálové-

ho i barevného návrhu jejího provedení. Ti, co budou žádat o zábor
na předzahrádku letos poprvé,
musí již postupovat podle nově
schválených pravidel,“ vysvětlila
městská architektka. Pravidla, která jsou zveřejněná na webu města,
nepřipouští například plastový
nábytek, vysoké oplocení nebo
sluneční clony a markýzy s rozsáhlejší reklamou. n

Od června na koupaliště
n Za předpokladu, že bude hezké
počasí, otevřou Technické služby
Beroun venkovní plavecký bazén na
Velkém sídlišti již v sobotu 3. června. Areál bude v provozu od 10:00
do 19:00.
Vstupné:
Dospělý 60 Kč
Dospělý po 16. hodině 45 Kč
Dítě od 6 do 9 let 25 Kč
Dítě od 10 do 15 let 45 Kč
Děti do 5 let 5 Kč
Skříňka 15 Kč/den
Vratná záloha na zapůjčení
zámku 50 Kč n
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K zápisu do berounských mateřinek přišlo 267 dětí
A

čkoli při letošním zápisu zaevidovalo šest berounských
mateřských škol 309 dětí, ve skutečnosti se o umístění ucházelo
267 dětí s trvalým pobytem v Berouně. Někteří rodiče totiž přišli
k zápisu do více mateřinek a zapsalo se také sedm mimoberounských dětí.
Do prvních tříd by v příštím
školním roce mělo odejít 226 dětí,
což znamená, že mateřské školy

mají volnou kapacitu pro všech
207 dětí, kterým 31. srpna budou
tři roky a více. Mateřské školy tak
přijmou 140 dětí narozených od 1.
9. 2013 do 31. 8. 2014, dále 36 dětí
narozených od 1. 9. 2012 do 31. 8.
2013 a 31 dětí narozených od 1.
9. 2011 do 31. 8. 2012 a starších.
Zbývajících devatenáct volných
míst obsadí ředitelky mateřinek
dětmi narozenými po 31. 8. 2014
podle individuálního posouzení

a vyhodnocení rodinné situace.
Těchto dětí přišlo k zápisu 60.
Podle předpokladu nabízí největší kapacitu MŠ Beroun, Drašarova 1447 – 60 míst, 51 dětí by
měla přijmout MŠ Pod Homolkou,
48 dětí MŠ Sluníčko ve Vančurově
ulici, 32 dětí 2. ZŠ a MŠ v Preislerově ulici, 22 dětí MŠ v Tovární
ulici a 13 dětí MŠ Vrchlického
na Závodí.
V současné době činí kapacita

mateřských škol 718 dětí. Do roku
2025 by mělo dojít v souvislosti
s plánovanou bytovou výstavbou
a povinností obcí zajistit od 1. 9.
2020 místo v mateřské škole také
pro dvouleté děti k nárůstu počtu
dětí o 250, z toho cca 100 by měly
tvořit děti dvouleté. „Ještě v letošním roce by měl proto vzniknout
variantní návrh na potřebné navýšení kapacit mateřských škol,“
uvedl starosta Ivan Kůs. n

Vzpomínka
na mistra
Jana Husa
28. června 2017
13:00

Husovo náměstí, u sochy mistra Jana Husa

VzpomínkoVé sloVo

starosty Ivana Kůse, faráře Mikuláše Vymětala a faráře Jaroslava Mencla

„o Janu HusoVi tak trocHu Jinak“

Jan Vodňanský
a hudebníci
divadla Sklep Haňa

18:00

navarová, Jaroslav Vaculík

Hudebně literární pásmo

v otevřené evangelické modlitebně, Husovo náměstí 43/30
Připomenutí výročí 500 let od veřejného vystoupení Martina Luthera

Jiří Pospíšil získal Záslužný
kříž ministra obrany

M

inistr obrany Martin Stropnický udělil při příležitosti
72. výročí ukončení 2. světové války
ve slavnostní síni Národního památníku na Vítkově nejvyšší resortní vyznamenání 32 válečným veteránům
a vybraným osobnostem resortu
obrany. Mezi oceněnými veterány
byl i dlouholetý člen berounské organizace Českého svazu bojovníků
za svobodu pan Jiří Pospíšil. Byl
mu udělen Záslužný kříž ministra
obrany České republiky III. stupně.
Jiří Pospíšil se v lednu 1944 zapojil
do odbojové činnosti na Kolínsku.
Pro partyzány získával informace
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o Němcích dislokovaných v Kutné
hoře a Čáslavi. Po vypuknutí květnového povstání bojoval s ustupujícími jednotkami v Čáslavi. Jiřímu
Pospíšilovi je dnes 91 let a patří
k nejaktivnějším veteránům 2. světové války. Blahopřejeme! n

Zemřel spisovatel Jiří Kahoun

J

sou zprávy, kterým člověk nechce uvěřit. Nenadálý odchod
berounského spisovatele Jiřího Kahouna je jednou z nich.
Když se nám v listopadu loňského roku přišel do redakce
pochlubit, že jednu z jeho prvních dětských knížek Pískací
kornoutek vydalo ve francouzštině švýcarské nakladatelství
v Ženevě, byl plný elánu a energie. Zaujatě vyprávěl o své
nové knížce pro děti Vánoce v Dlouhonosech, která již v prosinci obohatí předvánoční trh, i o dalších svých literárních
plánech. Člověk míní, život mění. Oblíbený dětský autor 12.
května zemřel ve věku 75 let.
Na svém kontě má tři desítky dětských knížek, z nichž
nejznámější jsou nepochybně Příběhy včelích medvídků, které děti znají i z televizního Večerníčku. Zfilmované byly také
knihy Totonto Tom, kocour z Ameriky a již zmíněný Pískací
kornoutek, příběhy o zvířátkách, které prožívají podobné radosti a starosti jako mají malé děti.
Jiří Kahoun se narodil 12. března 1942 v Praze, ale své dětství prožil v malebné vesničce Těchnice, která byla na konci
padesátých let zatopena při stavbě Orlické přehrady. Ze svého
vztahu k oblíbeným místům, kde se učil rybařit a milovat křivolaké zátočiny řeky Vltavy, se vyznal v jedné z mála knih pro
dospělé Řeka v barvách nebe. Stejné citové pouto si později vytvořil i k Berounu, který se stal jeho novým domovem.
Přestože je Kahoun známý především jako autor knih pro
děti, věnoval se i výtvarné tvorbě. Jeho kreslené vtipy a obrázkové příběhy beze slov uveřejňoval v různých novinách a časopisech. Ilustroval také své dvě knihy a Město Beroun vydalo
reprodukce jeho kreseb jako pohlednice. Podílel se na společných výstavách berounských výtvarníků a měl několik výstav
samostatných. V říjnu 2015 získal Cenu města Beroun za celoživotní dílo v oblasti literárního a výtvarného umění.
Jiří Kahoun zemřel, ale svůj jemný, osobitý humor a neobyčejné porozumění dětskému světu bude předávat dalším
generacím čtenářům prostřednictvím svých knih, v nichž
všechna témata ožívají se stejnou přirozeností a lehkostí. Byl
zkrátka mistrem svého oboru a za to mu do spisovatelského
nebe posíláme velký obdiv a uznání. n
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Okénko partnerských měst

Chcete se zúčastnit mládežnického
setkání Cyklotour 2017 v Goslaru?

M

ěsto Beroun nabízí všem zájemcům ve věku 14 – 18 let možnost
zúčastnit se mládežnického setkání Cyklotour 2017, pořádané německým Goslarem ve dnech 1. - 16. července. Účastníci si hradí pouze
pojištění a dopravu tam.
Hlavním cílem akce je především setkání mladých lidí, navázání kontaktů, poznání historie, přírody, průmyslu. Trasa z Goslaru do Berouna
měří asi 600 km, předpokládá se, že skupina ujede denně max. 60 km.
Účastníci si budou sami plánovat délky etap, rozložení trasy, návštěvu
zajímavostí a místo ubytování. Nejedná se o žádný závod. Podmínkou
je odpovídající fyzická zdatnost a jazykové schopnosti NJ nebo AJ na
konverzační úrovni, jízdní kolo v dobrém technickém stavu s povinnou
výbavou a cyklistická helma. V případě zájmu kontaktujte co nejdříve
referentku partnerských vztahů paní Hanu Tučkovou na telefonu 311
654 360, nebo mailu sekr1@muberoun.cz.

Berounský a goslarský orchestr
budou koncertovat společně

V

první polovině roku 2018 začnou v Berouně společné zkoušky orchestru goslarského Ratsgymnazia a berounské ODDechovky ZUŠ
V. Talicha, které by měly vyvrcholit společným koncertem. Dohodli se
na tom ředitelé obou škol Martina Rajtmajerová a Hans Peter Dress při
společném jednání na berounské radnici 6. května. Obě hudební tělesa
mají podobný repertoár, takže nebude problém nacvičit společné skladby. Závěrečný koncert se uskuteční pravděpodobně v Kulturním domě
Plzeňka a následně pak i v Goslaru.

n Zástupci Farní charity po úklidu Na Ratince. n

Ukliďme Beroun:
Téměř čtyři tuny odpadu
O
dbor životního prostředí berounské radnice zorganizoval
ke Dni Země 29. dubna dobrovolnickou úklidovou akci „Ukliďme
Beroun“.
K výzvě se připojilo 7 kolektivů
– Český rybářský svaz, Farní charita
Beroun, Honební společenstvo Vráž,
2. Základní a mateřská škola Preislerova, Střední zdravotnická škola,
spolek Naše Zdejcina a Střední
škola a Základní škola Karla Čapka.
Dále se zúčastnily dvě desítky jednotlivců.
Celkem dvě stovky dobrovolníků naplnily drobným odpadem
250 pytlů, které poskytly Technické
služby Beroun. „Ve skrytých koutech jsme nacházeli vedle velkého
množství lahví od alkoholu a mikrotenových sáčků i objemnější odpad
- starou televizní anténu, použité
malířské náčiní, hromady stavební
suti, televize, kočárky i mnoho sta-

rých pneumatik,“ popsal své dojmy
z úklidu berounský místostarosta
Michal Mišina.
Do úklidu města se zapojilo i sedmnáct zaměstnanců a klientů Farní
charity Beroun, kteří se rozhodli
od odpadků vyčistit černou skládku vedle ulice Na Ratince směrem
na Tetín a rokli v ulici Pod Jarovem
na Zavadilce. „Našemu týmu se
za tři hodiny práce podařilo sesbírat
40 pneumatik, 2 pohovky, 1 kufr,
několik skříněk, umyvadlo, stovky
poházených dílů aut, plesnivé role
koberců a lin, 2 žehličky, rozpadlý
vysavač, záchodové mísy, rozbité
hračky, zetlelé obaly od všeho možného, rezavé žehlicí prkno, varná
konvice a přes 40 pytlů domovního
odpadu,“ informovala mluvčí Farní
charity Beroun Jitka Papežová.
Pracovníci Technických služeb
Beroun celkem odvezli bezmála čtyři tuny odpadu. n

Strážníci vrátili srnce i srnu do přírody
n Konec dubna byl
pro městskou policii ve znamení odchytu vysoké zvěře.
V úterý 25. dubna
Hans Peter Dress (na snímku vpravo) v doprovodu goslarského radního
v ranních hodia čestného občana Burkharda Sieberta přijal po úspěšném jednání pozvánnách se po telefonickém oznámení
ku na Koláčefest. n
vydala městská hlídka společně se
dvěma asistenty prevence kriminality za srncem
na dvůr okresního
soudu.
poslední dobou se v Berouně množí zintenzivnila kontroly nejen kontejnerových Zmatené zvíře
přes
nejen černé skládky v okrajových čás- stání, ale i míst, kde vznikají černé skládky utíkalo
ploty k Meditech města, ale také odkládání odpadu mimo např. v lokalitě na Máchovně viz foto.
vyhrazené nádoby na směsný komunální i
„Ve dvou případech se již podařilo původ- centru, do ulice
tříděný odpad. V Radničním listu jsme již ce černé skládky usvědčit, což se mu značně Pod Kaplankou
několikrát upozorňovali, že na likvidaci to- prodražilo. Vedle pokuty totiž musel uhradit a nakonec se
přes
hoto odpadu ještě náklady na odklizení odpadu,“ doplnil vydalo
město ročně velitel Městské policie Alexandr Scherber s hlavní silnici
v y n a k l á d á tím, že v nadcházejících týdnech se strážníci a skočilo přes
hradbu do býs t a t i s í c ov é na tuto činnost mnohem více zaměří.
částky navíc.
Všem, kdo odkládají odpad na místa, kam valého hradebMěstská po- nepatří, hrozí nejen bloková pokuta na místě ního příkopu
licie v této či ve správní m řízení, ale při usvědčení i další u restaurace
Koza Roza, kde
souvislosti náklady na odklizení odpadu. n

Počet černých skládek stále narůstá

V
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ho strážníci pomocí sítě konečně
odchytili. Naštěstí srnec i přes skok
z velké výšky nebyl zraněný a mohl
být vypuštěn zpět do přírody u lomu
Alkazar. O pět dní později pak městská policie ve spolupráci s hasiči
pomáhala odchytit srnku ze soukromé zahrady. Zachráněnou srnu
posléze odvezli do lesů na Zdejcině.
n V nočních hodinách ze soboty
20. května na neděli 21. května
byli městští strážníci přivoláni
Policií ČR k pátrání po řidiči automobilu, který v ulici Karla Čapka
způsobil dopravní nehodu a z místa činu ujel. Hlídce se podařilo
u čerpací stanice Benzina najít dva
podezřelé mladé muže, kteří se
před strážníky dali na útěk. Poté
co je hlídka dostihla, se k nehodě
přiznali. Předmětné vozidlo bylo
zaparkované kousek od čerpací
stanice. Dechová zkouška u řidiče prokázala 1 promile alkoholu
v krvi. Pachatelé byli k dalšímu šetření předání Policii ČR. n
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Tým studentů Gymnázia Joachima Barranda celkově zvítězil ve středočeském kole debatní soutěže Studentská Agora. Finálové téma „EET by
mělo být zrušeno“ berounským gymnazistům sedlo a přes své soupeře
z Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad Labem se probojovali do celostátního kola, které se uskuteční letos v říjnu. Dva členové vítězného
družstva byli dokonce oceněni jako nejlepší debatéři.

K májové akci KoláčeFest patří nejen dobré jídlo a folklórní hudba,
ale i tradiční oblečení. Do kroje se
oblékl i berounský starosta Ivan
Kůs.
Foto: Alena Šustrová

Téměř 4000 ochranných samolepicích prvků nalepili v polovině května pracovníci odboru životního prostředí městského úřadu na všechny
prosklené plochy na autobusovém nádraží v Berouně. Decentní kolečka
z černých a průhledných čar mají ochránit ptačí populaci před nárazy.
Podle statistik ročně zahyne jen v Evropě 100 milionů ptáků při nárazu
do skleněné plochy.

Děti ze školní družiny a školního klubu ZŠ Komenského na Závodí uctily
15. května památku spisovatele a ilustrátora Jiřího Kahouna, s nímž se
řadu setkávaly v rámci Týdne čtení dětem. „Přečetli jsme si společně několik ukázek z jeho tvorby a zavzpomínali na to, co o nich vyprávěl. Jiří
Kahoun bude i nadále žít v našich srdcích. Nikdy na něj nezapomeneme,
neboť to byl skvělý člověk, který dětem rozuměl a věděl, co děti chtějí
a co potřebují,“ řekla vedoucí vychovatelka Květa Hrbáčková.
Chovatelskou přehlídku trofejí v tetínském
kulturním domě, kterou finančně podpořilo i město Beroun, navštívilo od 10. do 12.
května 367 lidí. Celkem bylo předloženo
k ohodnocení 421 trofejí jelena evropského, siky japonského, daňka skvrnitého,
srnce obecného a muflona a dále zbraně
prasete divokého a lebky lišek obecných
a jezevců. Zlatou medaili získala trofej
muflona z honitby Mořina (na snímku).
Součástí akce byla také prezentace památných stromů, kterou připravil odbor
životního prostředí městského úřadu,
a výstava části entomologické sbírky
hmyzu místního sběratele.
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Orchestr ZUŠ V. Talicha ODDechovka účinkoval na slavnostním zahájení
mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 12. května na Kampě.
Své obrazy s lesní tématikou vystavovali v parku na Kampě i žáci výtvarného oddělení této berounské umělecké školy.
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Světový skateboarding se vrací do Berouna

Rozhovor s Tomášem Vintrem o červnové Grand Prix Beroun, účasti na olympiádě i splněných snech

B

erounský rodák Tomáš Vintr
je důkazem toho, že i ten největší sen se dá proměnit v realitu.
Z průměrného plavce se vypracoval na světově známého jezdce
na skateboardu, většinu času cestuje, potkává se s celebritami, ale
na své rodné město ani ve velkém
světě nezapomíná. V roce 2009 stál
u zrodu berounského skateparku,
založil Grand Prix Beroun a v roce
2015 ji slavnostně uvedl do programu Světového poháru. Ani letos
nebude na největší skateboardové
akci v České republice chybět.

mezi olympijské sporty. Co Vás
v této souvislosti jako člena výkonného výboru České asociace
skateboardingu v nejbližší době
čeká?
Se zařazením našeho sportu
do programu Olympijských her
v Tokiu v roce 2020 přichází obrovské množství zásadních změn.
Momentálně probíhá proces zařazení České asociace skateboardingu pod Českou unii sportu,
Český olympijský výbor a MŠMT,
s čímž je spojeno velké množství
administrativních úkonů, počínaje

300 tisíc korun. Samozřejmě nebude chybět ani závěrečná after party
po skončení závodů, opět chystáme
živé koncerty známých hudebních
skupin a večírek s DJs Wichem, LU2
a Akvamenem.
Na skateboardu jezdíte přes
20 let a 16 let profesionálně,
máte v tomto sportu ještě nějaké ambice, něco, co byste si chtěl
splnit? Třeba účast na olympiádě?
To je těžká otázka. Skateboarding není jen sportem, je zároveň
koníčkem, životním stylem a splně-

Změnil velký svět skateboardingu toho obyčejného kluka
z maloměsta, který začínal jezdit
na prkně mezi paneláky?
Až nyní si uvědomuji, že změnil a to zásadně. Jsem totiž spokojenější a vyrovnanější člověk, než jakým
bych byl, kdybych žil pouze na jednom místě. A  jestli změnil to, jak
se dívám na lidi kolem sebe? Také
ano, přál bych si, abych mohl lidem
ukázat, že se dá žit podle svých snů
a nikdy se nemusíte žádného z nich
vzdát. A  přesně z tohoto důvodu
jsme s TV Prima připravili show

Loňský sedmý ročník Grand
Prix Beroun byl jedinou zastávkou světového poháru ve skateboardingu ve střední a východní
Evropě. Hrálo v tom roli vaše
známé jméno?
To, že pořádám Grand Prix
Beroun právě já, určitě nebylo
na škodu. Hlavní mou výhodou je
fakt, že majitele celé série, kterými
je manželský pár z USA, velmi dobře osobně znám a celou sérii také
jako závodník již mnoho let absolvuji. Bylo tedy smysluplné se svými
znalostmi něco podobného vytvořit
a berounský skatepark byl ideální
volbou, neboť jsem se v Berouně
narodil, vyrostl a dokonce začal
se skateboardingem, proto mám
k místním lidem a celému městu
velmi blízký vztah.
Jak hodnotí berounský skatepark a organizaci závodů nejlepší zahraniční jezdci?
Areál by určitě zasloužil revitalizaci, ale pro pořádání závodů
je stále adekvátní. V naší kultuře
jde nejen o závodění, ale zároveň
o setkání kamarádů, kteří pochází
doslova z celého světa a je pro ně
tedy složité se v průběhu závodní
sezóny sejít, kvůli velmi vytíženému
programu každého ze zúčastněných profesionálních jezdců. Fakt,
že závody pořádám já a všichni závodníci jsou zároveň mými dobrými
přáteli, dává celé akci úplně jinou
atmosféru.
Areálu by velmi pomohlo oplocení, střecha a zázemí, které si
takovýto areál zaslouží, jako je
umývárna, sprcha, toalety a hlavně
elektřina, aby na cyklostezce, která
je zároveň příchozí cestou, mohly
být umístěny lampy a osvětlení
nejen skateparku, ale celé cyklostezky, kterou denně využívá velké
množství berounských občanů.
Skateboarding byl zařazen

místními kluby, zázemím, organizací národní série a mistrovství ČR,
vytvoření reprezentačního týmu
ČR, oficiálních tréninkových center a v neposlední řadě také přijetí
antidopingových pravidel. Je toho
vážně hodně a asociace v tuto chvíli
zaměstnává množství specialistů,
kteří se na všech vypsaných úkonech s námi podílejí.
Jaká bude letošní Grand Prix
Beroun?
Doufám, že přinejmenším stejně úspěšná jako ta loňská. Na start
se postaví 30 profesionálních jezdců z více než dvaceti zemí. Účast potvrdila řada medailistů prestižních
X-Games i vítězů závodů Světového
poháru. Kromě evropské špičky se
můžeme těšit i na jezdce z USA, Kanady, JAR, Malajsie, Brazílie nebo
Mexika. Ve hře jsou nejenom body
do světového žebříčku, které budou hrát roli v olympijské kvalifikaci, ale i luxusní prize money ve výši

ným snem. Posledních 16 let jsem
strávil na cestách kolem světa, naučil se několik jazyků, poznal mnoho zajímavých lidí ze všech koutů
zeměkoule, na poslední cestě
do Malajsie například indonéskou
televizní superstar Randyho Pangalilu, nebo kompletní team, vlastnící
sérii Formule 1. Právě tyto zážitky
mi přinášejí velkou radost a cením
si jich mnohem víc než potenciální
zlaté medaile z olympiády.
Ale ano, pokud se kvalifikuji,
rád bych se olympijských her zúčastnil. Zároveň ale nezměním svůj
životní styl jen kvůli olympiádě,
nezavřu se na rok do tréninkového
centra někde uprostřed lesů, ani
nepřestanu jezdit na pravidelné
cesty kolem světa. Rád bych pokračoval ve své profesionální kariéře,
a pokud bude olympiáda její součástí, bude to fajn. Pokud nebude,
vůbec nic se na mém profesionálním, ani osobním životě nezmění.

SkateTripping z oblasti světového
profesionálního skateboardingu,
která má mladým lidem ukázat,
že žít se má tak, aby vás to bavilo,
a ve stáří jste měli na co vzpomínat. Pokud změním život k lepšímu
alespoň jednomu člověku, budu
žít s pocitem, že to co dělám, má
smysl.
Děkujeme za rozhovor. n
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PROGRAM GRAND PRIX BEROUN
Pátek 23. června
Od 13:00
oficiální tréninky pro veřejnost
Sobota 24. června
8:30 - 11:00 Závod kategorie AM
12:30 - 15:00 Kvalifikace kat. PRO
15:00 - 17:00 Semifinále kat. PRO
17:00 - 18:00 Finále kategorie PRO
18:00 - 18:30 Best Trick contest
Od 19:00

After party
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Městské kulturní centrum Beroun vás zve na městské slavnosti

Sobota 17. června

PŘEHLÍDKA 13 PIVOVARŮ
Husovo náměstí

Představí se pivovary: Vilém Jince Hostomice
Starokladno Všerad Bobr Zadní Třebaň Berounský Medvěd Bizon Čižice
U Stočesů Rokycany Purkmistr Konrád Raven Letiny Holba

9.00 ODDechovka
14.00 St. Johnny

10.30 VELKOPOPOVICKÁ

KOZLOVKA Hot Lick

16.00 Tranzan

19.00

17.30 Moped

Petr Bende a band

20.30 Laura a její tygři
DIVADELNÍ ŠAPITÓ
programy pro děti a rodiče / pohádky / soutěže

13–19 hod.

12.15
The Dixie

Havlíčkova ulice
kruhový objezd

Pruhované panenky
Divadlo Kaká / Ponožky pana Semtamťuka
výtvarné dílny / skákací hrad / kavárna

22.00 Gingerhead

Promenáda Bohéma
10–18 hod.

Nám. J. Barranda

open air scéna / prezentace amatérských výtvarníků
a hudebníků z Berouna a okolí

Kulturní a společenský kalendář
31. 5.

Jarní tvoření v Pohádce
ST

17:00

Galerie V Podloubí

Berounské (i jiné) randes-vous
1.

ST

2. - 3.
3.
4.
5. - 9.
6.

Městská galerie Beroun

17:30

Vápenka Čertovi schody - Tmaň

Zájezd do divadla Na Vinohradech
Muzikál Noc na Karlštejně zahajuje 12. sezonu
PÁ-SO

21:00

Zámek Dobřichovice

Průvod vévody Štěpána II.
Rodinný den baseballu a softballu
NE

10:00 - 19:00

Tyršův stadion Beroun

Talentové a přijímací zkoušky
PO-PÁ

ZUŠ Václava Talicha

Festival Stranou
ÚT

18:00

Kavárna Jiná Káva

Festival Stranou v MČK
ST

7.

17:00

Muzeum Českého krasu

Koncert bicích nástrojů
Degustace španělských vín
ST

18:30

Kavárna Jiná Káva

29. klubový večer Modrýho Berouna
ST

8.

19:00

Pivovar berounský medvěd

Absolventský koncert
Bitva u Zborova: významné místo
české historické paměti?
ČT

18:00

Muzeum Českého krasu

Jiná káva pod širým nebem
PÁ

16:00
17:00

PÁ

18:00-21:30
18:00-22:00

12.

15.

Tetín

Ve všech třech kostelech - sv. Kateřiny Alexandrijské, pak sv. Ludmily a nakonec sv. Jana Nepomuckého s prohlídkou výstavy Andělé Bohunky Waageové.

20:00

Pivovar berounský medvěd

Koncert legendární bigbítové kapely v Pivovaru Berounský medvěd, OPEN
AIR. Info na tel.: 602 388 305.

Tyršův stadion Beroun

Kontakt na pořadatele: Pavel Mejstřík tel.: 602 657 522. Informace na recepci Sportcentra.

10:00 - 19:00

Holandský dům

Absolventský koncert
Saudek nejen speleo

PÁ

17:00

Muzeum Českého krasu

17:00-22:00

Muzeum Žebrák

Tvořivá dílna pro dospělé
PÁ

Co z paměti bitvy zůstalo dnes? Nad procesy vzpomínání a zapomínání
v našich národních dějinách se ve své přednášce zamyslí prof. Ivan Šedivý
z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

Muzejní noc nazvaná „Třináctky nejen v dějinách“. Ani v letošním roce
nebude chybět vystoupení šermířské skupiny, tentokrát na téma Templáři.

Muzejní noc
16.

Koncert žáků ZUŠ V. Talicha, od 17:00, sál ZUŠ.

Muzeum Českého krasu

Absolventský koncert
Z pohádky do pohádky

ČT

K poslechu zahrají Modrolit, Dřevěná tráva a Womacklee.

19:30-21:30

PO

14.

Přijďte ochutnat vína nejen z nejznámější oblasti Rioja. Přihlášení na info@
crianza.cz nebo na tel. 605 907 166. Vstupné 250 Kč/osobu.

Třináctky nejen v dějinách (spolupráce s Muzeem Českého krasu) - malování kukačkou, točení na kruhu a obří kvarteto.

Rugby turnaj 2. divize
SO

Tento rok to budou dva překlady, úspěšného románu Maji Haderlap z němčiny, sbírky básní Mety Kušar ze slovinštiny a soubor básní českého básníka P. Hrušky. www.festivalstranou.cz. Více na str. 18.
Kdo je tu doma a kdo host – v rámci již 10. ročníku mezinárodního literárního festivalu Stranou vystoupí v Muzeu Českého krasu běloruští, čeští,
maďarští, polští, rakouští, slovinští a další. Více na str. 18.
Koncert žáků ZUŠ V. Talicha, ČT od 18:00, sál ZUŠ.

Muzeum berounské keramiky

Brutus
PÁ

Výtvarný, hudební a taneční obor. Rozpis na www.zusberoun.cz.

Zahájení – Adventistická modlitebna Tylova 8. Od 19:00 Oficiální zahájení
Noci kostelů v kostele sv. Jakuba. Podrobnosti na www.nockostelu.cz

Noc kostelů na Tetíně 2017
PÁ

Pro všechny, kdo si chtějí vyzkoušet pálkovací sporty. Vítány jsou zejména
rodiny s dětmi.Kontakt na pořadatele: Michal Maryška tel.: 731 545 955.

Církve v Berouně

Muzejní noc
PÁ

a.s. a předání diplomů frekventantům Berounské akademie, která v červnu
uzavírá první rok druhého cyklu.
Na představení Škola žen. Pořádá Společenský klub Zdice, tel.: 602 628 867,
311 685 186.
Poprvé v nové, už dvanácté sezoně se tradičně bude hrát na nádvoří zámku v Dobřichovicích. Hrají: císař: Václav Vydra, císařovna: Monika Vaňková,
arcibiskup: Petr Říha a další. Více na: www.noc.nasenoviny.net.
SO. Husovo náměstí / Pivovar Berounský medvěd

Akce na podporu Jiné kávy. Vystoupí kapely Overtones, Pumpa soundsystem, Kalle, Please the trees a Lesní zvěř.

Muzejní noc v MBK

10.

Výstava prací Evy Vinterové a Jany Vinterové. Trvá do 23. 6. 2017.

Jiná káva - U Kasáren, Beroun

Noc kostelů
PÁ

9.

Výtvarné práce dětí MŠ Pohádka. Trvá do 30. 6. 2017.

Berounská akademie uzavírá první rok druhého cyklu Slavnostní setkání se zástupci města Beroun a Vápenky Čertovy schody,
ČT

2.

17:00

6/2017

20:00

www.mesto-beroun.cz

Dům dětí a mládeže Beroun

Koncert žáků ZUŠ V. Talicha. PO od 17:00, sál ZUŠ.
Společná výstava dvou autorek Evy a Jany Vinterové nás tentokrát přivádí
do krajiny dávných dětských snů a romantických představ. Trvá do 30. 6.
2017.
Koncert žáků ZUŠ V. Talicha. ST od 17:00, sál ZUŠ.
Výstava obrazů a kreseb Káji Saudka představí jeho originální díla, limitované grafické listy či plátna. Mezi tématy prací nebudou chybět ani jeskyně Českého krasu.
Muzejní noc se ponese ve znamení výstav Barvířské rostliny a Galerie Jaroslava Hněvkovského. V obou prostorách komentovaná prohlídka.
Více informací o průběhu tvořivé dílny pro dospělé naleznete na http:/
salek-michy.blogspot.cz/. Objednávat se můžete na emailu: ddmberoun@ddmberoun.cz. Cena: 200 Kč.

9

Flerjarmark
SO

9:00-16:00

Geopark Barrandien

Zdické městské slavnosti
Slavnost letního slunovratu
17.

SO

11:00-16:00

Lesní klub Studánka

Berounské hradby
SO

9:00

centrum města

Žaluji hvězdám - pocta Claudiu Monteverdimu
SO

19:00

Suterén zámku Králův Dvůr

Berounka divoká i romantická
ÚT

20.

14:30

Domov seniorů TGM

Slunce, voda zdraví dodá…
ÚT

18:00

Obsahem setkání bude nejen prezentace předností letního pobytu v přírodě, ale i rizik s tím spojených a návod, jak jim čelit.

Čítárna MIC

Absolventský koncert: Jaroslava Šupová
ÚT

21.
22.
23.
-24.

18:00

Jiná káva - U Kasáren, Beroun

5. cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar berounský medvěd

Baletní škola Terezie Dudové
ČT

16:30

Grand Prix Beroun 2017
Skatepark Beroun

První jógový festival
24.

SO

25.
26.

Sokolovna Beroun

Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
SO

13:00

Dům dětí a mládeže Beroun

Šicí dílna pro dospělé
NE

10:00

Dům dětí a mládeže Beroun

Divadlo Věž pro školky
PO

9:00

28.

16:00

KD Plzeňka

Světový pohár ve skateboardingu se vrací do ČR! Jednou ze tří evropských zastávek je opět Beroun. PÁ od 13:00 oficiální tréninky pro veřejnost, SO od 8:30
– 18:30 závody, večer after party. Více na straně 24 a na www.excelentmag.cz.
Lektorky z různých studií v regionu se spojily a připravily pro vás celý den
plný jógových lekcí různých stylů. Informace na www.jogovyfestival.cz, kde
si rovněž můžete zakoupit vstupenky.
Přijďte se k nám naučit různým výtvarným technikám. Každý měsíc pro
Vás máme připravená různá tvoření. Na tvoření je nutné se telefonicky
objednat do 22. 6. 2017 na tel: 774 950 671.
Jaký materiál si na šití máte připravit a jednotlivá témata dílny se dozvíte
na webové adrese http:/salek-michy.blogspot.cz/. Na seminář budete potřebovat i svůj šicí stoj. Cena: 200 Kč.

Vzpomínkové slovo starosty I. Kůse a faráře M. Vymětala u sochy mistra Jana
Husa. Připomenutí výročí 500 let od veřejného vystoupení Martina Lutera.

Husovo náměstí

ZŠ Jungmannova - Rozloučení s vystupujícími žáky
ST

29.

13:00

Cestovatelka Martina Vítková nás tentokrát zavede do Norska - 400 km
za polárním kruhem.

Divadelní představení pro děti.

KD Plzeňka

Vzpomínka na mistra Jana Husa
ST

Koncert na závěr studia sólového zpěvu při SZUŠ Dr. Lidinské

Vystoupení na zakončení školního roku.

KD Plzeňka

PÁ - SO

Přijďte se potěšit nákupem nějaké originální maličkosti. Na jarmarku naleznete nejrůznější vyráběné dekorace, bytové doplňky, košíky, šperky, oděvy pro malé i velké, ale také hračky.
Sobota s pivovarem Lobkowicz, hudební vystupení, program pro děti. Zdice.
Na Stezce Babky bylinkářky poznáte kromě bylinek i koření našich babiček, v její chýši si vyrobíte hojivou mastičku. Dozvíte se jak to je se ztraceným pokladem v Brdatkách.
Městské slavnosti na Husově nám. a Havlíčkově ul., Promenáda Bohéma
na Barrandově nám. a otevřené výtvarné dílny v Muzeu berounské keramiky. Více na str. 8.
Světské madrigaly a instrument. skladby v podání Českých madrigalistů
a hostujících souborů, vstupné dobrovolné. Srdečně zve spolek Pojďte
a uvidíte, email: pojdteauvidite@gmail.com.
Výstava připomínající dramata povodní, které napáchaly škody ve městě i jeho
okolí, doplněná o fotografické záběry řeky pokojné a přívětivé. Trvá do 25. 9. 2017.

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku.

Muzeum berounské keramiky. ČT od 17:00, trvá do 3. 9. 2017.
Vernisáž výstavy porcelánu Heleny Ladové Liškové
ZŠ Beroun - Závodí slavností rozloučení s žáky 9. roč.
ČT

17:00

KD Plzeňka

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku.

Retro večery U Madly

2. 6. - Dj Jiří Pergl; 3. 6., 24. 6. - Dj Tomáš Mašek; 9. 6., 23. 6. - Dj Martin
Šmíd; 10. 6., 17. 6. - Dj Harwey; 16. 6. - Retro Dj Zdeněk Vranovský
Červen Taneční pátky a soboty U Štiky
2. 6., 3. 6., 17. 6. - DJ Jarda Petarda – disco; 9. 6. - Duo Melody – živá hudba;
10. 6., 24. 6. - DJ Pupík – rock & disco; 16. 6. - DJ JAY-R & DJ Jarda Petarda
PÁ- SO
20:00 - 02:00 Restaurace U Štiky
– disco; 23. 6. - Sortiment – živá hudba; 30. 6. - DJ Lukáš – disco
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě úterý, kdy probíhají pravidelné kurzy. Volné místo v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Zájemci se mohou přihlásit v Muzeu berounské keramiky. Více
informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Muzeum berounské keramiky opět vyhlašuje 3D soutěž pro veřejnost. Soutěž na téma „Já a hudba“ u příležitosti 35. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. Uzávěrka soutěže: 30. června 2017.
Vyhlášení výsledků soutěže: 8. 10. 2017 před zahajovacím koncertem Prologu Mezinárodního hudebního festivalu Talichova Berouna
Městské informační centrum oznamuje příznivcům cestovatelských besed, že letos bude opět v období od června do srpna letní přestávka. Znovu se
uvidíme v září. Zároveň uvítáme další cestovatele, kteří by rádi o svých cestách vyprávěli. V případě zájmu kontaktuje Městské informační centrum,
mic@mkcberoun.cz.
O víkendech a svátcích můžete navštívit nově otevřené Muzeum Hořovicka, pobočku Muzea Českého krasu. Sobota, neděle a svátky: 10:00 - 12:00
a 12:30 - 16:00.
Pokračující výstavy: Fotopoznávání (Kavárna Jiná káva, do 3. 7. 2017); Chráněná krajinná oblast Český kras a flóra Českého krasu (Domov seniorů
TGM do 15. 6. 2017), Bohunka Waageová Andělé (kostel sv. Jana Nepomuckého na Tetíně, do 31. 10. 2017)
PÁ- SO

20:00 - 02:00

n Výstavy
www.mesto-beroun.cz

Retro Bar U Madly

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce
10

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.

SO

NE

5.

PO

6.

ÚT

7.

ST

8.

ČT

9.

PÁ

10.

11.

12.

13.

14.

SO

NE

ST

16.

PÁ

17.

SO

18.

NE

19.

PO
ÚT

21.

ST

22.

ČT

24.

čas

PÁ

SO

popis

Wonder Woman 3D

USA

141

Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže zastavit hrozbu, jenž předpověděl havarovaný pilot.

17:30

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D

USA

120

Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, se ocitá tváří v tvář bandě smrtících
pirátů.

20:00

Zahradnictví: Rodinný přítel

ČR

120

Melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Hrají: A. Geislerová, O. Sokol, J. Macháček a další

15:30

Příšerky pod hladinou

Špan

92

Veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají roztodivní tvorové z hlubin.

17:30

Strážci galaxie Vol 2. 3D

USA

136

Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla.

20:15

Wonder Woman

USA

141

Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže zastavit hrozbu, jenž předpověděl havarovaný pilot.

15:30

Mimi šéf

USA

97

Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek sice působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen.

18:30

Z Paříže do Paříže

FR/Kan

110

Dva malí bratři Maurice a Joseph utíkají z Paříže na jih Francie. Jsou židé a žijí v nacisty okupované zóně.

17:30

Wonder Woman 3D

USA

141

Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže zastavit hrozbu, jenž předpověděl havarovaný pilot.

20:15

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
(titulky)

USA

141

Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, se ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátů.

VB/Aus

126

Když se Artušovi podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama.

Dán

90

Dámy ale v bláznivé černočerné komedii ještě neřekly poslední slovo!

17:30

Král Artuš: Legenda o meči 3D

20:00

Zabijáci z maloměsta

17:30

Tehdy spolu

ČR

75

Příběh vypráví o Terezce Zágorové, která se na Valašsku ukrývá před hrozbou deportace v období II. světové války.

20:00

Wonder Woman

USA

141

Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže zastavit hrozbu, jenž předpověděl havarovaný pilot.

15:30

Rychle a zběsile 8

USA

136

Proti „rodině“ bude stát nejen velmi schopná a nebezpečná hackerka, ale zcela překvapivě také jeden z jejích členů.

18:30

Mumie 3D

USA

115

Když ležíte celá století zafačovaní gázou, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného, třeba zničit svět.

17:30

Z Paříže do Paříže

FR/Kan

110

Dva malí bratři Maurice a Joseph utíkají z Paříže na jih Francie. Jsou židé a žijí v nacisty okupované zóně.

20:00

Vetřelec Covenant

USA

122

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou.

15:30

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

USA

97

Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává s kamarády na napínavou pouť Zakázaným lesem.

17:30

Wonder Woman 3D

USA

141

Diana opouští bezpečí domova s přesvědčením, že dokáže zastavit hrozbu, jenž předpověděl havarovaný pilot.

20:15

Mumie 3D (titulky)

USA

115

Když ležíte celá století zafačovaní gázou, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného, třeba zničit svět.

15:30

Špunti na vodě

ČR

83

Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů.

18:30

Zahradnictví: Rodinný přítel

ČR

120

Melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Hrají: A. Geislerová, O. Sokol, J. Macháček a další

17:30

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta

USA

120

Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, se ocitá tváří v tvář bandě smrtících
pirátů.

20.00

Smrtihlav

FR/VB/
Bel

119

Tento film se zaměřuje hlavně na Heydricha. Ten zde není pouhým předmětem atentátu, ale důležitou aktivní
postavou.

17:30

Mumie 3D

USA

115

Když ležíte celá století zafačovaní gázou, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného, třeba zničit svět.

20:00

Skokan

ČR

94

V televizi mluví o festivalu v Cannes. Nějaký opilec tam prý dostal cenu za film a stal se hvězdou. Jasně, jede se
do Cannes!

17:30

Z Paříže do Paříže

FR/Kan

110

Dva malí bratři Maurice a Joseph utíkají z Paříže na jih Francie. Neprožívají však dobrodružství– jsou židé a žijí
v nacisty okupované zóně.

ÚT

ČT

23.

název

18:30

PO

15.

20.

začátek

20:00

Strážci galaxie Vol. 2 (titulky)

USA

136

Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla.

15:30

The Circle

USA

90

Ohromena ideály a vzájemností se na návrh samotného šéfa Circle (Tom Hanks) zapojí do experimentu.

18:30

Pobřežní hlídka

USA

119

Mitch (D. Johnson) je chlap jako hora se silným morálním kompasem. Je to prostě naprostý opak Matta Brodyho
(Z. Efron).

17:30

Král Artuš: Legenda o meči

VB/Aus

126

Když se Artušovi podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama.

20:00

Mumie 3D

USA

115

Když ležíte celá století zafačovaní gázou, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného, třeba zničit svět.

15:30

Auta 3 3D

USA

100

Závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu.

17:30

Extrémní rychlost

FR

94

Příběh dvou bratrů, kteří cestují za novou zakázkou na jih Francie. Rychle a zběsile je minulostí!

20:00

Pobřežní hlídka

USA

119

Mitch je chlap jako hora se silným morálním kompasem. Je to prostě naprostý opak Matta Brodyho.

15:30

Auta 3

USA

100

Závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu.

18:30

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta 3D

USA

120

Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, se ocitá tváří v tvář bandě smrtících
pirátů.

17:30

Pobřežní hlídka

USA

119

Mitch je chlap jako hora se silným morálním kompasem. Je to prostě naprostý opak Matta Brodyho.

20:00

Extrémní rychlost

FR

94

Příběh dvou bratrů, kteří cestují za novou zakázkou na jih Francie. Rychle a zběsile je minulostí!

17:30

Město 44 (den polského filmu)

Pol

127

Příběhy mladých lidí, kteří žijí své životy jako by každý den měl být jejich posledním.

20:00

Polski film (den polského filmu)

ČR/Pol

113

T. Matonoha, P. Liška, J. Polášek a M. Daniel – se rozhodli natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií.

17:30

Vetřelec Covenant

USA

122

Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou.

20:00

Mumie (titulky)

USA

115

Když ležíte celá století zafačovaní gázou, musí ve vás nečekaná svoboda probudit touhu udělat něco mimořádného, třeba zničit svět.

15:30

Zahradnictví: Rodinný přítel

ČR

120

Melodrama odehrávající se ve 40. letech za německé okupace. Hrají: A. Geislerová, O. Sokol, J. Macháček a další

18:30

Transformers: Poslední rytíř 3D

USA

140

Nový díl veleúspěšné série v režii skvělého Michela Baye, který opět dokázal, že akční žánr je přesně jeho parketa.

17:30

Holky na tahu

USA

97

Jejich nespoutané řádění nabere zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra.

20:00

Pobřežní hlídka

USA

119

Mitch je chlap jako hora se silným morálním kompasem. Je to prostě naprostý opak Matta Brodyho.

15:30

Auta 3

USA

100

Závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu.

17:30

Transformers: Poslední rytíř 3D

USA

140

Nový díl veleúspěšné série v režii skvělého Michela Baye, který opět dokázal, že akční žánr je přesně jeho parketa.

20:15

Holky na tahu

USA

97

Jejich nespoutané řádění nabere zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra.

www.mesto-beroun.cz
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25.

NE

26.

PO

27.

ÚT

28.

ST

29.
30.

15:30

Auta 3 3D

USA

100

18:30

Extrémní rychlost

FR

94

Závoďák Blesk McQueen z ničeho nic zjistí, že ho nová generace závodních aut poslala mimo závodní dráhu.
Příběh dvou bratrů, kteří cestují za novou zakázkou na jih Francie. Rychle a zběsile je minulostí!

17:30

Holky na tahu

USA

97

Jejich nespoutané řádění nabere zlověstný směr poté, co se jim nešťastnou náhodou podaří zabít striptéra.

20:00

Král Belgičanů

Bel/Niz/
Bulh

94

S pomocí britského filmaře a tanečnic z bulharského folklórního souboru se králi a jeho doprovodu podaří utéct
přes hranice.

17:30

Strážci galaxie Vol 2.

USA

136

Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla.

FR/VB/
Bel

119

Tento film se zaměřuje hlavně na Heydricha. Ten zde není pouhým předmětem atentátu, ale důležitou aktivní
postavou.

20:15

Smrtihlav

17:30

Extrémní rychlost

FR

94

Příběh dvou bratrů, kteří cestují za novou zakázkou na jih Francie. Rychle a zběsile je minulostí!

20:00

Transformers: Poslední rytíř (titulky)

USA

140

Nový díl veleúspěšné série v režii skvělého Michela Baye, který opět dokázal, že akční žánr je přesně jeho parketa.

ČT

18:30

Všechno úplně všechno

USA

96

Film o dívce, která je alergická na vše kolem ní. Tato vzácná choroba ji omezuje jen na pohyb doma.

PÁ

19:00

Transformers: Poslední rytíř

USA

140

Nový díl veleúspěšné série v režii skvělého Michela Baye, který opět dokázal, že akční žánr je přesně jeho parketa.

83

Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů.

Letní kino Beroun
30.

PÁ

21:30

Špunti na vodě

ČR

Město Beroun a složky integrovaného záchranného systému Vás zvou na

D
E
N BEZPEČÍ

pátek 9. června 2017 od 9:00 do 16:00

kemp Beroun (Na hrázi, Beroun - Závodí)
PrograM:
9:15 - 9:30 a 13:50 - 14:10 ukázka sebeobrany Městská policie Beroun a Hasičský záchranný
sbor Středočeského kraje – Územní odbor Beroun
9:30 - 10:10 a 12:40 - 13:00 ukázka zadržení pachatele zásahovou jednotkou Policie ČR z vrtulníku
10:20 - 10:50 a 12:10 - 12:30 ukázka výcviku služebních psů – psovodi Policie ČR
11:10 - 11:30
ukázka společného zásahu Městské policie Beroun a Hasičského
záchranného sboru Středočeského kraje – Územní odbor Beroun
11:40 - 12:00 a 13:10 - 13:40 ukázka techniky Policie ČR – Dálniční oddělení Rudná
14:20 - 14:40
ukázka výcviku psů – Základní kynologická organizace Beroun
15:00 - 15:40
ukázka záchrany na vodní hladině – Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje – Územní odbor Beroun
Soutěž PrVNÍ PoMoci - dopoledne soutěž pro žáky ZŠ, kteří navštěvují kroužek mladého zdravotníka; odpoledne zpřístupnění
stanovišť včetně maskovaných zranění veřejnosti, malý kurz první pomoci pod vedením lektorů ČČk Beroun.
BěhEM cElého DNE:

l město Beroun, Městská policie Beroun l BESIP TEAM - nárazová plošina s následným otočením vozidla kolem osy, trenažery pro jízdu osobním
automobilem a motocyklem, chůze s brýlemi – simulace opilosti řidiče l ukázka techniky Hasičského záchranného sboru a techniky Policie ČR moto, Superb, služební vozidla l Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje l Autoškola Zavadilka – jízda zručnosti dětí na kolech
l Auto Masarik s.r.o. l Česká průmyslová zdravotní pojišťovna l Český červený kříž l Četnická stanice Nová Huť pod Nižborem l Dům dětí
a mládeže Beroun l Magdaléna o.p.s. l Pro zdraví 21 z.ú. l Technické služby Beroun l Základní kynologická organizace Beroun l Břenda velkoobchod s.r.o. – mechanické zabezpečení vstupů budov/bytů

od 19:00 v kempu Na hrázi koncert rockové skupiny kEkS
PartNEři akcE
www.mesto-beroun.cz
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Volný čas
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Telefon: 603 118 870
email: martina@open-english-beroun.cz
Pro děti: Letní kurz ve formě příměstského tábora – 10 hodin anj za týden. 24.- 28.7. Cena
2950 Kč, pro účastníky našich kurzů sleva.
Pro dospělé: Angličtina po telefonu, intenzivně. Nejen, abyste se domluvili na dovolené,
uměli si objednat jídlo, zeptat se na cestu,
věděli, co Vám říkají na letišti? Individuálně
pro Vás na míru dle Vašeho času a tempa.
Facebook – Open English Beroun.
B FITNESS - studio zdravého pohybu,
Beroun, Plzeňská 174/55 (na světelné
křižovatce u Tiby, bývalý Čtyřlístek)
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
email: info@bfitnessberoun.cz
Fitness studio je zaměřené na CVIČENÍ PRO
ŽENY formou nekonečného kruhového
tréninku - bez nutnosti rezervace. Přijďte
kdykoli během otevírací doby. Otevřeno je
každý všední den 15:00 – 21:00, ÚT 15:00
– 19:00 a v NE 16:00 -19:00. Kromě kruhového tréninku ve fitness nabízíme lekce
TABATY (intenzivní intervalový trénink)
a lekce ZDRAVÁ ZÁDA. Každou ST 10:00
-12:00 cvičení s možností hlídání dětí. Více
info na webu.
Dětský koutek Krteček
Sadová 731 (u KD Plzeňka), Beroun
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
email: petra.patricie@seznam.cz
Jsme soukromé JESLE od 6 měsíců kdy chůva má max 2 děti. ŠKOLKA pro děti od 2 let.
Kroužky tvoření,výroba mýdel, olejů a soli,
keramika s pecí, zvířátková joga, rybaření,
včelaření, doprovody na jiné aktivity. Chůva
dochází do domácnosti i v případě nemoci.
Celé léto budou probíhat příměstské tábory. Pobytové tábory v krásné přírodě u lesa
do 10 km od Berouna s bazénem se spoustou aktivit 1 turnus: 24. 7. - 28. 7., 2 turnus:
31. 7. - 4. 8. cena 3000 Kč.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
email: ddmberoun@ddmberoun.cz
Dům dětí a mládeže Beroun je příspěvková organizace, která v průběhu školního
roku nabízí keramické, chemické, výtvarné,
hudební, sportovní kroužky, počítačový
kroužek a modeláře. S výtvarnými, keramickými a chemickými semináři dojíždíme
do MŠ, ZŠ a školních družin. Každoročně
o letních prázdninách pořádáme několik
příměstských táboru a letní pobytový tábor
v Čimelicích.
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
email: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum FAMILY
SPINNING BEROUN Vás zve do rodinného
prostředí, kde na Vás čeká 70ti minutová
lekce spinningu (60 minut spinning + 10
minut protažení) nebo lekce SPINBODY
(spinning + posilování nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Více na webu.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle
Telefon: 608 885 182
email:,marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo Gymnázium, vchod ze dvora
Marcela Bergerová. Po 19:00 – 20:00.
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.

www.mesto-beroun.cz

Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
email: skola@jshv.cz
Vstupujeme do již 28. školního roku: tradice
– zkušenosti – reference! ZÁPISY pro nový
školní rok 2017/18 probíhají od 5. června
2017. Kurzy pro děti od 4 let až po dospělé.
V Berouně, Hořovicích a Litni. Naše tipy pro
děti, juniory a dospělé: konverzační kurzy
angličtiny s rodilým mluvčím a přípravné
kurzy ke cambridgeským zkouškám; přípravné kurzy k maturitě. Slevy 50% v rámci
akce „Chodí celá rodina!“. ZÁPISY do letních
kurzů probíhají – intenzivní týdenní kurzy
(PO-PÁ dopoledne) pro děti a juniory (ANG,
NĚM, FRAN, ŠPAŇ), konverzační s rodilým
mluvčím (ANG). Garantujeme max. 10 osob
ve skupině! Zápisy denně v kanceláři nebo
telefonicky či emailem.
Jazyková škola Henrietty Mottlové
www.jazykovaskola.kvalitne.cz
Telefon: 724 358 518
email: henrietta.mottlova@seznam.cz
Příprava ke Cambridge zkouškám. Kurzy
probíhají na místních školách a v jazykové škole. Cena na celý rok 2150 Kč – YLE,
3150 Kč KET, PET, FCE,CAE.
Kundalíni jóga - Pro zdraví a radost
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
email: kjberoun@gmail.com
Otevřené lekce kundalíni jógy zaměřené
na probuzení vitality a radostného přístupu
k životu. Postupné zvyšování náročnosti,
osvojení základů meditace, dychu ohně, pranajámy, jedinečností kundalíni jógových prvků. Cílem je posílit tělo, zvýšit vitalitu a plně
prožívat život. Vhodné i pro začátečníky.
Každé pondělí od 18:30 v podkrovním sále
TJ Sokol Beroun, Tyršova 510. Cena za jednorázové vstupné : 180 Kč, předplatné 160
Kč.. Lekce trvá 90 minut. Podložku sebou.
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
email: lbdk@seznam.cz
Zápisy do studijní skupiny pro I. stupeň ZŠ
(možnost i pro domškoláky na určité dny)
probíhá i během června (rezervovat termín
předem).Poslední volná místa na letní příměstské tábory, přihlášky najdete na našem
webu. Maminky s dětmi mladšími tří let
zveme do klubu Jozífek – středy od 8:30
do 11:30. Více info na webu.
Městské školní hřiště Hlinky
Hřiště slouží berounským školákům i široké
veřejnosti. Hřiště prošlo v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomu je nyní určeno
pro lehkou atletiku, hokejbal, in-line hokej,
florbal, malou kopanou, házenou, tenis,
stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal
i streetbal. Zařízení půjčuje sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí - šatny
s uzamykatelnými skříňkami, sprchy a nabízí i občerstvení. Díky osvětlení v areálu je
po předchozím objednání sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce mimo
jiné stolní tenis. Rezervace: 311 740 153.
Move&Food
www.moveandfood.cz
Telefon: 731 575 531
email: annor@centrum.cz
Pokud nestíháte plnit novoroční předsevzetí
o pevném těle, je pro Vás řešením unikátní permanentka „Bikiny“. V nabídce jsou
2 balíčky cvičení (10 či 15 vstupů) včetně
konzultace o výživě a dalšími bonusy. Více
na webu. Cvičení probíhá v soukromí v malém počtu zákazníků - kapacita studia je 8
osob. Na lekce je nutné se předem objednat.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700, 311 510 541
email: info@rcslunecnice.cz

Kurz první pomoci 1. června 16:00 -17:30
je zaměřený na poskytnutí první pomoci
dětem 0-13 let. Malý Einstein 8. června
10:00 -11:30 vývoj rozumových schopností
u dětí, vhodné hračky, knížky, hra a činnosti
pro jednotlivé vývojové etapy. Psychosomatika-nástroj k uzdravení 12. června 18:00
– 20:00 vede Dana Burandová. Vědecká
detektivka 17. června – bádání, zkoumání
a pokusy pro předškoláky i školáky.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
email: michaela@samaya.cz
Nově otevíráme kurz jógy v těhotenství
(každé úterý od 9:00-10:00). Přijďte poznávat své nenarozené miminko a nalaďte se
na stejnou vlnu, po které spolu poplujete.
Dále nabízíme široké spektrum lekcí jógy
(jemná, dynamická, pro muže, pro juniory
i seniory, jin jóga aj.). Aktuálně je volné místo na nově přidaných kurzech hatha jógy
(i pro začátečníky) ve ST od 20:00 a v NE
od 18:00,. Informace poskytne Pavla, pavla@samaya.cz. A pátky je u nás ve studiu
skvělá masérka s praxí rehabilitační sestry.
Více na www.masazehostomice.cz. V prodeji jsou vstupenky na berounský JÓGOVÝ
FESTIVAL, www.jogovyfestival.cz.
SPORT EDEN BEROUN
Pod Homolkou 1482, Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
email: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: Dětská golfová akademie je určena dětem od 5 let věku. Účastníci
golfové akademie 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. Cena od 700 Kč/měsíc.
Dětská tenisová akademie: Dětská tenisová
akademie je zaměřena na děti a mládež od 5
do 16 let věku. Tvoří ji oddíly babytenisu, minitenisu, mladších i starších žáků a kadetů,
které naše centrum reprezentují v soutěžích
Českého tenisového svazu. Cena od 500 Kč/
měsíc. Florbalový oddíl Sport Eden Beroun:
Florbalový oddíl má k dispozici multifunkční
halu sportovního centra, a zaměřuje se především na práci s dětmi ve věku 6-16 let, ale
i na dospělé. Cena od 500 Kč/měsíc. Dětské
badmintonová akademie - nově vznikla v našem centru i Dětská badmintonová akademie.
Tento krásný sport si v poslední době oblíbilo čím dál více dětí. Cena od 500 Kč/měsíc.
Dětský aerobik/Zumba - kurz ve kterém se
budeme s dětmi hýbat zábavnou formou
a na chytlavou hudbu! Cena od 250 Kč/měsíc.
Lezecký kroužek - novinka 2017 - sportovní
lezení je sportem s rychle rostoucí oblibou,
který komplexně procvičuje tělo, všechno potřebné vybavení Vám zdarma zapůjčíme. Cena
od 600 Kč/měsíc. Rozvrhy cvičení pro dospělé
a více infomací na webu.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis,
volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná,
běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál
je v týdnu otevřen od 15:00 do 21:00.
Na sobotu či neděli je nutno si kurt objednat dopředu. Objednávka dopředu je
možná i v týdnu. Kurt bude potom určitě
váš. Miniposilovna také k dispozici. Možnost
sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče apod.
Objednávky na 311 622 572, 702 071 312
po 15:00 nebo hriste@2zsberoun.cz.
Strollering - tak trochu jiná procházka
www.strollering.cz
Telefon: 603 340 573
email: lucie_klimova@centrum.cz
Cvičení s kočárky pro maminky, které chtějí
dělat něco pro sebe a zároveň být se svými
dětmi. Cvičí se v pondělí od 10:00 na cyklostezce na Srbsko a ve čtvrtek od 10:00 na cyklostezce u Litavky. Více informací u lektorky
Lucie Němečkové na uvedeném tel.

Studio KaLa
www.studio-kala.cz
Aktivity a kroužky pro děti předškolního
i školního věku. Využít můžete Herničku
se zázemím a dále relaxační část obsahující např. kosmetiku, pedikúru, manikúru,
masáže a kadeřnictví. KROUŽKY PRO DĚTI:
Hudební škola Yamaha – Hrátky s Robátky
4 – 18 měsíců, První krůčky k hudbě 1,5 – 4
roky, Rytmické krůčky 4 – 6 let. Výuka cizích
jazyků – Angličtina s rodilou mluvčí . Jóga
pro děti od 4 – 7 let a 7 – 12 let. Cvičeníčko
pro miminka od 6týdnů – 10 měsíců. Cvičeníčko s batolátky od 10 měsíců – 1,5 let.
Cvičeníčko s říkadly 1,5 – 3 roky. Baby jóga
s říkadly. Hudebně – dramatický kroužek.
Tanečky. Logopedické kroužky. PŘÍMĚSTSKÉ
TÁBORY LÉTO 2017. AKTIVITY PRO RODIČE:
Tae Bo, výuka cizích jazyků – španělština,
jóga, pilatek, terapeutická poradna.
Studio Kytka s.r.o.
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222, 602 549 864
email: kytkama@seznam.cz
Zapisujeme děti do MŠ Kytka s.r.o. na školní
rok 2017/18 - Od 15.6. 2017 probíhají zápisy do kurzů 9-12/17 plavání miminek a dětí
od 6 měs. do 6 let a předškoláčků 4 – 7 let
v Akádě - Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně - Rodinná
plavání, Aqua-aerobik s hlídáním dětí, Cvičení
v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou,
služby porodní asistentky - Letní školka s Katkou a s plaváním proběhne 24. - 28. 7. - Letní
školka s Katkou a s keramikou proběhne 31.
7 – 4. 8. - Letní školka s Maruškou a se zvířátky proběhne 7. – 11. 8. - Letní školka s Maruškou a plaváním proběhne 14. – 18. 8. - Letní
plavecké soustředění s Jolanou proběhne 14.
– 18. 8. Přihlášky do letních školek a na letní
soustředění přijímáme průběžně - informace
na www.studio-kytka.cz.
Super kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
email: michal@superkruhac.cz
Kruhový trénink pro každého, kdo se chce
cítit a vypadat super! Široká nabídka tréninků pro záčátečníky i pokročilé. Přátelská
atmosféra a super parta lidí. To musíš zkusit! První vstup máš zdarma! https://www.
facebook.com/superkruhac/?fref=ts
Těhotenská jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
email: kjberoun@gmail.com
Pravidelné lekce gravidjógy pro budoucí
maminky, každé ÚT v Yogaway od 17:30
do 18:30. 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. Termíny v létě: 11/18. a 8/15. 8. 2017.
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
www.lokomotivaberoun.cz.
Telefon: 311 626 950
email: info@lokomotivaberoun.cz
Otevřeno PO - PÁ 8:00 – 22:00, SO a NE 8:00
– 20:00. Trvale snížené ceny na slender stoly
a vacushape! Možnost platby kartou. Přehledy oddílů a akcí pro veřejnost na webu.
Vzdělávací centrum BRILANT
www.brilant.net
Telefon: 702 835 036
email: info@brilant.net
Individuální či skupinová výuka - max. 4 osoby
ve skupině. Příprava na maturitu z AJ a MA.
Příprava k získání mezinárodního certifikátu
pro studium a práci v zahraničí TOEFL, IELTS,
Cambridge - FCE, CAE. Příprava ke zkouškám
z AJ pro děti Cambridge YLE. Příprava na certifikaci KET a FCE jako alternativu maturity z AJ
(některé SŠ a gymnázia uznávají certifikát jako
složení státní maturity). Doučování angličtiny,
němčiny, matematiky, fyziky, češtiny apod.
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Z usnesení Rady města Beroun dne 3. 5. 2017
RM schvaluje program schůze RM dne 3. 5. 2017.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2017 ze zasedání komise životního prostředí,
konaného dne 3.4.2017.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2017 ze zasedání komise životního prostředí,
konaného dne 24.4.2017.
RM bere na vědomí Plán odpadového hospodářství města Beroun a souhlasí
s jeho předložením Krajskému úřadu Středočeského kraje k připomínkování.
RM bere na vědomí informaci o výhledu počtu žáků v berounských základních
a mateřských školách – aktualizace. RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit v součinnosti s vedoucími odboru majetku a investic a odboru
územního plánování a regionálního rozvoje vytvořit variantní návrh na potřebné
navýšení kapacit mateřských škol v termínu do 30. 9. 2017.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2017 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní
dotace, konaného dne 11. 4. 2017
RM bere na vědomí informaci o zhodnocení slavnostního předávání cen audiovizuální tvorby za uplynulý kalendářní rok TRILOBIT 2017. RM schvaluje Smlouvu
o spolupráci při zajišťování přípravy a udělování audiovizuálních cen TRILOBIT.
RM bere na vědomí zprávu ředitelky Městského kulturního centra Beroun
Mgr. Kateřiny Masopustové o činnosti příspěvkové organizace Městského kulturního centra Beroun za r. 2016.
Rada města konstatuje, že Městské kulturní centrum Beroun plní svoje poslání
a přispívá k obohacení kulturního života ve městě.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 17. 10. 2016
na akci „Stavební úpravy ulic Mařákova, Mošnova – Beroun Závodí“ mezi městem Beroun a společností ROBSTAV stavby k.s., se sídlem Pražská 483, Pražské
předměstí, 397 01 Písek, IČ: 27430774, v předloženém znění.
RM ruší bod 2. svého usnesení č. 217/2015 ze dne 1. 4. 2015. RM souhlasí
s uzavřením Dohody o zaplacení nákladů mezi městem Beroun jako stavebníkem, společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ: 04084063, se
sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, jako vlastníkem sítí elektronických komunikací a společností STRABAG a.s., IČ: 60838744, se sídlem Praha
-5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, jako dodavatelem, v předloženém znění.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením kupní smlouvy na koupi stavby cyklostezky v k.ú. Zdejcina, k.ú. Beroun, k.ú. Hýskov mezi obcí Nižbor, IČ: 00233641,
se sídlem 26705 Nižbor, Křivoklátská 26 (jako prodávajícím) a městem Beroun
(jako kupujícím), v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru propachtovat areál Autokempu - pozemky
p.č.: st. 2208/1, jehož součástí je stavba ubytovacího zařízení (recepce s ubytovnou),st. 7320, jehož součástí je stavba občanského vybavení (bufet s terasou),
st. 7321, jehož součástí je stavba občanské vybavenosti (sociální zařízení pro
kemp),st. 7322, jehož součástí je stavba občanského vybavení (sociální zařízení
pro bufet),st. 7323, jehož součástí je stavba občanského vybavení (půjčovna
kol),st. 7319, jehož součástí je jiná stavba (amfiteátr), 1967/1, 1969/1, 1969/2,
1970/1, 1974/1, 1974/2, 1974/3, 1974/4, 1974/5, 1974/6, 2183/2, st.
2220/1, vše v obci a k.ú. Beroun, formou Veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku „Propachtování areálu Autokempu na adrese: Na Hrázi, Beroun-Závodí,
266 01 Beroun“ a schvaluje podmínky této veřejné soutěže, v radou města
v upraveném znění. RM jmenuje hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek pro výše uvedenou veřejnou soutěž.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města směnit pozemky st. 2228, jehož
součástí je stavba bez čp/če tech. vyb., p.č. 161/24, p.č. 161/25, p.č. 161/26,
p.č. 161/27, p.č. 161/30, p.č. 161/31,
p.č. 162/15, p.č. 162/49, p.č. 820/25, p.č. 847/12, p.č. 847/14, p.č. 847/15, p.č.
849/52, p.č. 2231/10, p.č. 2375/1, p.č. 2375/2 a části pozemků p.č. 849/42,
p.č. 2375/4, p.č. 2375/5, p.č. 2376/1, p.č. 2376/5, p.č. 2376/7, vše v k.ú. Beroun, podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru směnit pozemky p.č. 888/56 a p.č. 888/49
o výměře 759 m2 (nová výměra vznikla na základě geometrického plánu), oba
v k.ú. Beroun podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p.č. 25/1 v k.ú.
Jarov u Berouna, podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p.č. 6672 v k.ú.
Beroun.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města vypůjčit část nebytových prostor,
nacházejících se v přízemí budovy Domova penzionu pro důchodce, na adrese
Na Parkáně 111, Beroun – Město, podle předloženého zákresu.
RM bere na vědomí předloženou Informaci o připravenosti údržby zeleně v sezóně 2017.
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RM souhlasí s předloženými Zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Plynová
kotelna v objektu Městské knihovny Beroun“, na základě nichž bude zpracována zadávací dokumentace. RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro
posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude plnit
funkci komise pro otevírání obálek. RM bere na vědomí zápis č. 1/2017 ze
zasedání komise dopravy, konaného dne 5. 4. 2017.
RM po projednání schvaluje Pravidla pro umisťování restauračních předzahrádek v Městské památkové zóně Beroun, v předloženém znění.
RM vydává nařízení č. 3/2017, kterým se mění nařízení č. 4/2014, kterým se
vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2014, č. 1/2015, č. 2/2015, č. 3/2015,
č. 2/2016, č. 3/2016 a č. 4/2016, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o poskytování služeb č.
203-11-002 mezi městem Beroun a společnostmi Parkování Beroun s.r.o., se
sídlem Politických vězňů 1940, Beroun-Město, 266 01, IČ: 05030650, a City
Parking Group s.r.o., se sídlem Malešická 2679/49, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ:
28968506, v předloženém znění.
RM odvolává MgA. Andreu Borovskou a Vladimíra Čápa z funkce členů Komise
pro kulturu a kulturní dotace. RM jmenuje Lenku Kuhar Daňhelovou členkou
a předsedkyní Komise pro kulturu a kulturní dotace a PhDr. Kláru Beránkovou, Mgr. Karolínu Bostlovou a MUDr. Vladimíra Kasla členy Komise pro kulturu
a kulturní dotace.
RM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka dne 28. 3.
2017.

Z usnesení Rady města Beroun dne 10. 5. 2017
RM schvaluje program schůze RM dne 10. 5. 2017.
RM bere na vědomí zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecké komise konaného dne 27. 3. 2017.
RM souhlasí s předloženým návrhem zápisu do kroniky města Beroun za rok
2016.
RM ukládá vedoucí Odboru školství a volnočasových aktivit, aby v součinnosti
s předsedou Komise pro sport a sportovní dotace vytvořila pracovní skupinu
ke zpracování koncepce podpory sportu ve městě Beroun na další období. RM
žádá předsedu Komise pro sport a sportovní dotace o součinnost s vedoucí Odboru školství a volnočasových aktivit při zpracování koncepce podpory sportu
ve městě Beroun na další období.
RM nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace ve výši 6.000,-Kč na akci 7. ročník
tenisového turnaje hokejistů Hokejka cup 2017 panu L. D., bytem Beroun 2.
RM nesouhlasí s poskytnutím finanční dotace zákonnému zástupci Š. H. –
MUDr. M. H., oba bytem Loděnice u Berouna na akci MS v šachu mládeže (kadetů), který se koná v Brazílii.
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2017 z jednání Komise pro sport a sportovní
dotace, konaného dne 2. 5. 2017.
RM schvaluje Plán práce Komise pro sport a sportovní dotace na rok 2017.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Berouna nad akcí „GRANDPRIX BEROUN 2017“ pořádanou panem Tomášem Vintrem, nar. 22. 5. 1981, bytem
Dělnická 301/35, 170 00 Praha 7, která se uskuteční dne 24. 6. 2017. RM
doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím finanční dotace panu Tomáši Vintrovi,
bytem Praha 7, ve výši 90.000,- Kč na akci „GRANDPRIX BEROUN 2017“, která
se uskuteční dne 24. 6. 2017, z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, organizace 3118 - Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace spolku Piranhas Beroun z.s., IČ:
03810852, se sídlem U Židovského hřbitova 373, Beroun – Město, 266 01 Beroun, ve výši 5.000,- Kč na akci „Rodinný den s baseballem a softballem“, která
se uskuteční 4. 6. 2017 z § 34 – Tělovýchova a zájmová činnost, organizace
3118 - Významné sportovní akce a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
RM schvaluje účetní závěrku Městské knihovny Beroun, IČ 00065285, se sídlem
U Kasáren 813, 266 01 Beroun, za účetní období roku 2016.
RM schvaluje účetní závěrku Městského kulturního centra, IČ 00335371, se
sídlem Holandská 118, 266 01 Beroun - Centrum, za účetní období roku 2016.
RM schvaluje účetní závěrku Domova penzionu pro důchodce Beroun, IČ
47559969, se sídlem Na Parkáně č.p. 111, 266 01 Beroun - Město, za účetní
období roku 2016.
RM souhlasí s pronájmem prodejního stánku umístěného na pozemku p.č.
60/1 v k.ú. Beroun a s uzavřením smlouvy o nájmu se společností SB s.r.o., IČ:
63672413, se sídlem Mimoňská 625/7, Prosek, 190 00 Praha 9, za cenu 66.000,Kč/rok + úhradu el. energie, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou.
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RM vyhlašuje nabídku společnosti OTISTAV s.r.o., IČ 24832898, se sídlem Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9, jako nejvhodnější v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ pod Homolkou - Oprava stávajících
rozvodů TZB – 1. etapa“. Nabídková cena je 4.283.994,94 Kč bez DPH. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „MŠ pod
Homolkou - Oprava stávajících rozvodů TZB – 1. etapa“ s uchazečem, který
podal nejvhodnější nabídku se společností OTISTAV s.r.o., IČ 24832898, se sídlem Českolipská 390/7, Střížkov, 190 00 Praha 9. Cena díla je 4.283.994,94 Kč
bez DPH.
RM bere na vědomí informaci o zadání veřejné zakázky „Nový přechod pro
chodce se SSZ a úprava přechodů před 1.ZŠ“ na základě výjimky, v souladu s čl.
9.2 písm. b) Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č.1/2016.
RM bere na vědomí podrobnou informaci o stávajícím stavu a provozu plaveckého bazénu na sídlišti. RM žádá starostu města, aby zajistil zpracování
variantního řešení dalšího využití plaveckého bazénu v širších souvislostech se
zahrnutím podnětů z diskuze v radě města.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku,
v platném znění, ústavu Lomikámen, z.ú., IČ: 26541831, se sídlem Bezručova
928, Beroun-Město, 266 01 Beroun,dne 9. 6. 2017 od 22.00 hod. do 23.00
hod. pro hudební produkci Jiná káva pod širým nebem u provozovny Jiná káva,
U Kasáren 192, 266 01 Beroun.
RM: souhlasí s navrženým postupem při zrušení výjimek ze stanovené
doby pro provozování výherních hracích zařízení a hostinských zařízení
podle obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku,
v platném znění, které byly povoleny pro hernu Tipgames a pro TIPGAMES BAR, Politických vězňů 156, Beroun, na základě usnesení Rady
města Beroun č. 85/2012 ze dne 27. 2. 2012 správním rozhodnutím č.
j. MBE/5834/2012/KT-FrI ze dne 5. 3. 2012, svěřuje podle § 102 odst. 3
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, pravomoc rozhodnout ve správním řízení o zrušení těchto výjimek Městskému úřadu Beroun, Kanceláři tajemníka, ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka Městského úřadu Beroun zahájit příslušné správní řízení
o zrušení výjimek. Termín: 31. 5. 2017.

Regionální den
Pražské integrované dopravy

D

alší regionální den Pražské
integrované dopravy se bude
konat v sobotu 17. června v Berouně. Hlavním centrem dění
bude zdejší vlakové a autobusové
nádraží, odkud se budou rozjíždět
historické vlaky i autobusy do širokého okolí. Místní autobusový
dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
zpřístupní svůj areál v Králově
Dvoře a vybraným zájemcům nabídne možnost vyzkoušet si řidičský autobusový trenažér.
Speciální vlak s občerstvením
vás sveze po nákladní vlečce až
k velkolomu Čertovy schody, jiný
historický motorák spojí berounské nádraží s železničním muzeem Výtopna Zdice. Autobusy vás
odvezou do Bubovic ke skanzenu
Solvayovy lomy, kde můžete kromě
muzea těžby a dopravy vápence
zažít dobrodružnou jízdu důlním
vláčkem. Historickým patrovým
vlakem nebo „Žabotlamem“ se
do Berouna dostanete až z Prahy
za běžné jízdné PID nebo ČD.

Na co se můžete těšit:

n historické vlaky kolem Beroun-

ky (přes Karlštejn i přes Rudnou)

n historické motorové vlaky z Be-

rouna do Zdic a z Berouna do velkolomu Čertovy schody
n historická autobusová linka
po Berouně (mezi nádražím, centrem a areálem Probo Bus)
n historická autobusová linka
ke skanzenu Solvayovy lomy
n prohlídka areálu dopravce Arriva (Probo Bus) v Králově Dvoře
n pivovar Berounský medvěd
u berounského nádraží (možnost
exkurze v pivovaru, ochutnávka)
n skanzen Solvayovy lomy (s dopravou autobusem z Berouna)
n muzeum Výtopna Zdice (s dopravou vlakem z Berouna)
Tento den bude v informačním
stánku u berounského vlakového
nádraží poprvé k dostání brožura
ke 155. výročí provozu na trati
Praha-Plzeň. Jde o 3. díl ze série
Železnice ve středních Čechách
od Václava Haase. n

n V rámci oslav 72. výročí Dne vítězství se v Berouně uskutečnily dva pietní
akty. První pořádalo město 5. května u pomníku obětem 2. světové války, při němž památku válečných hrdinů uctil také berounský starosta Ivan
Kůs. Při této příležitosti byly předány za dlouholetou a záslužnou práci pro
Český svaz bojovníků za svobodu Pamětní medaile veteránu Ing. Arnoštu Diamantovi a účastníku Českého národního povstání MUDr. Miroslavu
Kadlasovi a Čestná uznání paní Květě Hrbáčkové a Dr. Antonínu Langmajerovi. Druhý pietní akt se konal přímo v den státního svátku na berounském
hřbitově u hrobu vojáků Rudé armády. Zúčastnil se ho i zástupce Velvyslanectví Ruské federace v ČR Alexander Dudnik. n
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Jubilea v červnu
n Dne 4. června oslaví krásné
životní jubileum 90 let pan
Václav Blecha
z
Berouna.
Do dalších let
mu přejeme vše nejlepší, hodně
zdraví a ať mu jeho optimismus
stále přetrvává. Dcera a syn s rodinami.
n 75. výročí narození si v červnu
připomenou paní Marcela Seidlová – 10. června, paní Ivanka Nožinová – 12. června a paní Marie
Budová – 22. června.
n Paní Božena Krásová oslaví 21.
června již 91. narozeniny.
n K 50. výročí svatby, které si 17.
června připomenou manželé Dagmar a Jan Pechovi, přejí hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších společných let děti Martin, Jitka a Lenka a vnoučata.
n Všem oslavencům přeje hodně
zdraví Klub důchodců Beroun.
K přání se připojuje i vedení města
a redakce Radničního listu. n

Stipendia na zájmové volnočasové aktivity
pro děti z nízkopříjmových rodin v Berouně

Ž

ádosti na období září až
prosinec přijímá odbor sociálních věcí a zdravotnictví do 10.
června. Stipendia na volnočasové
aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin se poskytují ve výši
90 % poplatku na dítě za kalendářní rok, nebo jeho poměrné
části za období od září do prosince, je-li stipendium poskytováno
jen na toto období.
O  poskytnutí stipendia může

Přijďte si zkontrolovat svůj zrak!

V

pátek 16. června od 9:00
do 15:00 v prostorách měst-

Vítání občánků
n Radní Šárka Endrlová přivítala
v úterý 25. dubna v obřadní síni
berounské radnice 9 nových občánků města. Jsou to: Sebastián
Najbrt, Ivo Böhm, Anežka Benešová, Anna Lálová, Ladislav Prečan, Dominik Uher, Sofie Smíšková, Tomáš Kopanický a Denis
Kintner.
n Další obřad je plánován
na úterý 27. června. Objednat se
můžete na telefonu 311 654 151
a 152 nebo e-mailem: evidence@
muberoun.cz a evidence2@muberoun.cz. n

ského informačního centra na Husově náměstí 69 v Berouně bude
probíhat test zraku pro všechny,
kteří chtějí zjistit, jak jsou na tom
se svým viděním. Testem zraku
zjistíte, jak vidíte na dálku nebo
za snížené viditelnosti, např.
v mlze, při dešti, při oslnění protijedoucím vozidlem, ale také zda
nemáte skryté šilhání, snížený
barvocit a jak jste na tom s prostorovým viděním. Test zraku
bude provádět oční lékař nebo
optometrista, který zároveň poradí a vysvětlí, jak případnou oční

Poděkování pečovatelkám ze Senior Care

R

áda bych poděkovala všem pečovatelkám ze společnosti Senior
Care, pod vedením paní Mgr. Jany Schejbalové, za jejich obětavou, trpělivou a profesionálně odvedenou práci. I za lidský přístup při
několikaleté domácí péči o naší těžce nemocnou maminku paní Annu
Palkoskovou.
Pečovatelky vždy reagovaly na její potřeby s pochopením, úctou,
empatií a trpělivostí a po celou dobu nám byly neocenitelnými pomocnicemi. Jsou to ženy se srdcem a citem. Pozitivně působí na psychiku klienta i celé rodiny. Přizpůsobí se individuálním potřebám
vždy, 365 dní v roce, v kteroukoliv denní hodinu, v průběhu dne i několikrát. Respektují a dokáží zachovat lidskou důstojnost.
Díky týmu pečovatelek jsme dokázali v kruhu rodiny, v přirozeném,
důvěrně známém domácím prostředí, zajistit mamince důstojný konec
života. Hluboce si vážíme jejich náročné práce.
Nelze ani slovy vyjádřit, jak cenná je v těžkých chvílích poskytnutá
pomoc a vysoce profesionální péče.
Děkujeme.
Za rodinu Marie Marešová, dcera a Pavel Palkoska, syn

www.mesto-beroun.cz

žádat zákonný zástupce dítěte,
který splňuje následující podmínky:
4 má ve výchově dítě, které je
žákem 3. - 9. třídy základní školy nebo odpovídajícího ročníku
gymnázia a má trvalé bydliště
v Berouně
4 byla mu přiznána dávka státní sociální podpory – přídavek
na dítě (dávku pobírá v kalendářním roce, ve kterém žádá o sti-

vadu máte řešit. Testování zraku
je součástí osvětové kampaně
Bezpečně
za volantem – Péče
o zrak, kterou pořádá
Mezinárodní sdružení
optiků a optometristů
ČR ve spolupráci s Info centrem
města Beroun. Test zraku je pro všechny
účastníky ZDARMA. n

pendium), popřípadě mu v uplynulém půl roce byla přiznána jiná
dávka státní sociální podpory či
pomoci v hmotné nouzi - rodina
je nízkopříjmová
4 souhlasí se svou finanční spoluúčastí na podpořené zájmové
volnočasové aktivitě svého dítěte ve výši 10% úhrady poplatku
na dítě organizaci.
Žádost je k dispozici na www.
mesto-beroun.cz v záložce Dotace
nebo na odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. n

Zubní pohotovost
n 3. - 4. 6. MUDr. Závorová Iva,
Žebrák, A. Pacovského 277, tel.:
311 533 447
n 10. - 11. 6. MUDr. Zímová Marie,
Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.:
311 583 140
n 17. - 18. 6. MUDr. Žáčková Blanka, Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel.: 774 282 146
n 24. - 25. 6. MUDr. Aušteda Josef,
Broumy 73, tel.: 311 585 165
n 30. 6. - 1. 7. MUDr. Agatii Oleksandr, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
608 711 181
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin

Akce pro seniory
1.
6.
7.
8.
9.
14.
15.
20.
21.
22.
28.
29.
Červen

Dětský den - soutěžní hry pro děti, diskotačení planety pohádek
ČT
13:00
Domov seniorů TGM
Bystření paměti pro seniory - v učebně FCH Beroun
ÚT
9:30 - 10:30
Farní charita Beroun
Křeslo pro hosta s p. Josefem Proškem - Úklady a poezie bojového umění
ST
14:30
Domov seniorů TGM
Vesnický román a jejich autoři - beseda z MK Beroun s L. Švecovou
ČT
9:30
Domov seniorů TGM
Evropští básníci naživo Festival Stranou - básnířka a spisovatelka
Markéta Hejná a její bratr, violoncellista Petr Hejný
PÁ
10:00
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér se studenty SOU a SOŠ – pracovní stáž v Itálii
ST
10:00
Domov seniorů TGM
Hudební vystoupení harmonikáře Jana Kubíka
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Setkání pro rodiny pečující o lidi s demencí
ÚT
17:00
Budova fary ŘKC, Seydlovo nám. 24
Vernisáž fotografií - Berounka divoká i romantická
ST
14:30
Domov seniorů TGM
Společenská hra KUFR
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Mít charisma - povídání s panem Krynským, kazatelem adventistů
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Společenská hra BINGO
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Po - Čt 9:30 - 11:00 a 14:30 - 16:00 - keramika a pracovní dílna. Pá
14:00 - 15:30 - zpívání pro radost v doprovodu houslisty Karla Šmída.
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Nejen berounská
Rendez - vous

Vernisáž výstavy Evy a Jany Vinterové v městské
galerii ve čtvrtek 1. června od 17:00

V

měsíci červnu představí Městská galerie Beroun poprvé
tvorbu matky a dcery, Evy a Jany
Vinterové.
Jedná se o jejich společnou
v pořadí sedmnáctou výstavu,
na níž obě participují rovným dílem. Vystavovaly nejenom v Berouně, ale i v galeriích v Praze a v Hořovicích.
První z nich je profesionální
malířka a grafička zabývající se
především krajinomalbou, ale
také kresbou a karikaturami. Dru-

há je vlastní profesí architektka,
přesto se od mládí věnuje výtvarnému projevu a v posledním období objevila půvaby fotografie
a fotagrafiky.
Každá zvlášť i obě dohromady již několikrát sice vystavovaly
obrazy s berounskými motivy, ale
tato výstava by měla přinést nový
náhled na berounskou tematiku.
Zde se obě zaměřily na poněkud
romantičtější podání známých
i méně známých zákoutí města
i krajiny, které nabízejí ve zpracování z neobvyklých pohledů.
Nechybí ani fantazie v tvorbě
koláží, které protínají konkrétní
místa s abstraktním vyjádřením
jejich významu. Ve svojí tvorbě
kladou velký důraz na vyjádření
atmosféry, nálady a dramatičnosti tématu tak, aby předložené dílo
diváka upoutalo svým emočním
nábojem.
Kromě těchto nových pohledů plných impresivních dojmů
nabízejí i tvorbu z dřívějších dob.
Klasickou kresbu a malbu, karikatury známých osobností, které
by na tomto rendez - vous neměly
chybět. Jana Forejtová n

Registrujte se na Promenádu Bohému!

P

řipomínáme všem umělecky nadaným amatérům, kteří chtějí vystoupit na pódiu či vystavovat svá díla na Náměstí Joachima Barranda, aby se zaregistrovali na e-mail. bergerova@
mkcberoun.cz; tel 608 885 182 do 14. června 2017. Promenáda
Bohéma se uskuteční v sobotu 17. června jako doplňková akce
Berounských hradeb. n

Holandský dům: Z pohádky do pohádky

E

va a Jana Vinterovy zaplní v červnu svými pracemi nejen prostory
Duslovy vily, ale také komorní galerii v Holandském domě. Zde nás
jejich obrazy a fotografie zavedou do krajiny dávných
dětských snů a romantických
představ. S lehce tajemným
laděním a velkou dávkou
fantazie nejen co se týče kombinace užitých technik, předkládají obě autorky výpovědi
o dávných více i méně známých pohádkách, povídkách
a lidových povídačkách z různého prostředí. Výstava bude
zahájena 12. června. v 17 hodin a potrvá do 30. června. n
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BeKuLe 2017 – Berounské
kulturní léto začíná

P

ohádkové čtvrtky v zahradě
Muzea berounské keramiky
odstartuje 8. června od 18 hodin
Studio Damůza s představením
Deset–dvacet–Sova! Interaktivní
představení, které zvedne děti ze
židle a nikoho nenechá stát v koutě.
Tradiční letní řadu nedělních
koncertů na Náměstí Joachima
Barranda zahájí 11. června od 18
hodin BRAN. Špičková kapela
evropské Word-music hrající
hudbu vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, dávných

tanců a zpěvů moře. Hudebně
barevné, odvázané a instrumentálně bravurní. Účinkují na české
i zahraniční klubové scéně a jejich
hudba má dobré renomé i v samotné Bretani. Slovo bran znamená v bretonštině havran a v keltských legendách je havran uváděn
jako posel zpráv. Obsazení: Robert
Fischman – zpěv, příčná flétna,
whistle, Vojtěch Jindra – akustická
kytara, Tomáš Gortler – akordeon,
zpěv, Helena Marková – saxofony,
whistle, Petr Tichý – kontrabas,
Petr Mikeš – bicí. n

Červen v knihovně
Městská knihovna Beroun. Přihlášky na akce: tel.: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz www.knihovnaberoun.cz
Terapie chaosem
Přednáška Milana Petráka se dotkne témat využití chaosu při rituálech přechodu,
proč nám fraktály připadají krásné či smích coby komunikace chaosem. Přednášející je autorem knihy Terapie chaosem (Dybbuk, 2016), která odpovídá na otázky,
například proč pijeme při slavnostních příležitostech alkohol, kde leží evoluční
kořeny lidského smíchu, proč je vandalství výrostků cenou, kterou platíme za demokracii, nebo proč chaos zasáhl v první polovině 20. století umění i politiku.
Především ale zjistíme, že chaos nám může být užitečný. Chaosu se tedy sice
nevyhneme ani ho neomezíme, lze jej ovšem poznávat a také využít. Přednáška se
uskuteční v pondělí 5. června od 17:30. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.
Místa utrpení, smrti a hrdinství – život vězňů v nacistických koncentračních táborech
Putovní výstavu organizuje Historická skupina Osvětim při Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. Zahájení výstavy doplní beseda s Asafem
Auerbachem, jedním z dětí zachráněných před nacistickou likvidací sirem Wintonem. Zahájení s besedou se uskuteční ve středu 7. června od 17:30. Výstava
se koná pod záštitou starosty města Beroun Mgr. Ivana Kůse.
Péče o pleť s přihlédnutím k atopické pokožce
Správná péče o pokožku je součástí zdravého a vitálního životního stylu. Jaké
jsou funkce pokožky, jak správně pečovat o problematickou pokožku, jak životním stylem příznivě ovlivnit stav pokožky, to jsou témata, která se týkají každého z nás. Přednáškou nás provede PharmDr. Alexandra Honegger ve čtvrtek 15.
června od 17:30. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.
Setkání s autory, které máte rádi: Žítková a její bohyně
Beseda s Jiřím Jílkem, autorem úspěšné publikace Žítkovské čarování o autentických příbězích kopaničářských žen s mimořádně magickými schopnostmi.
Přednáška se koná ve středu 21. června od 17:30. Vstup volný, rezervace míst
ve studovně.
Soboty na dětském
Sobota 24. června od 8:30 do 11:00.

Upozorňujeme čtenáře, že od 1. do 16. července bude knihovna
uzavřena z důvodu revize knihovního fondu!
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Verše ze školní družiny
Paní vychovatelka Květa Hrbáčková ze školní družiny ZŠ Komenského nám do redakce Radničního listu zaslala verše, které
děti složily na závěr květnového
Týdne lesů. Rádi otiskujeme.

Les
Do lesa dnes půjdeme,
hodně stromů najdeme.
Žijí tam i zvířátka,
srnky, ptáci, prasátka.
V blátě stopy nechali,
a my je podle nich poznali.
Ptáky zpívat slyšíme,
do lesa se vždy těšíme.
1. oddělení,
ŠD Beroun – Závodí,
Komenského 249

Les
Týden lesů slavíme,
na procházky chodíme.
Blízký les tady máme,
my se na něj podíváme.
Uvidíme brhlíka,
potkáme i kosíka.
Uvidíme sýkorku,
co nám skáče po dvorku.
Hrdličky nás pozdraví,
kukačka nám odpoví.
Sedíme si v lesíčku,
skládáme tu básničku.
Vyrostly tu jahůdky,
z nich se dělají dobrůtky.
My si tady sedíme,
do budoucna hledíme.
Malý stromek vyroste,
přes celý les poroste.
Lese, lese, lesíčku,
ukaž nám i kytičku.
Kytička je bělavá,
velkou krásu nám dává.
Tamhle kvete pampeliška,
a vedle ní spadla šiška.
Dneska máme krásný den,
sluníčka si užijem.
Ptáčci nám tu zpívají,
úsměv v tváři dělají.
Lesní zvěř tu nebyla,
ona se nám schovala.
Den byl plný sluníčka,
rozkvetla i kytička.
Veverušáci – 2. oddělení

Strom
Vidím děti stromeček,
špičatý jak ježeček.
Smrk, třešeň, tůje,
všechno v lese žije.
Je tam i malá babyka,
kterou zalévá stará babička.
4. oddělení
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Jubilejního 40. ročníku Vodáckého maratonu na řece
Berounce se letos zúčastnilo rekordních 99 posádek
z Česka, Německa a Slovenska. Ta nejrychlejší ujela
vzdálenost 58,3 km za 5 hodin a 35 minut. Nejmladšímu účastníkovi bylo 6 let a nejstaršímu 76 let a rekordmanem se stala i loď „maňásek“ stará 75 let.
Ceny nejúspěšnějším vodákům předával za organizátory maratonu Josef Urbánek a město Beroun, které
tuto vodáckou akci finančně podporuje od samého
počátku, zastupoval místostarosta Michal Mišina. n

Básníci z celé Evropy
již podesáté zavítají do Berouna

T

éměř třicet zahraničních i českých básníků, hudebníků a výtvarníků přijede oslavit letošní desáté výročí trvání festivalu Stranou
– evropští básníci naživo do Berouna, Prahy,
Tetína a na hrad Krakovec. Letošní jubilejní
desátý ročník proběhne od úterka 6. června do soboty
10. června. Od založení festivalu až
dosud již Beroun navštívilo téměř
sto padesát tvůrců různých žánrů
z celkem dvanácti zemí. Každý rok
představují organizátoři v rámci
festivalu několik knižních novinek,

tento rok to budou dva překlady,
úspěšného románu Maji Haderlap
z němčiny, sbírky básní Mety Kušar ze slovinštiny a soubor básní
českého básníka Petra
Hrušky.
Těžiště festivalu je
jako vždy v Berouně,
doprovodných akcí je
ovšem letos o něco více než v uplynulých letech. „Kromě diskuzí se
studenty berounských středních
škol jsme například letos nově zařadili hudební a literární vystoupení také u berounských seniorů
a myslím si, že to může být podob-

Rozvíjíme sny mladším
a plníme je starším

Ráda tancuješ? Obuj si tenisky a přidej se k nám!

J

sme taneční škola Double Cookies a tancujeme street dance.
Na našich lekcích se potkávají děti
od pěti let i jejich maminky. Právě
se stěhujeme do našich nových
prostorů v Berouně uzpůsobených nám na míru. I když tanečníci
Double Cookies řádí také v jiných
městech, scházíme se už pár let
na soustředěních, workshopech
a akcích.
Mladí zapálení tanečníci Kája
s Luckou by chtěli své dosavadní
zkušenosti předat i tobě.

Kde?
Havlíčkova 178, Beroun 266 01
Kdy?
Úterý a čtvrtek
16:00 - 17:00 (6 – 8 let)
17:00 - 18:00 (9 - 14 let začátečníci)
18:00 - 19:00 (12 - 18 let pokročilí)
V úterý od 20 hodin s námi tancují
i maminky a tatínci.
Streetové dveře k nám jsou
vždy otevřené. Když ti bude
s námi dobře, v září to vypukne
i s tebou! Koukni na web. www.
doublecookies.cz (di) n

ně obohacující jako setkávání se
studenty,“ prozrazuje programový
ředitel festivalu Peter Kuhar.
Další novinkou bude „blesková
a putovní výstava“ dvou renomovaných polských výtvarníků Jana Kaji
a Jacka Solińského, která bude otevřena vždy na místech jednotlivých
vystoupení. „Výstava se jmenuje
Záblesk andělů, a zdá se, že pod
jejich ochranou bude letos celý
festival – mimo jiné totiž budeme
představovat český překlad cenami
ověnčeného románu rakouské spisovatelky Maji Haderlap, nesoucí
titul Anděl zapomnění,“ doplňuje.
Program:
Úterý 6. června 18:00
Večer v Jiné kávě Beroun
Středa 7. června 17:00
Kdo je tu doma a kdo host
Muzeum Českého krasu Beroun
Čtvrtek 8. června 19:00
Mluvím tvou řečí
Knihovna Václava Havla Praha
Pátek 9. června
Autorská čtení a beseda
Beroun a Tetín
Sobota 10. června 15:00
Autorská čtení
Hrad Krakovec

„I když to občas vypadalo nejistě,
jsme moc rádi, že jsme festival
udrželi naživu a můžeme slavit jeho
desáté výročí v takové velkorysé podobě. Je to především díky finanční
podpoře města Beroun, Rakouského kulturního fóra, několika slovinských institucí v čele se Slovinským
velvyslanectvím v ČR a řady dalších, kterým děkujeme za podporu
na našich stránkách. A doufáme, že
dobře vykročíme do další desítky,“
uzavírá Peter Kuhar.
Všemi vystoupeními budou provázet Lenka a Peter Kuharovi. Vstup
na všechny akce v rámci festivalu
je vítán – a je zdarma. Podrobnější
informace včetně programu a jednotlivých hostí naleznete na www.
festivalstranou.cz. (dal) n
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Koncert připomene 110. výročí
narození Jarmily Novotné

Tipy na výlet
Geologická exkurze z Berouna do Srbska
Správa CHKO Český kras vás zve na geologickou exkurzi po zhruba dvanáctikilometrové
trase po levém břehu Berounky z Berouna
přes lom Alkazar do Srbska s několika odbočkami do geologických lokalit. Průvodcem bude
zkušený geolog Karel Drábek.
Sraz účastníků je v sobotu 3. června v 9:00
na vlakovém nádraží v Berouně. Na programu
je mimo jiné návštěva diabasových lomů pod Lišticí, sběr zkamenělin
v lokalitě U Vondráků, u Hostimi a u lomu Na Chlumu. Pro sběr zkamenělin je vhodné kladívko a balicí papír (noviny). Exkurze končí v Srbsku
na nádraží, pěšky zpět do Berouna je to asi 8 km.

Do Českého krasu za motýly a zajímavým hmyzem

L

iteňský zámek v srpnu opět
rozezní hlasy mladých pěvců,
tentokrát pod vedením špičkové
sopranistky Kateřiny Kněžíkové
a světově uznávaného basbarytonisty Adama Plachetky. Specializací 4. ročníku interpretačních kurzů
bude studium skladeb světového
i českého repertoáru a jejich účastníky jako každoročně na klavír doprovodí šéfkorepetitor Národního
divadla Zdeněk Klauda.
V závěru se tradičně uskuteční společný koncert absolventů
s lektory, který zve k poslechu

širokou veřejnost, a to v neděli
13. srpna od 18 hodin. Koncert
se odehraje v historickém objektu
Čechovny, kde kdysi pěvkyně Jarmila Novotná strávila s rodinou
několik šťastných let. Vstupenky
je možné rezervovat a zakoupit
na emailu tickets@zamekliten.cz
nebo na čísle 724 880 826. Cena
dobročinné vstupenky je 300,- Kč.
Závěrečný koncert interpretačních
kurzů je součástí 6. ročníku Festivalu Jarmily Novotné, který pořádá
nezisková organizace Zámek Liteň,
z.s. (bd) n

Vokální skupina Kris Kros Kvintet
se představí v Nižboru

N

ižborský zámek bude v pondělí 19. června od 19:00
hostit vokální skupinu mladých
zpěváků zpívající bez doprovodu
hudebních nástrojů pestrý repertoár od klasiky přes hudbu

www.mesto-beroun.cz

populární až po úpravu lidovek.
Pro účastníky koncertu skupiny
Kris Kros Kvintet bude od 17 hodin zdarma přístupné informační
centrum keltské kultury na zámku. Výtěžek z koncertu bude použit
na studentskou výměnu podporovanou Rotary klubem Beroun
a na kulturní památky
obce Nižbor. Pokud to
počasí dovolí, dočkají
se posluchači na závěr koncertu i jednoho překvapení.
Rezervace vstupenek na: Ludvik.
salda@seznam .cz,
cena vstupenky je 150
korun. n

Další zajímavou exkurzi, tentokrát entomologickou, pořádá Správa CHKO Český kras ve spolupráci se Společností pro ochranu motýlů v sobotu
17. června. Sraz účastníků je v 9:30 v Karlštejně
u pošty.
Trasa povede kolem Dubu Sedmi bratří a Královy studně do Srbska. Cestou budeme pozorovat různý zajímavý hmyz, denní motýly a podle
aktuálních možností i vodní bezobratlé živočichy.
S sebou si vezměte lupu nebo entomologickou síťku. Exkurzí Vás provedou
Petr Heřman ze Společnosti pro ochranu motýlů a Lucie Hrůzová, zooložka
Správy CHKO Český kras.
Obě exkurze jsou bezplatné, není třeba se přihlašovat, jen přijít. Další
informace na www.ceskykras.ochranaprirody.cz n

Tetínské kostely, místa duchovního
a kulturního setkávání
Program Noci kostelů 9. června 19:30 – 21:30
n V 19:30 budou návštěvníci přivítáni před zvonicí u kostela sv. Kateřiny Alexandrijské, následovat bude prohlídka kostela a posezení na malém historickém hřbitově před kostelem s povídáním o sv. Kateřině
s hudebními a meditativní momenty.
n Program bude pokračovat prohlídkou kostela sv. Ludmily a čtením
z kroniky Václava Hájka z Libočan, který pobýval na Tetíně,
s varhanními improvizacemi Petra Krutského.
n Noc kostelů zakončí prohlídka
výstavy Andělé od Bohunky Waageové v kostele sv. Jana Nepomuckého
a malé občerstvení pro návštěvníky
pod zvonicí u sv. Kateřiny.
n Děti budou mít svůj vlastní program – hru o sv. Ludmile a o Tetíně. n

Alternativní výuka pro první i pro druhý stupeň ZŠ

N

abízíme propracovaný a fungující „Projekt jiného způsobu plnění
povinné školní docházky“, systém pro zdravotně znevýhodněné žáky,
žáky věnující se sportu, žáky pobývající dlouhodobě v zahraničí, nebo pro
žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individualizovaná výuka.
Informativní schůzka se koná 14. června 2017 od 18 hodin v Jiné kávě
v Berouně, kontaktní osoba Mgr. Jana Králová, jana.kralova@email.cz n
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Tadeáš Neliba si v Bratislavě
vyplaval zlato a stříbro

S

vůj první start na mezinárodních závodech Orca Cup 2017
v Bratislavě, proměnil berounský
plavec Tadeáš Neliba, svěřenec trenérů Vladimíra Seemana a Simony
Pokorné, ve dvě medaile na 100 m
motýlek (stříbro) a 200 m motýlek (zlato). Závodů se zúčastnilo
celkem 730 plavců ze čtrnácti evropských zemí. Jediný berounský
zástupce přidal k pódiovým umístěním ještě dvě 7. místa na 200
a 400 m volný způsob, pátý byl
na 100 m znak a čtvrtý na 200 m
znak. Neliba zároveň splnil dva
limity do Sportovního centra mládeže Středočeského kraje. Gratulujeme. (LoBe) n

Atleti Lokomotivy Beroun
zahájili dráhovou sezónu

J

ako první vstoupili do soutěže
družstev mladší žáci a to již
28.dubna ve Staré Boleslavi, kde
mladší žáci obsadili celkové páté
místo a žákyně šesté.

n Zlato pro berounskou vytrvalkyni
Berounská vytrvalkyně Bára Stýblová si pověsila na krk další zlatou
medaili z mistrovství České republiky. Tentokrát to bylo za vítězství
v běhu na 10 km v kategorii juniorek,
které se konalo 29. dubna v Českých
Budějovicích. Bára zaběhla výborný
čas 39:00,12s , druhá Iveta Rašková z Frýdku – Místku za ní zaostala
o 17s (39:17,70) a na třetím místě
doběhla s velkým odstupem Lenka
Pardamcová z Českých Budějovic
(40:59,94s). Blahopřejeme! (jš) n

Lépe se dařilo staršímu žactvu, jejichž soutěž začala 5. května ve Vlašimi. Družstvo chlapců
obsadilo ve třináctičlenném poli
krásné třetí místo, děvčata v konkurenci patnácti družstev skončila pátá.
Následující den v sobotu 6.
května se ve Staré Boleslavi
do bojů o postup na MČR vrhla
družstva dorostenců a juniorů.
Berounská Lokomotiva postavila v tomto ročníku v ženské kategorii pouze družstvo juniorek
a v mužské kategorii družstvo dorostenců. Juniorky se chtějí pokusit napodobit loňský úspěch
dorostenek, které doputovaly až
do celostátního finále a z Ostravy si odvezly historický úspěch
v podobě bronzových medailí.
Juniorky skončily v prvním ze
tří kol soutěže druhé za silným
družstvem z Boleslavi, a pokud
toto umístění udrží i v dalších
kolech, tak jim to bude stačit
na postup do podzimního finále
Čech. Dorostenci v už tradičně
komorní sestavě obsadili čtvrté
místo s minimální tříbodovou
ztrátou na třetí Čáslav.
Informace o ligových soutěžích
družstva mužů a žen přineseme
v červencovém čísle Radničního
listu. Jitka Šafránková n

Plavci poprvé ve finále plavecké ligy

P

lavci Lokomotivy Beroun ve složení: zleva David Ludvík, Dušan
Miko, Martin Dřevínek, Tomáš Ludvík, Matěj Pošmourný, Filip Zeman, Tobiáš Trnka a Matěj Slaboch se poprvé v historii plaveckého oddílu probojovali do finále prestižní plavecké ligy Mistrovství ČR družstev.
V plzeňské padesátce si v polovině dubna tento věkově nejmladší oddíl
vybojoval krásné šesté místo a nechal za sebou takové giganty jako
například KPS Ostrava, nebo reprezentanty Jihlavy. Velká gratulace
plavcům i trenérům Vladimíru Seemanovi a Simoně Pokorné. (LoBe) n

pod záštitou

Hlavní
mediální partneři

pořádáno
za finanční podpory
města

ALU-BAZAR.cz
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