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Uvnitř listu:
n Program berounského adventu
n Připravuje se studie na využití
veřejných prostranství n Modernizace
osvětlení na zimním stadionu
n Na Plzeňce „hořelo“ n Vyhlášení
cen Trilobit 2017 n Triatlonista
Bulava třetí na MS

Město chystá pravidla pro městskou památkovou zónu
Chceme regulovat reklamu i vzhled předzahrádek, říká městská architektka Dana Vilhelmová

J

edním z důležitých dokumentů, které bude projednávat
na svém prosincovém zasedání
zastupitelstvo města, je vedle
rozpočtu na příští rok i Program
regenerace městské památkové
zóny na období 2016 – 2019.
„Vůbec poprvé od roku 1994
jsme se v programu zaměřili nejen na opravy památek a revitalizaci městské památkové zóny,
ale také na přípravu koncepčních

materiálů. Rádi bychom například vytvořili pravidla pro vzhled
předzahrádek či vyhlášku o regulaci reklamy, a to nejen v městské památkové zóně,“ představila program městská architektka
Dana Vilhelmová.
Další novinkou je návrh na navýšení Fondu rozvoje městské
památkové zóny. „Součástí městské památkové zóny je mnoho
nemovitostí, které nejsou v ma-

jetku města. Jsme si vědomi, že
každá oprava podléhá stanovisku
památkářů a není vždy úplně nejlevnější, proto chceme vlastníkům těchto nemovitostí poskytovat příspěvky na opravy. Dalším
vstřícným krokem by mohlo být
i prominutí poplatku za zábor
veřejného prostranství při opravách,“ dodala Vilhelmová.
Prvními akcemi, které jsou
v programu navrženy, je napří-

klad vybudování podzemních
kontejnerů na tříděný odpad
na náměstí Joachima Barranda,
nový vzhled by měla dostat ulice
Kolářská (foto na straně 2), připravuje se projekt na zesplavnění náhonu Berounky pro vodáky
včetně umístění mola a opravou
by měla projít jižní část městských hradeb (podél ulice Karly
Machové).
Současně město řeší i úpravu
orientačního systému ve městě. „Chceme podobně jako je to
u městských objektů sjednotit
ukazatele směru pro komerční
objekty. Měly by mít jednotný
vzhled a vyčleněné místo pro
umístění na vybraných sloupech
veřejného osvětlení, případně samostatných sloupcích,“ podotkl
místostarosta Michal Mišina. n

n Krásným úkolem adventu je navzájem se obdarovávat vzpomínkami na dobro, a tak otevírat dveře naději. Ve spolupráci s Městským kulturním centrem jsme pro vás připravili toto rozšířené vydání
Radničního listu plné tipů, jak si poslední měsíc v roce co nejvíce zpestřit. Město Beroun společně s autorkou této adventky Zuzanou Svobodovou přeje všem obyvatelům města pohodové vánoční svátky.

Pozvánka
n Veřejné zasedání zastupitelstva města Beroun, které bude
mít mimo jiné na programu
schvalování 3. úpravy rozpočtu pro letošní rok i schvalování
rozpočtu na rok 2017, se koná
v pondělí 19. prosince v 15:00
v Kulturním domě Plzeňka.
Podrobný program najdete na
www.mesto-beroun.cz. n
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Na Mikulášskou přijďte v maskách

N

aše nejmenší bychom rádi
pozvali 5. prosince na Husovo náměstí, kde je od 10:00
do 11:30 moderátor Country
rádia Petr Bohuslav provede mikulášským maškarním dopolednem plným písniček a her.
Porota složená ze sponzorů kluziště na Husově náměstí – společnosti VaK, Tipsport

a Arriva - bude průběžně vybírat a odměňovat nejzdařilejší
masky Mikuláše, čerta a anděla. Zábavné dopoledne pořádá Městské kulturní centrum
ve spolupráci s Technickými
službami Beroun a Střední pedagogickou školou, jejíž studenti budou pomáhat s organizací her. n

J

méno Jana Viktory je již
deset let nerozlučně spjato
s výrobou berounského betlému. Každý rok vytvoří alespoň
jednu novou figurku. V jeho
dílně v Nouzově na Kladensku
jsme ho krátce před zahájením
adventu v Berouně zastihli při
dokončování postavy trumpetisty. n
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Problém věčně zelený: Parkování

Radnice hledá lokality pro vybudování nových parkovacích stání a prověřuje
nový systém řízení semaforů

N

edostatek parkovacích míst
patří mezi problémy věčně zelené snad ve všech větších městech.

Skládka Lištice
n Usnesení rady města ke skládce
Lištice
Rada města svým usnesením č.
559 ze dne 16. 11. 2016 rozhodla podat dovolání k Nejvyššímu
soudu ČR proti rozhodnutí odvolacího soudu, kterým byl pravomocně skončen soudní spor ve věci
„Skládka Lištice“ a uloženo městu
odstranit skládku z části pozemků
ve vlastnictví pana Šebely. Podle názoru rady se odvolací soud
dostatečně nevypořádal s právními souvislostmi, na které město
v průběhu řízení upozornilo. Rada
města současně rozhodla, že město bude intenzivně pokračovat v již
zahájené administrativně technické
přípravě odstranění skládky z uvedených pozemků, tedy k řádnému
splnění povinností uložených soudem. n

Beroun nyní doplácí na nový parkovací systém v Praze – modré zóny
a zpoplatnění parkovišť u obchodních center. Řada lidí, kteří dojíždějí za prací do hlavního města, parkují nyní v Berouně. „Zadali jsme

by měla přinést optimální dopravní
řešení, co se týče průjezdnosti městem,“ uvedl starosta Ivan Kůs.
Nová parkovací stání se již průběžně řeší v rámci rekonstrukce
povrchů ulic na Velkém sídlišti

n Hliněný povrch v ulici Kolářská nahradí kamenná dlažba z drobných

žulových kostek a dlažba z betonových kostek rustikálního charakteru.
zpracování dvou studií, od nichž
se bude problematika parkování
odvíjet. První z nich je parkování
ve městě jako celek včetně vytipovaní vhodných ploch pro zřízení
parkovacích stání a druhá studie

a na Závodí, rozšíření parkovací
kapacity však je i tak pro Beroun
nezbytné. Jednou z možných lokalit pro vybudování záchytného parkoviště se jeví oblast Na Podole,
s vybudováním menšího parkoviš-

tě v Košťálkově ulici na sídlišti počítá návrh rozpočtu na příští rok.
Do konce roku by měla mít
berounská radnice k dispozici
také první návrhy, jak zlepšit plynulost dopravy. „Během listopadu
zajišťovala odborná firma sběr
dat a monitorovala během dne
dopravní situaci v různých lokalitách. Na jejich základě pak vznikne
studie, která by měla ukázat, zda
se vyplatí investovat do nového
systému řízení semaforů,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina.
Do městského rozpočtu se promítne již v příštím roce také jedna
změna ve způsobu vybírání parkovného. „Provozovatelem parkovacích
ploch a parkovacího domu zůstane
i nadále společnost Parkování, s.r.o.
Od ledna však půjdou příjmy z parkování do rozpočtu města, čímž se
nám podaří ušetřit na dani z přidané hodnoty téměř dva a půl milionu
korun,“ konstatoval Michal Mišina.

Parkovací karty na rok
Rezidentní a abonentní karty
na rok 2017 se budou vydávat
od 2. ledna do 28. února v čítárně
Městského informačního centra
v pasáži Na Nové. Podrobnější
informace se dozvíte na webu
a v lednovém vydání Radničního
listu. n

Zaostřeno na berounské
mosty a lávky

Povodňová komise prověřila zvedací mechanismus
u lávky pro pěší na bývalé autobusové nádraží

B

erounská radnice nechala
prověřit stav všech patnácti
mostů a lávek ve svém majetku.
„Máme nyní přehled o tom, v jakém stavu se lávky a mosty nachází a průběžně můžeme pracovat na odstranění zásadnějších
i drobnějších závad,“ uvedl starosta Ivan Kůs.
Ještě do konce roku proběhne
výměna dřevěného mostu mezi
lokalitou Na Ostrově a Penzionem
pro seniory. Aktuálně město řeší
opravu mostu přes rameno řeky
Berounky u Venediku, kde poslední povodeň narušila jeden
z mostních pilířů. Na opravu je již
zpracovaná projektová dokumentace a vypsáno výběrové řízení.
„Projekt se v současné době
zpracovává i na opravu mostu
pro pěší přes dálnici D5 spojující Velké sídliště s Cementárnou. V tomto případě půjde
o větší opravu, která se bude
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týkat nejen povrchu mostovky,
betonových říms a zábradlí, ale
také ošetření ložisek a mostních
závěrů,“ uvedl místostarosta Michal Mišina.
Špatná je situace u můstku
přes potok V Kozle. „Zde bude
nutná celková výměna. Lávka je
zejména v turistické sezóně velmi frekventovaná, proto bude
naší snahou opravit ji co nejdříve,“ připomněl Mišina.
Opravy dále čekají například
lávku u skateparku přes Litavku
nebo lávku přes Litavku u Obchodní akademie, kde však bude město
uplatňovat odstranění drobných
závad v rámci záruční opravy.
Na konci listopadu má svůj
termín pravidelná revize zvedacího mechanismu u lávky pro pěší
na bývalé autobusové nádraží. Letos je kontrolní zvedání lávky zařazeno do programu cvičení Povodňové komise města Berouna. n

n Dřevěná lávka mezi Ostrovem a Penzionem pro seniory bude již brzy
přístupná veřejnosti.

n V roce 2017 se plánuje oprava nosných betonových konstrukcí a ulo-

žení mostu u Venediku.
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Revitalizace veřejných
prostranství
Ke zpracovaným studiím budou mít možnost vyjádřit
se i berounští občané

P

rogram regenerace městské památkové zóny si klade za cíl také oživení veřejných
prostranství a pěších zón, doplnění o mobiliář, zeleň, plastiky
a artefakty či vhodné osvětlení. Na možné využití veřejných
prostranství chce město nechat
zpracovat studie. „Berounské
centrum má velký potenciál

pro vytvoření klidových zón
a míst k odpočinku, ať už se
jedná o Pakostův sad, park
u hradeb Na Parkáně, prostor
u mlýnského náhonu či náměstí Joachima Barranda. Právě
zde bychom chtěli v nejbližší
době umístit plastiku Joachima
Barranda, kterou jsme dostali
darem od Tipsportu a která by

n Cílem Programu regenerace městské památkové zóny je z širokého

pásu zeleně na pravém břehu Berounky v oblasti Na Ostrově, mezi jezem a soutokem Berounky s Litavkou vytvořit park dále napojený na
pěší zónu na Štulovně. Vzniklo by tak klidné zákoutí v těsné blízkosti
historického centra pro obyvatele a návštěvníky města.

Nová bytová výstavba v Berouně

V

devatenáctém století se zde
těžil písek a štěrkopísek
a posléze vznikla Zatloukalova
cihelna, v 60. letech minulého
století byl v prostoru vybudován
vojenský hospodářský areál pro
parkování a údržbu vojenské
techniky. Nyní se v areálu o rozlo-

ze zhruba pěti hektarů připravuje
výstavba rezidenční čtvrti. Projekt
nazvaný Berounské terasy zahrnuje výstavbu 10 pětipodlažních
domů se 146 byty, 12 rodinnými
dvojdomy a 30 rodinnými řadovými domy s garáží.
Další nové byty by měly vznik-

nout v areálu bývalé Tiby, kde nový
majitel již chystá první terénní
úpravy. „Rádi bychom, aby záměr
nového investora volně navazoval
na revitalizace sousedního Zábranského parku, která je již projektově připravená,“ uvedl starosta Berouna Ivan Kůs. n

připomínala významnou postavu v historii Berouna,“ uvedla
městská architektka Dana Vilhelmová.
Současně připomněla, že město se
v příštím období
zaměří i na revitalizaci veřejných prostranství v jiných
městských částech.
„Podařilo se nám
najít vhodný
dotační titul, z něhož
je možné
č e r p a t
finanční
prostředky
na
zpracování
studií.
Chceme se věnovat například
oblasti sídliště,
konktrétně prostoru U  Hvězdy a novému parku v lokalitě
na Homolce,“ dodala.
Do problematiky revitalizace veřejných prostranství chce
město zapojit i širokou veřejnost. „Jakmile budou studie hotové, rádi bychom na toto téma
otevřeli veřejnou diskusi,“ doplnil starosta Ivan Kůs. n

Zimní stadion budeme opravovat postupně

říká Antonín Marx, ředitel společnost Aquapark Beroun, a.s., která má od října provoz sportoviště na starosti

S

ezóna na zimním stadionu
je v plném proudu, hrají
se hokejové zápasy, začala škola bruslení pro základní školy
a probíhá i veřejné bruslení.
„Přes letní období jsme zajistili
nejdůležitější opravy, abychom
mohli zahájit provoz. Šlo zejména o opravu rolby, instalaci
a opravy rozvodů vody, topení
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a kotle. Stadion však potřebuje
další modernizaci. Ve spolupráci
s městem jsme již připravili seznam nejdůležitějších investic,
které chceme postupně realizovat podle možností rozpočtu,“
uvedl Antonín Marx s tím, že
konkrétnější informace budou
k dispozici po schválení rozpočtu města na rok 2017.

Například
modernizace
osvětlení zimního stadionu
představuje nezanedbatelnou
úsporu provozních nákladů.
„Výměnou stávajících svítidel
za úsporné LED osvětlení se
stmívatelným předřadníkem
bychom ročně ušetřili okolo 370 tisíc,“ uvedla vedoucí
odboru územního plánování

a rozvoje Dana Vilhelmová.
Město společně s provozovatelem zimního stadionu, společností Aquapark Beroun,
a.s. již požádalo na tuto akci
o dotaci z programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora materiálně
technické základny sportu pro
rok 2017“. n
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Na Plzeňce „hořelo“, ale…

Požár způsobila závada na elektroinstalaci a z hořícího
kulturního domu bylo nutné evakuovat 200 dětí

N

n V říjnu dokončilo město nové multifunkční hřiště s polyuretanovým
povrchem na Zdejcině. Sportoviště v sousedství fotbalového hřiště je
určené na tenis, volejbal a malou kopanou.

Z městských částí: Zdejcina

O

d loňského července působí na Zdejcině spolek Naše Zdejcina,
jehož cílem je zkvalitnit život obyvatel této městské části nejen
po stránce kulturní, sportovní a společenské, ale také v oblasti ochrany
přírody, zejména co se týče obnovení Genia loci poutního místa v této
městské části. Jejich program zahrnuje opravu pomníku padlým 1.
světové války včetně úpravy okolí, opravu kříže „Boží muka“ či stavbu
zvoničky s následným umístěním kříže „křížem krážem“, doplněním
lavičkami a zelení.
„Každou takovou iniciativu ve městě vítáme a rádi ji podpoříme.
V říjnu město na Zdejcině dokončilo nové multifunkční hřiště s umělým
povrchem a nyní jednáme o způsobu jeho provozování a údržby a také
o možné podpoře dalších aktivit spolku,“ uvedl starosta Berouna Ivan
Kůs.

n Jedním z úkolů spolku je obnova místa, kde stál památný strom - 310
let stará Lípa malolistá - který se stal obětí květnové vichřice. Členové
spolku zde náhradou vysadili lípu novou a v plánu mají místo doplnit
mobiliářem, zelení a pískovcovou sochou Panny Marie.

Dotace na kulturní činnost v roce 2017

C

elkem bylo přijato 41
žádostí o dotace. Takřka
polovina projektů byla ještě
rozdělena do částí podle nového dotačního programu.
Požadavky činí souhrnně
2 711 549 Kč. Přihlásili se stálí i noví žadatelé. Žádosti bude
posuzovat jako první komise
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pro kulturu a kulturní dotace
a poté Rada města Beroun. Výsledky u částek nad 50 000 Kč
budeme znát již po prosincovém zasedání Zastupitelstva
města Beroun, ostatní budou
známé v lednu po druhém
předložení do Rady města Beroun. Sabina Filipová n

ově zrekonstruovaná budova
Kulturního domu Plzeňka
v Berouně, byla ve středu 9. listopadu 2016 místem konání prověřovacího cvičení složek Integrovaného
záchranného systému. Námětem
cvičení byl vznik požáru způsobený
závadou na elektroinstalaci. Hořet začalo v průběhu divadelního
představení pro žáky základních
škol. Vlivem uskladněných hořlavých materiálů pod podiem, došlo
k rychlému rozvoji požáru, což bylo
simulováno takzvaným diskotékovým kouřem.

a Chyňavy. Pozitivní na cvičení je,
že během dvou až tří minut bylo
200 lidí venku ještě před příjezdem hasičů. Vzhledem ke kapacitě Plzeňky, která je 420 osob, se
dá podle hasičů předpokládat, že
by až na nějaká zranění měly být

O evakuaci Plzeňky
požádal hasiče starosta
S nápadem provést cvičení právě
na Plzeňce přišel starosta Berouna
Ivan Kůs. „Na jaře letošního roku
jsem požádal velitele hasičů, zda
by nebylo možné připravit cvičení
na evakuaci Plzeňky. Jsem rád, že se
toho ujali v plném rozsahu. Vycházel
jsem z toho, že Plzeňka je jediné kulturní zařízení tohoto typu u nás a že
svými parametry je to stará budova
s různými stavebními omezeními.
A také se nám zde na různých akcích
pohybuje velké množství lidí,“ vysvětlil Ivan Kůs.
Role figurantů se výtečně zhostili
žáci a pedagogové z berounských základních škol a dospělé divadelníky
skvěle zahráli studenti ČVUT, z kladenské fakulty biomedicínského
inženýrství. Při snaze o opuštění zakouřeného sálu vznikla panika a došlo tím ke zranění 17 osob. Hasiči
a záchranáři museli například řešit
intoxikace zplodinami hoření, pád
ze schodů, úrazy spojené s panikou
při natěsnání více osob do prostoru
užšího schodiště a podobně.
.S  ohledem na informace
od oznamovatele a počet zraněných,
byla událost od počátku řešena
v rámci II. stupně poplachu IZS.
Cílem cvičení bylo prověření dojezdových časů a spolupráce složek Integrovaného záchranného systému,
poskytování první pomoci a třídění
raněných metodou START, prověření činnosti týmu posttraumatické
péče a operační úrovně řízení. V neposlední řadě byla ověřena taktika
zásahu při požáru členitého objektu
s nutností vyhledávání osob.

Za tři minuty bylo 200
ohrožených dětí v bezpečí
Kromě profesionálních hasičů
se cvičení účastnili i dobrovolní hasiči z Králova Dvora, Zdic

při skutečném problému do pěti
minut venku
Na bezproblémovém a hladkém průběhu prověřovacího
cvičení složek IZS se podíleli zástupci města Berouna, příslušníci
Policie ČR z obvodního oddělení
Beroun, strážníci Městské policie Beroun, záchranáři a lékaři
Zdravotnické záchranné služby
Středočeského kraje.
I když se celého cvičení zúčastnilo přibližně 220 figurantů a cvičících, obešlo se bez skutečných
zranění a traumat.
Za možnost realizace prověřovacího cvičení děkují pořadatelé
zástupcům města Beroun a Městského kulturního centra.
kpt. Ing. Mgr. Hynek Černý
a mjr. Ing. Milan Provazník, Hasičský záchranný sbor Středočeského
kraje, územní odbor Beroun n
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n Jubilejní třicátý ročník Trilobitu budou uvádět populární herci a mistři improvizace Martin Myšička a Hynek Čermák.

Třicátý Trilobit ve znamení dvojek

Udílení audiovizuálních cen TRILOBIT 2017 v sobotu 14. ledna bude moderovat Hynek Čermák a Martin Myšička

T

ak jako každý rok, i tentokrát
strhnou „TRILOBITY“ lavinu ocenění české filmové tvorby
za uplynulé roční období. Narozeninový ročník
se tak trochu ponese ve znamení
dvojek: podruhé
se odehraje v Kulturním domě
Plzeňka v Berouně, podruhé zavítá na obrazovku České televize

a dějovou linku slavnostnímu
večeru vytyčí hned dvojice moderátorů. Těmi budou po loňském
Janu Krausovi
herečtí kolegové
a mistři improvizace a humoru
Martin Myšička
s Hynkem Čermákem. Asistovat jim bude herecký talent nejmladší generace
Matěj Převrátil.

Dětská porota vybírá vítěze cen
za audiovizuální tvorbu TRILOBIT 2017

T

aké v letošním roce pracuje dětská porota na hodnocení soutěžních snímků
pro děti a mládež – v rámci
udílení cen za audiovizuální
tvorbu TRILOBIT 2017. Sedm
berounských dětí, které jsou
zároveň žáky ZUŠ Václava Talicha Beroun, zhlédlo poslední
říjnovou neděli v berounském
kině první letošní soutěžní
film. Členové dětské poroty
budou sledovat přihlášené
snímky a debatovat o nich každé pondělí až do prosince, pod
vedením koordinátorky Andrey

www.mesto-beroun.cz

Borovské. O CENU DĚTSKÉ POROTY – BEROUNSKÝ MEDVÍDEK soupeří celkem 22 snímků různých formátů. Děti uvidí
několik celovečerních filmů,
pohádky, dokumenty i seriály
– a v průběhu prosince odhlasují jediného vítěze a držitele
letošní ceny.
Dva členové pracovali v porotě „TRILOBITŮ“ již v loňském
roce a pět dětí je nováčky. Porotu čeká také účast na natáčení dokumentu o jejich práci
a především předávání cen
na slavnostním večeru. (bd) n

n Vyhlášení cen Trilobit 2017 bude

také letos v přímém přenosu vysílat z Kulturního domu Plzeňka Česká televize na ČT art.

Protože „třicítku“ je třeba náležitě oslavit, slibuje slavnostní
ceremoniál dobrodružný a dílem
akční program, který analogicky
výročí TRILOBITA podnikne ponor
do historie a zároveň bude lavírovat v současnosti. Bezpočet scén
vyplněných nadsázkou a humorem, které jsou letošním moderátorům vlastní, bude samozřejmostí. Hudební uskupení Prague
Super Quartet Josefa Vejvody
společně s Jiřím Stivínem a Emilem Viklickým připíšou večeru
jazzovou atmosféru. V přesnějších obrysech pak program vsází
na moment překvapení až během
samotného večera.
Ceny TRILOBIT uděluje a vyhlašuje Český filmový a televizní
svaz FITES, z.s., za podpory města
Beroun a Městského kulturního
centra, letos podruhé ve spolupráci s Českou televizí. Vyhlášení
cen TRILOBIT 2017 bude na televizních obrazovkách odvysíláno
14. ledna od 20.20 na programu
ČT art. Slavnostnímu udílení bude
jako obvykle předcházet doprovodný program pro děti i dospělé
v podobě projekce favorizovaných
snímků v Městském kině Beroun.
Barbora Dušková n

D

o arzenálu svých filmových
trofejí křišťálovou cenu
TRILOBIT v minulosti zařadili
například Zdeněk Svěrák, Miloš
Forman, Jiří Menzel, Jan Švankmajer, Robert Sedláček, Karel
Roden, Jiří Mádl, Jan Kraus,
Daniela Drtinová s Martinem Veselovským, Jana Ševčíková, Kryštof a Matěj Hádkovy a mnoho
dalších. Do pověstné síně slávy
vstoupil a posledním držitelem
CENY VLADISLAVA VANČURY se
stal režisér Vojtěch Jasný. n

Předprodej vstupenek
n Předprodej vstupenek na slavnostní udílení cen a na doprovodný program v kině bude probíhat
od 12. prosince výhradně v Městském informačním centru Beroun.
Cena vstupenky je symbolických
100 Kč. Více informací je možné
získat na tel. 311 654 321 či emailu mic@mkcberoun.cz.
Vstupenka na slavnostní večer na
Plzeňce dále opravňuje ke vstupu na odpolední projekci v kině
zdarma. Ta se uskuteční v den
slavnostního udílení cen 14. ledna. Další informace budou průběžně zveřejňovány na webových
stránkách www.fites.cz, www.
mkcberoun.cz a www.mesto-beroun.cz n
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Malé baletky z Baletní školy Terezie Dudové si získaly srdce snad všech účastníků Městského bálu, který 18. listopadu zahájil v Kulturním domě Plzeňka
starosta Ivan Kůs a odstartoval tak zároveň berounskou plesovou sezónu.

Pietní akt ke vzniku samostatného československého státu se konal tradičně
na Husově náměstí 28. října. Na video z jeho průběhu se můžete podívat na
www.mesto-beroun.cz v sekci Fotogalerie a videa. Foto Marcela Bergerová

V obřadní síni berounské radnice je po dokončení klimatizace vše připraveno na malování. V první polovině prosince přijde na řadu pokládka
koberců a věšení nových závěsů. Od ledna by pak měla tato reprezentativní místnost opět sloužit veřejnosti.
Na 150 tanečních párů všech věkových kategorií z celé České republiky
se představilo v listopadu na 19. Velké ceně města Berouna ve sportovním tanci v Kulturním domě Plzeňka. Pořadatelský Taneční klub Romany
Chvátalové získal čtyři stříbrné medaile. Jednu z nich si na krk pověsila
Nikola Zavadilová a její taneční partner Lukáš Macourek.

Ojedinělý projekt Petera Gyoriho Světlo porozumění se uskutečnil v rámci hudebního festivalu Talichův Beroun. A bylo to něco neskutečného. Do
této chvíle si totiž nejspíš nikdo nedovedl představit spojení klezmeru,
slovenské lidové písně a skotských dud, to vše v podání Symfonického
orchestru Pražské konzervatoře! Foto Alena Šustrová

www.mesto-beroun.cz

Z nedaleké Bezručovy ulice pochází vánoční smrk, který bude ozdobou
Husova náměstí po dobu adventu a vánočních svátků. U Hvězdy na
Velkém sídlišti instalovali pracovníci Technických služeb vánoční strom,
který přivezli z Hýskova.
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Usnesení Rady města Beroun ze dne 19. 10. 2016
RM schvaluje návrh investičních priorit města včetně velkých akcí oprav a údržby.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
č. 2957017711 se Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace, se
sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, v předloženém znění.
1. RM schvaluje podání žádosti o finanční podporu z ESF Operační program
zaměstnanost, zaměřující se na zpracování střednědobého Komunitního plánu
sociálních služeb města Beroun a spádových obcí na roky 2019-2023, a to
ve spolupráci města Beroun jako partnera a CpKP střední Čechy jako žadatele. 2. RM schvaluje tvorbu jednoletého akčního plánu sociálních služeb města
Beroun na rok 2018, jehož realizace bude finančně pokryta z rozpočtu města
Beroun na rok 2017.
RM schvaluje poskytnutí části dotací do 50 000,- Kč v jednotlivém případě
z rozpočtu města Beroun na sportovní činnost v roce 2016 podle dotačního
programu „Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce
2016“ schváleného Radou města Beroun dne 9. 12. 2015 usnesením č.
672/2015 těmto žadatelům: 1. Centrum zdravých dětí, se sídlem Zimní stadion
Na Ostrově, Beroun 3, ve výši 22. 700 Kč na provozní náklady příjemce dotace,
2. TKD KELTI BEROUN z.s., se sídlem Plzeňská 187/61, Beroun-Město, ve výši
16.500 Kč na pronájem tělocvičny, sportovní náčiní a potřeby, startovné, klubové dresy apod, 3. IRON STARS BEROUN, se sídlem K Dědu 434, Beroun - Město,
ve výši 4.000 Kč na nadstandardní reprezentaci města Beroun v závodní sezoně
2016, 4. TJ Sokol Beroun, se sídlem Tyršova 510, Beroun, ve výši 3.400 Kč
na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, 5. Klub biatlonu Beroun, p.s., se
sídlem Na Máchovně 116, Beroun-Město, ve výši 2.200 Kč na pronájem střelnice
a nákup nábojů, 6. Ing. Martin Lachman, se sídlem Máchova 516/9, BerounZávodí, ve výši 1.400 Kč na nadstandardní reprezentaci města, včetně uzavření
příslušných smluv na jejich poskytnutí s těmito žadateli, a to formou dodatků
k veřejnoprávním smlouvám, jimiž byla žadatelům již poskytnuta část dotace na rok 2016 ve výši schválené usnesením Zastupitelstva města Beroun č.
22/2016 bod č. 1 ze dne 6. 4. 2016.
RM souhlasí s rozdělení příspěvku na plavecký výcvik mateřských a základních
škol dle předloženého návrhu takto: Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30, 7 500,- Kč. 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova
1335, 46 800,- Kč. Základní škola Beroun, Wagnerovo náměstí 45, 7 500,- Kč.
Základní škola, Beroun – Závodí, Komenského 249, 15 000,- Kč. Mateřská škola
Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154, 6 600,- Kč. Mateřská škola Vrchlického 63, Beroun, 6 600,- Kč.
RM bere na vědomí informaci o zpracování Plánu odpadového hospodářství
města Beroun pro období 2017 až 2026, který zpracuje společnost ISES, s.r.o.
se sídlem M. J. Lermontova 25/859, Praha 6.
1. RM vyhlašuje nabídku Ing. Vítězslava Křivky, se sídlem Topolky 2440/26,
Brno, jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Beroun,
s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027“. Nabídková cena je 215 Kč bez DPH
za 1 hektar. 2. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod
Beroun, s platností od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2027“, s uchazečem, který podal
nejvhodnější nabídku – Ing. Vítězslavem Křivkou, se sídlem Topolky 2440/26,
Brno. Cena díla je 215 Kč bez DPH za 1 hektar.
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 2312/48 v k.ú. Beroun a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi městem Beroun jako pronajímatelem a Povodím
Vltavy, s.p. se sídlem Praha 5, Holečkova 8, jako nájemcem, za cenu 20 Kč/m2,
na dobu určitou od data podpisu smlouvy do doby následného majetkoprávního vypořádání, maximálně však na dobu 5 let.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s koupí pozemku p.č.
6755 v k.ú. Beroun (vznikl oddělením z pozemku st. 293/1 v k.ú. Beroun)
za celkovou kupní cenu 1.000,- Kč a veřejné části chodníku umístěného na pozemcích p.č. 6755 a p.č. 6756 (vznikl oddělením z pozemku st. 293/10 v k.ú.
Beroun), oba v k.ú. Beroun za celkovou kupní cenu 1.000 Kč od společnosti
Hrnčířská Beroun s.r.o., se sídlem Hrnčířská 642, Beroun-Město a s uzavřením
kupní smlouvy mezi městem Beroun a touto společností, v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s koupí pozemku p.č.
907/126 v k.ú. Beroun od ČR – Státního statku Jeneč, státního podniku v likvidaci, se sídlem Třanovského 622/11, Řepy, Praha 6, za cenu dle znaleckého
posudku.
1. RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 10. 10. 2016 v pořizovacích
cenách do 20ti tisíc Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem
26.266,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč. 2. RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání z účetnictví dle
návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 10.10.2016 v pořizovacích cenách
od 20ti tisíc Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 172.742,- Kč,
účetní hodnota je 0 Kč. 3. RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun v bodě 7.
Škoda Fabia Combi s pořizovací cenou 299.600,- souhlasit s odprodejem.

www.mesto-beroun.cz

RM bere na vědomí zápis č. 4/2016 ze zasedání Komise pro likvidaci majetku,
konaného dne 10. 10. 2016.
RM bere na vědomí předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města
Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun a zápis Komise
bytové Rady města Beroun.
1. RM souhlasí s předloženými Zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Rozšíření kapacit – 2. Základní škola, Beroun – Preislerova 1335 – opětovné vypsání“, na základě nichž bude zpracována zadávací dokumentace. 2. RM jmenuje
hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše
uvedenou zakázku, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
1. RM vyhovuje námitkám stěžovatele společnosti VYSSPA Sports Technology
s.r.o., se sídlem Cvokařská 10, Plzeň veřejné zakázky „Veřejná doprava pro
všechny - herní prvky na autobusovém nádraží - opětovné vypsání“. 2. RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Veřejná doprava pro všechny - herní prvky na autobusovém nádraží - opětovné vypsání“. 3. RM souhlasí
s opětovným vypsáním veřejné zakázky „Veřejná doprava pro všechny - herní
prvky na autobusovém nádraží - opětovné vypsání“, v upraveném znění.
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2016 ze zasedání komise dopravy, konaného
dne 12. 9. 2016.
1. RM bere na vědomí rezignaci Šimona Krále na funkci člena Komise pro kulturu a kulturní dotace. 2. RM jmenuje Jiřího Pavlise členem Komise pro kulturu
a kulturní dotace.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku,
v platném znění, Petrovi Bonkovi, se sídlem Smetanova 204/4, Beroun-Závodí,
pro Bar U Klepáčka, Pivovarská 103, Beroun-Centrum, ve dnech pátek, sobota
a přede dny, po nichž bezprostředně následuje den pracovního klidu, do 03.00
hod. následujícího dne na období od 1. 11. 2016 do 30. 4. 2017.

Usnesení Rady města Beroun ze dne 27. 10. 2016
1. RM vyhlašuje nabídku společnosti Atelier 99 s.r.o., IČ 02463245, se sídlem
Purkyňova 71/99, Královo Pole, 612 00 Brno jako nejvhodnější v zadávacím
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „ROZŠÍŘENÍ KAPACIT - 2. ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, BEROUN – Preislerova 1335 - opětovné vypsání“. Rada města Beroun
souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na tuto zakázku s tímto uchazečem. Cena
díla je 1.144.000,- bez DPH. 2. Pro případ, že uchazeč, který podal nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení, neposkytne součinnost při uzavření smlouvy,
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením smlouvy s uchazečem, který se umístil na druhém místě. Tímto uchazečem je společnost Spektra, spol. s r.o., IČ
18598897, se sídlem V Hlinkách 1548, 266 01 Beroun.

Usnesení Rady města Beroun ze dne 2. 11. 2016
RM doporučuje ZM Beroun schválit Program regenerace městské památkové
zóny Beroun na období 2016 – 2019, v předloženém znění.
RM revokuje usnesení č. 460/2016 ze dne 14. 9. 2016 a dále souhlasí s tím, že
Město Beroun bude pořizovat Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun
bez partnera.
RM bere na vědomí Zápis č. 8/2016 z jednání komise pro sport a sportovní
dotace, konaného dne 17. 10. 2016.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s poskytnutím finanční dotace na bruslařskou školu v roce 2016 z rozpočtu města Beroun Centru
zdravých dětí, se sídlem Na Ostrově – Zimní stadion, Beroun ve výši 100.000 Kč
a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace Františku Bulavovi, ve výši 3.000 Kč
na významnou sportovní akci – „Mistrovství světa XTERRA“ - na havajském ostrově Maui v USA“, a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Starosta města a RM souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Beroun nad
akcí „Noc venku“, která se uskuteční v noci ze čtvrtka 24. 11. na pátek 25. 11. 2016
ve vnitřních prostorách a na dvoře berounského Gymnázia Joachima Barranda.
RM po projednání stanoví odměny ředitelům právních subjektů – příspěvkových
organizací města MŠ a ZŠ za 2. pololetí 2016 v uvedené výši.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2016 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní
dotace, konaného dne 27. 9. 2016.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2016 ze zasedání komise pro výchovu a vzdělávání, konaného dne 12. 10. 2016.
RM schvaluje Plán činnosti komise pro výchovu a vzdělávání (školská komise)
pro rok 2017.
RM bere na vědomí zápis č. 6/2016 ze zasedání komise pro prevenci kriminality,
konaného dne 11. 10. 2016.
RM bere na vědomí Zápis č. 4/2016 z jednání komise zdravotnictví a sociálních
věcí, konaného dne 13. 10. 2016.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2016 ze zasedání komise životního prostředí,
konaného dne 10. 10. 2016.
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RM ukládá vedoucí odboru životního prostředí, aby v součinnosti s ostatními odbory zajistila naplnění doporučení radě města, uvedených v bodech 3, 5.4 a 5.5
Zápisu č. 5/2016 ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 10. 10.
2016, a o výsledku informovala starostu města Mgr. Kůse a komisi životního prostředí.
RM souhlasí s přijetím daru v podobě dvou plastik – portrétu (poprsí) Joachima
Barranda a trilobitu od společnosti Berounská servisní a.s., se sídlem Politických vězňů 156, Beroun, a s uzavřením darovací smlouvy s touto společností,
v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č.st. 1189/1 v k.ú. Beroun za účelem zajištění přístupové cesty ke garážím panu Z. B., panu S.Ch. a panu F.F.
RM nesouhlasí s opravou příjezdové cesty ke garážím přes pozemek p.č.st.
1189/1 v k.ú. Beroun z ulice Zvonařova podle předložené žádosti pana Z. B.,
pana S. Ch. a pana F. F.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě
o pronájmu a provozování vodohospodářského majetku v městské části Zdejcina č. 0270/2013/NAJ/OMI ze dne 23. 5. 2013, ve znění dodatku č. 1 č.
0010/2016/NAJ/OMI ze dne 18. 1. 2016 se společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255, Beroun. Předmětem dodatku č. 2
je prodloužení platnosti předmětné smlouvy o jeden rok, tj. do 31. 12. 2017.
RM bere na vědomí předloženou informaci o stavu mostů a lávek v majetku
města Beroun.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku,
v platném znění, společnosti ŠEHNAZ s.r.o., se sídlem Novákových 893/7, Libeň,
Praha 8, pro provozovnu SUPER DONER KEBAB, Česká 51/13, Beroun-Centrum,
ve dnech neděle až čtvrtek do 02.00 hod. následujícího dne a ve dnech pátek
a sobota do 04.00 hod. následujícího dne do 31. 12. 2016.
RM bere na vědomí informaci právního zástupce města Beroun JUDr. Tenkráta
ve věci skládky Lištice.

Usnesení Rady města Beroun ze dne 16. 11. 2016
RM souhlasí s „Operačním plánem zimní údržby místních komunikací, chodníků
a veřejných prostranství v zimním období 2016-2017“, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 2957053406 uzavřené dne 6. 11. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 2. 2008 mezi Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město,
Dlážděná 1003/7 a městem Beroun, v předloženém znění.
RM schvaluje vyplacení odměny ředitelce Domova penzionu pro důchodce Beroun, příspěvkové organizace města za 2. pololetí 2016, v navrhované výši.
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola Beroun, Drašarova 1447 uzavřela partnerskou smlouvu v rámci projektu „Realizace lokálních sítí mateřských škol
v gramotnostech – CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-010/0000548“ s Centrem pro rozvoj
a podporu regionů o. p. s. se sídlem Hamerská 314/30, Olomouc.
RM souhlasí s tím, aby Mateřská škola Montessori Beroun a Základní škola s.
r. o., V Zahradách 1874, Beroun, požádala o navýšení kapacity základní školy
na 30 žáků od školního roku 2017/2018.
RM bere na vědomí Zápis č. 9/2016 z jednání komise pro sport a sportovní
dotace, konaného dne 24. 10. 2016.
RM bere na vědomí Zápis č. 10/2016 z jednání komise pro sport a sportovní
dotace, konaného dne 31.10.2016.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování servisních
služeb se společností Proact Czech Republic, s.r.o., se sídlem Brtnická 1486/2,
Praha 10 – Michle,v předloženém znění.
RM souhlasí s úhradou faktury za odebranou vodu (vodné, stočné) ve výši 11.671,Kč pro objekt hřiště na Zdejcině, spolku Oddíl kopané Endeco Zdejcina z.s., sídlem
Branislavova 1412/2, Beroun formou splátkového kalendáře, nejdéle do 31.8. 2017.
RM souhlasí s pověřením vedoucího odboru hospodářské správy Městského
úřadu Beroun, aby zastupoval město Beroun a uzavíral pro všechny objekty
a zařízení v majetku města Beroun smlouvy o připojení a odběru elektrické
energie ze sítí nízkého napětí se společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, dále smlouvy o připojení a odběru
plynu se společností GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, Ústí nad Labem a smlouvy o připojení a odběru vody se společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255/3, Beroun – Závodí, včetně ukončení
těchto smluv a rušení odběrů.
RM souhlasí se záměrem Soukromé základní umělecké školy Dr. Lidinské, školské právnické osoby, Tovární 66, Beroun zvýšit celkovou kapacitu školy od 1.
září 2017 na 650 žáků.
RM souhlasí s podáním dovolání k Nejvyššímu soudu ČR proti rozhodnutí Krajského soudu v Praze čj. 23 Co 435/2015-1626 při současném pokračování prací
na přípravě vyklizení části skládky Lištice dle uvedeného rozhodnutí Krajského
soudu.

www.mesto-beroun.cz

RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit se směnou částí
pozemků p.č. 2276/4, p.č. 1596/123, p.č. 1596/124, p.č. 1623/1 všechny
v k.ú. Beroun, které jsou ve vlastnictví města Beroun, za část pozemku p.č.
1571/110 v k.ú. Beroun, který je ve vlastnictví manželů M. a G. D., bytem
Beroun.
RM trvá na odstranění nepovolené stavby – oplocení, terénních úprav na pozemcích p.č. 2276/4, p.č. 1596/123, p.č. 1596/124 a p.č. 1623/1 všechny
v k.ú. Beroun, jejímž stavebníkem je M. D., bytem Beroun a ukládá odboru
územního plánování a regionálního rozvoje uplatnit toto stanovisko v příslušném správním řízení za město Beroun.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem Beroun (jako vlastníkem) a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem
Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, (jako stavebníkem), za účelem
umístění stavby zpevněné plochy – pochozího chodníku na části pozemku
p.č. 133/1 v k.ú. Beroun, podle projektové dokumentace na stavbu „Berounoprava TS BE_3561-Cenrum 2“, číslo stavby OE-12-6002565.
1. RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 0264/2016/NAJ/OMI ze dne 7. 6. 2016 se společností Film
United, s.r.o., se sídlem Maltézské náměstí 479/7, Malá Strana, Praha. Předmětem dodatku č. 1 je prodloužení doby pronájmu. 2. RM svěřuje podle
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů starostovi města pravomoc rozhodnout o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu č. 0264/2016/NAJ/OMI ze dne 7. 6. 2016
se společností Film United, s.r.o., se sídlem Maltézské náměstí 479/7, Malá
Strana, Praha.
RM souhlasí s návrhem pojištění majetku města Beroun na rok 2017 pojišťovnou Kooperativa, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, dle doporučení makléřské společnosti MAPOR spol. s r.o., se sídlem Beroun, Kostelní 17.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku st.
1349/1 o výměře 124 m2 v k.ú. Beroun, podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky v k.ú. Beroun
p.č. 1580/6 o výměře 808 m2 a p.č. 1587/12 o výměře 677 m2, které jsou
podle územního plánu města Beroun zařazeny do zóny BI.1 – bydlení individuální městského typu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města vypůjčit pozemek st. 973, jehož
součástí je stavba č.p. 131, pozemek st. 3378, na pozemku stojí stavba bez
čp/če, garáž a pozemek p.č. 2402, vše v k.ú. Beroun.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 7.11.2016 v pořizovací ceně do 20ti tisíc Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
celkem 18.795,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
1. RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku užívaného příspěvkovou organizací (3. ZŠ Beroun) pod bodem 5 a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 7.11.2016 v pořizovací
ceně do 20ti tisíc Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem
6.036,- Kč, účetní hodnota je 0 Kč. 2. RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku u příspěvkových organizací (2. ZŠ a 3. ZŠ Beroun)
a následné odepsání z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze
dne 7.11.2016 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 951.796,10 Kč, účetní hodnota je 377.609,10 Kč.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2016 ze zasedání Komise pro likvidaci majetku, konaného dne 7. 11. 2016.
RM nesouhlasí s pronájmem pozemku v k.ú. Beroun st. 1812/18, jehož
součástí je stavba bez čp/če, Klubu biatlonu Beroun, p.s., se sídlem Na Máchovně 116,Beroun-Město, Beroun.
RM vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „Veřejná doprava pro všechny herní prvky na autobusovém nádraží - druhé opětovné vypsání“ účastníka
zadávacího řízení společnost ONYX Wood spol. s r.o., se sídlem Žernovická
257, Prachatice II, Prachatice, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na tuto zakázku
s tímto uchazečem. Kupní cena je 624.309,- Kč bez DPH.
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci do programu Podpora materiálně
technické základny sportu pro rok 2017 na projekt „Modernizace osvětlení
– Zimní stadion Beroun“.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 50.000,- Kč na činnost spolku TJ Sokol Beroun, se sídlem Tyršova 510, Beroun, z rozpočtové skladby
3555 34 29 Dotace zájmovým organizacím a s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.
Poznámka:
Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je
v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo
náměstí 68.
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Kulturní dům Plzeňka
Pátek od 19:00.

5.

Taneční kurzy pro mládež
Koncert Kruhu přátel hudby Beroun

7.

SLZA

8.

Vánoční koncert ZUŠ

2.

PO

19:00

Violoncellový recitál. Vystoupí Jan Páleníček - violoncello a Jitka
Čechová - Klavír.

ST

19:30

SLZA se stala jednou z nehranější kapel v české éteru. Jejich koncerty
jsou permanentně vyprodány a tak věříme, že Beroun nebude výjimkou.

ČT

17:00

Pořádá ZUŠ Václava Talicha.
Pátek od 18:00.

10.

Věneček – závěrečný večer tanečních kurzů
Jarmark

11.

9.

12.

SO

9:00 - 13:00

Prodejní stánky nejen s vánoční tématikou, tvůrčí dílničky pro děti,
vystoupení dětí z RC Slunečnice, Divadlo Bořivoj, vstup zdarma.

Posezení s …
NE

16:00

Posezení u cimbálu, nejznámější moravské melodie. Hraje Cimbálová muzika STUDÁNKA.

Ilona Csáková a pěvecký sbor Krákorky
PO

20:00

Charitativní koncert známé zpěvačky pro Dobromysl, vystoupí
také dětský sbor Krákorky ze ZUŠ V. Talicha v Berouně pod
vedením Mgr. Martiny Rajtmajerové.

ST

19:00

PÁ

20:00

SO

14.

Vánoční vystoupení baletní školy

16.

Olda Burda na Plzeňce

17.

Vánoční koncert - Big Band V. Zelinky

Big Band Václava Zelinky je velký taneční orchestr. Byl založen již v
roce 1945 a brzy se zařadil do skupiny známých pražských big bandů.

18.

Mrazík

19:30

NE

14:00

Výpravná pohádka na klasické téma. Příběh, ve kterém opět vše dobře skončí. Vstupenky v Městském kulturním centru nebo na místě.

20.

Vánoční koncert - Spirituál kvintet
ÚT

19:00

Spirituál kvintet je jedna z prvních českých folkových skupin.
Za dobu existence se vystřídalo spousta vynikajících hudebníků.

22.

Vánoční koncert - ZŠ Jungmannova

Koncert žáků ZŠ Jungmannova. Čtvrtek od 8:00.

Pořádá Baletní škola Terezie Dudové.
Staré pecky jako tenkrát...

Muzea
2.
4.
7.
8.

Andělská výtvarná dílna
13:00 - 16:30

Muzeum berounské keramiky

NE

14:00 - 19:00

Muzeum Českého krasu

Na děti budou čekat rozverní čertíci v pekle a andělé se sladkou
nadílkou v nebi. Je možné přinést navíc i svoji nadílku a seznam
hříchů vašich ratolestí. Nutno se objednat na lince 774 950 671.

ST

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

Muzeum Českého krasu

Ukázku tvorby vizovického pečiva předvede držitelka titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby paní Miluše Šímová. Pod jejím odborným
dohledem si děti vyzkouší vyrobit vlastní dílka (figurky k betlému) .

ČT

18:00

Muzeum Českého krasu

PÁ

13:00 - 16:00

Muzeum berounské keramiky

SO

10:00 - 13:00

Kurz pro dospělé a starší děti, cena 350,-Kč, přihlásit se lze v
Muzeum berounské keramiky MBK.

ST

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

Muzeum Českého krasu

Ukázku tvorby vizovického pečiva předvede držitelka titulu Mistr
tradiční rukodělné výroby paní Miluše Šímová. Pod jejím odborným
dohledem si děti vyzkouší vyrobit vlastní dílka (figurky k betlému) .

PÁ

13:00 - 16:00

Muzeum berounské keramiky

Mikuláš v muzeu

Vánoční tvořivá dílna v muzeu
Svátky konzumu

9.

Adventní výtvarná dílna

10.

Vánoční keramický workshop s I. Kapounovou

14.
16.

Výroba vánočních dekorací pro malé i velké.

PÁ

Vánoční tvořivá dílna v muzeu
Adventní výtvarná dílna
Turista za 1,- Kč

Vánoce v Československu v 50. - 80. letech 20. století. Přednáška z
cyklu, který zaštítil prof. Vratislav Doubek, PhD. Vstupné plné 40,- Kč,
snížené 20,- Kč. Součástí vstupného je i prohlídka vánoční výstavy.
Výroba vánočních dekorací z keramiky pro malé i velké.

Výroba vánočních dekorací z keramiky pro malé i velké.

Ve spolupráci s TJ LOKOMOTIVA zveme všechny účastníky Novoročního pochodu stezkou Vojty Náprstka do muzea. Každý přihlášený
NE
9:00 - 16:00
Muzeum Českého krasu
účastník pochodu bude mít 1. 1. 2017 vstup do muzea za 1,- Kč.
Vánoční otevírací doba Muzea Českého krasu: 24. - 26. 12. 10:00 - 16:00, 31. 12. 10:00 - 16:00, 1. 1. 2017 9:00 - 16:00 (polední
pauza 12:00 - 12:45).
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílna je otevřená vždy v úterý od 10:00 do 11:30 a ve čtvrtek od 12:30 do 15:00, po dohodě možno i v jiné dny. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz. V MBK je v prodeji
novodobá stolní berounská keramika zdobená tradičními dekory - tip na vánoční dárek. Otevírací doba během vánočních svátků:
PÁ 23. 12. 10:00 – 16:00, ÚT 27. 12. 10:00 – 15:00, ST 28. 12. 10:00 – 15:00, ČT 29. 12. 10:00 – 15:00, PÁ 30. 12. 10:00 – 15:00.

1. 1.

www.mesto-beroun.cz
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Výstavy
30. 11.

Členská výstava
Středočeského sdružení výtvarníků

ST

5.
7.
9.

17:00

Potrvá do 30. 12. 2016.

Městská galerie Beroun

Vánoce, advent a silvestr
na historických fotografiích
Zima je, když…

PO

17:00

Holandský dům

Výstava nabízí fotografický pohled na prosinec našich předků. Do
posledního měsíce roku náleží čas adventu, samotným vánočním
svátkům a času povánočním. Trvá do 23. 12. 2016. Více na str. 15.

ST

17:00

Galerie V Podloubí

Výtvarné práce žáků ZŠ Beroun, Wagnerovo nám. Potrvá
do 30. 12. 2016.

PÁ

18:00

Pod záštitou starosty města Hořovice Dr. Ing. Jiřího Peřiny a seGalerie Starý zámek Hořovice nátora Jiřího Oberfalzera. Trvá do 28. 1. 2017

100 let Miloslava Troupa

Pokračující výstavy: Knihovní fondy muzejní knihovny (Městská knihovna, do 31. 12. 2016); Český plakát (Domov seniorů TGM,
do poloviny ledna 2017); Výstava T. G. Masaryka (Domov seniorů TGM, do poloviny ledna 2017); MŮJ ŽIVOT S RAKU - keramika
Michala Plíhala (Muzeum berounské keramiky, do 8. 1. 2017)

Hudba

SAM-OU-HELL + SAVE THE EMOTION

2.

PÁ

19:00

Rock club Prdel

PÁ

9:00 – 16:00

Knihovna Hořovice

SO

20:00

Kulturní dům Tetín

SO

19:00

Rock club Prdel

ST

20:00

Jiná káva

ČT

19:00

Sál České pojišťovny

SO

19:00

Rock club Prdel

NE

16:00

Kostel sv. Ludmily Tetín

Berounská rocková formace, působící na hudební scéně již několik let se uvede opět s novým bubeníkem na rockovém pódiu
v Berounském klubu Prdel. Vstupenky na místě.
Instrumentální trio, v jehož podání si vychutnáte staré známé filmové i jiné fláky v originálních aranžích. Záběr kapely je opravdu
široký, doslova a do písmene od Pulp fiction.
Hosty večera budou český trampský kytarista, zpěvák Tony Linhart se zpěvačkou Helenou Maršálkovou a profesor pražské AMU
Štěpán Rak.
Dvě kapely budou z Hořovic - Knedlofil a Kovadlina, která vystoupí poprvé na prdelních prknech. Z Kladna přijede opět kapela
Všechno špatně a z Prahy poprvé známá Denervace.
Koncert v provedení pěveckého sboru „Comodo Loděnice“. Zazní
české a moravské adventní písně, polyfonní skladby, spirituály
a Agnus Dei z Missa Brevis Jiřího Pavlici.

Vyšehrad

Česká televize ho bude vysílat v přímém přenosu v obvyklém
v podvečerním čase. Více na str. 16

Den pro dětskou knihu

Mikulášská párty pro dospělé

3.

7.
8.
10.

TAK AKORÁT + hosté
Kosa Vostrá

Berounko má

PUNKS NOT DEAD FEST 2
Adventní koncert

Adventní koncert České televize pro Klubíčko

11.

NE

Barokní roráte aneb Radostné zpěvy adventní

NE

15:00

Kostel v Králově Dvoře

NE

18:00

Církev českobratrská evang.

ST

16:00

Husovo náměstí

ST

18:00

Společenský klub Zdice

ČT

17:00

Kostel sv. Jakuba

ČT

19:30

Jiná káva

PÁ

19:00

Rock club Prdel

PÁ

19:30

Klub Labe Hořovice

Adventní koncert komorního kvintetu FIDES
Česko zpívá koledy

14.

15.

Disko, staré hity 80-90 let, hraje DJ Burda, vstup 100Kč.

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Králově Dvoře. Předvánoční atmosféru dokreslí svit svíček a po skončení šálek svařeného
vína. Vstupné dobrovolné. Srdečně zveme!
Více na str.17.
Akce Deníku a Českého rozhlasu – zpívají pěvecké sbory ZUŠ V.
Talicha.

Zdický smíšený sbor a jeho hosté

Vánoční koncert zdického sboru a ZUŠ V. Talicha.

Vánoční koncert ZUŠ

Vystoupí žáci ZUŠ Václava Talicha.

CERMAQUE & IAMME

LOS HRDLOS + AC/DC Czech revival
16.

Zdická skupina s alternativním rockem představí novinky ze
svého druhého alba. Doprovodí jí ambiciózní kapela z Berouna
a okolí a taktéž zahraje své nové skladby.Vstupenky na místě.
Prodej dětských knih z nakladatelství Portál za výhodné ceny.
Doprovodný program pro děti: 15:00 – 16:00 Čertovské čtení
v knihovně.

COP

www.mesto-beroun.cz

Andrea Čermák Knotková / Iamme Candlewick - písničkářka, cestovatelka, jogínka, kulturní iniciátorka. Jakub Čermák / Cermaque
– básník, písničkář, filmový režisér a animátor.
V předvánočním čase přijede jeden z nejlepších revivalů AC/DC
se svojí skvělou show.Tentokrát jí budou předskakovat Los Hrdlos. Předprodej v rock klubu.
Vánoční koncert legendární bluegrassové kapely.
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UHR + hosté
17.

21.
22.
25.
26.
31.

SO

19:00

Rock club Prdel

SO

20:00

Klub Labe Hořovice

ST

18:00

Společenský klub Zdice

ČT

18:00

Kulturní dům Chyňava

NE

19:00

Rock club Prdel

SO

20:00

Rock club Prdel

PÁ- SO

20:00 - 02:00 Retro Bar U Madly

PÁ- SO

20:00 - 02:00 Restaurace U Štiky

AKROBAT + TENEMIT
Kosa Vostrá

Vánoční koncert ZUŠ

SANTA MUST DIE (Vánoční koncert)
Vánoční koncert v kostele
SILVESTR V PRDELI
Retro večery U Madly

Prosinec

Taneční pátky a soboty U Štiky

Berounská kapela UHR bude křít své druhé album a tentokrát
si k tomu přizvala příbramskou hardcore crossoverovou kapelu
Pawnshop. Vstupenky na místě konání koncertu.
Vánoční beatparty.
Vánoční koncert Zdické kapely.
Vystoupí žáci ZUŠ Václava Talicha.
Kapely SEVENTY ONE z Benešova,DeColt z Dobřichovic(známý
z letošních letorostů) a pražští Self-Defence s novou zpěvačkou
Kristýnou Houserovou. Vstupenky na místě.
Kostel Narození Panny Marie ve Zdicích od 17:00.
Silvestr se živou muzikou v podání domácí berounské kapely
BULLDOG - Hard&Heavy a jejími hosty, vstupné dobrovolné po půlnoci pouštěná hudba na přání.
2. 12. - Dj Láďa Žižka (Diskoprojekt); 3. 12. - Dj Harwey; 9. a 23. 12.
- Dj Martin Šmíd; 10., 16. a 30. 12. - Dj Tomáš Mašek; 17. 12. - Dj
Martin Hájek rádio KISS 98 + DjHarwey; 31. 12. - RETRO SILVESTR DjHarwey + italský zpěvák Roberto Caporali.Vstupné 300 Kč.
2. 12. - Sortiment – živá hudba; 3., 17., 23. a 25.12. (karaoke),
30. 12. - DJ Jarda Petarda – disco; 9. 12. - PHZS – živá hudba; 10.
12. - DJ Pupík –rock & disco; 16. 12. - Duo Melody – živá hudba;
31. 12. - Velká silvestrovská show World of Fantasy – Svět fantazie
a disco Jardy Petardy, soutěž o nejlepší kostým a spousta další
zábavy. Vstup 100,- Kč – welcome drink. Start 19:00.

Přednášky a besedy
Za zapomenutými hrady doby lucemburské
7.

13.
14.
20.

ST

17:30

Městská knihovna

ST

19:00

Klub Labe Hořovice

S Tomášem Koutkem, spisovatelem a cestovatelem se vypravíme
prostřednictvím fotografií a dokumentů k hradům císařů a králů
Českého království. Vstup volný.
Přednáší: Čestmír Lukeš. Tentokrát bude vyprávět o čarokrásné
vysokohorské krajině východního Nepálu a výstupu na 7 200 m
vysoký Baruntse.

ÚT

13:30

Družina 2. ZŠ Hořovice

Sraz v 13:15 v knihovně nebo ve 13:20 u školy. Rezervace nutná. Vstupné 20,- Kč.
O cestě do Indie, která směřovala na sever, kde je mnoho památek. Na každém kroku zde narážíte na kontrasty chudoby a bohatství, bohaté historie i současnosti.

NEPÁL – podzimní BARUNTSE

Beseda se spisovatelkou Ivanou Peroutkovou
Cestovatelská beseda - Indie

ST

17:30

Čítárna MIC

ÚT

18:00

Čítárna MIC

Amerika snů a skutečností

Vyprávění účastníků.

Ostatní akce
2.
3.

BRATŘÍČEK KAREL – filmová projekce
PÁ

19:30

SO

14:00 - 17:00 Kulturní dům Tetín

ST

16:00

Městská knihovna Zdice

ČT

19:30

SO

19:00

NE

10:00 - 14:00 DDM Beroun - Závodí

NE

15:00

Mikulášské čarování

Klub Labe Hořovice

Osudy Karla Kryla polským pohledem. Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal symbolem Pražského jara. Česká
republika, Polsko 2016 / Délka: 79 min / Žánr: Dokumentární
Na děti čeká PEKLO a NEBE. V pekle se děti vyzpovídají ze svých
hříchů. V nebi na děti čeká překvapení a sladká odměna. Ve volném čase šikovné ručičky, reprodukovaná hudba - tanec, soutěže.

7.

Výtvarná dílna

8.

VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD – film. projekce

Jiří Mádl a Karel Roden v posledním filmu Jana Němce. Scénář a režie:
Jan Němec. ČR, Slovensko, Francie 2016. Délka 75 min. Přístupno.

10.

Dámská šatna

Klub Labe Hořovice
Klub Labe Hořovice

S laskavým svolením autora Arnošta Goldflama, uvádí Divadlo na
Vísce brilantní skicu z jedné herecké šatny.

Šicí dílna pro dospělé
11.

Myslivci v Adventu

www.mesto-beroun.cz

Husovo náměstí

Vytvářet budeme perníčky.

Šicí dílna probíhá formou semináře. Jaký materiál si připravit a
téma jednotlivé dílny se dozvíte na webové adrese http:/salek-michy.blogspot.cz/. Je nutné si přinést vlastní šicí stoj. Cena: 200 Kč
Přijďte se seznámit v předvánočním čase s mysliveckými tradicemi, ukázkou mysliveckého troubení a vábení zvěře. Pro děti je
připravena zábavná soutěž.
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11.

AŽ NA SEVERNÍ PÓL – dětská film. projekce
Klub Labe Hořovice

Francie, Dánsko 2015 / Délka: 81 min. Francouzský animovaný
film nabídne silný příběh a sympatickou dívčí hrdinku.

16.

Tvořivá dílna pro dospělé

DDM Beroun - Závodí

Proběhne od 20:00. Více informací o průběhu tvořivé dílny naleznete na http:/salek-michy.blogspot.cz/. Cena: 200 Kč

NE

16:00

PÁ

20:00

SO

13:00

SO

11:00

NE

10:00 - 10:30 Husovo náměstí

Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
17.

1. 1.

Slavnost zimního

Vyrobte si vlastní, originální sadu ozdob na vánoční stromeček. Ozdoby budou z různých materiálů, které budeme navzájem kombiDDM Beroun - Závodí
novat Na tvoření je nutné se předem objednat na tel: 774 950 671.
Akce pro celou rodinu, stezka Svarožice, která Vás provede zimslunovratu
ními zvyky a budete poznávat i element větru. Děti lesního klubu
Kaple Panny Marie Bolestné Vám převypráví Betlémsky příběh. Vstupné za rodinu 50 Kč.

Novoroční pochod Vojty Náprstka

Volný čas
Baby Club Ploutvička s.r.o.
Steinerova 56, Beroun
www.ploutvicka.cz
Telefon: 777 288 178
email: info@ploutvicka.cz
Plavání dětí od 6 měsíců do 12 let,
individuální lekce dětí 0 – 6 měsíců,
volná místa v lekcích Aqua – aerobicu, kurzy plavání těhotných, zážitkové předporodní kurzy pro oba
rodiče, komplexní poporodní péče
včetně laktačního poradenství.
Dětský koutek Krteček
Sadová 731 (u KD Plzeňka) Beroun
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
email: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé JESLE od 6 měsíců, ŠKOLKA pro děti od 2 do 5 let. Vzdělávaní
dětí dle programu MŠ + vlastní aktivity: tvoření, cvičení, jóga a výlety
po okolí. Kroužek Angličtina pro
nejmenší každý den dopoledne, každé pondělí od 15:30 do 16:30 výroba
přírodních domácích voňavých mýdel, každé úterý od 14:30 do 16:00
keramika, 5. 12. chystáme mikulášskou besídku, nutná rezervace místa. Docházíme do rodin ke zdravým
i nemocným dětem.
Dula a Laktační poradkyně
Martina Šebestová
www.duladula.cz
Telefon: 777 967 207
email: martinasebestova@gmail.
com
Věřím v ženy a v jejich přirozeně vrozenou schopnost rodit, kojit a být tou
nejlepší maminkou pro své děťátko.
Nabízím těhotenské cvičení, předporodní přípravu ve studiu KaLa-Beroun
i individuálně v domácím prostředí,
doprovody při porodu i po porodu
a v šestinedělí, laktační poradenství,
kurzy masáží miminek, cvičení s miminky, baby-yoga šátkování, vaničkování, bezplenkovou komunikační metodu, látkování a poradenství v oblasti
osobního rozvoje.
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733

www.mesto-beroun.cz

Autorizované spinningové centrum
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). 3. 12.
10:00 – 14:00 Půlmaraton, přihlášky
telefonicky.
Flexy - bary + balanční čočky +
míče + židle: Marcela Bergerová
Telefon: 608 885 182
email: marcela.bergerova@seznam.cz
Gymnázium, vchod ze dvora
Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 –
19:00. Kondičně - rehabilitační
cvičení zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům
a odblokování negativních nálad.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
email: skola@jshv.cz
Již 27. rokem: tradice – zkušenosti – reference. Náš TIP na nevšední
vánoční dárek - dárkový certifikát
na jazykový kurz. Kurzy probíhají,
v případě volného místa možnost
do kurzu kdykoli přistoupit (cena
kurzu bude snížena o již odučené
hodiny). Garantujeme max. 10 osob
ve skupině. Náhledy zdarma - přijďte
si kurz nejprve vyzkoušet! Slevy 50 %
v rámci akce „Chodí celá rodina!“.
Pro firmy či jednotlivce kurzy dle
požadavku (včetně doučování žáků
ZŠ a studentů SŠ) – i dojíždíme.
Jazyková škola Henrietty Mottlové
www.jazykovaskola.kvalitne.cz
Telefon: 724 358 518
email: henrietta.mottlova@seznam.cz
Jazyková škola PaedDr. Henrietty
Mottlové v Berouně zahajuje zápis
do jazykových kurzů k přípravě
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.
Jesle a školka Kotvička
Pod Haldou 306, Beroun
www.mskotvicka.cz
Telefon: 601 340 020
email: info@mskotvicka.cz
Máme poslední volná místa pro děti
od jednoho roku. Garantujeme individuální adaptační program. Samostatnost rozvíjíme laskavým přístupem

Více na str. 26.

a jasným vymezením hranic. Děti
tráví čas venku za téměř každého počasí. Pohyb, hra, vzájemný respekt,
umění vlastního vyjádření a rozvoj
individuality jsou naším posláním.
Nástup dětí je možný v průběhu
celého roku. Přijďte se podívat kdykoliv po telefonické dohodě. Provozní
doba po – pá 7:00 – 17:00.
Lesní klub Studánka a klubík Jozífek
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
email: lbdk@seznam.cz
Lesní klub Studánka nabízí volná místa pro děti předškolního věku. Nezaplněny jsou už jenom úterý a středa.
Jako členové Asociace lesních školek
v ČR nabízíme smysluplný, bezpečný prostor pro děti, a to především
v přírodě. Provoz od 8:00 do 16:30.
Každou středu od 8:30 do 11:30
provozujeme také dopolední klubík
Jozífek pro maminky s dětmi.
Městské školní hřiště Hlinky
Hřiště je určeno pro lehkou atletiku,
hokejbal, in-line hokej, florbal, malou
kopanou, házenou, tenis, stolní tenis,
basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení půjčuje sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí
- 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.
Mgr. Šárka Konopásková
www.sarkakonopaskova.cz
Telefon: 734 418 160
email: skonopaskova@gmail.com
Srdečně Vás zvu do nově otevřeného rodinného studia, kde poskytuji
služby v oblasti homeopatie, numerologie, ženské harmonizační masáže
Mohendžodáro a kineziotaping. Ráda
se stanu Vaším průvodcem na cestě
k vlastní spokojenosti a pomohu Vám
objevit techniky, které Vám mohou
pomoci najít harmonii těla i duše.
Olga Nováčková
fitness trenér Beroun
email: fsfberoun@seznam.cz
Skupinová cvičení na sídlišti v Berouně poblíž Hvězdy, TABATA - neděle,
Kruhový trénink - pondělí, TRX Intervaly - čtvrtek, možnost permanentky,
dárkového poukazu, osobního tréninku.

Vhodné pro začátečníky, malá skupina,
osobní přístup. Jednotná cena za lekce
100 Kč. Více informací na facebooku
Olga Nováčková - fitness trenér Beroun.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis,
softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná, běžecká dráha,
trampolína, boccia, k dispozici miniposilovna, sprchy, šatny. Areál je
v týdnu otevřen od 15:00 do 21:00.
Na sobotu či neděli je nutno si kurt
objednat dopředu. Půjčujeme rakety,
míče a další sportovní náčiní. Objednávky na 311 622 572, 702 071 312
po 15:00 nebo hriste@2zsberoun.cz.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700, 311 510 541
email: info@rcslunecnice.cz
VÁNOČNÍ BAZAR sobota 3. 12. 10:00
- 17:00. Na bazaru koupíte keramiku,
sklo, hračky, knihy, děti se zabaví u hraní
deskových her. Dary do bazaru přijímáme od 28. 11. v kanceláři RC. PUTOVÁNÍ
ZA MIKULÁŠEM pondělí 5. 12. od 16:00
do 18:15, objednávejte se na příslušný
čas v RC, počet míst omezen. Cena
90Kč za dítě. VÁNOČNÍ POHÁDKA středa 14. 12. od 16:00, vhodné pro děti
od 2 let. Psychomotorický vývoj pro děti
od narození do jednoho roku. Čtvrtek
15. 12. 16:00 - 17:30. Vede Jana Stará
a MUDr. Helena Budošová.
Těhotenská jóga se Sandrou Černou
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Telefon: 777 216 096
email: sandracerna10@gmail.com
Lekce jsou zaměřené na ztišení se
a vnímání svých pocitů, sebe a nového života v sobě. Lekce jsou dynamické střídající se s klidnými fázemi,
meditací a relaxací. Každé úterý
od 17:30 do 18:30 v Yogaway.
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
www.lokomotivaberoun.cz.
Telefon: 311 626 950
email: info@lokomotivaberoun.cz
Informace na recepci Sportcentra
tel. 311 626 950. Otevřeno PO - PÁ
8:00 – 22:00, SO a NE 8:00 – 20:00.
23. prosince otevřeno do 20:00. Zavřeno od 24. 12. 2016 do 1. 1. 2017,
provoz zahájen 2. 1. 2017. Trvale snížené ceny na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Přehledy
oddílů a akcí pro veřejnost na webu.
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Výtvarné dílny
s vánoční tématikou

V

prosinci probíhají v Muzeu
berounské keramiky výtvarné dílny. Malí i velcí návštěvníci si
tak mohou vyrobit
vánoční dekoraci
z keramiky. Termíny najdete v přehledu akcí na straně 9. Přihlásit
se můžete do andělského kurzu
Ivy Kapounové a vyrobit si anděla
podle své vlastní fantazie. A pokud
přemýšlíte nad originálním vánočním dárkem, máme pro vás jeden
tip. V muzeu si můžete zakoupit
stolní berounskou keramiku zdobenou tradičními dekory. n

Advent v Muzeu Českého krasu
Betlémy
z krkonošských muzeí

Kam jinam utéct před vánočním shonem než do muzea
na výstavu betlémů? Na tradiční
vánoční výstavu jsme pro vás
připravili výběr betlémů z krkonošských muzeí. Mezi nimi naleznete i některé kuriozity, jako
betlém v pařezu nebo v neckách.
Etnografický koutek muzea bude
vyzdoben v duchu krkonošských
vánočních tradic. Výstava, která
v Muzeu Českého krasu potrvá až
do 7. ledna, je doplněna ukázkami současných papírových betlémů, které zapůjčila paní Miluše
Šímová.

V pekle trochu
postrašíme, v nebi
zase pochválíme

Otevírací doba MBK
během vánočních svátků:
23. 12.
10:00 – 16:00
27. - 30. 12. 10:00 – 15:00
MUZEUM BEROUNSKÉ KERAMIKY

Vánoční andělský

WORKSHOP
10. 12. 2016

Kurz s Ivanou Kapounovou
Vyrobíte si anděla dle své fantazie (reliéf,
svícen, adventní svícen, světlo,...)

Kapacita kurzu - 6 dospělých osob
Délka kurzu - 3 hodiny, 10.00 - 13.00 hod.
Cena - 350,- Kč (zahrnuje materiál, výpal i odborné vedení)
Jak se přihlásit?
- telefonicky - 311 577 345
- e-mailem - berounska.keramika@gmail.com
- osobně v muzeu - Zámečnická 14, Beroun

www.mesto-beroun.cz

vykrájí, upečou a ozdobí. Na akci
je nutné se objednat u Mgr. Petry
Zeidlerové na tel.: 601 374 208
nebo e-mailu: produkce@muzeum-beroun.cz
Délka programu je jedna
hodina, součástí vstupného je
i následná prohlídka muzea.
Cena za osobu: 30 korun (u školních skupin pedagogický dozor
zdarma). Akce proběhne 7. 12.
a 14. 12. vždy od 9:00 do 12:00
a od 13:00 do 15:00.

Svátky konzumu - Vánoce
v Československu
v 50. - 80. letech 20. stol.
Zveme Vás na přednášku
doc. PhDr. Martina Franze, PhD.
z Masarykova ústavu a archivu
AV ČR, která se uskuteční 8. 12.

od 18:00. Přestože někteří komunističtí radikálové v meziválečné
éře zavrhovali vánoční svátky jako
buržoazní a jejich slavení nemělo
přímou obdobu v Sovětském svazu, Vánoce i v období 1948 - 1989
zůstaly patrně nejslavenějším
svátkem u nás. Vládnoucí moc
se ale snažila odstranit jakékoliv stopy náboženského nádechu
této události a zejména na počátku padesátých let se snažila
nahradit Ježíška Dědou Mrázem.
Přednáška z cyklu, který zaštítil prof. Vratislav Doubek, PhD.
Vstupné plné 40,- Kč, snížené 20,Kč. Součástí vstupného je i prohlídka vánoční výstavy.
Ilustrace namalovali žáci z výtvarné skupiny Andrei Borovské
ZUŠ V. Talicha. n

V Muzeu Českého krasu jsme
pro vás připravili ve spolupráci
s DDM Beroun program pro malé
i velké návštěvníky z míst blízkých i vzdálených. Akce Mikuláš
v muzeu má podtitul „v pekle
trošku postrašíme, v nebi zase
pochválíme“. Na všechny tedy
čekají rozverní čertíci v pekle,
ale i Mikuláš a anděl v nebi. Je
možné přinést i svojí nadílku
a seznam hříchů malých ratolestí. Na akci, která proběhne 4.
prosince od 14:00 do 19:00, je
nutné se objednat na tel. čísle
774 950 671 (kontaktní osoba
Šárka Jelínková). Vstupné 100
korun za dítě, doprovod zaplatí
symbolickou 1 korunu.

Vizovické pečivo
od mistryně tradiční
rukodělné výroby
Ukázku tvorby vizovického pečiva předvede držitelka titulu Mistr tradiční rukodělné výroby paní
Miluše Šímová. Pod jejím odborným dohledem si děti vyzkouší vyrobit vlastní figurky k betlému ze
slaného těsta. Připravena je také
ukázka výroby vánočních ozdob
a pečení perníčků, které si děti
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řadu dalších drobnějších kompozic z pera romantických a nov

Klavíristka Jitka Čechová svým umem již pevně zakotvila d
recitál
na Plzeňce
vrcholnáVioloncellový
představitelka klavírní
interpretace
své generace. Ve
V
roce
2016
slaví
duo
klavíristky
Jitky
Čechové
hudby a především velkolepého odkazu díla Bedřicha Smetan
a violoncellisty Jana Páleníčka 20. výročí spolupráce
do paměti
posluchačů i její kreace intimního Schumanna, virtu
přátel hudby Debussyho
Beroun ven a Prokofjev.
Ve svých
večerech
Brahmse čiruh
rozevlátého
a Ravela.
Mezi
její hudeb
pořádá v pondělí 5. prosin- posledních měsíců nazvaných
Prokofjev.
svých
večerech
měsíců
nazvaných
„
ce v Ve
19 hodin
v Kulturním
domě posledních
„Smetanování aneb
Bedřich
a ti
Plzeňka violoncellový
recitál Jana
druzí“ porovnává
s od- – předch
druzí“ porovnává
Smetanu
s odkazy
dalšíchSmetanu
velikánů
Páleníčka a Jitky Čechové.
kazy dalších velikánů – předchůdnásledovníků
zakladatele české národní hudby a večery prová
Na interpretaci pozoruhodné ců, současníků a následovníků

K

Vánoce, advent a silvestr
v Holandském domě

Prostřednictvím historických fotografií se návštěvníci
vrátí v čase o více než sto let zpět

V

ýstava nabízí fotografický pohled na prosinec našich předků.
Do posledního měsíce roku náleží
čas adventu, samotné vánoční svátky
a čas povánoční, účtující s končícím
rokem, jehož vyvrcholením je oslava
silvestra. Od přelomu 19. a 20. století, z něhož pochází většina snímků
na výstavě, se fotografování již stávalo běžnou aktivitou. Fotoaparát
zachycoval životní styl a současně
i proměny doby. Čas adventu a Vánoc se svou všem srozumitelnou
symbolikou přitahoval některé dokumentaristicky orientované fotografy
k zachycení předvánočního ruchu.
V Praze proslul svou dokumentaristickou a po roce 1918 i vydavatelskou
aktivitou Zikmund Reach, který s obdivuhodnou pohotovostí zachytil například detaily z mikulášského trhu
i prodej vánočních stromků.
Vzrůstal také počet fotoamatérů,
kteří se věnovali dokumentaci svého
života. V jejich albech měla oslava
Vánoc významné místo. Na snímcích
z vánočních dnů nacházíme jak obrazy
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plné pokory, tak záběry stavící na odiv
nějaký dárek. Až magicky působí
na snímku neznámého autora gramofon, který je vedle stromečku ve středu
dění, obklopen celou rodinou. Působí
jako novodobý totem, který v kompozici zcela zastínil vánoční stromeček.
Již fotografie z počátku 20. století
dokládá, jak duchovní rozměr svátků
byl v některých rodinách nahrazován
materialistickými náhražkami.
Do předvánočního času náleží také tvorba novoročních přání,
k nimž se již v 60. letech 19. století
využívalo u pražského fotografa
Františka Fridricha techniky fotomontáže. Pohlednice od počátku
20. století pak tato přání rozvinula
v mocné komerční téma. Fotografie
je ve svém principu zastavením. Tato
výstava historických fotografií vybízející ke klidu a ke čtení fotografických
obrazů tak může být pobídkou k zastavení ve zdánlivě stále rychleji probíhajícím čase. Otevřeno Po-Pá 9-12
a 13-17, So 9-12. Výstava potrvá od
5. do 23. prosince. Pavel Scheufler n

umělecké dvojice je vyzdvihováno
absolutní hudební splynutí duší,
emocionální náboj i hluboká expresivita projevu. Na svém repertoáru mají sonáty významných
autorů jako například Beethovena, Brahmse, Rachmaninova
či Martinů, ale i řadu dalších
drobnějších kompozic z pera romantických a novodobějších skladatelů.
Klavíristka Jitka Čechová svým
umem již pevně zakotvila do podvědomí posluchačů coby vrcholná
představitelka klavírní interpretace své generace. Vedle intenzívní propagace české hudby
a především velkolepého odkazu
díla Bedřicha Smetany doma
i v zahraničí, se vryly do paměti
posluchačů i její kreace intimního
Schumanna, virtuózního Liszta,
bravurního Brahmse či rozevlátého Debussyho a Ravela. Mezi její
hudební miláčky patří též Beetho-

zakladatele české národní hudby
a večery provází i zasvěceným slovem. n

Město Beroun a poskytovatelé sociálních služeb
a návazných programů v Berouně vás srdečně zvou
do Městského
kulturního domu

P lzeňka

10.

ročník

sobota 10. 12. 20169-13

vystoupení dětí
z Rodinného centra Slunečnice
10.00 Divadlo Bořivoj
pohádka „Vánoční hra
Program:

9.30

“

hodin
vstup

zdarma

prodejní stánky nejen s vánoční tématikou
tvůrčí dílničky pro děti

V průběhu akce se můžete seznámit s činností
jednotlivých sociálních služeb a návazných programů,
které působí ve městě Beroun.
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Adventní koncert České televize
podpoří klienty Klubíčka

Česká televize bude vysílat přímý přenos koncertu v neděli 11. prosince
v podvečerním čase od 17:30 do 18:25 na ČT1

„J

sme velice potěšeni, že porota Adventních koncertů České televize vybrala náš projekt na
přístavbu Penzionu Klubíčko Vráž,
kde od roku 2014 provozujeme
komplex registrovaných sociál-

ních služeb, terapií a integrovaných volnočasových aktivit doplněný bezbariérovou dopravou. Jsme
tak první neziskovkou z našeho
regionu, která bude z Adventních
koncertů České televize podpořena a díky budeme moci rozšířit
zázemí pro klienty a zvýšit kapacitu poskytovaných služeb,“ uvedla
ředitelka Klubíčka Alena Pecková.

Adventní koncert České televize pro Klubíčko se bude konat v
neděli 11. prosince 2016 a Česká
televize ho bude vysílat v přímém
přenosu v obvyklém v podvečerním čase. „Zveme všechny příznivce Klubíčka k televizním obrazovkám a zaručujeme příjemný
kulturní zážitek v adventním duchu. A již nyní se těšíme na setkání
s našimi dárci a novými klienty při
slavnostním otevření nových prostor Klubíčka na jaře roku 2017,“
dodala Pecková.
Služby Klubíčka střídavě využívá cca 60 dětí i dospělých zejména
s těžkým zdravotním postižením
z celé ČR. Rodinný charakter
fungování Klubíčka, individuální
přístup ke klientům, množství integrovaných volnočasových aktivit, zaměstnávání pečujících osob
a osob se zdravotním postižením
a projekt na vybudování dalších
prostor pro činnosti klientů spolu
s plánovanou výstavbou nových
bytů pro chráněné bydlení – to vše
zaujalo porotce projektu „Adventní koncerty České televize 2016“
natolik, že se rozhodli v letošním

roce věnovat jeden z Adventních
koncertů právě Klubíčku.
Adventní koncerty podporu-

jí vybrané projekty neziskových
organizací již 26 let. Za tu dobu
sbírka pomohla 101 neziskovým
organizacím a rozdělila téměř 170
milionů korun. O průběhu realizace budeme veřejnost průběžně
informovat na našich www.klubickoberoun.cz a https://www.facebook.com/KlubickoBeroun/. n

SLZA vystoupí v Berouně
Berounský koncert v Kulturním domě Plzeňka
7. prosince bude spojen s autogramiádou

Cestovatelská beseda v „íčku“
Marie Karasová zavzpomíná na svoji cestu do Indie

„M

oje cesta do Indie směřovala na sever, kde je
mnoho historických i duchovních
památek. Na každém kroku zde
narážíte na kontrasty chudoby
a bohatství, bohaté historie i současnosti. Vše je pro Středoevropana nezvyklé, překvapivé, často
přímo šokující. Ale taky zajímavé,
poučné a jedinečné. Viděli jsme
toho mnoho, neuvěřitelně veliký
a krásný palác Taj Mahal, posvát-
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nou řeku Gangu a na jejích březích spalování mrtvých hinduistů,
jejichž zbylé ostatky řeka odnáší,
kypící velkoměsto Dillí, kde mnozí žijí v neskutečném bohatství
a jiným je domovem jen kousek
prašné ulice. A taky Jaipur (Růžové
město), v němž na každém kroku
vidíme důkazy jeho krásy, kterou
ani čas úplně nezničil,“ zve všechny zájemce na promítání 14. prosince od 17:30 Věra Karasová. n

J

edna z nejpopulárnější současných skupin a nejhranější
kapela českého éteru přijede
ve středu 7. 12. koncertovat
do Berouna. Vystoupení začíná
v 19:30 a po jeho skončení se
uskuteční autogramiáda obou
členů kapely.
Slza o sobě dala poprvé vědět
před rokem, kdy veřejnosti představila debutový singl Lhůta záruční. Ten se záhy stal hitem a zařadil se mezi nejúspěšnější videa
na YouTube (více než 10 milionů
zhlédnutí, což je na české poměry
úctyhodné číslo).
Od té doby Petr a Lukáš přispěli do českého éteru dalšími

dvěma hity a klipy, které se všechny dostaly do TOP 5, a posbíraly
několik prestižních cen, z nichž
jmenujeme alespoň ocenění Objev roku a Mattoni hvězda internetu v populární anketě Český
slavík.
Důležitý milník přišel s jejich
debutovým albem Katarze, které
záhy po vydání získalo neuvěřitelně ocenění platinová deska a jeho
aktuální prodej přesáhl hranici
12 000 ks.
Koncerty skupiny jsou permanentně vyprodány, tak si nezapomeňte co nejdříve v Městském
kulturním centru zakoupit vstupenky. Henri Morstyn
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Otevírací doba aquaparku a bruslení pro veřejnost

M

ěstský plavecký areál Tipsport Laguna provozuje od letošního roku také
zimní stadion. Jak sdělil Radničnímu listu ředitel Antonín Marx, není
možné dopředu stanovit časy veřejného bruslení. „Neustále se časy mění vzhledem k termínové listině ČSLH. Prosíme proto veřejnost, aby sledovala webové
stránky www.tipsportlaguna.cz, kde bude provoz ledové plochy pro veřejnost
zveřejněn,“ uvedl Antonín Marx. n

Vánoční koncert skupiny Spirituál kvintet
Jen několik málo dní před vánočními svátky zveme všechny příznivce kvalitních vokálů

A

dventní koncert komorního
kvintetu FIDES se uskuteční
v neděli 11. prosince v 18:00 v modlitebně Církve českobratrské evangelické v Berouně na Husově náměstí.
Na programu budou díla klasických
autorů, ale i současná filmová a populární hudba. FIDES znamená důvěru, hodnověrnost a spolehlivost,
což přesně koresponduje se smyslem
života, který hudebníci vyznávají. n

do Kulturního domu Plzeňka
v Berouně. V úterý 20. prosince
od 19:00 je na programu Vánoční
koncert legendární folkové kapely SPIRITUÁL KVINTET.
Jedna z prvních českých folkových skupin, byla založena
v roce1960. Za dobu existence
se v ní vystřídala spousta vynikajících hudebníků, kteří působili i na sólové dráze (Karel Zich,
Honza a František Nedvědovy,
Irena Budweiserová).
Spirituál Kvintet je nositelem
řady významných ocenění mimo
jiné Tip Melodie, řada Port včetně Zlaté, Čestného ocenění České hudební rady (2001), Ceny
Rudolfa II. Masarykovy akademie
umění (2004). Obdržel Štít Pantonu za nejlepší roční nahrávku,
má 4 Platinové a mnoho Zlatých
desek. CD Archiv bude 20. albem
skupiny, DVD Spirituál kvintet 45let českého folku prvním DVD.
Henri Morstyn n

Před Vánocemi do kina na balet a pohádku

B

erounské kino připravilo
pro období adventu dvě
mimořádná představení. Diváci
se mohou těšit na balet „Louskáček“ v podání Bolšoj Balet
Moskva a další pokračování
české vánoční pohádky se známými postavami, ale s novým
příběhem Anděl Páně 2.

Hádka Petronela s Uriášem o jablko Poznání ale skončí neslavně. V potyčce se vzácné ovoce
skutálí až na Zemi.

Louskáček

Anděl Páně 2

Louskáček je rozkošné vánoční představení pro celou
rodinu, pohádka o holčičce
Marušce a jejím kouzelném
vánočním dárku – louskáčku

ze stromu Poznání a bude vědět
to, co ví jen Bůh! A  cesta k zaslouženému uznání bude volná.

na ořechy, který se v její fantazii promění v krásného prince.
Balet na motivy pohádky E. T. A.
Hoffmanna je symbolem vánoční atmosféry po celém světě.
Termíny promítání najdete v programu kina na straně 19 a 20.

Anděl Petronel (Ivan Trojan) stále pracuje u Nebeské
brány, ale je přesvědčen, že by
si zasloužil lepší službu. Jeho
věčný pokušitel, čert Uriáš (Jiří
Dvořák), začne Petronela ponoukat. Stačí utrhnout jablíčko
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Datum

Bazén 25m

Relax a bistro

Laguna klub

23. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

24. 12. 2016

zavřeno

zavřeno

zavřeno

25. 12. 2016

zavřeno

zavřeno

zavřeno

26. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

27. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

28. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

29. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

30. 12. 2016

8:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

31. 12. 2016

8:00 – 14:00

10:00 – 14:00

10:00 – 14:00

1. 1. 2017

14:00 – 22:00

14:00 – 21:30

14:00 – 22:00

2. 1. 2017

10:00 – 22:00

10:00 – 21:30

10:00 – 22:00

Adventní koncert Ilony Csákové

V

pondělí 12. prosince od 19:00
vystoupí v Kulturním domě
Plzeňka zpěvačka Ilona Csáková
společně s dětským sborem Krákorky ze ZUŠ V. Talicha pod vedením
sbormistryně Martiny Rajtmajerové. Adventní koncert je tradiční akcí
organizace Dobromysl o.p.s., která
podporuje a pečuje o děti i dospělé
s kombinovaným zdravotním postižením. Tak jako v loňském roce, kdy
jste si mohli poslechnout zpěv Daniela Hůlky, se i letos těšíme na Vaši
návštěvu. Najděte si v adventním

čase chvilku a přijďte se vánočně
naladit. Koncert se koná za podpory
města Berouna a výtěžek bude věnován na služby pro klienty organizace. Kateřina Dvořáková n

Koncerty dětí z berounské ZUŠ Václava Talicha
n 8. 12. od 17:00 Kulturní dům Plzeňka – Vánoční koncert ZUŠ
n 12. 12. od 19:00 KD Plzeňka – Charitativní koncert Ilona Csáková +

pěvecký sbor ZUŠ V. Talicha Krákorky
n 14. 12. od 16:00 Česko zpívá koledy – akce Deníku a Českého rozhlasu – zpívají pěvecké sbory ZUŠ V. Talicha
n 14. 12. od 18:00 Vánoční koncert Společenský dům Zdice – žáci ZUŠ
a zdický smíšený pěvecký sbor
n 15. 12. od 17:00 kostel sv. Jakuba Beroun – Vánoční koncert ZUŠ
n 22. 12. od 18:00 Kulturní dům Chyňava – Vánoční koncert ZUŠ
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Císařovna přijede
slavit advent

V Karlštejně se na její počest chystá bohatý program

B

ohatý program, muzikantský,
taneční i divadelní, je připraven na počest císařovny Elišky v Karlštejně. Slavná choť Otce
vlasti Karla IV. do podhradí v čele
své družiny dorazí také v poslední
adventní neděli 18. prosince.
Na 	
  náměstí pod hradem vyroste historické tržiště, na kterém
budou k dostání hračky, dřevěné
zbraně, výrobky řezbářů, šperkařů, ozdoby, korále, adventní věnce
i spousta dalšího zboží. Nebudou
chybět ani nejrůznější laskominy
a karlštejnské víno či karlštejnské
pivo Karlíček. Soudek se speciální várkou připravenou místním
pivovarníkem Jiřím Chybou právě
na počest adventu bude naražen
vpodvečer, po příjezdu královny
na náměstí.

za celodenním programem obstará ohňová show. Miloslav Frýdl n

Program Karlštejnského
královského adventu
Neděle 18. prosince 2016
12:00 – FOTR A KOLEKTIV, hudba
starých časů
13:00 – DOMEČEK KARLŠTEJN
13:15 – Skupiny historického
V roce 2016 uběhlo již 50 let od založení osady Kamarádi
šermu ALOTRIUM + REGINLEIF,
Staré řeky
šermíři z Černošic
ýznamnou událostí letošního takřka 300 kamarádů z více než
13:40 – ČENKOMOR, hudební
roku bylo setkání kamará- 33 osad z domova i ze zahraničí.
skupina z Čenkova
dů - osadníků.
Písničky Kamarádů
14:30 – Staropražské vánoce U  výročního
Staré řeky pravidelTŘEHUSK, Poberouní
ohně se sešla
ně zaznívají v pořa15:20 – Skupiny historického
celá stovka kadech Setkání osad
šermu ALOTRIUM + REGINLEIF,
marádů
dnes
v pražském klubu
šermíři z Černošic
už se svými dětmi
Barikádníků i na vl15:45 – Živý betlém
a vnoučaty, a tak bylo
nách Country Rádia.
na co vzpomínat. U příleJako vyvrcholení ce16:00 – Příchod průvodu s krážitosti 50. výročí založení
loroční činnosti pro Vás
lovnou Eliškou
osady byl v září společně
připravili Kamarádi Staré
n přivítání královny rychtářem
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řeky letos již podeváté v sále
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České pojišťovny
nického cechu
písničkou “. Vždyť právě v Žlouko- večerní pořad. Písničky, vyprávění
n přípitek karlštejnským vínem
Koncert	
  „Berounko	
  má“	
  podeváté	
  
vicích měla osada v roce 1966 svůj i vystoupení hostů večera, jsou urn slovo královny k poddaným
V	
  rPotlach
oce	
  2016	
  
uběhlo	
  
již	
  50	
  
let	
  opřátelům,
d	
  založení	
  milovníkům
osady	
  Kamarádi	
  Staré	
  řeky	
  
první potlach. Na 50.
osady
čeny
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  výročí	
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byl	
  v	
  září	
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přírody	
  a	
  trampování,	
  vodákům	
  a	
  všem,	
  
kteří	
  si	
  chtějí	
  v	
  předvánočním	
  
čase	
  oddechnout	
  
od	
  věčného	
  ruchu	
  a	
  chvatu	
  i	
  starostí,	
  které	
  
oblíbené písničky.
n
nás	
  celý	
  rok	
  provází.	
  
Koncertvýstavka	
  
s tradičním
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Koncert „Berounko má“ podeváté
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Městské kino Beroun

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

1.

2.

3.

4.

PÁ

SO

6.

ÚT

9.

10.

11.

Pohádky pro Emu

ČR

112

20:00

Fantastická zvířata
a kde je najít 3D

VB/
USA

133

17:30

Anděl Páně 2

ČR

90

20:00

Santa je pořád úchyl

USA

90

15:30

Anděl Páně 2

ČR

90

20:30

Fantastická zvířata
a kde je najít 3D
Příchozí

VB/
USA
USA

15:30

Anděl Páně 2

ČR

90

18:30

Bezva ženská na krku

ČR

97

18:30

Noční zvířata

USA

115

17:30

Pohádky pro Emu

ČR

112

20:00

Bratříček Karel

ČR/Pol

79

17:30

Fantastická zvířata
a kde je najít

VB/
USA

133

20:30

Americká idyla

USA

108

15:30

Bezva ženská na krku

ČR

97

18:30

Pařba o Vánocích, titulky

USA

120

17:30

Anděl Páně 2

ČR

90

20:00

Underworld: Krvavé války

USA

92

15:30

Lichožrouti

ČR

83

17:30

Instalatér z Tuchlovic

ČR

85

20:00

Pařba o Vánocích, titulky

USA

120

15:30

Anděl Páně 2

ČR

90

18:30

Fantastická zvířata a kde je
najít

VB/
USA

133

18:30

Underworld: Krvavé války

USA

92

17:30

Americká idyla

USA

108

20:00

Spravedlnost pro mou dceru

FR

87

17:30

Pařba o Vánocích, titulky

USA

120

20:00

Adele: Živě z Royal Albert Hall
Hacksaw Ridge:
Zrození hrdiny
Rogue One: Star Wars Story
3D

VB

90

USA

112

USA

133

17:30

ST

SO

NE

13.

ÚT

ST

15:30
ČT
18:30
16.

17.

117

PÁ

PO

15.

133

ČT

12.

14.

čas

NE

PO

8.

název

17:30
ČT

5.

7.

začátek

PÁ

SO

18:30

Rogue One: Star Wars Story

USA

133

15:30

Pojar dětem

ČR

70

USA

133

USA

86

17:30
20:30

Rogue One: Star Wars Story
3D
Inkarnace

www.mesto-beroun.cz

popis

P. Millera jednoho dne přeruší telefonát. V nemocnici leží matka, která ho uvedla jako opatrovníka svého dítěte.
Nový a dlouho očekávaný příběh z kouzelnického světa Harryho Pottera o kouzelníkovi a jeho
zvířatech.
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! Hádka Petronela
s Uriášem skončí neslavně.
Jednoho dne Willieho vyhledá jeho bývalý parťák Markus s nabídkou na „prácičku“.
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! Hádka Petronela
s Uriášem skončí neslavně.
Nový a dlouho očekávaný příběh z kouzelnického světa Harryho Pottera o kouzelníkovi a jeho
zvířatech.
Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního týmu.
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! Hádka Petronela
s Uriášem skončí neslavně.
Nová hvězdně obsazená komedie o životních zvratech a rozvratech.Vetchý, Hřebíčková, Postránecky a další.
Susan Morrow se ocitla v životní pasti. Rukopis románu Noční zvířata by mohl být lékem na nespavost.
P. Millera jednoho dne přeruší telefonát. V nemocnici leží matka, která ho uvedla jako opatrovníka svého dítěte.
Karel Kryl polskýma očima. Nový pohled na legendárního písničkáře, který se stal symbolem
Pražského jara.
Nový a dlouho očekávaný příběh z kouzelnického světa Harryho Pottera o kouzelníkovi a jeho
zvířatech.
Snímek rekapituluje život Seymoura „Švéda“ Levova. Jemu a jeho ženě netrvá dlouho jejich
„americká idyla“ .
Nová hvězdně obsazená komedie o životních zvratech a rozvratech.Vetchý, Hřebíčková, Postránecky a další.
Vedoucí pobočky se rozhodne zachránit situaci vánočním večírkem, který se mu poněkud vymkne z rukou.
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! Hádka Petronela
s Uriášem skončí neslavně.
Další pokračování úspěšné filmové série Underworld, sleduje osudy upíří smrtonošky Selene
(Kate Beckinsale).
Malí tvorové, kteří mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna.
Ponožkami se totiž živí!
Vesnická komedie o muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže.
Vedoucí pobočky se rozhodne zachránit situaci vánočním večírkem, který se mu poněkud vymkne z rukou.
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! Hádka Petronela
s Uriášem skončí neslavně.
Nový a dlouho očekávaný příběh z kouzelnického světa Harryho Pottera o kouzelníkovi a jeho
zvířatech.
Další pokračování úspěšné filmové série Underworld, sleduje osudy upíří smrtonošky Selene
(Kate Beckinsale).
Snímek rekapituluje život Seymoura „Švéda“ Levova. Jemua jeho ženě netrvá dlouho jejich „americká idyla“ .
André Bamberski dostává zprávu o smrti své čtrnáctileté dcery. Brzy vyjdou najevo podezřelé
okolnosti její smrti.
Vedoucí pobočky se rozhodne zachránit situaci vánočním večírkem, který se mu poněkud vymkne z rukou.
Záznam koncertního vystoupení božské Adele Adkins, držitelky Grammy v kategorii pop/soul.
Desmond T. Dosse, hrdina, který se v brutální bitvě postaral o záchranu 75 mužů bez jediného
výstřelu ze zbraně.
Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol.
Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol.
Pásmo pěti animovaných filmů Břetislava Pojara, který je znám jako tvůrce seriálu Pojďte, pane,
budeme si hrát
Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol.
Dr. Ember při léčbě posedlých osob vstupuje přímo do jejich mysli a v ní čelí zosobněnému zlu.
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18.

NE

17:00

Louskáček

RUS

150

19.

PO

18:30

Rogue One: Star Wars Story,
titulky

USA

133

20.

ÚT

18:30

Rogue One: Star Wars Story 3D

USA

133

17:30

Rogue One: Star Wars Story 3D

USA

133

21.

ST
20:30

Červená želva

17:30
22.

ČT
20:30

23.

PÁ

24.

SO

25.

Fantastická zvířata a kde je
najít
Collateral Beauty:
Druhá šance

FR/
Jap
VB/
USA

88
133

USA

97

15:30

Zpívej 3D

USA

110

18:30

Manžel na hodinu
KINO NEHRAJE

ČR

105

17:30

Dítě Bridget Jonesové

VB/
FR/IR

123

NE

Klasické vánoční dílo baletního repertoáru. Jiskřivý hudební doprovod, zahrnující „Pas de deux
Kláry a Louskáčka“
Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol.
Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol.
Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě nemožný úkol.
Příběh trosečníka na ostrově, obydleném želvami, kraby a ptáky, je zároveň příběhem všech
okamžiků v životě člověka.
Nový a dlouho očekávaný příběh z kouzelnického světa Harryho Pottera o kouzelníkovi a jeho
zvířatech.
Vedoucí pracovník (Will Smith) prožívá tragédii, jeho kolegové vymyslí plán, jak se vyrovnat se
svým žalem.
Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil
po svém otci.
Návrat známé čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři a to je sakra málo.
PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
To by nebyla Bridget, kdyby jí neprovázely znepokojivé otázky. Například ta, kdo je OTCEM.

Vedoucí pracovník (Will Smith) prožívá tragédii, jeho kolegové vymyslí plán, jak se vyrovnat se
svým žalem.
17:30
ČR
105 Návrat známé čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři a to je sakra málo.
26. PO
20:00
USA
117 Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního týmu.
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! Hádka Petronela
15:30 Anděl Páně 2
ČR
90
s Uriášem skončí neslavně.
Vedoucí pracovník (Will Smith) prožívá tragédii, jeho kolegové vymyslí plán, jak se vyrovnat se
Collateral Beauty: Druhá
USA
97
27. ÚT 17:30
svým žalem.
šance
Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánRogue One: Star Wars Story,
20:00
USA
133
livě nemožný úkol.
titulky
Malí tvorové, kteří mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna.
15:30 Lichožrouti
ČR
83
Ponožkami se totiž živí!
Snímek rekapituluje život Seymoura „Švéda“ Levova. Jemu a jeho ženě netrvá dlouho jejich
28. ST
17:30 Americká idyla
USA
108
„americká idyla“ .
20:00 Manžel na hodinu
ČR
105 Návrat známé čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři a to je sakra málo.
Starost jim dělají Bergeni. Ti si totiž myslí, že můžou být šťastní jedině tehdy, pokud budou mít
15:30 Trollové
USA
92
Trolla v žaludku.
P. Millera jednoho dne přeruší telefonát. V nemocnici leží matka, která ho uvedla jako opatrovČR
112
29. ČT 17:30 Pohádky pro Emu
níka svého dítěte.
Dlouho očekávané filmové zpracování dnes již legendární herní ságy o dvou nesmiřitelných táUSA/
20:00 Assassin´s Creed
102
borů Řádu Asasínů.
VB/FR
Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! Hádka Petronela
15:30 Anděl Páně 2
ČR
90
s Uriášem skončí neslavně.
30. PÁ
Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdán18:30 Rogue One: Star Wars Story
USA
133
livě nemožný úkol.
Patnáctiletá Saša je dcera bohatých rodičů v Rusku konce 19. století. Sní o dalekém severu
Bijásek: Až na Severní pól
FR
81 a truchlí nad osudem svého dědečka Oloukina, který se dosud nevrátil ze své poslední expedice, na které se pokusil dobýt Severní pól.
5. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 7. ST 13:45 Preislerova ZŠ, 12. PO 13:45 Preislerova ZŠ, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň, 14. ST 13:45 ZŠ Wagnerovo náměstí, 19. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 21. ST 13:45 ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebaň
20:00

Collateral Beauty:
Druhá šance
Manžel na hodinu
Příchozí

USA

97

Vánoční bohoslužby v Berouně a okolí

n 24. 12. sobota

Beroun 16:00 a 23:00 (bohoslužba slova s jáhnem), Králův Dvůr 22:00, Loděnice 16:00, Tetín
23:30, Svatý Jan pod Skalou 24:00 (bohoslužba slova s jáhnem), Železná 24:00

n 25. 12. neděle

Beroun 10:00, Králův Dvůr 8:00, Loděnice 9:30, Tetín 11:15, Chyňava 11:00, Svatý Jan pod Skalou
8:00, Nižbor 16:30

n 26. 12. pondělí

Beroun 10:00, Králův Dvůr 8:00, Vráž 18:00, Loděnice 9:30, Hýskov 18:00

Výzva
n Městské kulturní centrum připravuje opět na příští rok vydání Přehledu
kulturních a sportovních akcí v roce 2017. Prosíme proto všechny provozovatele kulturních a sportovních akcí o zaslání informací do 20. 12. 2016
na e-mail: bergerova@mkcberoun.cz n
www.mesto-beroun.cz
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Z historie
knihovny
(8)
M

ěstská knihovna Beroun slaví letos své 120. výročí fungování. K významnému výročí každý měsíc uveřejňujeme článek
mapující historii berounské knihovny.

Knihovna
v 50. letech
Politická situace měla i po druhé světové válce na berounskou
knihovnu zásadní vliv. V 50. letech opět docházelo k zásahům
do knihovního fondu. Vyřazována
byla díla mnohých významných
českých politiků a literátů, díla
“trockistická”, “protisocialistická” a “revizionistická”. Přesto
však došlo v mnoha směrech
ke značnému pokroku.
V půjčovně pro mládež byly
od roku 1949 knihy umístěny
do volného výběru. Čtenáři už nemuseli hledat četbu v seznamech,
ale vybírali si přímo z polic. V oddělení pro děti a v čítárně pro dospělé byl instalován rozhlas a byl

zakoupen promítací přístroj. Tím
modernizace nekončila. V příruční knihovně bylo založeno nové
oddělení aktualit, v němž byla
pravidelně představována drobná
časová literatura. 11.3 1949 byl
založen Klub čtenářů. V Berouně
fungovala jediná samostatná veřejná čítárna na okrese, která nabízela přes 100 časopisů. Zároveň
sloužila jako místnost pro konání
čtenářských besed, besídek pro
děti i odborných školení. Čítárna
nabízela téměř všechny časopisy,
které u nás vycházely, a každý týden pořádala filmová představení
a čtenářské besedy, které byly
hojně navštěvovány.
V roce 1951 byla v berounské
knihovně založena Veřejná informační bibliografická služba, a to

jako jedna z prvních v republice.
V rámci této služby byly poskytovány odpovědi na nejrůznější
dotazy jednotlivcům i institucím,
a to buď faktickými odpověďmi
nebo vyhledáním příslušné literatury. Za tři roky bylo zodpovězeno
484 dotazů.
V roce 1952 knihovna přešla
pod správu Okresního národního
výboru v Berouně a byla pověřena funkcí okresní knihovny. Tento statut a nový knihovní zákon
(O  jednotné soustavě knihoven,
1959) ji přisoudily nové role.
V rámci celého okresu tak plnila
funkci metodickou a bibliografickou a zajišťovala meziknihovní výpůjční službu. V praxi tak
knihovna poskytovala metodickou pomoc všem knihovnám
v okrese. Pomoc spočívala nejen
v metodické práci, ale pracovnice
knihovny se také fyzicky podílely
na činnosti malých venkovských
knihoven. Knihovna jim také radila s výběrem a nákupem knih.
Sama distribuovala darované
knihy a rozesílala na určitou
dobu výměnné soubory knih z doplňovacího oddělení. Knihovna
byla důležitým střediskem nejen
odborně knihovnické, ale i širší
osvětové práce v celém okrese.
V její evidenci bylo 57 vesnických

Viktor Palivec
knihoven, které navštěvovala.
V prostorách knihovny bylo zřízeno i metodické oddělení.
V roce 1953 byl v oddělení pro
dospělé zaveden výběrový regál,
kde byly vystaveny novinky pokrokové beletrie a politické a naučné
literatury. Knihovna začala pořádat aktivity kulturních pracovníků, konference a výstavy knih.
Byla otevřena pobočka na Sídlišti
a v plánu bylo také otevření dalších poboček.
Roku 1956 odchází z postu
ředitele RNDr. Viktor Palivec a nahrazuje jej František Jánský, který
zde působil až do roku 1960. n

Prosinec v knihovně
Za zapomenutými hrady doby lucemburské
S Tomášem Koutkem, spisovatelem a cestovatelem se vypravíme prostřednictvím fotografií a dokumentů k hradům císařů a králů Českého
království. Beseda v cyklu Setkání s autory, které máte rádi, berounské nakladatelky Marie Holečkové se uskuteční ve středu 7. prosince
od 17:30. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.
Proč jsme nemocní – psychické příčiny nemoci
Tělo nás nemocí upozorňuje na chyby, které ve svém životě děláme, čím
jdeme proti svému zdraví, učí nás, jak porozumět sami sobě. Zdravotní
problémy již v počátku dokáže odhalit diagnostika z oka – Irisdiagnostika.
Cílem Irisdiagnostiky není jen hledat nemoci, nýbrž jejich hlavní příčiny. Co je
zaznamenáno v očích, odráží celkový stav těla. Oko je důmyslně propojeno
s každým místem a tkání v našem těle pomocí nervového systému. Změny se zaznamenávají v průběhu života do našich čidel, pak odráží celkový
fyzický i duševní stav. Marie Chalupová nás s Irisdiagnostikou seznámí
ve čtvrtek 8. prosince od 17:30. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.
Kurz šitého šperku
Další kurz korálkování pod vedením Růženy Mikulové se uskuteční
v pondělí 12. prosince od 16:00 na pobočce knihovny na sídlišti. Cena
300 Kč. Přihlašování na sidliste@knihovnaberoun.cz
Kde ženy vládnou
Kulturně-cestopisná přednáška Kateřiny Karáskové bude pojednávat
o čtyřech společnostech, v nichž mají navrch ženy. Paní Karásková je
navštívila společně s přítelem a v každé strávili dva až tři měsíce. Načrtávali místní lidi, zaznamenávali jejich příběhy a pročítali historickoetnografické studie. Vše zakomponovali do originálního cestopisu „Kde
ženy vládnou“. Akce se uskuteční ve středu 14. prosince od 17:30.
Vstupné 30 Kč, předprodej ve studovně.

www.mesto-beroun.cz

Cože, proč že, jakže v knihovně
Celý rok jsme vás odlehčenou komiksovou formou seznamovali s vybranými službami knihovny. Celý příběh Fandy Čtenáře, který nás všemi
komiksy provází, teď bude k vidění jako celek. Výstava všech našich
komiksů bude k vidění ve vestibulu knihovny po celý měsíc prosinec.
Autorem komiksů je David Čuba.
Kde ženy vládnou
Výstava obrazů, která doplňuje kulturně-cestopisnou přednášku Kateřiny Karáskové, bude k vidění po celý měsíc prosinec v prostorách
oddělení pro dospělé.
Soboty na dětském
17. prosince 8:30 – 11:00
Vánoční otevírací doba
Knihovna bude uzavřena ve dnech:
sobota 24. 12., pondělí 26. 12., sobota 31. 12.
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Frajeři z Galerky se staročeským
kabaretem, velký Big Band PSO,
který hrál melodie Glenna Millera, klasické dechovky jako Vejvodova kapela a Moravanka.
V neděli 11. prosince od 16:00
zveme všechny, kteří mají rádi melodiku lidových moravských písniček. Posezení s cimbálem bude
příjemné zpestření nedělního
odpoledne, kterým Vás provedou
profesionální hudebníci a členové
folklorního souboru STUDÁNKA
PRAHA. Henri Morstyn n

POSEZENÍ S…:
STUDÁNKA PRAHA

V

červnu letošního roku vznikl
v Kulturním domě Plzeňka
pořad pro seniory s názvem POSEZENÍ S… Je koncipován volnou
formou stolové úpravy sálu, dalo
by se říci až kavárenské pohody.
Tento pořad uvádí KD Plzeňka
pravidelně jednou měsíčně se
zaměřením na všechny hudební
žánry. Za dobu krátkého trvání
tohoto pořadu vystoupilo již několik kvalitních souborů různých
stylů. Byl to například soubor

Jiří Stivín
Flétny všeho druhu

A

dventní koncert 2016 v kostele sv. Jakuba v Berouně se
koná 4. 12. od 15 hodin. Pořádá
Farní charita Beroun s finanční podporou města Berouna.
Výtěžek koncertu bude použit
na podporu Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. Vstupné 100 Kč, rodinná vstupenka (2
dospělí + děti) 200 Kč. Vstupenky
jsou v předprodeji v Městském
informačním centru v Berouně. n

Akce pro seniory
1.
2.
5.
6.
7.
10.
11.
12.
13.
15.
16.
19.
20.
24.
31.
Prosinec

České vánoční zvyky - beseda s městskou knihovnou Beroun
ČT
9:30
Domov seniorů TGM
Ukázka šití Patchworku s pí Matějíčkovou
PÁ
9:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér na téma Imobilizační syndrom se studenty SZŠ
Beroun. Odpoledne MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
PO
10:00
Domov seniorů TGM
Beseda o TGM - v rámci výstavy s p. Krynským kazatelem adventistů
ÚT
14:30
Domov seniorů TGM
Setkání s pastorem p. Melwigem z křesťanského sboru
ST
14:30
Domov seniorů TGM
Prodej výrobků na Vánočním jarmarku
SO
9:30-13:00 Kulturní dům Plzeňka
Zpívání vánočních písní s Anikou a s přáteli z křesťanského sboru
NE
15:30
Domov seniorů TGM
Beseda Řízení pozůstalosti a dědictví s p. JUDr. Janem Krausem
PO
9:30
Domov seniorů TGM
Vánoční besídka MŠ Sluníčko Beroun
ÚT
9:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér - Představení oboru KUCHAŘ SOŠ a SOU Beroun
ČT
10:00
Domov seniorů TGM
Prodej výrobků na Vánočních trzích v Berouně
PÁ
Husovo náměstí
Vánoční besídka MŠ Beroun - Hlinky
PO
10:00
Domov seniorů TGM
Hudební vystoupení harmonikáře R. Marinova
PO
14:30
Domov seniorů TGM
Vánoční besídka MŠ Beroun - Závodí
ÚT
10:00
Domov seniorů TGM
ŠTĚDRÝ DEN S TENOREM – Operní pěvec Lukáš Moravec
SO
9:30
Domov seniorů TGM
Hudební vystoupení DUO COLOURS
SO
9:00
Domov seniorů TGM
Pravidelné odpolední akce v Domově seniorů TGM: Po - Čt 9:30 11:00 a 14:30 - 16:00 - keramika a pracovní dílna. Pá 14:00 - 15:30
- zpívání pro radost v doprovodu houslisty pana Karla Šmída. Denně
Zookoutek a venkovní výběh s peruánskými kozami 7:00 - 19:00

www.mesto-beroun.cz

Farní charita otevřela
kapličku pro seniory

F

arní charita Beroun zvítězila na přelomu roku v rámci
akce „Era pomáhá regionům“
s projektem Venkovní kaple – intimní místo tichosti a klidu. Díky
penězům získaných od Ery a sbírky vybudovala na zahradě Domova pro seniory s Alzheimerovou
chorobou v berounské Cajthamlově ulici novou kapličku, která
bude sloužit k odpočinku a udržení duchovního života seniorů.
Slavnostní otevření proběhlo
1. listopadu, v den pátého výročí
otevření specializovaného zařízení. Nově postavené místo ticha
požehnal biskupský vikář pro
diakonii a prezident Arcidiecézní
Charity Praha, P. Stanisław Góra
a administrátor Římskokatolické
farnosti Beroun, P. Mgr. Ing. Petr
Bouška. Jitka Papežová. Foto:
Zdeněk Zůna n

Seniorům začal
školní rok

Z

atímco školákům skončily
prázdniny už dávno, klienti
Domova seniorů TGM v Berouně
si volna užívali i v září. Teď však
i senioři z Berouna začali pilně
studovat. Školní rok zahájila v domově Střední zdravotnická škola Beroun, a to v rámci projektu
„Vzdělávání bez bariér“.
Úvodní hodinu zahájily Mgr.
Bc. Daniela Wimmerová, vedoucí odborných předmětů Střední zdravotnické školy Beroun,
a Mgr. Olga Dolejšová, zástupkyně ředitele Domova seniorů TGM.
Studenti se pak spolu s Mgr. Marií Krňákovou vrhli do výuky,
ve které se dozvěděli zajímavosti
o Bechtěrevově nemoci.
„U  našich klientů je forma
vzdělávání, kterou vedou učitelé
spolu se svými studenty, velice
oblíbená. Všem moc děkujeme
a těšíme se na další zajímavé
přednášky,“ řekla Mgr. Olga Dolejšová, zástupkyně ředitele Domova seniorů TGM.
Výuku v rámci projektu „Vzdělávání bez bariér“ zahájili v Domově seniorů TGM již v roce 2012
ve spolupráci s Gymnáziem Joachima Barranda Beroun, konkrétně s RNDr. Marií Poledníkovou.
V minulém roce pak spolupráci
rozšířili o SOŠ a SOU Beroun
Hlinky a Střední zdravotnickou
školou Beroun. Lukáš Gibiec n

Jubilea
n Dne 22. prosince oslaví naše
maminka Vítězslava Lukavská 95.
narozeniny. Spolu s námi jí hodně
lásky, zdraví, štěstí přejí také všechna vnoučata a pravnoučata. Ke
gratulaci se připojuje také vedení
města Berouna a redakce Radničního listu. n

Zubní pohotovost
n 3. - 4. 12. MUDr. Holmanová
Jarmila, Hořovice, Komenského
49, tel.: 311 516 660
n 10. - 11. 12. MUDr. Joukl Jan,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
724 275 395
n 17. - 18. 12. MUDr. Kaiser Zdeněk, Hořovice, K Nemocnici 1106,
tel.: 311 559 812
n 23. 12. MUDr. Karel Zdeněk,
Beroun,
Medicentrum,
tel.:
311 746 414
n 24. 12. MUDr. Zaytsev Dmitry,
Beroun, Havlíčkova 1732, tel.:
727 836 818
n 25. 12. MUDr. Kovaříková
Anna, Beroun, Medicentrum, tel.:
311 746 41		
n 26. 12. MUDr. Krabcová Vladimíra, Beroun 3, Pod Haldou 64,
tel.: 311 621 973
n 27. - 28. 12. MUDr. Krůta Václav, Beroun, Havlíčkova 113, tel.:
311 625 901
n 29. - 30. 12. MUDr. Kurťáková
Katarína, Beroun 3, Pod Haldou
64, tel.: 311 621 973
n 31. 12. MUDr. Laštovičková Václava, Komárov, Buzulucká 480, tel:
311 572 765
n 1. 1. 2017 MUDr. Laštovičková
Václava, Komárov, Buzulucká 480,
tel.: 311 572 765
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin
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Dva zajímavé koncerty a projekce
dokumentu v Jiné kávě
n Středa 7. prosince od 20:00
Kosa Vostrá
Výtečné instrumentální trio,
v jehož podání si vychutnáte staré
známé filmové i jiné fláky v originálních aranžích. Záběr kapely je
opravdu široký, doslova a do písmene od Pulp fiction přes Balkán až
po bývalý Sovětský svaz.
n Čtvrtek 15. prosince od 19:30
Koncert: CERMAQUE & IAMME
Projekce: SKOK DO VODY
Na jaře 2015 zaplatili Jakub Čermák s Iamme Candlewick poslední

nájem a vyrazili se svou roční dcerou
Agátou stařičkým obytným VW LT28
na cestu po Evropě. Cílů si nevytyčili
málo: napsat a nahrát novou desku
s muzikanty, které cestou potkají;
natočit dokument o inspirativních
přístupech k životu; napsat knížku
říkadel pro děti; vydělávat si u toho
natáčením videoklipů, jógovými
workshopy, prodejem vlastní kosmetiky, buskingem... a nezbláznit
se.
Andrea Čermák Knotková / Iamme Candlewick (*88) - písničkářka,
cestovatelka, jogínka, kulturní iniciátorka. Cestovala a hrála v ulicích
Evropy, USA, Indie a Izraele. V roce
2013 vydala pod pseudonymem
Iamme Candlewick debut I AM YOU,
který za svůj světový zvuk získal velký ohlas u kritiků a za který dostala
ocenění Objev roku festivalu Next
Wave.
Jakub Čermák / Cermaque
(*86) – básník, písničkář, filmový
režisér a animátor. Na kontě má
tři oficiálně vydané sbírky, pod
hlavičkou Cermaque nebo Cirkus
Cermaque vydal šest kritikou ceněných studiových alb. V posledních dvou letech se kromě koncertování intenzivně věnuje i natáčení
a animování videoklipů pro různé
české i světové interprety, za videoklip k písni Loďky (Zrní) získal
nominaci na cenu Anděl. n

Robotická noc na Jungmannce

Žáci zdramatizovali vlastní příběh o robonautu Vincentovi

Z

11. na 12. listopadu se
uskutečnila již devátá „Noc
na Jungmannce“. Tentokrát ji žáci
7. C, kteří akci organizovali pro
2. C, nazvali „Robotická“. Starší
žáci si pro své mladší spolužáky
připravili dramatizaci původního
příběhu o robonautu Vincentovi,
který zachrání vlastní planetu
Orion před zkázou a přitom ne-

chtěně navštíví Zemi. Po divadelním představení se žáci rozdělili
do dvou skupin a každá měla
za úkol sestavit svého robota.
Vznikli tak unikátní roboti, neboť dětská fantazie nezná hranic.
Nyní budou roboti zdobit chodby školy. A  jaká bude ta příští
jubilejní Noc na Jungmannce?
Mgr. Jindra Zemanová n

Talichův Beroun očima žáků
Jungmannovy základní školy

Emoční a sociální zralost je
pro prvňáčky velmi důležitá

říká zástupkyně ředitele Jungmannovy
základní školy Eva Chlumská

V

říjnu proběhla na Jungmannově základní škole v Berouně
Beseda pro rodiče předškoláků.
Rodiče se dozvěděli, že školní
zralost je dosažení jistého stupně
vývoje, který umožňuje dítěti zdárně si osvojit školní znalosti a dovednosti.
Velmi důležitá je emoční
a sociální zralost. Nejsmutnější
pohled je na šikovné dítě, které
nastoupilo do školy ne plně zralé
a nemůže tak uplatnit svůj potenciál. Takoví žáci velmi často neudrží pozornost dostatečně dlouhou dobu a v průběhu několika
měsíců začnou zažívat neúspěch
a ztrácí motivaci. Rodiče pak při
návštěvě specializovaného pracoviště zjistí, že dítě nastoupilo
do školy předčasně.
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Rodiče často nemají srovnání,
netuší, že kromě intelektu je velmi
důležitá i sociální zralost.
Velkými odborníky jsou paní
učitelky v mateřských školách,
které mají možnost dítě pozorovat
ve všech oblastech jeho vývoje.
Názor učitelky z mateřské školy
a pečlivě provedený zápis do školy prozradí rodičům, zda je dítě
na vzdělávání již připraveno.
Rodiče si z besedy odnesli
souhrn dovedností, které by dítě
při vstupu do školy mělo mít. Tyto
dovednosti také učitelé posuzují
u zápisu a v případě, že je některá
z nich málo rozvinutá, poradí rodičům jak s dítětem ještě před nástupem do školy pracovat, aby pro něj
zvládnutí první třídy bylo co nejjednodušší. Mgr. Eva Chlumská n

n Závěrečný koncert hudebního festivalu Talichův Beroun probíhal v Kulturním domě Plzeňka 8. listopadu. Výborný výkon podali mladí umělci z Collegia
Instrumentalis pod vedením Pavla Tylšara a Symfonického orchestru Gymnázia
a Hudební školy hl.m. Prahy s dirigentem Ladislavem Ciglerem. Sóla na violoncello hrál Vilém Vlček a na housle Magdaléna Mašlaňová. Foto Zdeněk Zůna

Ž

áci Jungmannovy základní
školy se zúčastnili dvou koncertů Talichova Berouna, které
se konaly na Plzeňce. Odpoledne
před prvním koncertem se hudebníci z Prague Cello Quartet sešli na besedě se skupinkou mladých posluchačů. Večerní koncert
pak byl plný humoru, ale i vážné
hudby, kterou si všichni posluchači velmi užili.
O týden později čekal na žáky
zážitek z Dvořákovy hudby, kterou
interpretovali hudebníci z mnoha
zemí Evropy, ale i houslista z Japonska. Před koncertem proběhla
opět beseda, ale tentokrát v angličtině. Kromě zajímavých odpo-

vědí se žáci dozvěděli, jak dobře
znají našeho skladatele zahraniční hudebníci.
V rámci Talichova Berouna
žáci navštívili v Praze Rudolfinum
– Dvořákovu síň, kde zněla barokní hudba.
Besedy a koncerty byly pro
žáky velkým kulturním zážitkem
a žáci doufají, že se opět příští
rok naskytne příležitost zúčastnit
se některých koncertů Talichova
Berouna.
Velké poděkování patří Městskému kulturnímu centru a Městu Beroun za finanční podporu.
Jakub Günther, Vojtech Vitner,
žáci 8. A JZŠ Beroun n
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Změna ve vedení Dobromyslu o.p.s.

V

prosinci letošního roku čeká Dobromysl –
organizaci pečující o lidi s postižením - jedna velká změna. Dosavadní ředitelka organizace
Bc. Alžběta Pondělíčková (na snímku), která stála
v jejím čele od roku 2011, odchází, a novou ředitelkou se od 1. 12. 2016 stane Mgr. Kateřina Dvořáková.
Paní Pondělíčkové za její práci pro organizaci
patří veliké díky, jelikož s Dobromyslí ušla velký
kus cesty. Přejeme jí mnoho štěstí v dalším životě a Dobromysli přejeme, aby
pevnou nohou vykročila do další etapy. (kd) n

Toaleta není odpadkový koš!
Vítězný kolektiv středoškoláků získá 50 tisíc korun
na maturitní ples

T

o fakt nevyčistíš! S  tímto podtitulem startuje
vzdělávací program DOODPADU druhé kolo soutěže pro
střední školy. Dnem vyhlášení
tvůrčího klání, na jehož konci
si vítězové odnesou 50 tisíc

korun na maturitní ples, byl
19. listopad, kdy si připomínáme Světový den toalet. Právě odpadní vodou a správným
zacházením s ní se program
„DOODPADU aneb Co do kanalizace nepatří“ již od roku
2014 zabývá.
„I  tentokrát bude úkolem
soutěžících seznámit vybranou
cílovou skupinu s tím, co nepatří do kanalizace. Změníme
ale způsob ztvárnění. Zatímco
před dvěma lety soutěžící vytvářeli videa, tentokrát bude
jejich úkolem grafika. Mohou
vytvářet billboardy, plakáty,
komiksy, cokoli je napadne. Těšíme se na svěží a neotřelé ná-

pady,“ řekl ředitel společnosti
Jiří Paul.
Připomněl, že soutěž je určená třídním kolektivům, tedy
skupinám studentů gymnázií
a středních škol. Podobnější
informace k zadání a pravidla
soutěže najdou na facebooku,
kde naleznou inspiraci v podobě
úspěšných
videí z předchozího ročníku, a také
na www.dooodpadu.cz. Zde se
v sekci pro střední školy také
mohou do soutěže zaregistrovat. Vítěz bude vyhlášen v březnu u příležitosti Světového dne
vody.
V sekci „pro základní školy“
si děti a učitelé mohou přečíst
několik dobrých důvodů, proč
si do třídy pozvat kocoura AGIho, který je průvodcem celého
projektu. Po registraci si přímo
on-line objednají výukovou hodinu či si budou moci stáhnout
zajímavé materiály pro výuku.
Doposud se programu určeného pro první stupeň základních
škol zúčastnilo již 7 000 dětí.
VaK Beroun n

Česká pošta prodloužila
otevírací dobu pro výdej balíků

O

d 14. listopadu až do 23.
prosince si můžete na hlavní
berounské poště v Kostelní ulici
vyzvednout svůj balík ve všední
dny od 8:00 do 19:00 a v sobotu
od 8:00 do 13:00. Prodloužená
otevírací doba je vyhrazena pouze pro výdej uložených balíků,

www.mesto-beroun.cz

ostatní služby budou poskytovány ve standardních časech: PO –
PÁ 8:00 – 18:00, SO 8:00 – 12:00.
Česká pošta chce rozšířením
provozní doby zpříjemnit svým
klientům náročné předvánoční
období a usnadnit vyzvednutí jejich zásilky. n

Středočeská záchranka nabídne speciální
výukový projekt pro malé školáky

V

průběhu tohoto školního roku
budou záchranáři navštěvovat
školáky v celém kraji se speciálním
výukovým projektem Zdravotnické
záchranné služby Středočeského
kraje o základech první pomoci.
Součástí představení je i promítání animované vzdělávací pohádky
s opičkou a lenochodem “Haló, co
se stalo?”. Tento krátký animovaný
film, který vznikl s podporou kraje,
bude školám volně nabízen k užití

Beroun 2017

při výuce první pomoci nebo k promítání na informačních panelech.
Postupně se tak do ojedinělého
edukačního programu zapojí tisíce
žáčků. „Z praxe mohu potvrdit, že
už mnohokrát se o prvotní ošetření zraněné nebo jinak postižené
osoby ještě před naším příjezdem
dokázalo postarat poměrně malé
dítě,“ připomněl za středočeskou
záchranku její ředitel Martin Houdek. n

Zuzana
n Město vydalo
novýSvobodová
kalendář Beroun 2017
sje ilustracemi
berounské
výtvarnice Zuzany Svoberounská výtvarnice, která se věnuje keramice a malbě. Pracovala jako aranžérka a propagačníVvýtvarnice.
Malbu
a kresbu
studovala v Prazeinformačním
na lidové konzervatobodové.
prodeji
je
v
Městském
ři, ale za své vzory a rádce si vybrala berounské výtvarníky a aranžéry.
centru,
Husovo
68, tel.:i veřejných
311 654
321.
n
Její keramické
práce, kterénáměstí
zdobí mnoho domácností
prostor,
jsou realistické. Velmi ráda vytváří kachle s berounskými motivy. Inspiruje se lidovými tradicemi, pověstmi a bájemi, obdivuje lidovou architekturu. Obrazy Zuzany Svobodové
se vyznačují abstrakcí. Vznikají spontánně a odrážejí autorčin zájem o ezoteriku,
ﬁlozoﬁi, mystiku a duchovní svět. Tvarům, číslům a barvám přisuzuje v našem životě nezastupitelnou hodnotu. Duchovní svět se prolíná se světem reálným a vytváří životní energii a rovnováhu. V této souvislosti se autorka zabývá i arteterapií.

Novou středočeskou hejtmankou
Jaroslava Pokorná Jermanová
Zuzana Svobodová svůj vztah ke světu, číslům a duchovnímu životu vtělila i do písemné podoby. S nakladatelstvím MH spolupracuje na textech o přírodě a její síle.
Osm let vyučuje jako učitelka odborného výcviku aranžérky na SOŠ a SOU Beroun.

N

a ustavující jednání nového
středočeského zastupitelstva
byla 18. listopadu zvolena středočeskou hejtmankou Jaroslava
Pokorná Jermanová z hnutí ANO
2011, statutárním zástupcem
a náměstkem pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu se stal
Vít Rakušan (STAN), náměstkem
pro oblast financí Gabriel Kovács (ANO 2011), náměstkem pro
oblast zdravotnictví Martin Kupka (ODS) a náměstkem pro oblast
kultury a památkové péče Daniel
Marek (TOP 09). Radním pro oblast investic, majetku a veřejných
zakázek je nově Martin Macháček (STAN), pro oblast hospodářského a regionálního rozvoje
včetně evropských projektů a rozvoje venkova Věslav Michalik
(STAN), pro oblast sociálních věcí
Jaroslava Němcová (ANO), pro

oblast dopravy František Petrtýl
(ANO 2011), pro oblast
vzděláváVydalo město Beroun
ní a sportu Jan Skopeček (ODS)
a pro oblast životního prostředí
a zemědělství Ivo Šanc (STAN).
Zatímco vedení kraje je zbrusu
nové, na senátorské pozici se nic
nemění. Svůj post ve volbách obhájil Jiří Obelfalzer (ODS) a bude
tak dalších šest let senátorem pro
volební obvod Beroun. n

Bezkontaktní platby

O

d listopadu funguje bezkontaktní odbavení cestujících
v 350 autobusech Arriva na Berounsku, Příbramsku, Dobříšsku
a Sedlčansku. První vlna 1. vlna
projektu „Bezkontaktních plateb
platebními kartami v autobusech“ byla spuštěna 6. října v Příbrami. n
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Soutěž pro žáky a studenty
„Mladí fotografují památky“

D

o 19. března 2017 se mohou
žáci a studenti základních
a středních škol ve věku do 21
let přihlásit do jedné z největších
světových akcí pro mladé na poli
kulturního dědictví s názvem
„Mladí fotografují památky“.

n 1. místo 2016 - Kouzelná ulice
kolem radnice (Tábor)

Podmínkou je zaslat 1 – 3 fotografie, které budou vyjadřovat hlavní
myšlenky Dnů evropského dědictví (www.ehd.cz).
Rada Evropy stanovila jako
téma soutěže „Architektonické
dědictví“. Celá akce má podpořit
zájem a znalosti našeho kulturního dědictví, historických budov
a zahrad, venkovských a městských krajin uznávané památkové
hodnoty či neobvyklé krásy.
Soutěž vyvrcholí předáváním
cen a diplomů u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel
ve Španělském sále na Pražském
hradě 18. dubna 2017. Vítězové
Národního kola soutěže postupují do mezinárodní soutěže. Ceny
do soutěže věnuje firma Zoner.
Registrace a vkládání fotografií na www.historickasidla.cz.
Veškeré informace či dotazy Vám
zodpoví sekretariát SHS ČMS
na tel: 224 213 166 nebo e-mailem: info@shscms.cz. n

Verše berounských dětí vyjdou knižně

J

aké to je být básníkem? I  tuto
úlohu si vyzkoušely děti z 2.
oddělení školní družiny ZŠ Komenského na berounském Závodí.
„V loňském roce jsme si zahráli tak
trochu na básníky. Naším úkolem
bylo buď výtvarně či povídáním
ztvárnit město, vesnici či nějaké
místo, které dobře známe a kde žijeme. My jsme vytvořili několik veršů o Berouně a zaslali je do soutěže, kterou vyhlásilo nakladatelství
Albatros media. Měli jsme velkou
radost, že naše malé dílko se stane

součástí nově vznikající knihy Můj
atlas Česka,“ vypráví vychovatelka
Květa Hrbáčková.
Druhou potěšující zprávou pro
děti bylo pak pozvání do vydavatelství Albatros media, kde děti
mohly na vlastní oči vidět, jak
taková kniha vzniká. No a teď už
nezbývá než se těšit, až kniha Můj
atlas Česka na jaře příštího roku
vyjde a děti z Berouna si za svou
účast na knize odnesou z vydavatelství na památku každý jeden
exemplář. n

Studenti gymnázia psali
slohové práce o domácím násilí
Komise prevence a kriminality města Berouna ocenila
účastníky soutěže kurzem sebeobrany

V

loňském roce město Beroun
nastartovalo projekt „Beroun
– společně proti domácímu násilí“.
Jeho cílem je odhalit a začít řešit
skryté případy domácího násilí.
V rámci projektu byli v loňském
roce proškoleni policisté, sociální
pracovníci a připraven byl kurz pro
veřejnost.
Další informace pro oběti domácího násilí, seniory, veřejnost i lékaře byly k dispozici v tištěné podobě. O projektu se veřejnost mohla
dozvědět i díky dvěma autobusům
společnosti Probo Bus, polepeným
grafikou projektu a kontaktem
na intervenční centrum, které se
problému domácího násilí v Berouně věnuje.
Na tento projekt v letošním roce
navázala komise pro prevenci kriminality města Berouna. Oslovila
střední školy s nabídkou ke zpracování problematiky domácího násilí.
Do tématu se pustili studenti Gymnázia Joachima Barranda.
Tři nejzdařilejší práce gymnazistů ocenil v úterý 8. listopadu
starosta města Berouna Ivan Kůs.
Mezi oceněnými byla Tereza Mrvo-

vá z Hýskova, Markéta Ondrová ze
Zdic a Markéta Micková z Berouna.
„Pod vedením profesorky
Chocové jsme psali slohové práce
na téma Domácí násilí. Bylo jedno jakou formou téma zpracujeme. Jestli na něj napíšeme báseň
a nebo příběh. Všechny tři jsme
byly odměněny pamětním listem,“
uvedla studentka Gymnázia Joachima Barranda Markéta Ondrová.
Slohové práce na téma domácího násilí vypracovalo kolem stovky
studentů. Studenti, kteří se do projektu zapojili, získali možnost navštěvovat kurz sebeobrany, který
je zaměřen nejen na domácí násilí,
ale i na sebeobranu obecněji. Deset lekcí kurzu vede zkušený lektor
Krav Magy.
„Na toto téma byly osloveny
všechny střední školy v Berouně,
ale nakonec se do něho zapojilo
jen gymnázium. Celkem jsem přečetla téměř sto prací. Dvaadvacet
nejlepších jsme předali komisi prevence kriminality a z ní pak vzešly
ty tři nejlepší,“ uvedla profesorka
berounského gymnázia Olga Chocová. (rš) n

Nominujte sportovce roku 2016

S

n Děti ze školní družiny mají díky svým vychovatelkám velmi pestrý
program. Naposledy přivítaly ve svém středu malíře, grafika, ilustrátora
a fotografa Karla Součka, který je zasvětil do tajů práce výtvarníka.

www.mesto-beroun.cz

lavnostní vyhlášení ankety
„Nejúspěšnější sportovec
Berounska roku 2016“ se uskuteční 24. února v Kulturním
domě Plzeňka. Ještě před tím,
než si ti nejlepší z nejlepších
převezmou na pódiu své ceny,
je potřeba úspěšné sportovce
nominovat. Pokud máte v rodině, mezi přáteli nebo ve svém
sportovním klubu borce, kteří si
zaslouží za své úspěchy ocenění,
nominujte je.
Nominační kupón najdete
v tištěných vydáních Berounského deníku, nebo svého

adepta na cenu zašlete rovnou
e-mailem na adresu Jan.Bezo@
denik.cz nebo Petra.Liskova@
denik.cz. Uveďte jméno a příjmení sportovce, sport a klub
a za jaký výkon si nominaci
zaslouží. Nominace zasílejte
do 10. prosince. I  tentokrát
bude odborná komise vybírat
nejúspěšnější sportovce v kategoriích jednotlivci – junioři
a dospělí a v kategoriích kolektivy – junioři a dospělí. Akci
pořádá město Beroun a Berounský deník ve spolupráci
s agenturou Sport action. n
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Vydejte se do světa na zkušenou,

S

doporučuje mladým studentům Petra Illnerová, prezidentka Rotary klubu Beroun,
jehož cílem je kromě řady dobročinných projektů, umožnit mladým lidem dlouhodobé studijní pobyty v zahraničí

ympatická Petra Illnerová, vystudovaná bioložka, zároveň
vystudovala filozofii a psychologii
na Teologické fakultě Univerzity Karlovy a doplnila si i pedagogické vzdělání. Celý život se zaměřuje na komunikaci a práci s lidmi. Ze světa
businessu, vysokých manažerských
pozic, práce pro velké korporace dokázala před sedmi lety zcela změnit
svůj profesní život a začít se věnovat
oblasti vzdělávání. V Berouně, kde
žije již dvacet let, otevřela Mateřskou školu Montessori a v loňském
roce i Základní školu V Zahradách,
která je rovněž založena na alternativním způsobu vzdělávání.
Jejím životním krédem je být
prospěšný druhým. Založením školy
a školky právě v Berouně chtěla dát
možnost volby těm rodičům, kteří pro
své děti chtějí jinou alternativu vzdělávání bez nutnosti cestovat mimo
své bydliště. „Chtěla jsem vytvořit ráj
pro děti, kde budou šťastné,“ říká
maminka sedmiletého Matěje, šestiletého Jakuba a tříleté Anny Josefiny.
Před třemi lety byl založen v Berouně Rotary klub., jehož současnou
prezidentkou je právě Petra Illnerová
. „Rotariáni si od začátku vepsali
do svého štítu krédo SERVICE ABOVE
SELF, což je možné do češtiny přeložit
jako pomoc ostatním před osobním
zájmem, a to je naprosto v souladu
s mým životním postojem,“ vysvětluje Petra Illnerová důvod svého spojení s berounským Rotary Clubem,
který je součástí celosvětového spole-

čenství Rotary International. Celkem
je do něho zapojeno na 1,2 milionu
mužů a žen, organizovaných v téměř
30 000 klubech, působících prakticky ve všech zemích světa.

Rotary kluby pomáhají
již od roku 1905
„Rotary kluby se jako první
na světě zaměřily na služby a pomoci. První Rotary klub byl založen v Chicagu již v roce 1905. Mezi významné
programy rotariánů patří mimo jiné
rozšíření vzdělání, znalostí a zkušeností mládeže formou roční výměny
středoškolských studentů. Je to kulturní a vzdělávací program, v jehož
rámci student navštěvuje školu
a žije ve 2 – 4 rodinách v hostitelské
zemi,“ popisuje projekt prezidentka
berounských rotariánů, kteří by se
v příštích letech chtěli ve své činnosti
zaměřit právě tímto směrem.
Studenti během svého pobytu poznávají jinou kulturu, jiné názory, jiný
školní systém, získávají zkušenosti,
rozšiřují si obzory, významným způsobem posilují svoji osobnost a samostatnost. Naučení se jazyku hostitelské země je prostředkem, nikoliv
hlavním cílem pobytu. Studenti při
svém pobytu získají přátele na celý
život nejen mezi svými vrstevníky, ale
i v hostitelských rodinách.

Výměnné pobyty organizují
Rotary kluby po celém světě
„Díky celosvětové působnosti
Rotary je možno pobyt zorganizovat

Novoroční pochod Vojty Náprstka

Turistický oddíl Lokomotiva Beroun pořádá 1. ledna již
39. ročník turistického pochodu z Berouna do Karlštejna

S

tart pochodu bude od 10:00
do 10:30 hodin z berounského náměstí od restaurace Alena.
Trasa vede po červené turistické
značce přes Svatý Jan pod Skalou
a Bubovické vodopády do Karlštejna nebo jednodušší trasou
kolem Berounky do Srbska a dáIe
k Dubu Sedmi bratří až do cíle.
„Cíl pochodu je tradičně v restauraci Pod Dračí skálou, kde budou předány účastnické diplomy.
Poprvé v roce 2017 vyzkoušíme
spolupráci s Muzeem Českého
krasu v Berouně, které nám slíbilo vstup a prohlídku muzea v tomto prvním dni roku pro účastníky
pochodu za symbolickou jednu
korunu,“ uvedla za organizátory
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pochodu Pavla Muchlová. Pochod
je zařazen do celostátní turistické
akce „Novoroční čtyřlístek“ se zapojením na sbírku Klubu Českých
turistů. Výtěžek je určen na zajištění aktivit pro zdravotně postižené spoluobčany v programu
Turistika pro všechny. Za dobrovolný příspěvek na sbírkové konto získá dárce odznak Novoroční
čtyřlístek.
Pořadatelé Pochodu zvou
berounské občany na tento
první pochod roku 2017, který
vede nejstarší turistickou značenou stezkou v ČR a prochází
CHKO Český kras. Více informací: Pavla Muchlová, telefon:
603 575 503. n

v mnoha zemích celého světa. Zájem
je především o země mimoevropské.
Nejvíce studentů tráví svůj školní rok
v USA, Kanadě, Mexiku a Brazílii,
velmi zajímavé pobyty jsou na Taiwanu, spíše jednotlivě jsou pak výměny
organizovány s Thajskem, Japonskem, Indonésií, Kolumbií, Ekvádorem a Austrálií. Studenti z těchto
zemí zase tráví svůj školní rok u nás,
učí se češtině a slovenštině a naší
kultuře.“ dodává Illnerová.
Výměnný program Rotary je celosvětově organizován již po dobu
75 let, u nás funguje nepřetržitě
od roku 1997. V jeho rámci vyjelo
do zahraničí přibližně 1000 českých a slovenských studentů, obdobný počet zahraničních studentů strávil svůj školní rok v našich
zemích.

Hlásit se mohou
i zájemci z Berouna
„V současné době se nám podařilo zorganizovat pobyt dvou
studentů v Kanadě a na Novém
Zélandu rádi bychom pomohli
i dalším mladým lidem, kteří mají
zájem poznat život v jiných zemích
a zároveň se zdokonalit ve znalosti

příslušného jazyka. Každý zájemce
se na nás může obrátit. Ještě bych
připomněla, že Rotary zajišťuje
program na neziskovém základě,
finančně jej hradí a rodina studenta přispívá zanedbatelnou částkou,
hostitelské rodiny i jednotliví rotariáni organizující program jsou
dobrovolníci. Hlavním rozdílem
proti obdobným výměnným programům pořádaných komerčními
agenturami je významná finanční
úspora účastníků a příkladná péče
o studenty během jejich pobytu,“
představuje program Illnerová.
Více informací:
http://www.rotary2240youthexchange.org/
Kontakt pro zájemce:
petra@montessori-beroun.cz

Setkání mládeže Taekwon-Do ITF

Marek Halman z berounské školy Ge-Baek Hosin Sool si
z Ostravy odvezl bronz

K

lání mezi jednotlivými středisky talentované mládeže
(STM) se konalo 8. – 9. října 2016
v Ostravě, pod záštitou Českého
svazu Taekwon-Do ITF. Obhájit své
vítězství nebo naopak vybojovat
nové medaile přijelo do sportovní
haly Sareza 177 závodníků. Tento
rok se jednalo již o druhé celorepublikové setkání, na které se již
tradičně přijel podívat i korejský
velmistr Hwang Ho-jong (9. dan).

Naše škola Ge-Baek Hosin
Sool se v celkovém pořadí umístila na skvělém druhém místě
a obhájila tak svoje umístění
z minulého setkání talentované
mládeže.
Na skvělém úspěchu se podílel
i Marek Halman, který vybojoval
bronzovou medaili v kategorii
sportovního boje jednotlivců. Více
informací na www.tkd.cz. Aneta
Poklopová n

n Slavnostní nástup STM v Ostravě.
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Zdeněk Liehne získal Provozní doba kluziště
N
evropský bronz
V maďarském Egeru soutěžilo od 3. do 8. října 1200
střelců z Evropy i jiných kontinentů

N

n Zleva Gregorio Tassone z Itálie

(2. místo), Eric Grauffel z Francie
(1. místo) a český zástupce Zdeněk Liehne (3. místo).

a říjnovém Mistrovství Evropy v praktické střelbě 2016
European Handgun Championship čekalo na střelce 460 ran
náročného pětidenního závodu
složeného z 24 situací. Účastníci
byli vystaveni zimě a silnému dešti, všudypřítomné bahno velmi

Setkání sportovců partnerských měst
Berounský oddíl Aikido spolupracuje s klubem partnerského
města Brzeg v Polsku a Bourg en Bresse ve Francii již deset let

A

ikidisté z Česka, Polska
a Francie se již po desáté
sešli 12. a 13. listopadu na společném semináři Aikido v Berouně. Akce probíhala v tělocvičně
TJ Sokol Beroun, kde i berounský

hlavní téma cvičení byla obrana
proti úderu ze strany na hlavu.
Každý učitel (sensei) ukázal mnoho zajímavých způsobů, jak se
ubránit proti tomuto útoku.
Celé toto setkání ale neprobí-

ztěžovalo prakticky jakýkoliv pohyb, zásobníky musely být čištěny
po každém přebití.
V těchto náročných klimatických podmínkách velmi dobře
obstály pistole z produkce České
zbrojovky Uherský Brod.
Berounský střelec Zdeněk
Liehne obsadil celkově 3. místo
a stal se naším nejlepším českým
závodníkem v divizi Standard
s pistolí CZ 75 TS Orange. Český
tým ve složení Zdeněk Liehne,
Josef Rakušan, Petr Znamenáček
a Jaroslav Václavík obsadili též
třetí medailovou příčku v národních týmech divize Standard.
Vůbec poprvé na kontinentálním závodě proběhlo finále
CZ Super Six, v němž opět vynikl
Zdeněk Liehne, kterého v divizi
Standard vyřadil pouze pětinásobný mistr světa Eric Grauffel
z Francie. (JL) n

a Husově náměstí se bude
opět bruslit. Umělá ledová
plocha je zájemcům k dispozici
od zahájení adventu v neděli 27.
listopadu až do 1. ledna. Dopolední čas je až do 16. prosince vyhrazen školám a odpoledne pak může
kluziště využívat široká veřejnost.
Město opět zajistilo půjčování
bruslí zdarma a za drobný poplatek bude možné si nechat brusle
nabrousit. n

27. 11. - 22. 12.
pondělí – pátek 16:00 - 20:00
sobota – neděle
10:00 - 15:00, 16:00 - 20:00
23. 12. 2016 - 1. 1. 2017
pondělí – pátek
10:00 - 15:00, 16:00 - 20:00
sobota – neděle – svátky
10:00 - 15:00, 16:00 - 20:00

VaK Beroun přispěly opět na plavecký
výcvik berounských dětí

oddíl Aikido již dvanáct let cvičí.
Víkendového setkání cvičenců se
zúčastnilo 11 lidí z Francie, 7 lidí
z Polska a 13 lidí z Česka.
První trénink vedl sensei Wojciech Mamczura 4.dan Aikikai
(Brzeg), druhý trénink byl pod
vedením sensei Hervé Guénard
6. dan Aikikai (Bourg en Bresse)

a stáž byla zakončena společným
cvičením pod vedením sensei
Miroslav Šmíd 4.dan Aikikai (Beroun).
Všechna cvičení byla velmi zajímavá nejen pro diváky, ale i pro
cvičence ze zahraničních a domácích klubů Aikido. Jedno takové
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halo jen v tělocvičně na tatami. Již
v pátek večer, po příjezdu hostí
ze zahraničí a jejich ubytování,
si hosté prohlédli večerní centrum Berouna a poseděli s přáteli
z Berouna. Sobotní výborný oběd
v restauraci U Sládků předcházel
další prohlídce, tentokrát medvědů na Městské hoře a výstupu
na rozhlednu, ze které byl krásný pohled
na Beroun.
Víkend
plný
cvičení,
posezení
a prohlídek skončil
v neděli po poledni,
kdy se aikidisté z Polska a Francie vydali
zpět do svých měst.
Tato společná cvičení
a setkání Aikidistů
partnerských měst
se konají minimálně
jednou za rok a letos se konalo
v Berouně díky nadšení a organizaci členů Aikido Ikeda Dojo
Beroun.
Info a krátké popsání toho, co
cvičíme, najdete na http://www.
aikido-beroun.cz/home-1/procaikido. Miroslav Šmíd n

O

d roku 2013 přispívá společnost Vodovody a kanalizace Beroun částkou 90 tisíc
korun na plavecký výcvik dětí
z berounských mateřských
a základních škol. Plavecká výuka ve školách probíhá ve dvou
etapách, v podzimních měsících z uvedeného sponzorského
daru společnosti VaK a na jaře
z rozpočtu města Beroun. Díky
tomu došlo k obnovení plavecké výuky v berounských školách.

Letos na podzim se zúčastnilo plaveckého výcviku 190 dětí
ze čtyř berounských základních
škol a 60 dětí z Mateřské školy
Sluníčko Beroun a Mateřské
školy Beroun – Závodí.
Děti dochází do Městského
plaveckého areálu Tipsport laguna, kde absolvují výuku plavání
pod dohledem trenérů z Plavecké školy TJ Lokomotivy Beroun,
o. s. V loňském roce se podzimních kurzů zúčastnilo celkem
244 dětí. Jitka Zálomová n

n Plaveckým výcvikem prošly také děti z Mateřské školy Sluníčko
Beroun.
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František Bulava: Jsem hrdý
na to, co jsem dokázal

Berounský triatlonista získal v padesáti letech bronz na MS XTERRA na Havaji

V

Popral se s mořskými vlnami, na kole si vyzkoušel,
jak chutná havajské bláto a v závěrečném běhu ze sebe vydal poslední zbytky sil, aby si nakonec
na krk pověsil bronzovou medaili
za umístění v kategorii 50 – 54 let.
Celkově byl 136.

Letošní ročník MS XTERRA
na havajském ostrově Maui přinesl opravdu drsné podmínky.
„Jsem hrdý na to, co jsem dokázal.

V cili jsem měl obrovskou radost,
že po čtvrtém místě z roku 2013
se mi to povedlo! Je to pro mě
jednoznačně nejlepší výsledek mé
sportovní kariéry. Děkuji všem,
kteří mě a celý český tým přes
půl zeměkoule podporovali,“ řekl
po závodě člen triatlonového oddílu Lokomotivy Beroun František
Bulava.
Ve své kategorii měl v plavání
14. nejrychlejší čas, na kole byl
čtvrtý nejlepší a v běhu dokonce druhý. A  nejtěžší okamžiky?
„Moře nám nedalo nic zadarmo
a tak jsme všichni bojovali a vrhali se proti vlnám. Bylo to plavání
nahoru a dolu jako bojovat s větrnými mlýny. První půlka kola byla
utrpení. Bahno s trávou se nabalovalo na pláště, že nešly protočit
rámem, tak jsem je musel pravidelně čistit spolu s přehazkou
a přesmykačem, protože jsem

nechtěl připustit technické problémy. Někdy jsem se sám sebe
ptal, co tady vlastně dělám, ale
bojovnost mě opět uvedla do reálu v těchto bahenních lázních. Asi
3 km před cílem jsem to v jedné
zatáčce už únavou poslal do roští, ale rychle jsem nasedl a šlapal
dál,“ popsal první dvě třetiny závodu František Bulava.
A  jak prožíval poslední disciplínu? „Do kopců jsem trpěl jako
zvíře, ale nepolevoval v tempu
a na rovinkách a v sebězích jsem
to pořádně rozbalil a neznal
bolest. Poslední 1,5 km jsem to
z kopce valil jako tank a pár lidí
ještě předběhl. Přetrpěl jsem
běh po pláži a závěrečný doběh
po trávě do cíle jsem si náležitě
užil - v cílovém koridoru jsem rozpažil obě ruce jako Airbus A-380
svá křídla a plácal si s diváky,“
svěřil se svými dojmy triatlonista.

Nezapomněl zároveň poděkovat
všem svým podporovatelům: TJ Lokomotiva Beroun, městu Beroun,
Dexter, Gelmodel, BodyID, Pondy
KS, Penco, Aquasphere, České triatlonové asociaci, AC-qua, Progress
a Chýňské krčmě.Blahopřejeme
ke skvělému výkonu. (red) n
MS XTERRA Havaj
ostrov Maui, Kapalua
29. října 2016
Počet účastníků: 75 profesionálů a přes 700 amatérů ze 46
zemí
Disciplíny: 1,5 km plavání,
32 km horské kolo, 10,5 km běh

Potápěči zvítězili v mezinárodní lize v podvodním ragby

Triton Beroun bude příští rok reprezentovat Českou republiku v Lize mistrů v německém Berlíně

P

o deseti letech účasti v mezinárodní lize v podvodním ragby (UWR – under water
rugby) se týmu z klubu sportovních potápěčů Triton Beroun podařilo letos ovládnout všechny ligové turnaje a zajistit si tak celkové prvenství. V posledním letošním
turnaji – Poháru 17. listopadu - porazili v Praze svého největšího soupeře a dlouholetého mistra ligy tým UWR z Českých Budějovic. „Je to náš splněný sen, radost snad ani
nedokážu popsat. Na tuto
chvíli jsme čekali dlouhých
deset let. A teď jsme to společně dokázali. Děkuji všem
spoluhráčům za trpělivost
a hlavně tu neskutečnou bojovnost, s kterou nastupovali do všech našich zápasů.
Bylo mi ctí s nimi hrát,“
neskrýval své dojetí a současně velkou radost kapitán
a trenér berounských potápěčů Pavel Drulák.
Triton Beroun si svým
vítězstvím zajistil postup
do Ligy mistrů UWR a v pron Vítězný tým zadní řada zleva: Dan Beneš, Ondřej Pod- sinci příštího roku bude porazký, Robert Polák, Karel Endršt, Pavel Drulák, Jan Do- prvé reprezentovat Českou
pirák, Vladimír Soukup, přední řada zleva: Jan Soukup, republiku na turnaji v něOndřej Malík, Tomáš Mottl a Kamil Bureš.
meckém Berlíně. n
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