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V komunitním centru vzniknou
byty a dvě školkové třídy
D

evět sociálních bytů by mělo
v první polovině příštího
roku vzniknout v podkroví komunitního centra v Bezručově ulici.
V přízemí se pak počítá s rozšířením mateřské školy o dvě další
třídy.

Bydlení pro lidi
v bytové nouzi
První projekt zahrnuje výstavbu pěti bytů 1+kk, dva byty 2+kk
a 2 byty 3+kk, prádelny, sušárny,
kolárny a kočárkárny včetně nezbytného základního vybavení.
S financováním výstavby pomůže
městu dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
ve výši přes 11 milionů korun,
dalších téměř 3,6 milionu korun
pokryje městský rozpočet.
Komunitní centrum funguje
již deset let a je mimo jiné obsazeno neziskovými organizacemi,
které poskytují sociální služby pro
obyvatele města Beroun. Má tedy
úzkou vazbu na projekt sociálního
bydlení, jehož cílem je pomoci lidem v tíživé bytové situaci, ohrožených sociálním vyloučením.
Noví uživatelé podkrovních bytů
tak budou moci využívat všechny
služby, které jsou v tomto místě
poskytovány.

Přehled táborů
n Pořádáte pobytový nebo příměstský tábor? Chcete o něm
informovat zájemce? Rádi jej
do dubnového vydání Radničního listu zdarma zařadíme. Stačí
do 10. března zaslat stručnou
informaci e-mailem na kttm@muberoun.cz.
Prosíme jen stručné informace: název, místo konání, termín, zaměření, cena, pořadatel,
kontaktní osoba, telefon, e-mail,
web. V případě, že text bude
dlouhý, vyhrazujeme si právo jej
krátit. n
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Město Beroun vlastní celkem
116 bytů, což je 1,5 % ze všech
bytů ve městě. Z těchto bytů je 50
bytů určeno pro nízkopříjmové
obyvatele, 8 pro osoby se zdravotním postižením, 46 pro seniory
a 12 bytů v ulici Na Klášteře bez
vymezení cílové skupiny nájemníků.

Nové prostory
pro mateřinku
Ve spolupráci se společností
Beroun Hills, která v areálu bývalých kasáren za komunitním centrem staví v rámci projektu Berounská brána bytové domy se 146 byty
a 42 řadových domů, plánuje měs-

to v přízemí komunitního centra
v nejbližší době rozšířit předškolní
kapacity o 44 míst. Za komunitním
centrem pak na základě plánovací
smlouvy s městem slíbil developer vybudovat veřejný park, který
bude sloužit i pro potřeby mateřské školy.
dokončení na 2. straně

n Na prvním letošním veřejném zasedání berounští zastupitelé řešili mimo jiné 1. úpravu rozpočtu na
rok 2019, která je důležitá pro zahájení nových investičních projektů. Jedná se například o realizaci
1. etapy rekonstrukci ulice Mládeže či zahájení modernizace venkovního koupaliště. Zabývali se také
rozdělením dotací na sociálně – zdravotní projekty a programem prevence kriminality. Příští zasedání
berounských zastupitelů se uskuteční 24. dubna. Foto Pavel Paluska. n

Rekonstrukce Plzeňské ulice začne
stavbou kruhové křižovatky
O
byvatele Berouna čeká v letošním roce druhá etapa rekonstrukce Plzeňské ulice. Ta
bude začínat výstavbou kruhového objezdu na
křižovatce s Košťálkovou ulicí a stavební práce budou pokračovat směrem na Králův Dvůr.
Vzhledem k plánovaným opravám na dálnici D5
začne další etapa rekonstrukce Plzeňské pravděpodobně až na podzim letošního roku. V letošním roce je navíc potřeba zkoordinovat opravy na dálnici, rekonstrukci Plzeňské ulice a lávky
přes D5 tak, aby město nepřišlo o dotace. n
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Bude v Berouně síť sdílených elektrokol?

V

Berouně v únoru soukromá
společnost nextbike Czech
Republic uskutečnila prezentaci
projektu sdílených elektrokol, který by pomohl řešit problematiku
hustého provozu ve městě. Tohoto
jednání se zúčastnili také představitelé některých sousedních obcí,
které by se také chtěly na tomto
projektu podílet. Sdílená elektrokola by tak mohli využívat i občané
Králova Dvora, Tetína a Hýskova.
Nadace Tipsport by zaplatila
pořízení elektrokol a částečně dotovala také jejich provoz. Tato in-

vestice představuje částku zhruba
25 milionů korun. Pětimilionový
příspěvek poskytne i firma, která bude síť půjčoven provozovat.
Město by pro projet poskytlo pouze místa potřebná k umístění dobíjecích stanic.
Pro Beroun a uvedené obce by
bylo k dispozici 100 kol a 15 dobíjecích stanic, které zároveň slouží
jako stojany, přičemž deset z nich
by bylo umístěno na katastrálním
území Berouna.
„Prvních patnáct minut provozu by dotoval soukromý do-

nátor, uživatelé by tak zaplatili
půjčovné až od 16. minuty jízdy
(zatím se počítá zhruba s částkou
20 Kč za každou další půlhodinu).
V současné chvíli vytipováváme
místa pro dobíjecí stanice tak,
aby splňovala technické parametry a byla v lokalitě, která by vyhovovala danému účelu,“ konstatoval místostarosta Dušan Tomčo. n

Elektrokolo se představuje
Elektrické kolo je jízdní kolo,
které je poháněno elektrickou
energií. Tato kola mohou jako
běžná kola využívat cyklostezky.
Pro jízdu na elektrickém kole
není potřeba řidičský průkaz.
Maximální rychlost poháněného
kola může být až 25 km/h.

V komunitním centru vzniknou
byty a dvě školkové třídy
pokračování z 1. strany
Práce začnou v okamžiku, kdy
se Denní centrum pro osoby bez
přístřeší provozované Charitou
Beroun přestěhuje na vhodnější místo k bývalému cukrovaru.
Město zde jedná s Českými drahami o koupi pozemku, kde by

mělo vzniknout zázemí pro bezdomovce. V první fázi by se jednalo
o denní centrum a ve druhé by se
pak do této lokality mohl přesunout i azylový dům pro muže, který v současné době sídlí v objektu
mezi zástavbou rodinných domů
na Zavadilce. n

n Obdobná elektrokola by ještě letos měla jezdit po Berouně a okolí.

Beroun vypíše soutěž
na Wagnerovo náměstí

n V komunitním centru vzniknou nové třídy pro mateřskou školu a sociální byty.

Denní stacionář se přestěhuje

Z

atím bude denní stacionář pro osoby bez přístřeší vybudovaný provizorně v místě u kotelny za cukrovarem, kde se nabízí nevyužívané,
vytápěné prostory po bývalých dílnách. „Zde se provede jen nutná rekonstrukce. Tyto prostory se pak budou moci i v budoucnu využívat jako
zázemí pro celý areál,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina. n

P

o mnohaletém úsilí se vedení radnice podařilo znovu ustanovit
skupinu pro revitalizaci Wagnerova náměstí. V dohledné době bude
město podle slov místostarosty Michala Mišiny vypisovat soutěž na nový
vzhled této lokality. Vítěz by měl být znám do prázdnin, na tyto dokumenty budou navazovat další projekční stupně a následná realizace. n
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n Nová budova ZŠ na Závodí bude zahrnovat mimo jiné i novou tělocvičnu.
Ta stávající kapacitě školy nestačí.

n Místostarosta Michal Mišina se přesvědčil, jak pokračuje přístavba závodské základní školy.

Aktuálně ze školství: Rekonstrukce pokračují podle plánu

P

ráce na přístavbě základní
školy v Preislerově ulici pokračují podle plánu tak, aby mohla
být výuka v nových učebnách zahájena již v září. V této škole je ještě
potřeba vyřešit kapacity tělocvičny, kdy se nabízí například nafu-

kovací hala nebo jiné konstrukční
řešení. Stavební práce pokročily
i na závodské základní škole, kde
již je vyhloubený prostor pro základy nového objektu, který kromě
nových učeben a jídelny počítá
i s novou tělocvičnou.

Podpora obnovy nemovitostí
v městské památkové zóně

Vedení radnice chce ale koncepčně řešit i další základní školu,
která se potýká s nedostatkem prostor, a to Jungmannovu základní
školu. „Rádi bychom zadali studii
efektivního využití stávajících prostor s možností přístaveb tak, aby
celý objekt tvořil kompaktní celek.
Počítá se i s modernizací technického vybavení, především rekuperace

vzduchu a chlazení,“ konstatoval místostarosta Michal Mišina.
Ve škole, která se nachází v těsné
blízkosti rušné Plzeňské ulice, je
v období teplých měsíců prakticky
nemožné větrat. Rekuperační jednotka by tak v tomto období zajistila
chlazení objektu. Na základní škole
na Wagnerově náměstí se zateplují
stropy a vymění se zbývající okna. n

Do Berouna se vrátí Bikemaraton

B

eroun se snaží oživit tradiční sportovní akce, které se
ve městě konaly a těšily se velké
oblibě veřejnosti. Jednou z nich
je cyklistický závod Bikemaraton.
Vedení města tuto sportovní akci
podporuje a bude v rozpočtu hledat finanční prostředky. Závod
bude zaměřený pro Berouňáky
a občany z blízkého okolí, startovné dostupné pro veřejnost.
A do diáře si již můžete poznamenat i datum, Bikemaraton by se
měl uskutečnit 22. září. n

Rekonstrukce ulice Mládeže ještě letos
n O finanční podporu mohou žádat majitelé nemovitostí v městské památkové zóně i letos.

M

ajitelé nemovitostí v městské památkové zóně mohou
žádat město Beroun o finanční
příspěvek na opravy. Přidělení
finanční pomoci se řídí pravidly
pro poskytování dotací vlastníkům nemovitostí v Městské památkové zóně Beroun. „Jsme si
vědomi, že každá oprava v městské památkové zóně podléhá stanovisku památkářů a není vždy
úplně nejlevnější. Proto chceme
vlastníkům těchto nemovitostí
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poskytovat příspěvky na opravy,“
uvedla architektka města Dana
Vilhelmová.
Podrobnější informace o tomto
programu lze získat na webových
stránkách města, případně na odboru územního plánování a regionálního rozvoje, e-mail: uprr3@muberoun.cz, tel.: 311 654 184.
Termín pro podání žádostí je
v letošním roce stanoven na 31.
3. 2019, celková alokace pro tuto
výzvu činí 500 tisíc Kč. n

n V letošním roce se plánuje 1. etapa rekonstrukce ulice Mládeže na Velkém
sídlišti. Více v příštím vydání Radničního listu
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n Jarní prázdniny začaly berounským školákům sněhovou nadílkou. A tak se i ti, kteří s rodiči neodjeli na hory, mohli radovat ze zimní atmosféry, kterou
Beroun již delší dobu nezažil. Kromě sáňkování a koulovaček si na své přišli i běžkaři, kteří mohli například využít stopu v golfovém areálu Na Veselé.

Pojďme společně
uklidit Beroun

P

ři příležitosti oslav Dne Země
se opět uskuteční akce „Ukliďme Beroun“, tentokrát v termínu
5. a 6. dubna. Zapojit se budou
moci opět školy i široká veřejnost.
Pro ně budou připravené pytle, jejichž svoz zajistí společnost AVE.
Tato akce začíná být v Berouně
tradicí a má velký ohlas. Například
loni se díky dobrovolníkům z řad veřejnosti a školáků podařilo sesbírat
11 tun odpadu. Třeba se letos podaří tuto hranici ještě překročit.
Bližší informace se dozvíte v druhé polovině března na webových
stránkách města, případně telefonicky na odboru životního prostředí
tel.: 311 654 275. n

Aktuální přehled komisí RM a pracovních skupin
Komise bytová

předsedkyně: Pavla Červenková, členové: David Minařík, Sergej Mochalin, Dagmar Pechová, Radka Picková, Jiří Pokorný
a Daniel Průša, tajemnice: Dagmar Mlčochová
Komise dopravy
předseda: David Minařík, členové: pplk. JUDr. Sabina Burdová, Petr Bureš, Ing. Albert Červenka, Jaromír Jedlička, Ing. Tomáš Kapal, Ing. Vladimír Káš, Bc. Petr Krejbich, Bc. Pavel Schenk, BBA, tajemnice: Iveta Brůnová
Komise pro cestovní ruch
předseda: Viktor Korček, PhD., členové: Lucie Dhouib, Radek Dolejš, Kateřina Hájková, Peter Kuhar, Mgr. Ivan Kůs, Ing. Vojtěch Matějček, Ing. Michal Mišina, Hana Tučková
Komise pro kulturu a kulturní dotace
předseda: Lenka Kuhar Daňhelová, místopředseda: Radek Dolejš, členové: Jiří Filip, Mgr. Karolína Froňková, Mgr. Ivan Kůs,
MUDr. Kateřina Táborská, Ing. Martin Tuček, Mgr. Pavel Veselý, Mgr. Bohumila Vokáčová
Komise pro likvidaci majetku
předseda: Jiří Pokorný, členové: Jan Lemfeld, Ing. Josef Setnička, Alexandr Vodička, Mgr. Tomáš Petříček, tajemnice: Dominika Kulhánková
Komise pro prevenci kriminality
předsedkyně: Mgr. Markéta Jansová, členové: Mgr. Zdeňka Hylasová Benešová, Mgr. Olga Chocová, Bc. Radka Redzinová, Alexandr Scherber, Mgr. Jiří Sixta, npor. Bc. Lucie Švestková, Mgr. Kateřina Vicková, Mgr. Luboš Zálom, tajemnice: Jana Plavcová
Komise pro sport a sportovní dotace
předseda: Mgr. Jan Piskáček, členové: Jan Bečvář, Ing. Viktor Burkert st., Václav Koudela, Michal Maryška, Mgr. Martin
Onderka, Ing. Karel Přibyl, Mgr. Martin Šašek, Ing. Jan Šimko, tajemnice: Michaela Zítová
Komise pro územní plánování
předsedkyně: Ing. Irena Mastná, členové: Mgr. Bc. Jiří Besser, LL.M., Milan Černý, Ing. arch. Pavel Koubek, David Minařík, Josef
Pánek, tajemnice: Zuzana Holečková
Komise školská

Třetí vlna
kotlíkových dotací

K

rajský úřad Středočeského kraje spustí poslední výzvu a elektronický příjem žádostí o kotlíkovou
dotaci. Předpokládané zahájení příjmu žádostí ve Středočeském kraji
bude 3. června 2019. Ve třetí vlně
mohou žádat občané Středočeského
kraje, kteří mají kotle 1. a 2. emisní
třídy (dle údaje na identifikačním
štítku kotle). Tyto kotle se od září
roku 2022 nebudou smět ze zákona
používat. Bude možné čerpat dotaci
na kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná
čerpadla a plynové kotle. Více informací najdete na stránkách Krajského úřadu Středočeského kraje
(https://www.kr-stredocesky.cz). n

www.mesto-beroun.cz

předseda: Mgr. Luděk Trejbal, místopředseda: Mgr. Jitka Haklová, členové: Mgr. Ivana Ečerová, PaedDr. Hana Fechtnerová, Mgr. Miroslava Holubová, Mgr. Eva Chlumská, Mgr. Eva Jakubová, Mgr. Antonín Leopold, Mgr. Miroslav Žbel, tajemnice: Jitka Zálomová
Komise výstavby
předseda: Ing. Radek Lhotka, členové: Ing. Václav Havlíček, Ing. arch. MgA. Alena Korandová, Mgr. Martin Onderka, Ing. Jiří
Patera, Pavel Vališ, Ing. Martin Veselý, tajemník: Tomáš Kolowrat
Komise zdravotnictví a sociálních věcí
předseda: Mgr. Alžběta Táborská, místopředseda: Ing. Petr Horák, členové: Ing. Miloslava Kučerová, Alena Pecková,
Mgr. Jana Müllerová, Mgr. Soňa Křikavová, Alena Káchová, Věra Ouředníková, tajemnice: Zuzana Zelenková
Komise životního prostředí
předseda: Mgr. Emil Šnaidauf, místopředseda: Mgr. Jan Holeček, členové: Ph.D., Michael Kalista, Ing. Zdeněk Košlík,
Mgr. Vladimír Lysenko, Ing. Jiří Mužík, Jaroslav Tarczal, Mgr. Adam Voldán, tajemník: Ing. Jan Marek
Pracovní skupina letopisecká
vedoucí: Mgr. Ivan Kůs, členové: JUDr. Marcela Bergerová, Mgr. Olga Chocová, Tomáš Kolowrat, Marie Kopřivová, Mgr. Hana
Ludvíková, Mgr. Iva Šimková, Mgr. Jiří Topinka, Mgr. Miroslav Žbel, tajemnice: Kamila Benáková
Pracovní skupina Program regenerace MPZ Beroun
vedoucí: Ing. Michal Mišina, členové: Vladimír Bartoš, Mgr. Ing. Petr Bouška, Ing. arch. Dorota Havlíková, MgA. Magdaléna
Součková, Bc. Michaela Škeříková, Ing. Miloslav Ureš, Ing. arch. Dana Vilhelmová, Ing. Pavla Zítová
Pracovní skupina pro revitalizaci sídlišť
vedoucí: Ing. Irena Mastná, členové: Ing. Viktor Burkert ml., Kristina Halaburdová, Václav Láznička, Jiří Míka, Romana
Šimková, Mgr. Adam Voldán
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Porucha na parkovišti P+R je odstraněna

V

poslední době se
množily poruchy závory na parkovišti P+R u
vlakového nádraží. Technická závada, která tyto
časté výpadky způsobovala, již byla odstraněna. Vedení berounské radnice
děkuje všem uživatelům
za trpělivost. Město letos
připravuje výměnu parkovacího systému na parkovišti P+R, který mimo
jiné umožní si parkování
předplatit. n

Město Beroun vyvěsí tibetskou vlajku
P
o sedmileté přestávce se Beroun opět připojí k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“.
Tato akce se koná vždy 10. března
na výročí Tibetského národního
povstání, a jejím cílem je poukázat na porušování lidských práv
v Tibetu formou vyvěšení tibetské
vlajky.
Město Beroun se této kampaně v minulosti pravidelně účast-

nilo, a to od roku 2003 do roku
2011. V letech 2012 – 2018 se
Beroun k této kampani nepřipo-

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
n Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční v sobotu 6. dubna,
nebezpečný odpad v neděli 7. dubna. Harmonogram svozu a přehled
stanovišť najdete na webových stránkách města www.mesto-beroun.cz
v záložce Aktuálně a v příštím vydání Radničního listu. n

Dotace z programu „Dešťovka“

V

druhém kole dotačního programu „Dešťovka“ mají majitelé rodinných, rekreačních a bytových domů stále ještě možnost
získat příspěvek až 105 tisíc korun
na efektivní hospodaření s dešťovou a odpadní vodou ze zdrojů Státního fondu životního prostředí ČR.
Lze žádat o dotaci na tyto projekty:
n zachytávání srážkové vody
na zalévání zahrady

n akumulaci srážkové vody pro
zalévání zahrady i splachování
v domácnosti
n využití přečištěné odpadní
vody jako vody užitkové s možným využitím vody srážkové
Podrobné informace o jednotlivých oblastech podpory naleznete v textu výzvy na www.dotacedestovka.cz. n

jil. V roce 2018 vyvěsilo tibetskou
vlajku 737 měst, obcí a dalších
institucí a 106 škol. Letos do seznamu přibude i Beroun, jehož
vedení se rozhodlo tuto tradici
znovu obnovit a tibetskou vlajku
10. března 2019 na budově radnice vyvěsit. n

Prezentujte se
na Promenádě
Bohéma

P

romenáda Bohéma neboli
tržiště umělců se na Náměstí Joachima Barranda uskuteční
15. června a možnost prezentace
máte i vy.
Prezentovat se v plenéru mohou muzikanti, tanečníci, umělci zaměření na výtvarné umění, fotografii, origami, šperk,
rukodělnou výrobu, pletení aj.
Občerstvení zajišťuje Kavárna,
cukrárna Rambajs Cafe park.
Zájemci o účast se již nyní mohou registrovat na e-mailu: bergerova@mkcberoun.cz nebo telefonicky: 608 885 182. Kvůli výrobě
plakátu je potřeba se zaregistrovat
nejpozději do 3. května. (mb) n

Zeptali jste se...
n Jaké jízdné platí cestující nad
65 let v autobusech MHD?
V autobusech městské hromadné dopravy, kterou provozuje město
Beroun společně s Královým Dvorem, platí cestující nad 65 let zlevněné jízdné ve výši 5 Kč, ale pouze
za předpokladu, že jsou držiteli čipové karty. V případě úhrady jízdného
v hotovosti platí plnou cenu 12 Kč.
K uplatnění slevy je tedy zapotřebí
vyřídit si v kanceláři dopravce zelenou čipovou kartu senior. Na linkách
tzv. příměstské dopravy, kterou provozuje Středočeský kraj, např. mezi
Berounem a Prahou, platí od září
2018 vládní nařízení slevy pro cestující nad 65 let a děti a studenty
do 26 let. V tomto případě stačí
k prokázání věku občanský průkaz,
a senioři tak zaplatí ¼ ceny z plného jízdného. Tato zvýhodněná cena
platí i pro vlakovou dopravu.
n Mohu na přechodné jednorázové parkování v modré zóně získat
parkovací kartu například pro elektrikáře či opraváře lednice?
Pro denní až několikadenní účel
– pro návštěvu nebo servisní organizace provádějící opravy v bytech –
slouží jednorázová jednodenní karta,
jejíž cena je 100 Kč za vozidlo a den.
Karta je vázána na registrační značku
daného vozidla a lze o ni požádat
na výdejním místě v budově Policie
ČR v Tyršově ulici, a to i s předstihem
několika dní nebo týdnů dopředu,
pokud víte, kdy ji konkrétně budete
potřebovat.
n Proč v poslední době jezdí přes
Závodí tolik nákladních aut?
Zvýšený provoz nákladní dopravy v této lokalitě souvisí se stavbou
nového Centra duševní rehabilitace,
která vyroste v areálu Rehabilitační
nemocnice Beroun na ploše 25 000
metrů čtverečních. Vznikne špičkové psychiatrické pracoviště až pro
150 pacientů. Podle příslibu ředitelky nemocnice Nataši Petsini budou
na webu www.nemocnice-beroun.
cz pravidelně zveřejňovány informace o probíhající výstavbě a případných omezeních. n

Město plánuje novou mateřskou školu se šesti třídami

V

Berouně by měla vzniknout nová mateřská škola v lokalitě Na Máchovně. Objekt je koncipován jako multifunkční s šesti třídami. V případě
potřeby by například dvě třídy mohly být využity pro první stupeň základní školy nebo do budoucna jako klubové prostory pro seniory či pro
kroužky dětí. n
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Strážníci zabránili vloupání do muzea
n V neděli 10.
února vyjížděla
městská hlídka
na berounské vlakové nádraží, kde
se pohyboval muž
s kočárkem pod vlivem alkoholu.
Při orientační dechové zkoušce
mu bylo zjištěno 1,88 promile
alkoholu v dechu. Strážníkům se
podařilo najít matku dítěte a přivézt ji na místo, kde si své dítě
převzala. Celý případ byl zároveň
předán oddělení sociálně právní
ochrany dětí k dalšímu šetření.
n Místo do terénu si vyrazil řidič
čtyřkolky v neděli 3. února před
polednem přímo na Husovo náměstí. Jezdil zde nejen smykem
a v protisměru, ale také velmi
rychle. Jeho počínání sledovali

městští strážníci na monitorovacích kamerách a ihned zasáhli.
Společně s kamerovým záznamem předali tento přestupek
na správní odbor, který muži vyměří za jeho nebezpečné jednání
pokutu.
n Muž v silně podnapilém stavu
se v pátek 1. února v podvečer
pokoušel vylomit vstupní dveře
do Muzea berounské keramiky
v Zámečnické ulici. Městští strážníci zachytili tento incident na kamerovém systému a hlídka ihned
vyrazila na místo. Muž ještě před
hlídkou stačil utéct do přilehlé
zahrady, kde posílen alkoholem
zvedl lavičku a vyhodil ji přes
zeď, čímž poškodil několik tašek
střešní krytiny. Další útěk už mu
městští policisté nedovolili. Pří-

pad poputuje před přestupkovou
komisi a muži vedle úhrady vyčíslené škody hrozí ještě pokuta. n

Hledáme strážníky
Městská policie Beroun přijme
do svých řad nové strážníky.
Podmínkou je středoškolské
vzdělání s maturitou, minimální věk 18 let, řidičský průkaz
sk. B, bezúhonnost, spolehlivost a tělesná zdatnost. Lhůta
pro doručení přihlášek do
výběrového řízení je 29. března. Bližší informace získáte na
www.mesto-beroun.cz v záložce
Město a úřad/Úřední deska/
Volná pracovní místa na MěÚ
Beroun. n

V Berouně je pouliční
a podomní prodej zakázán

V

posledních týdnech se na území Berouna pohybují osoby,
které pod záminkou osvěty k zabezpečení bytu proti vloupání či požáru
důvěřivým lidem zároveň nabízejí, že
jim tuto službu zrealizují.
Při tomto jednání se odvolávají
na záštitu městské policie, státní policie a hasičů, což je klamná informace.
Jakmile tato návštěva není předem
domluvena a odsouhlasena např. předsedou Sdružení vlastníků jednotek,
porušují „prodejci“ Nařízení č. 5/2017
(tržní řád). Pokud se s takovým jednáním setkáte, ať už ve svém domě nebo
v ulicích města, kontaktujte neprodleně
městskou policii na lince č. 156. Celý
tržní řád, kde jsou mimo jiné uvedena
schválená místa pro prodej zboží a poskytování služeb najdete na www.mesto-beroun.cz v záložce město a úřad/
vyhlášky a nařízení. n

S Alexandrem Scherberem o činnosti Městské policie Beroun
Co přinesly první měsíce nového roku s ohledem na činnost
městské policie?
Začátek nového roku bývá vždy
s ohledem na počasí relativně klidný a ani letošní rok není výjimkou.
I otázka bezdomovectví již není tak
palčivá, pokles počtu problematických lidí klesl již v minulém roce.
Takže řešíme především standardní situace, jako například drobné
krádeže v obchodech, věnujeme se
dopravě.
S dopravou jde ruku v ruce parkování, kontrola parkovacích
stání je přitom také součástí
vašich povinností. Jaká je nyní
situace ve městě?
Pokud neřešíme nějaké oznámení nebo problematiku veřejného
pořádku, zaměřujeme se mimo jiné
i na parkování. Reagujeme většinou
operativně s ohledem na situaci
ve městě a případné objížďky. Provádíme také kontroly parkování. Často
reagujeme na výzvu občanů, kteří
iniciativně volají a stěžují si na řidiče
vozidel, kteří parkují v modrých zónách bez povolení. Takže řada případů s parkováním se řeší na základě
oznámení veřejnosti.
Před necelými dvěma lety jste
pořídili systém Polixis, který
byl vyvinutý přímo pro potřeby
městských policií. Co vám tento
program přinesl?
Program Polixis zefektivnil
činnost městské policie, a to jak
na služebně, tak v terénu. Máme
rychlý přehled o jednotlivých případech, můžeme také zpětně do-
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hledat, co jsme řešili například
před půl rokem, lze vytvářet různé
statistiky. Strážníci nyní řeší věci
operativně na místě přes mobilní
telefony. Polixis umožňuje přístup
do různých systémů, do kterých
máme ze zákona nárok. Jedná se
například o registr obyvatel, evidenci přestupků atd. Díky tomuto
programu i z pohledu velitele mám
nyní přesný přehled také o pohybu
strážníků. Dříve mohl někdo policisty nařknout, že někam nepřijeli
nebo třeba v nočních hodinách
neplnili své povinnosti. Nyní díky
GPS lokátoru je pohyb strážníků
monitorován a zpětně lze kdykoli

zkontrolovat, kde v danou chvíli
byli a jak dlouho se tam zdrželi.
Takže kdyby měl nějaký občan podnět k tomu, že se například strážníci někde lidově řečeno „zašívají“, já
si vše mohu zkontrolovat a buď tuto
informaci potvrdit nebo vyvrátit.
Jaké máte plány do budoucna?
Kromě obvyklé činnosti městské policie, která vyplývá ze zákona, budeme i nadále besedovat
se základními a mateřskými školami i seniorskou veřejností. Tato
spolupráce se nám již v minulosti osvědčila, dostáváme kladné
ohlasy, proto chceme v této oblas-

ti pokračovat. Připravujeme řadu
besed a přednášek, které jsou
uzpůsobeny publiku. Takže například u dětí v mateřských školách
se zaměřujeme třeba na bezpečnost na ulicích, u teenagerů
je jedním z témat problematika
sprejerství a trestní odpovědnost,
seniory upozorňujeme na krádeže v obchodech či na nebezpečí
tzv. šmejdů. Na tento rok plánujeme opětovné proškolení v používání defibrilátoru, kterým je
vybaveno služební vozidlo a taktéž poskytování první pomoci.
V minulosti jsme tento přístroj již
několikrát použili. n

n Mapa znázorňuje pohyb strážníků ve vybraných dvou hodinách.
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Z

ákladní umělecká škola V. Talicha navázala na spolupráci s Ratgymnasiem Goslar. První společná akce se uskutečnila loni v březnu, kdy do Berouna přijel Symhonisches Blasorcheter Ratgymnasia Goslar. Společně s dechových orchestrem ODDechovka hudebníci připravili program,
se kterým pak dvakrát vystoupili v Kulturním domě Plzeňka. Nyní se připravuje další výměnný pobyt. V termínu od 27. do 31. března odcestují
členové ODDechovky do Goslaru, kde oba orchestry opět vystoupí na společném koncertu. n

Březen v Městské knihovně

Může být každý léčitelem? II

Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz

Miroslav Berka se věnuje léčitelské praxi již 13 let. Nyní naváže na svoji
první besedu v knihovně. Opravdu může být každý léčitelem? Dozvíte se to
ve středu 27. března od 17:30.

Berounská akademie ve fotografiích Vojty, Marušky a Jirky

Noc s Andersenem

Vojtěch Karpíšek, Marie Holečková a Jiří Pavlis znovu vás vezmou na procházku Pražským hradem, Štyřínem, Točníkem, Karlštejnem či Sedlčanskem. Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu 2. března od 10:00. Fotografie pak budou k vidění na oddělení pro dospělé po celý měsíc březen.
Výstava je prodejní.

Letos se dobrodružné nocování uskuteční z pátku 29. března na sobotu
30. března. Akce je určena všem dětem ve věku od 6 do 10 let, které
minimálně rok pravidelně navštěvují knihovnu. Dítě je nutné předem přihlásit, kapacita je omezena. Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout přímo
v knihovně v oddělení pro děti.

S knížkami jsme kamarádi

Oživlé kamínky

V rámci celostátního projektu S knížkou do života knihovna nabízí prostor pro setkávání rodičů a jejich dětí. První letošní dopoledne v knihovně
pro rodiče s předškolními dětmi proběhne ve středu 6. března od 9:00
do 11:00.

Petra Braunová měla ke kamínkům vždycky blízko. Pro kamarády je začala
kdysi malovat jako dárky. Obrázky z kamínků se časem přesunuly na papír
a tak oba materiály i techniky začala kombinovat v podobě různých zvonkoher. Každý malovaný kamínek a obrázek má svou jedinečnou energii.
Můžete to posoudit na výstavě, která bude k vidění po celý měsíc březen
na pobočce Sídliště.

Hrady a hrádky Přemyslovského královského hvozdu
Přednášku z cyklu Setkání s autory, které máte rádi povede Tomáš Koutek.
Akce se uskuteční ve středu 6. března od 17:30.
13. komnata otevřena
Ve středu 13. března otevíráme čtenářům dveře do našich skladů! Po celý
březen bude navýšen maximální počet vypůjčených knih z 10 na 30. Půjčování ve skladech bude probíhat po celý den od 8:30 do 17:00.
Trénování paměti – jak a proč?
Stále nevíte, co si pod trénováním paměti představit? Přednáška vám dá
odpovědi nejen na tyto, ale i další otázky. Akce se koná ve středu 13. března od 17:30. Na akci je nutné se předem přihlásit buď osobně ve studovně,
na e-mailu pametberoun@gmail.com nebo na telefonu 311 621 947.
Trénování paměti pro každého – Česká republika
Aktuální lekce se uskuteční ve čtvrtek 14. března od 17:30. Rezervace
místa nutná. Přihlašovat se můžete na e-mailu pametberoun@gmail.com,
osobně ve studovně nebo na telefonu 311 621 947.
(Ne)spravedlivý svět, člověk a Bůh
Co vlastně o spravedlnosti Boží a lidské říká Bible? Na téma pohovoří Pavel
Chráska, advokát se zkušeností soudce i učitele sociologie. Třetí přednáška ze
čtyřdílného cyklu Bible – mrtvá nebo živá? se uskuteční ve středu 20. března
od 17:30. Akce se koná ve spolupráci s Církví bratrskou v Berouně.
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Knihovna od března do března
Jak to žilo v knihovně od března minulého roku doteď, co jsme všechno
uspořádali a společně zažili? To si připomeneme tradiční fotografickou výstavou, která bude k vidění ve vestibulu knihovny po celý měsíc březen.
Soboty na dětském
30. března od 8:30 do 11:00.

Upozornění: Změna programu vyhrazena z důvodu očekávané
rekonstrukce městské knihovny.

Pozvánka
n Svaz tělesně postižených v ČR, z.s., místní organizace Beroun zve
na výroční členskou schůzi, která se koná v pátek 8. března od 13:30
v prostorách Klubu důchodců Beroun, U Kasáren 813.
Na programu bude zpráva o činnosti organizace, o hospodaření organizace, informace o rekondičním pobytu Jeseník + výběr
částky za pobyt ve výši 5 300 Kč, Dále proběhne kontrola členské
legitimace a výběr členského příspěvku 100 Kč. Zájemci o zájezd
do Panenského Týnce a Peruci uhradí částku 150 Kč. Chybět nebude občerstvení. n
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Veřejnost podporuje
Klubíčko Beroun
Maturanti dražili pro charitu
dary od manželů Koukalových

n Kamila Šteflová, marketingová manažerka Barvy a laky Hostivař, a.s.;
Sotirios Zavalianis, zakladatel a spolumajitel AKESO holding a.s.

Majitel berounské a hořovické
nemocnice Sotirios Zavalianis
si převzal významnou trofej

V

devatenáctém ročníku soutěže
EY Podnikatel roku byl mimo
jiné oceněn Sotirios Zavalianis,
zakladatel a spolumajitel AKESO
holding a.s. Ten získal ocenění Podnikatele roku 2018 Středočeského
kraje.
Zavalianisův holding patří mezi
špičku soukromých provozovatelů
zdravotnických zařízení v České republice. Do jeho portfolia se řadí
mimo jiné Rehabilitační nemocnice
Beroun i Nemocnice Hořovice, dále
poskytuje excelentní zdravotní péči
v Onkologickém a radiologickém
centru Multiscan v Pardubicích.
Nezávislá porota ocenila u Sotiriose Zavalianise ctižádostivost,
vytrvalost a odvahu, která mu dodala impuls podnikat v cizí zemi
a vybudovat ve Středočeském kraji
prvotřídní zdravotnická zařízení
na světové úrovni.

„Je těžké vyjádřit mé pocity.
Jsem za ocenění velmi vděčný. Život
v Československu se mi za studií
velmi líbil, a tak jsem se vrátil zpět.
Myslím, že má působnost v ČR je
přínosná, byť jsem ekonomický
imigrant. V centru naší pozornosti
je vždy člověk - snažíme se působit
na pacienty tak, aby se v našich
zařízeních cítili dobře. Vzdorujeme
lidem, kteří nás řadí do průměru.
A to nám dává ohromnou sílu. Kdybych neměl zdravý kritický postoj,
nemohl bych vytvořit to, co jsem
dodnes dokázal,“ říká Sotirios Zavalianis.
Výsledky národního finále
a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2018 České republiky
budou vyhlášeny 5. března 2019.
Vítěz z České republiky se zúčastní
celosvětového finále v červnu 2019
v Monte Carlu. (rk) n

Světový den ledvin se letos na zaměří prevenci

P

acientů, kteří trpí onemocněním ledvin, přibývá, proto se
letos Světový den ledvin zaměřuje
na celosvětovou osvětu a prevenci
těchto onemocnění. Obezita, kouření a alkohol jsou jen některými
příčinami, které stojí za jejich nárůstem.
„Snažíme se naše pacienty
upozornit, že onemocnění ledvin
jsou spojena i s nevhodným životním stylem, především nedostatkem pohybu a nevhodně složenou
stravou,“ vysvětluje primářka
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Magdaléna Mokrejšová ze společnosti Dialýza a.s., která v Berouně
provozuje hemodialyzační středisko a nefrologickou ambulanci.
„Spolupracujeme také s nutriční
terapeutkou, která se věnuje jednak našim pacientům na nefrologické ambulanci, u kterých je
snaha především o oddálení dialýzy, tak pacientům, kteří již musí
docházet na dialýzu,“ dodává.
V roce 2019 vychází Světový
den ledvin na čtvrtek 14. března.
Opět se k němu připojí i beroun-

Gabriela a Petr jsou známí nejen svými sportovními úspěchy, ale
také velkým srdcem a pravidelnou
podporou několika charitativních
projektů.
Nevšední a nezapomenutelnou
zábavu si pro své hosty připravili
maturanti a maturantky Střední pedagogické školy Beroun třídy 4. LA.
Do netradiční plesové dražby věnovali své oblíbené předměty přední
čeští sportovci manželé Petr a Gabriela Koukalovi.
Celkem 37 tisíc korun, to je částka, která předčila veškerá očekávání všech návštěvníků i maturantů.
Peníze putovaly na transparentní
konto berounského Klubíčka. Ředitelka neziskové organizace Klubíčko Beroun Alena Pecková děkovala
studentům a rodičům studentů
se slovy: „Je hodné příkladu, když
v takové významné slavnostní chvíli
myslí mladí lidé na to, jak pomoci
těm, kteří se potýkají s vážnými problémy.”
Předměty, věnované do dražby
manžely Koukalovými, si odnesl
nejvýše přihazující pan Čuřík s rodinou. (tu)
GRAMOFOND a zaměstnanci
GZ Media uspořádali sbírku
Charitativní sbírka GZ Media se
zaměřila na dvě organizace: Klubíčko Beroun společně s Chlupáči
v nouzi Lounín.
Zaměstnanci přispívali do sbírky formou jednorázového daru ze
mzdy. Krásné gesto ocenilo Klubíčko Beroun společně s Chlupáči
v nouzi. Alena Pecková, ředitelka
Klubíčka Beroun, při převzetí šeku
v hodnotě šedesát pět tisíc korun
ská zdravotnická zařízení Dialýza a.s. a Centrum domácí péče,
které provozuje nefrologickou
ambulanci a sídlí v poliklinice
Medicentrum Beroun.
„Akcí se snažíme upozornit
na to, že je potřeba dbát na zdra-

s velkým dojetím poděkovala zaměstnancům GZ Media a GRAMOFONDU. „Klubíčko Beroun využije
prostředky pro dlouhodobou komplexní péči klientů, pro pravidelnou terapii a atraktivní celotýdenní
program,“ upřesnila Alena Pecková. (tu)

n Vojta si maturitní ples velmi užil.

Lidé pomáhali pohybem
Nadace ČEZ podpořila projekt
Klubíčka na rozšíření činností
tréninkového pracoviště o pojízdnou kavárnu KlubkoCafé částkou
80 000 Kč. Aby je Klubíčko obdrželo, muselo nejprve získat body
v aplikaci EPP Pomáhej pohybem –
viz www.pomahejpohybem.cz. To se
podařilo a finanční příspěvek tak
Klubíčko získalo.
Od září Klubíčko buduje nové
prostory na adrese Beroun, U Archivu 156. Zde vzniká cvičná kuchyňka, ve které budou klienti péct
sladké a slané pečivo, a tvořivá
dílna. Produkty pak budou k dostání v pojízdné kavárně KlubkoCafé
spolu s dobrou kávou, kterou budou zákazníkům připravovat klienti. (ap) n
ví ledvin,“ říká Adam Carda, ředitel Centra domácí péče. Světový
den ledvin upozorňuje na možné
zdravotní komplikace spojené
s narušenou funkcí ledvin, která v kritických případech může
končit smrtí. „V mobilní hospicové péči se objevují i klienti se
závažným onemocněním ledvin.
Nicméně míra podcenění i díky
podobným akcím klesá, v den
konání Světového dne ledvin se
k nám do nefrologické ambulance objednávají noví pacienti,
kteří by právě neradi něco podcenili,“ říká Adam Carda. (rd) n
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Jubilea

n Klub důchodců má v Berouně širokou základnu. Pravidelná úterní setkání si nenechají ujít desítky členů.

n Předsedkyně klubu důchodců Věra Bočková přivítala
na výroční schůzi místostarostu Dušana Tomča.

Místostarosta Dušan Tomčo navštívil klub důchodců

M

ístostarosta Dušan Tomčo
navštívil 29. ledna berounský klub důchodců při výroční
schůzi. Seznámil se s aktivitami
klubu, prohlédl si kroniku a zároveň s členy probral stěhování
klubu při letošní plánované rekonstrukci budovy knihovny. Právě zde totiž klub sídlí.

Berounský klub důchodců v současné době čítá přes
sto členů. Schůzky se konají
jednou za týden, a to v úterý
od 14:00. Každý zájemce je zde
vítán. Členové se ročně vydávají
na nejrůznější výlety po České
republice, navštěvují divadelní představení, sami pořádají

oslavy MDŽ, Dne matek, nechybí ani tradiční Mikulášská,
posezení u stromečku a oslava
Silvestra.
Na činnost klubu důchodců
přispívá město Beroun, v letošním roce jeho aktivity podpoří
částkou 40 tisíc korun stejně jako
v loňském roce. n

Co má umět předškolák? Kdy žádat odklad? Dozvíte se na besedě

M

áte doma předškoláka a zajímá vás, co by měl v tomto
období umět? Kdy je vhodné dát
dítěti odklad školní docházky?
Na tyto a další otázky budete moci
najít odpověď na Besedě pro rodiče předškoláků. Koná se v úterý
12. března od 17:00 v Jungmannově ZŠ (budova druhého stupně,
přízemí, učebna 5.C), která je spolupořadatelem akce.
Dalšími tématy besedy bude
například školní zralost, nejrozšířenější metody prvopočátečního

Termíny zápisů
do ZŠ a MŠ v Berouně

Z

ápisy do základních škol
v Berouně pro školní rok
2019/2020 se budou konat
v pátek 5. dubna a v sobotu
6. dubna.
Zápisy do mateřských
škol v Berouně pro následující školní rok se uskuteční
v pondělí 13. května a v úterý 14. května.
Zápis bude probíhat
v jednotlivých základních
a mateřských školách zřizovaných městem. Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017
a č. 2/2017 jsou stanoveny
školské obvody spádových
mateřských a základních
škol zřízených městem. Obě
obecně závazné vyhlášky
jsou uveřejněny na webových
stránkách města Beroun. n
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čtení a psaní nebo vysvětlení, co
obnáší výuka matematiky podle
prof. Hejného.
Beseda je jednou z dalších
akcí, která se koná v rámci projektu Místního akčního plánu
vzdělávání MAP ORP Beroun II.
Do konce školního roku jsou naplánovány ještě další semináře,
a to pro pedagogy i rodiče.
V polovině února se na berounské radnici sešli na společném jednání ředitelé základních a mateřských škol z Berounska, na březen

je naplánováno setkání koordinátorů, které jednotlivé školy nominují.
Právě z jejich setkání by měly vzejít
konkrétní náměty a požadavky pro
další chystané semináře a workshopy na podporu profesního rozvoje
pedagogů. Kromě toho se uskuteční také dvě akce zaměřené na sdílení dobré praxe: MŠ pod Homolkou
chystá setkání na téma Práce s projekty v mateřských školách a MŠ
Drašarova připravuje představení
výukových DVD PhDr. L. Pekařové
o výchově dětí. (pš) n

n Dne 29. 3. oslaví 80. narozeniny
pan Josef Láznička. Hodně zdraví
a štěstí přeje Klub důchodců Beroun.
n Dne 1. 3. oslaví krásné 92. narozeniny paní Marie Langmajerová
z Berouna. Hodně zdraví, štěstí
a pohody do dalších let přeje manžel, děti, vnoučata a pravnoučata.
n K oběma přáním se připojuje
i vedení města a redakce Radničního listu. n

Vítání občánků
n Od začátku roku se v berounské obřadní síni uskutečnila dvě vítání občánků.
Mezi nové občany města tak
byli slavnostně zařazeni Barbora Švecová, Jáchym Beránek,
Adam Borč, Adam Randa, Ondřej Svoboda, Sofie Marxová, David Kutnar, Martin Toman, Nina
Kubátová, Aneta Šůrová, Josefína Punčochářová, Jan Šťastný,
Zuzana Zusková, Valerie Šindelářová, Sebastián Karas, Natálie
Rusová, Matyáš Brebt, David
Grego, Adam Marx a Marie Slavíčková.
Březnové vítání se uskuteční
12. 3. Rodiče se mohou objednat
na tel. čísle 311 654 151 – 152
nebo e-mailem: evidence@muberoun.cz, evidence2@muberoun.cz. n

Březen v Domově seniorů TGM Beroun
Pondělí 4. 3. od 14:30 Křeslo pro hosta s Janou Müllerovou a Rudolfem Kadeřábkem „O Dětském Domově“
Čtvrtek 7. 3. Topinkování
Pátek 8. 3. Oslava MDŽ: 9:30 besídka dětí z MŠ – Závodí, 14:30 hudební vystoupení Jany Hruškové
Středa 13. 3. od 14:30 ,,Ježíš a ženy“ - beseda s Petrem Krynským,
kazatelem adventistů a s evangelickým farářem Mikulášem Vymětalem
Pátek 15. 3. od 14:00 vystoupení dětí z baletní školy Terezie Dudové
Středa 20. 3. od 14:30 hudební vystoupení s harmonikářem Janem
Kubíkem
Čtvrtek 21. 3. od 9:30 „Setkání s knihou“, 14:30 společenská hra KUFR
Středa 27. 3. od 14:30 hudební vystoupení s panem Šedivým
Čtvrtek 28. 3. od 14:30 Společenská hra BINGO
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 Zpívání pro radost.
Výstava T. G. Masaryk prezident, T. G. Masaryk a železnice, Salónní vůz
T. G. Masaryka zpřístupněna veřejnosti každý den od 7:00 do 19:00.
Denně nabízíme též možnost návštěvy ZOO koutku a venkovní výběh
peruánských koz, kde se můžete potěšit s našimi zvířátky.
Úplný týdenní program naleznete na webu: www.seniori-beroun.cz.

Zubní pohotovost
n 2. a 3. 3. MUDr. Martin Fiala, Beroun, Holandská 123, tel.:
728 961 496
n 9. a 10. 3. MUDr. Jan Joukl,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
728 349 403
n 16. a 17. 3. MUDr. František
Hentsch, Zdice, Palackého nám.
21, tel.: 608 020 878
n 23. a 24. 3. MUDr. Josef Holman, Hořovice, Komenského 49,
tel.: 311 516 660
n 30. a 31. 3. MUDr. Jarmila Holmanová, Hořovice, Komenského
49, tel.: 311 516 660
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00. n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 23. 1. 2019
RM bere na vědomí Analýzu nákladovosti sportovišť ve městě Beroun v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajištění dalších
kroků vyplývajících z této analýzy a z Analýzy plánu rozvoje sportu 2018 - 2030.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10 000 Kč od společnosti Vodovody
a kanalizace Beroun, a.s. na plavecký výcvik žáků berounských mateřských a základních škol a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přijetí
daru.
RM stanoví platy ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2019
a dále stanoví pro uvedené ředitele maximální výši odměn na rok 2019 v navržené
výši, ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování
a předání platových výměrů pro ředitelky a ředitele základních a mateřských škol
s účinností od 1. 1. 2019 a prokazatelně je informovat o maximální výši odměn
na rok 2019. Dále ukládá místostarostovi Mgr. Dušanu Tomčovi předložit radě města
revizi Postupu při odměňování ředitelů základních a mateřských škol.
RM stanovuje maximální výši odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Beroun (Městské kulturní centrum Beroun, Městská knihovna Beroun), kromě oblasti školství na rok 2019 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit prokazatelně zajistit informovanost ředitelů MK a MKC o tomto
usnesení a předložit RM návrhy na vyplacení odměn ředitelům MK a MKC v souladu
s Postupem.
RM souhlasí s tím, aby 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335
přijala na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar ve výši 7 898 Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období od 1. 1. 2019 do 28. 6. 2019
ve prospěch dvou žáků této školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s z projektu „Obědy pro děti“. V případě uzavření darovací smlouvy k pozdějšímu datu bude
výše daru snížena dle data podpisu této darovací smlouvy. RM ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit informovat ředitele 2. základní školy a mateřské školy,
Beroun, Preislerova 1335 o vydaném souhlasu k uvedenému návrhu.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 3 000 Kč na financování akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2018“ od města Žebrák a s uzavřením darovací smlouvy
o jeho poskytnutí v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit přijetí finančních prostředků a administraci při uzavírání
darovací smlouvy.
RM a starostka města souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Berouna nad
akcí „Nejúspěšnější sportovec roku 2018“, jejímž pořadatelem je SPORT ACTION
s.r.o, která se uskuteční dne 13. 3. 2019 v Kulturním domě Plzeňka a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zpracování a předání záštity nad akcí
„Nejúspěšnější sportovec roku 2018“ žádajícímu subjektu.
RM a starostka města souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města Beroun nad
„Regionálními ozvěnami MFF Praha - Febiofest“, jejímž pořadatelem je Mezinárodní
filmový festival Praha - Febiofest, s.r.o., které se uskuteční ve dnech 3. - 5. dubna
2019, a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zpracovat a zajistit
předání záštity nad akcí „Regionální ozvěny MFF Praha - Febiofest“ žádajícímu subjektu, kterým je Mezinárodní filmový festival Praha - Febiofest, s.r.o.
RM souhlasí s návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. 1 na rok 2019,
v radou města upraveném znění, doporučuje ZM tento návrh schválit a ukládá vedoucí finančního odboru zajistit přípravu a včasnost podkladů k tomuto usnesení
na jednání ZM.
RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání komise zdravotnictví a sociálních věcí konaného dne 3. 1. 2019 a schvaluje Plán činnosti komise zdravotnictví a sociálních věcí
pro rok 2019 v radou města upraveném znění.
RM schvaluje poskytnutí individuálních dotací do 50 000 Kč z rozpočtu města Beroun na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti ve městě Beroun na rok 2019 níže
uvedeným subjektům, souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí
dotací s jednotlivými žadateli a s uzavřením smluv s poskytovateli registrovaných
sociálních služeb formou přistoupení ke „Smlouvě o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu“ mezi poskytovatelem sociální služby a Středočeským krajem, nebo formou přistoupení k „Pověření Ministerstva práce a sociálních
věcí k zajištění dostupnosti sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované
sociální služby s celostátní a nadregionální působností“:
• Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj, o.p.s. ve výši
7 000 Kč na činnost „Neslyšíme a chceme být slyšeni“
• Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. ve výši
15 000 Kč na činnost „Aktivizace osob se zdravotním postižením a seniorů“
• Diakonie ČCE - středisko Praha ve výši 10 000 Kč na činnost „Raná péče rodinám
Berounska - 2019“
• Dobrovolnické centrum Kladno, z.s. ve výši 10 000 Kč na činnost „Rozvoj dobrovolnictví v Berouně“
• Domov Hostomice - Zátor, poskytovatel sociálních služeb ve výši 10 000 Kč
na projekt „Pořízení 1 ks mechanický vozík Caneo 200 se zvýšenou nosností pro
bariatrické pacienty“
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• EDA cz, z.ú. ve výši 5 000 Kč na činnost „Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým
a kombinovaným postižením s bydlištěm na území města Beroun“
• Farní charita Beroun ve výši 50 000 Kč na činnost „Odlehčovací služba“
• Farní charita Beroun ve výši 40 000 Kč na činnost „Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi“
• Klub důchodců Beroun ve výši 40 000 Kč na projekt „Sociálně aktivizační činnosti pro seniory“
• Klubíčko Beroun, z.ú. ve výši 45 000 Kč na činnost „Odlehčovací služby“
• Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb ve výši 20 000 Kč na projekt „Aktivizační činnost“
• Linka bezpečí, z.s. ve výši 17 000 Kč na činnost „Linka bezpečí a Rodičovská linka“
• Medvídek - spolek rodičů a přátel dětí s autismem, z.s. ve výši 4 000 Kč na projekt „Osvěta veřejnosti o autismu“
• Oblastní spolek ČČK Beroun ve výši 5 000 Kč na projekt „Okresní kolo soutěže
mladých zdravotníků“
• Pobočka Diakonie Církve bratrské v Berouně ve výši 30 000 Kč na činnost „Dluhová poradna v Berouně“
• Pro zdraví 21 z.ú. ve výši 40 000 Kč na činnost „Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež - NZDM 21“
• Pro zdraví 21 z.ú. ve výši 40 000 Kč na činnost „Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi - SAS 21“
• Rodinné centrum Slunečnice, z.ú. ve výši 20 000 Kč na činnost „Komplexní
podpora rodiny“
• Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, z.s., oblastní odbočka v Berouně ve výši 5 000 Kč na projekt „Rekondice v r. 2019“
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Berounský spolek nedoslýchavých, p.s. ve výši 12 000 Kč na činnost „Podpora činnosti postižených občanů“
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Krajská organizace Středočeského kraje, p.s. ve výši 8 000 Kč na činnost „Sociálně aktivizační činnost berounských členů“
• Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z.s., Základní organizace Beroun
p.s. ve výši 10 000 Kč na činnost „Aktivizace berounských členů“
• Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Beroun ve výši
20 000 Kč na činnost „Aktivity MOSTP“
• Svaz tělesně postižených v České republice z.s. okresní organizace Beroun
ve výši 30 000 Kč na projekt „Služby klientům - půjčovna“
• Tichý svět, o.p.s. ve výši 23 000 Kč na činnost „Příspěvek na realizované sociální
služby (tlumočení)“
• ÚAMK-AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik ve výši 40 000 Kč na činnost
„PB Help Asistent“
• Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram ve výši 15 000 Kč na činnost
„Provoz protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Příbrami v roce 2019“
• Hospic svatého Lazara, z.s. ve výši 20 000 Kč na činnost „Hospicová a paliativní
péče“
• Jungmannova základní škola Beroun ve výši 40 000 Kč na projekt „Chceme se
dohodnout“
• TŘI, o.p.s. ve výši 10 000 Kč na činnost „Hospic Dobrého pastýře v Čerčanech“
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí individuálních dotací dle žádostí nad 50 000 Kč
z rozpočtu města Beroun na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti ve městě Beroun
na rok 2019 následujícím organizacím:
• CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú. ve výši 29 000 Kč na projekt „Provoz služby
domova pro seniory CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.“
• Dobromysl, z.ú. ve výši 25 000 Kč na činnost „Bezbariérový svoz osob s hendikepem“
• Dobromysl, z.ú. ve výši 90 000 Kč na činnost „Denní stacionář“
• Dobromysl, z.ú. ve výši 35 000 Kč na činnost „Odlehčovací služba“
• Dobromysl, z.ú. ve výši 45 000 Kč na činnost „Osobní asistence“
• Dobromysl, z.ú. ve výši 87 000 Kč na činnost „Sociálně terapeutické dílny“
• Domov seniorů TGM, příspěvková organizace ve výši 80 000 Kč na činnost „Pohybové, aktivizační a kulturní aktivity klientů Domova seniorů TGM 2019“
• Domov seniorů TGM, příspěvková organizace ve výši 22 000 Kč na činnost „Provozní
činnost Domova seniorů TGM“
• Farní charita Beroun ve výši 200 000 Kč na činnost „Azylový dům sv. Jakuba
v Berouně“
• Farní charita Beroun ve výši 30 000 Kč na činnost „Domov se zvláštním režimem“
• Farní charita Beroun ve výši 90 000 Kč na činnost „Noclehárna“
• Farní charita Beroun ve výši 5 000 Kč na činnost „Osobní asistence“
• Farní charita Beroun ve výši 150 000 Kč na činnost „Stacionář sv. Anežky České“
• Farní charita Beroun ve výši 80 000 Kč na činnost „Terénní program pro osoby
bez přístřeší“
• Klubíčko Beroun, z.ú. ve výši 25 000 Kč na činnost „Asistovaná doprava“
• Klubíčko Beroun, z.ú. ve výši 45 000 Kč na činnost „Osobní asistence“
• Klubíčko Beroun, z.ú. ve výši 45 000 Kč na činnost „Sociálně aktivizační služby
pro OZP“
• Klubíčko Beroun, z.ú. ve výši 65 000 Kč na činnost „Týdenní stacionář“
• Lomikámen, z.ú. ve výši 260 000 Kč na činnost „Dílna Jiná káva“
• Lomikámen, z.ú., ve výši 93 000 Kč na činnost „Re-start“
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• Magdaléna, o.p.s. ve výši 80 000 Kč na činnost „Terénní program Magdaléna Berounsko“
• Oblastní spolek ČČK Beroun výši 200 000 Kč na činnost „Azylový dům a dům
na půl cesty Berounka“
• Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. ve výši 20 000 Kč na činnost
„Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“
• Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z.s. ve výši 50 000 Kč na činnost
„Terénní programy“
• REMEDIUM Praha o.p.s. ve výši 60 000 Kč na činnost „Občanská poradna REMEDIUM - Kontaktní místo Beroun“
• Senior Care sociální služby o.p.s. ve výši 45 000 Kč na činnost „Osobní asistence“
• Senior Care sociální služby o.p.s. ve výši 43 000 Kč na činnost „Pečovatelská služba“
• Senior Care sociální služby o.p.s. ve výši 35 000 Kč na činnost „Sociálně aktivizační
služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením“
• Tichý svět, o.p.s. ve výši 10 000 Kč na činnost „Příspěvek na realizované sociální
služby (sociální rehabilitace)“
• Magdaléna, o.p.s. ve výši 60 000 Kč na činnost „Adiktologická ambulance Magdaléna Beroun“
• Magdaléna, o.p.s. ve výši 55 000 Kč na činnost „Primární prevence vzniku rizikového chování dětí a žáků v regionu Beroun“.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením veřejnoprávních smluv na poskytnutí dotací
s jednotlivými žadateli a s poskytovateli registrovaných sociálních služeb formou přistoupení ke „Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu“
mezi poskytovatelem sociální služby a Středočeským krajem, nebo formou přistoupení
k „Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti sociálních služeb
zařazením mezi veřejně podporované sociální služby s celostátní a nadregionální působností“. RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit předložení
návrhu na rozdělení dotací v sociálně - zdravotní oblasti dle žádostí nad 50 000 Kč ZM
a uzavření smluv na dotace mezi městem Beroun a jednotlivými žadateli.
RM bere na vědomí zprávu o průběhu realizace projektu „Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb města Beroun a spádového území 2019 - 2023“ a ukládá vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložit komisi zdravotnictví a sociálních
věcí zprávu o průběhu realizace projektu a zařadit do harmonogramu projednávání
návrhů radou města na 2. pololetí související materiály.
RM schvaluje v souladu s Postupem při odměňování ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných městem, kromě oblasti školství, maximální výši odměny ředitelce
Domova penzionu pro důchodce Beroun na rok 2019 a ukládá vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví zajistit informování ředitelky Domova penzionu pro
důchodce Beroun o přijatém usnesení.
RM schvaluje Memorandum o spolupráci při realizaci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II. a pověřuje starostku města RNDr. Soňu Chalupovou
podpisem dokumentu Memorandum o spolupráci při realizaci projektu Místní akční
plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2018
na veřejnou zakázku „Koncepce veřejného osvětlení ve městě Beroun“ mezi městem
Beroun jako objednatelem a společností ELTODO - A 8000, vedoucím účastníkem
společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. a druhým účastníkem společností ATELIER
8000 spol. s r.o. jako zhotovitelem, v předloženém znění, kterým se upravuje termín dokončení a předání výstupu první etapy souběžně s předáním výstupu etapy
druhé (1. a 2. etapa se sloučí do jedné, platba za obě etapy proběhne až po předání
výstupů z obou etap.). RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM ruší svá usnesení č. 589/2015 ze dne 11. 11. 2015 a č. 265/2016 ze dne 4. 5.
2016, kterými jmenovala členy a náhradníky poroty pro hodnocení návrhů otevřené architektonické soutěže „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“, sekretáře soutěže
a přezkušovatele soutěžních návrhů, a č. 265/2016 ze dne 24. 5. 2017, kterým
schválila předložené soutěžní podmínky této soutěže a souhlasí s vyhlášením urbanisticko-architektonické soutěže „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“ formou
otevřené jednofázové ideové soutěže a pro tuto soutěž jmenuje porotu, přizvané
odborníky, sekretáře soutěže a přezkušovatele soutěžních návrhů.
RM souhlasí s předloženým návrhem soutěžních podmínek urbanisticko-architektonické soutěže „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“ a se zapracováním případných
připomínek ze strany České komory architektů a porotců do těchto soutěžních
podmínek, svěřuje podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostce města rozhodnutí o odsouhlasení
konečného znění soutěžních podmínek urbanisticko-architektonické soutěže „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“ po zapracování případných připomínek ze strany
České komory architektů a porotců do radě města předloženého návrhu soutěžních
podmínek této soutěže a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit vyhlášení urbanisticko-architektonické soutěže „Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“ a příslušné
administrativní úkony s tím spojené.
RM souhlasí s použitím loga města Beroun společností MFF-FEBIOFEST s. r. o ve všech
tiskových materiálech v rámci akce „Regionální ozvěny Febiofestu 2019 v Berouně“
a na webových stránkách febiofest.cz v sekci regionální partneři a mutace regionální
znělky a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit realizaci tohoto usnesení.
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RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování technické podpory číslo
STP/18/98 na poskytování služby technické podpory na zakoupené programové vybavení VERA Radnice mezi městem Beroun a společností VERA, spol. s r.o.
v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajistit
podpis smlouvy dle tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.č. 2402/2 v k. ú. z vlastnictví města Beroun do podílového spoluvlastnictví soukromých žadatelů za celkovou kupní cenu 6 450 Kč. Náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující
rovným dílem. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva
města.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o vzájemné spolupráci,
uzavřené dne 31. 5. 2017 se společností Golden Arc a.s. v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit předložení dodatku
k podpisu oběma smluvním stranám.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce osobního vozidla tovární značky Nissan E-NV200, registrační značky EC0 BER02 na dobu určitou pěti let
mezi městem Beroun jako půjčitelem a společností Parkování Beroun s.r.o. jako
vypůjčitelem. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce osobních vozidel
tovární značky Nissan E-NV200, registrační značky EC0 BER01 a EC0 BER03
na dobu určitou pěti let mezi městem Beroun jako půjčitelem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun jako vypůjčitelem a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění realizace těchto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění
strážníků Městské policie Beroun na období od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2020
ve výši 46 880 Kč mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna
Insurance Group v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM schvaluje zrušení výběrového řízení veřejné zakázky „Projekt zahrady pro
environmentální vzdělávání MŠ Tovární a MŠ Pod Homolkou“ z důvodu, že
ve lhůtě pro podání nabídek nebyla podána žádná nabídka a schvaluje zadávací
podmínky pro opětovné vyhlášení výběrového řízení veřejné zakázky „Projekt
zahrady pro environmentální vzdělávání MŠ Tovární a MŠ Pod Homolkou - opětovné vypsání.“ RM jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání
obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit
funkci hodnotící komise a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení
RM doporučuje ZM souhlasit s tím, aby byl vklad mimo základní kapitál pro
Parkování Beroun s.r.o. na rok 2019 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní kapitál Parkování Beroun s.r.o., ve výši
odpovídající schválenému rozpočtu města Beroun.
RM doporučuje ZM souhlasit s tím, aby byl finanční příspěvek pro Berounskou
sportovní, a.s. na rok 2019 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu
společnosti mimo základní kapitál Berounská sportovní, a.s., ve výši odpovídající schválenému rozpočtu města Beroun.
RM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Hostim konané dne
5. 12. 2018.
RM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka konané dne
9. 1. 2019.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2019 ze zasedání kontrolního výboru konaného
dne 9. 1. 2019.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 60 000 Kč od Středočeského kraje za 1. místo v soutěži „My třídíme nejlépe“ a s uzavřením darovací smlouvy.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat dne 20. 2. 2019 od 15:00 v Kulturním domě Plzeňka, Plzeňská 83/48,
Beroun - Město.
RM zřizuje v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů pro volební období
2018 - 2022 Komisi pro cestovní ruch a jmenuje jejího předsedu a členy. Více
na straně 4.
RM nesouhlasí se vstupem města Beroun do řízení vedeného u Okresního
soudu v Berouně pod číslem jednacím 13 C 44/2017 jako vedlejšího účastníka řízení na straně žalovaného, ani do případných dalších řízení vedených
v obdobné věci a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Beroun zajištění plnění
tohoto usnesení.
RM v působnosti valné hromady společnosti PLZEŇKA, spol. s r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C
46374, jejímž jediným společníkem je město Beroun, podle § 102 odst. 2 písmeno c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů odvolává Mgr. Ivana Kůse z funkce jednatele společnosti ke dni 23. 1.
2019, volí do funkce jednatele společnosti PLZEŇKA, spol. s r.o. Mgr. Dušana
Tomča s účinností od 24. 1. 2019.
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 28. 1. 2019
RM souhlasí s tím, aby 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova
1335 podala žádost o dotaci ze Středočeského Fondu sportu, volného času
a primární prevence a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
informovat ředitele této školy o vydaném souhlasu k uvedenému návrhu.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Dodatku č. l ke Smlouvě o úvěru č.
0400/18/5641 s Československou obchodní bankou, a.s. a s uzavřením Smlouvy o úvěru č. 2019001111, s Československou obchodní bankou, a. s. v předloženém znění a ukládá vedoucí finančního odboru zajistit přípravu a včasnost
podkladů k těmto usnesením na jednání Zastupitelstva města Beroun.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 13. 2. 2019
RM bere na vědomí zápis č. 1/2019 z jednání Komise školské Rady města Beroun, které
se konalo dne 21. 1. 2019 a schvaluje Plán práce Komise školské Rady města Beroun pro
rok 2019 v předloženém znění.
RM potvrzuje ve funkci Mgr. Pavla Herolda, ředitele 2. základní školy a mateřské školy,
Beroun, Preislerova 1335 na další funkční období šesti let s účinností od 1. srpna 2019
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit vydání potvrzení pro
Mgr. Pavla Herolda o tom, že bude dále pokračovat na svém pracovním místě ředitele.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Jungmannovy základní školy Beroun, 2.
základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova 1335, Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458 a Základní školy, Beroun - Závodí, Komenského 249 na období
2020 - 2022 v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat ředitele těchto základních škol o schválení střednědobého výhledu.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Sluníčko Beroun, Vladislava
Vančury 1154, příspěvkové organizace, Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun,
Mateřské školy Beroun, Tovární 44, příspěvkové organizace, Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447, příspěvkové organizace a Mateřské školy Vrchlického 63, Beroun na období
2020 - 2022 v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat ředitelky mateřských škol o schválení střednědobého výhledu.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Beroun - Hlinky, Okružní 1404 a městem Beroun při projektu
„Řemeslo má zlaté dno“ a s finančním příspěvkem ve výši 5 000 Kč na materiálové náklady projektu z položky Výdaje na mimořádné akce škol a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit uzavření smlouvy o spolupráci.
RM souhlasí s přijetím věcných darů od umělců vystavujících v Městské galerii Beroun
dle přiloženého seznamu a s uzavřením darovacích smluv s těmito umělci a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit vyhotovit a zajistit podpisy darovacích
smluv mezi umělci a městem Beroun a vedoucímu odboru majetku a investic po uzavření darovacích smluv zařadit darovaná díla do majetku města Beroun.
RM bere na vědomí informaci o zhodnocení slavnostního předávání cen audiovizuální
tvorby za uplynulý kalendářní rok TRILOBIT 2019.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu Městského kulturního centra Beroun, Domova penzionu pro důchodce Beroun a Městské knihovny Beroun na období 2020 - 2022
v předloženém znění.
RM rozhoduje zadat přezkoumání hospodaření města Beroun za rok 2018 auditorovi,
souhlasí s uzavřením Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření s auditorskou společností TOP AUDIT BOHEMIA a.s. v předloženém znění za celkovou cenu 100 000 Kč vč.
DPH a ukládá vedoucí finančního odboru zajistit administraci související s uzavřením
smlouvy.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2018 na veřejnou
zakázku „Zpracování koncepce dopravy pro město Beroun“ mezi městem Beroun jako
objednatelem a společností AF-CITIPLAN s.r.o. jako zhotovitelem v předloženém znění. Předmětem dodatku je upřesnění požadavků na členy realizačního týmu. RM ukládá vedoucí
odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajištění realizace tohoto usnesení.
RM rozhoduje o změně ve složení soutěžní poroty urbanisticko-architektonické soutěže
„Řešení Wagnerova náměstí, Beroun“ jmenované radou města dne 23. 1. 2019.
RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro prevenci kriminality č. 1/2019 ze dne
31. 1. 2019.
RM ruší své usnesení č. 7/4/RM/2019 bod II. odst. 4 ze dne 9. 1. 2019, schvaluje poskytnutí finančního příspěvku - stipendia na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin ve městě Beroun pro období leden až prosinec 2019 uvedenému žadateli,
souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí stipendia z rozpočtu města
a ukládá vedoucí odboru sociálních služeb a zdravotnictví zajistit uzavření smlouvy pro
schválené stipendium na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 6 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
31. 3. 2006 ve znění pozdějších dodatků, nacházejících se v budově Komunitního centra,
Bezručova 928, která je součástí pozemku p. č. st. 2068/15 o výměře 968 m2, v k.ú. Beroun s Dobromyslí, z.ú. s účinností od 16. 5. 2019. Dodatkem dojde k zúžení předmětu
nájmu a snížení nájemného. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
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RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích v předloženém znění a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit včasné předložení podkladů
k návrhu obecně závazné vyhlášky zastupitelstvu města.
RM ruší s účinností od 15. 2. 2019 Zásady naplňování partnerských vztahů města Beroun se zahraničními subjekty ze dne 18. 6. 2014, schvaluje Zásady naplňování partnerských vztahů města Beroun se zahraničními subjekty v radou města upraveném znění
a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit koordinaci plnění těchto Zásad.
RM bere na vědomí informaci o naplňování harmonogramu partnerských vztahů za rok
2018, schvaluje harmonogram partnerských vztahů města Beroun na rok 2019 a ukládá
vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit koordinaci plnění tohoto harmonogramu na rok 2019.
RM souhlasí se spolufinancováním výměnného pobytu dechového orchestru ODDechovka při ZUŠ Václava Talicha v Goslaru ve dnech 27. - 31. 3. 2019 ve výši 40 000 Kč a s uzavřením smlouvy o spolufinancování této akce se Základní uměleckou školou Václava Talicha v předloženém znění a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit podpis smlouvy
se ZUŠ V. Talicha a převod schválené výše finančního příspěvku na účet žadatele.
RM souhlasí s účastí zástupců města Beroun na slavnostním koncertu orchestru ODDechovka ZUŠ V. Talicha Beroun a orchestru Ratsgymnasia Goslar v partnerském městě Goslar v uvedeném termínu a složení a s účastí koordinátorky partnerských vztahů
na výměnném pobyt studentského dechového orchestru ZUŠ V. Talicha Beroun v partnerském městě Goslar v uvedeném termínu.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2019 ze zasedání Komise životního prostředí, konaného
14. 1. 2019.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Elektronická spisová služba Beroun“, jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise
a ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajistit plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s provedením úprav v areálu Autokempu Na Hrázi - s umístěním uzamykatelného přístřešku mezi budovu veřejného WC a budovu sociálního zařízení pro kemp; s umístěním uzamykatelného přístřešku mezi budovu skladu a budovu veřejného WC; s úpravou
zatravněné plochy (opalovací louky) a písečnou pláž a písečné hřiště, za podmínky, že
odbor životního prostředí Městského úřadu Beroun, jako místně příslušný vodoprávní úřad,
vydá souhlas, jehož nedílnou součástí bude kladné stanovisko od správce povodí - Povodí
Vltavy, s.p. RM ukládá vedoucímu odboru majetku a investic seznámit pachtýře s rozhodnutím rady města ohledně provedení úprav v areálu Autokempu Na Hrázi.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku „Přístavba pavilonu (odborné učebny) na 2. ZŠ Beroun“ se zhotovitelem ACG-Real s.r.o.
v předloženém znění, kterým se navyšuje cena díla z částky 52 453 911,51 Kč bez DPH
na 52 492 699,58 Kč bez DPH a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 23. 1. 2019 v pořizovacích cenách do 20
tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 36 230,20 Kč
a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM souhlasí s předáním daru příspěvkové organizaci města - Městskému kulturnímu
centru Beroun dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 23. 1. 2019 a doporučuje
ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání z účetnictví dle návrhu
Komise pro likvidaci majetku ze dne 23. 1. 2019 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc
Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 694 273,78 Kč a zůstatková
účetní cena je 0 Kč.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2019, z jednání Komise pro likvidaci majetku, konaného
dne 23. 1. 2019, schvaluje plán práce Komise pro likvidaci majetku pro rok 2019 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci tohoto usnesení a přípravu
a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM bere na vědomí zápis z mimořádné schůze Osadního výboru Zavadilka konané dne
1. 2. 2019.
RM schvaluje ceník za pronájem prodejního místa a za rezervaci prodejního místa na tržišti Husovo náměstí, Beroun v předloženém znění s účinností od 1. 4. 2019 a ukládá
místostarostovi města Beroun M. Mišinovi zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 15 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č.
84/2004 mezi městem Beroun a společností ITES spol. s r.o. pro objekt Městského úřadu
v Berouně, Husovo nám. 68, v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajištění uzavření dodatku ke smlouvě dle tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie č.10/2008
mezi městem Beroun a společností ITES spol. s r.o. pro budovy Klub důchodců a Městskou knihovnu v Berouně v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajištění uzavření dodatku ke smlouvě dle tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2019 ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 6.
2. 2019.
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 nám. 68.
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ROZDĚLENÍ DOTACÍ NA KULTURNÍ ČINNOST
PRO ROKY 2019 A 2020

22

DOTACE NA KULTURNÍ ČINNOST VE MĚSTĚ BEROUN PRO ROK 2019
č.
1
2

3

žadatel
Dobromysl, z.ú.

projekt
Vánoční dětské odpoledne pro
dobrou mysl

Dům dětí a mlá- Tvořivé podvečery 2019
deže Beroun, p. o.
Farní charita
Beroun

Adventní koncert Charity Beroun
Ples Charity Beroun

přidělená
dotace
14 400,00 Kč
12 100,00 Kč
12 000,00 Kč
7 200,00 Kč

Koncert Dobré vůle: představení
Mujeres

24 000,00 Kč

InGarden z.s.

Humoristická výstava Pavla Kantorka

0,00 Kč

5

Ing. Vojtěch
Karpíšek

Cyklus besed Setkání s autory,
které máte rádi

28 800,00 Kč

6

Jan Berdych

Metro Club Beroun 2019

7

Kruh přátel hudby Tradiční exkluzivní prezentace klasické komorní hudby v Berouně
Beroun

4

8
9
10

11

12

13

14

Křesťanský klub
Beroun, z.s.

Tatínkovo divadélko
aneb Den otců
Koncert pro malé i velké děti

Lomikámen, z.ú.

Kultura v Jiné kávě v roce 2019

MFF Praha
- Febiofest, s.r.o.

26. ročník Mezinárodního
filmového festivalu Praha
- FEBIOFEST 2019 - Regionální
ozvěny Beroun

54 200,00 Kč

Jungmannka hledá Slavíčka

10 000,00 Kč

Školní akademie JZŠ Beroun
k 150. výročí školy

32 800,00 Kč

CELKEM

1 216 700,00 Kč

DOTACE NA KULTURNÍ ČINNOST VE MĚSTĚ BEROUN PRO ROK 2020
č.

žadatel

6B

Jan Berdych

přidělená
dotace

projekt
Metro Club Beroun 2020

120 000,00 Kč

CELKEM

120 000,00 Kč

REKAPITULACE - ROK 2019

8 800,00 Kč

ZBÝVÁ

4 100,00 Kč

150 000,00 Kč
0,00 Kč

PŘEHLED - DOTACE NA ROK 2019 (přidělené v roce 2018
rozhodnutím ZM č. 2/2018 ze dne 28. 2. 2018)
č.

Klubové večery Modrýho
Berouna 2019

123 000,00 Kč

Cestovatelské večery
Modrýho Berouna 2019

21 000,00 Kč
34 800,00 Kč

13 600,00 Kč

projekt

DOTACE 2018 DOTACE 2019

Stranou,
z. s.

Stranou - evropští
básníci naživo

57 700,00 Kč

57 700,00 Kč

Velká cena města
Berouna

33 600,00 Kč

33 600,00 Kč

2C

Taneční
klub
Romany
Chvátalové
RC
Slunečnice

Vnitřní akce

0,00 Kč

0,00 Kč

Venkovní akce

21 200,00 Kč

21 200,00 Kč

Divadelní
představení

14 700,00 Kč

22 600,00 Kč

Plán akcí
KPVU Beroun

26 200,00 Kč

25 000,00 Kč

19 100,00 Kč

19 100,00 Kč

3C

4C

Klub přátel
výtvarného
umění

5C

Mgr. Robert Vánoční koncert,
BigBand
Štolba
V. Zelinky

27 800,00 Kč
0,00 Kč

žadatel

1C

9 700,00 Kč

CELKEM

179 200,00 Kč

Regionální ozvěny FEBIOFEST

Petr Nejepsa

17

Smíšený pěvecký Koncertní činnost v roce 2019
sbor Slavoš
Beroun z.s.

58 100,00 Kč

18

Soukromá ZUŠ Hudební mazec 2019
Dr. Lidinské

49 000,00 Kč

19

Idol našich babiček
ŠANCE ŽÍT CHANCE BE LIVE, Tři Grácie a Doktor Swing
z. s.

20

TC R.A.K., z.s.

Rodinný den v kempu

Vladimír Mužík

DH Berouňačka

34 400,00 Kč

DH Berounská šestka

16 400,00 Kč

www.mesto-beroun.cz

Cyklus sochařských dílen žáků
ZUŠ V. Talicha - 80. výročí školy

1 216 700,00 Kč

16

21

54 200,00 Kč

ROZDĚLENÉ DOTACE CELKEM

36 800,00 Kč

Rockové Čáry 2019

Jungmannova
základní škola
Beroun (žádost
po termínu)

Podpora hudebních
soustředění žáků ZUŠ V. Talicha
- 80. výročí školy

8 000,00 Kč

Celoroční koncertní program
sboru Bonbon

Oslava 100. výročí ekonomickéObchodní
akademie, Střední ho školství v Berouně
pedagogická škola
a Jazyk. škola
s právem státní jaz.
zkoušky Beroun

Základní
umělecká škola
Václava Talicha

0,00 Kč

1 220 800,00 Kč

Mgr. Bohumila
Vokáčová

Muzeum Českého Setkávání v muzeu 2019
krasu, p. o.
15. Muzejní noc 2019 na téma
„Cesta kamene“

78 000,00 Kč

Berouňák

FINANČNÍ PROSTŘEDKY PRO ROK 2019

78 000,00 Kč

Řemesla na muzejním dvorku

15

57 600,00 Kč

Rozvoj baletní výchovy
v Berouně

Modrej Beroun,
z.s.

24

Berounské Letorosty 2019

120 000,00 Kč

MgA. et Mgr.
Terezie Dudová

Český swing a ozvěny
amerického jazzu

23

Vojtěch Hubinger

30 000,00 Kč

6 000,00 Kč
6 000,00 Kč
0,00 Kč

V

Berouně se druhým rokem připojí k regionálním ozvěnám FEBIOFESTu, které
se uskuteční od 3. do 5. dubna v městském
kině.
Ve středu 3. dubna proběhne od 19:00 moderovaný zahajovací slavnostní večer s pozvanými hosty, na který je zvaná široká veřejnost.
Na programu bude snímek Zraněná srdce. Ale
ujít si nenechte ani další filmy v následujících
dnech: čtvrtek 4. dubna – 16:00 Free Solo, 18:00
Zrodila se Astrid, 20:30 Ostrým nožom, pátek
5. dubna – 16:30 Mia a bílý lev, 18:30 Mirai, dívka z budoucnosti, 20:30 Trautmann. Vstupenky
bude možné zakoupit začátkem března. n

13

Kulturní a společenský kalendář 3/2019
2.

Městský bál
SO

20:00

KD Plzeňka

Lucie Suchá: Střípky z masopustu
4.

PO

Holandský dům

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

5.

17:00
14:00

KD Plzeňka

Karel Dohnal, klarinet „Harlekin“
ÚT

19:00

KD Plzeňka

Hrady a hrádky Přemyslovského hvozdu
ST

6.

17:30

Městská knihovna

Írán z jiné perspektivy
ST

20:00

Kavárna Jiná káva

Zelenáři, Tři v trávě
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

4. narozeniny Muzea berounské keramiky
7.

ČT

17:00

Muzeum berounské keramiky

Randez-vous podnikavých žen na Berounsku
ČT

14:00

KD Plzeňka

Filmová tančírna s Michalem Padevětem
PÁ

8.

20:00

KD Plzeňka

Klavírní koncert
PÁ

17:00

ZUŠ V. Talicha

WWW Neurobeat
PÁ

21:00

Metro Club Beroun

Masopust - výstava
9.

SO

14:00

Městská galerie Beroun

Keramický workshop - anděl
SO

10:00

Muzeum berounské keramiky

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

11.

14:00

KD Plzeňka

Z Kamčatky stopem domů
PO

19:00

DDM Beroun

Koncert dechových nástrojů
PO

12.

18:00

ZUŠ V. Talicha

Duhoví lidé - výstava
ÚT

18:00

Kavárna Jiná káva

Nejúspěšnější sportovec Berounska
ST

13.

18:00

KD Plzeňka

Sázení stromů ve veřejném prostoru
ST

19:00

Kavárna Jiná káva

Muzikálový koncert
ST

18:00

ZUŠ V. Talicha

Dobrodružství cyklistiky
14.

ČT

17:00

Muzeum Českého krasu

Ze života hmyzu
ČT

19:00

www.mesto-beroun.cz

KD Plzeňka

Berounský městský bál se tentokrát ponese v duchu filmů Karla Zemana.
Výstavu fotografií můžete zhlédnout do 23. března.
Pravidelný program pro seniory, vstup zdarma.
Koncert pořádá Kruh přátel hudby.
Netradiční putování za málo známými památkami v rámci cyklu besed
Setkání s autory...
Cestovatelská beseda o životě v Íránu a o mýtech.
Jubilejní 50. klubový večer Modrýho Berouna.
Přijďte oslavit narozeniny muzea na vernisáž výstavy Miroslava Oliky.
Beseda a vzdělávací odpoledne.
První filmová tančírna, hostem bude Jan Onder.
Žáci se svými učiteli představí, co se zatím v hodinách klavíru naučili.
Koncert.
Souborná výstava studentů a absolventů VŠ UMPRUM potrvá
do 5. dubna. Více na str. 20.
Přijďte si s berounskou výtvarnicí Janou Daňkovou Skořepovou vytvořit
šamotovou plastiku anděla.
Pravidelný program pro seniory, vstup zdarma.
Přijďte si poslechnout vyprávění Vojtěcha Marka o stopování po Rusku
a jací vlastně Rusové a další národy Ruska jsou.
Koncert žáků školy.
Vernisáž výstavy Jany Barnatové - pocta usměvavým lidem různých koutů země. Výstava potrvá do 15. dubna.
Slavnostní vyhlášení nejlepších spotrovců berounského regionu.
Více na str. 24.
Přednáška s neziskovou organizací sazimestromy.cz, moderuje Adam
Voldán.
Zváni jsou rodiče i široká veřejnost.
Výstavu historických kol si budete moci prohlédnout od 5. května.
Divadelní představení v podání jílovských ochotníků.
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15.
16.
18.
19.

Blázinec
PÁ

19:30

Hra Blázinec Jaroslava Gillara je napínavou groteskou, ve které se zmocní
blázni vlády nad ústavem.

Sál České pojišťovny

Karneval v Sokole
SO

14:00

DDM Beroun zve všechny děti na tradiční karneval.

TJ Sokol Beroun

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

KD Plzeňka

Tajemství, které nás ničí
ÚT

18:00

Klubová scéna KD Plzeňka

Severní Korea očima Milana Bureše
20.

ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Zpíváme pro UNICEF
ST

18:00

21.

20:00

Sál České pojišťovny

16:30

Pohádka v podání divadelní společnosti Prima Den!

RC Slunečnice

Cermaque - koncert
ČT

22.
23.
24.

19:30

Běsné, politické i intimní písně básníka a hudebníka Jakuba Čermáka.

Kavárna Jiná káva

Spejbl‘s Helpr‘s AC/DC Revival + host
PÁ

20:00

Rockový koncert.

KD Plzeňka

Workshop kreslení a malování rostlin
SO

14:00

Muzeum Českého krasu

Soutěž pěveckých sborů
NE

9:00

25.

14:00

KD Plzeňka

Bali - ráj na východě
PO

19:00

26.

Festival cestovatelských a dobrodružných filmů.

Kavárna Jiná káva

Petr Kolář
ÚT

28.

19:00
20:00

Koncert oblíbeného českého zpěváka.

Sál České pojišťovny

Jan Burian
ČT

17:30

Klubová scéna KD Plzeňka

Sportovní olympiáda LTC Beroun
29.

PÁ

Tenisová hala u vlak. nádraží

Noc s Andersenem
PÁ

31.

16:45
18:00
14:00

KD Plzeňka

Restaurace U Štiky
PÁ + SO

20:00

Březen Retro bar U Madly
PÁ + SO

20:00

n Výstavy

n Hudba

Hudebně - literární čtvrtky Stranou.
22. ročník tradiční sportovní akce.
Nocování v knihovně s programem, celostátní akce pro děti.

Městská knihovna

Princezna Konvalinka a královské hádanky
NE

Pravidelný program pro seniory, vstup zdarma.
Přednáška obsahuje velké množství videozáběrů z dronu, ale třeba i podvodních videí z korálových útesů.

DDM Beroun

Expediční kamera II.
ÚT

Umělecký workshop kreslení a malování rostlin s akademickou malířkou
Lucií Crocro.
Krajské kolo soutěže MŠMT.

KD Plzeňka

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

V pořadí 22. cestovatelský večer Modrýho Berouna. Více na str. 20.

Kapela se do Berouna vrací po dvou letech, tentokrát v kompletním složení.

Pejsek a kočička - jak pekli dort
ČT

Kouč a mentor Jakub Vopelák bude hovořit o tom, jak závislosti ovlivňují
naše vztahy.

Koncert žáků a učitelů ZUŠ V. Talicha.

KD Plzeňka

Neřež
ČT

Pravidelný program pro seniory, vstup zdarma.

Divadelní představení pro děti.
1. 3. Sortiment – živá hudba, 2. 3. sobota DJ Pupík, 8.a 9. 3. DJ Jarda
Petarda, 15. 3. PHZS – živá hudba, 16. 3. DJ Pupík, 22. a 23. 3. DJ Jarda
Petarda, 29. 3. Sortiment – živá hudba, 30. 3. DJ Pupík.
1. 3. DJ Martin Šmíd, 2. 3. DJ Harwey, 8. 3. DJ Michal Vinický, 9. 3. DJ Luděk
Hubáček, 15. 3. DJ Martin Šmíd, 16. 3. DJ Zdeněk Vranovský, 22. 3. DJ Michal
Vinický, 23. 3. DJ Harwey, 29. 3. DJ Martin Šmíd, 30. 3. DJ Olda Burda.

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Alena Kupčíková: V Berouně líbám já (Městská galerie Beroun, výstava potrvá do 1. 3.), Výstava obrazů a fotografií Daniela
Kreissla a Tomáše Šmejkala (Muzeum Českého krasu, výstava potrvá do 3. 3.), Kouzlo tří ostrovů (Jiná káva, výstava potrvá do 11. 3.), Martin Náplava: Keramika Medlovice (Muzeum berounské keramiky).

www.mesto-beroun.cz
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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.

začátek

název

čas

17:30

Baron Prášil

ČR

83

20:00

Ženy v běhu

ČR

93

15:30

Lego příběh 2

USA/AUS

107

17:30

Ženy v běhu

ČR

93

20:00

Alita Bojový anděl

USA/KAN

122

15:30

Jak vycvičit draka 3

USA

119

18:30

Úhoři mají nabito

ČR

101

17:30

Léto s gentlemanem

ČR

98

20:00

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

17:30

Ženy v běhu

ČR

93

20:00

Všechno nejhorší 2

USA

100

17:30

Alita Bojový anděl

USA/KAN

122

20:00

Colette: Příběh vášně

VB/USA

111

15:30

Psí domov

USA

92

18:30

Zelená kniha

USA

130

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

Ženy v běhu
Captain Marvel
Jak vycvičit draka 3
Captain Marvel
Zelená kniha

93
124
119
124
130

15:30

Lego příběh 2

107

Viz 2. 3.

18:30
17:30
20:15

Bohemian Rhapsody
Zelená kniha
Úhoři mají nabito

ČR
USA
USA
USA
USA
USA/
AUS
VB/USA
USA
ČR

134
130
101

ČR/SLO

60

ČR
USA

93
100

IR/VB

119

Viz 4. 3.
Viz 7. 3.
Viz 3. 3.
Dokument je vyprávěním deseti lidí, kteří hranici smrti překročili a bylo jim umožněno
vrátit se zpět. Po snímku následuje debata za účasti režiséra Dalibora Stacha.
Viz 1. 3.
Viz 5. 3.
Je 18. století. Anglie válčí s Francií. Anglická královna Anna je nemocná a náladová.
Zemi za ni víceméně řídí její společnice a přítelkyně lady Sarah.
Na kopci nad Brnem vyrostl počátkem třicátých let minulého století obdivuhodný dům.
Středobodem domu je „Skleněný pokoj“.
Viz 8. 3.
Viz 1. 3.
Viz 2. 3.
Viz 4. 3.
Viz 8. 3.
Viz 3. 3.
Viz 1. 3.
Viz 6. 3.
Viz 14. 3.
Viz 3. 3.
Lazzaro žije v odlehlé části Itálie v izolované komunitě rolníků, kteří už před desítkami
let ztratili kontakt se zbytkem světa.
Viz 1. 3.
Viz 2. 3.

PÁ

SO

NE

PO

5.

ÚT

6.

ST

7.

ČT

8.

PÁ

9.

SO

10.

NE

11.

PO

12.

ÚT

17:30

Vše o životě po životě

13.

ST

17:30
20:00

Ženy v běhu
Všechno nejhorší 2

15:30

Favoritka

14.

ČT
18:30

Skleněný pokoj

ČR/SLO

104

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

Captain Marvel
Ženy v běhu
Lego příběh 2
Bohemian Rhapsody
Captain Marvel
Jak vycvičit draka 3
Ženy v běhu
Colette: Příběh vášně
Skleněný pokoj
Úhoři mají nabito

USA
ČR
USA/AUS
VB/USA
USA
USA
ČR
VB/USA
ČR/SLO
ČR

124
93
107
134
124
119
93
111
104
101

20:00

Šťastný Lazzaro

IT/ŠVÝ

125

17:30
20:00

Ženy v běhu
Alita Bojový anděl

ČR
USA/KAN

93
122

15.

PÁ

16.

SO

17.

NE

18.

PO

19.

ÚT

20.

ST

popis

Legendární film v režii Karla Zemana se opět objevuje na plátnech kin. Při předložení
lístku na Městský bál je vstupné zdarma.
Věra (Z. Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit jeho
poslední přání – zaběhnout maraton!
V pokračování se opět setkáme s hrdiny z Bricksburgu ve zcela novém akčním dobrodružství.
Viz 1. 3.
Kyberdoktor Ido prolézá skládky, aby našel funkční součástky, které může implantovat
lidem, co o část těla přišli. Takto našel Alitu.
V nejnovějším příběhu jsou naši známí hrdinové nuceni čelit novému nebezpečí, před
kterým musejí utéct do mýty opředeného skrytého světa.
Černá komedie o partě chlapů, pro které se hra na URNU stala únikem z jejich nudných životů.
Anna se svým manželem jsou svoji už celou věčnost, takže jejich manželství sklouzlo
do rutiny. Jednoho dne se ve vesnici objeví Artur. Elegantní šarmantní gentleman.
Film je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho,
který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům.
Viz 1. 3.
Tree bývala strašná mrcha, dokud ji osud nepotrestal tím, že ji nutil opakovaně prožívat
ten samý den, na jehož konci ji zabil magor v masce.
Viz 2. 3.
Mladinká Sidonie-Gabrielle Colette se zamiluje do o 15 let staršího literáta Willyho. Colette
se přizpůsobuje novému životu a noří se do bohémského světa svého manžela.
Když si Lucas Bellu adoptoval, byla ještě malé štěně. Od té doby se stali nejlepšími přáteli. Jednoho dne však Bella zmizí a ocitne se více jak 600 km od svého pána.
Slavný černošský klavírista Dr. Don Shirley si najímá podvodníčka Tonyho jako řidiče
a bodyguarda na turné po divokých státech amerického Jihu 60. let.
Viz 1. 3.
Film sleduje příběh Carol Danversové, ze které stala jedna z nejmocnějších superhrdinek světa.
Viz 3. 3.
Viz 8. 3.
Viz 7. 3.
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21.

ČT

22.

PÁ

23.

SO

24.

NE

25.

PO

26.

ÚT

27.

ST

28.

ČT

29.

PÁ

30.

SO

31.

NE

15:30

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

18:30

LOVEní

ČR

100

17:30

Captain Marvel

USA

124

20:00

Pašerák

USA

116

15:30

Psí veličenstvo

BEL

93

17:30

Putování se sobíkem

FR/FIN

86

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

Ženy v běhu
Jak vycvičit draka 3
Léto s gentlemanem
Ženy v běhu

ČR
USA
ČR
ČR

93
119
98
93

20:00

Ticho před bouří

USA

106

17:30

Bohemian Rhapsody

VB/USA

134

20:00

Goliáš

ŠVÉ

88

17:30
20:00

Skleněný pokoj
Pašerák

ČR/SLO
USA

104
116

15:30

Na střeše

ČR

97

18:30

Arctit: Ledové peklo

ISL

97

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

Putování se sobíkem
Ženy v běhu
Kouzelný park
Captain Marvel

FR/FIN
ČR
USA/ŠP
USA

86
93
83
124

20:00

My

USA

121

15:30

Dumbo

USA

114

18:30

Pašerák

USA

116

Volný čas
Aikido Ikeda Dojo Beroun
www.aikido-beroun.cz
Telefon: 605 046 531
E-mail: mirasan@centrum.cz
Přijďte rozhýbat své tělo, najít radost
z pohybu a vypláchnout si hlavu
po náročném dnu. Poznáte možnosti
svého těla, protáhnete svaly a naučíte se něco užitečného - ochránit své
tělo, sebe a své okolí. První měsíc cvičení zdarma - Aikido a sebeobrana.
Vše pod vedením zkušeného učitele
- Miroslav Šmíd, 5. Dan Aikikai, Shidoin, trenér 2. třídy.
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Angličtina pro děti od 2 let. Velmi
efektivní a zábavná metoda výuky
Helen Doron English, prověřená
dlouholetou praxí po celém světě,
založená na principech učení mateřského jazyka. Certifikovaní lektoři, veškeré materiály přizpůsobené
věku dětí. Využíváme pro výuku
vlastní originální aplikace. Celá lekce
pouze v angličtině! Doplňujeme poslední místa v kurzech pro 3-5leté.
Ukázková hodina zdarma.

www.mesto-beroun.cz

Viz 4. 3.
Eliška, má svatbu a čeká na svůj velký moment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne
„ne“ a od oltáře uteče.
Viz 8. 3.
Earl, muž, který je ve svých osmdesáti letech zlomený a čelí exekuci, neví, že se právě
upsal jako kurýr drogovému Mexickému kartelu.
Rex je nejoblíbenějším psem v britském královském paláci. Když ztratí stopu své vyvolené psí dámy, vydává se na dobrodružnou cestu.
Náš hrdina je malý sob a jmenuje se Ailo. Právě se narodil v Laponsku, což je krajina
na severu Evropy, jejíž největší část leží až za polárním kruhem.
Viz 1. 3.
Viz 3. 3.
Viz 4. 3.
Viz 1. 3.
Rybářský průvodce má svou loď s názvem Ticho před bouří, ve vesnici má domek i milenku
a nehezkou minulost zapíjí v baru. Ticho jeho života rozčísne jako blesk bývalá žena Kare.
Viz 4. 3.
Pro sedmnáctiletého Kimmieho přichází dospělost až příliš rychle. Jeho otec nastupuje
do vězení, aby si odpykal trest a od syna se očekává, že naváže na jeho kriminální činnost.
Viz 14. 3.
Viz 22. 3.
Profesor Rypar poskytne dočasné útočiště Songovi, mladému Vietnamci, jehož našel
ukrytého na střeše svého domu.
Muž havaruje s letadlem uprostřed nedozírné ledové pustiny. Každý den dodržuje
rutinní úkony a doufá, že se dočká záchrany.
Viz 23. 3.
Viz 1. 3.
Vymýšlet atrakce, jaké svět neviděl, je pro June a její maminku ta úplně nejlepší zábava.
Viz 8. 3.
Adelaide Wilsonová přijíždí s manželem a dvěma dětmi na prázdninový pobyt na chatu.
Hned po příjezdu v ní řetězec zdánlivě nevinných událostí vyvolává silnou paranoiu.
Majitel cirkusu Max Medici pověřuje bývalou hvězdu Holta a jeho děti, aby se starali o novorozeného slona, jehož nadměrné uši jsou k smíchu publiku ve slávě upadajícím cirkuse.
Viz 22. 3.

Ateliér Na Vyhlídce

Dětský koutek Krteček

Ateliernavyhlidce.webnode.cz
Telefon: 775 276 223
E-mail: janaskorepova@gmail.com

www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101, 721 136 878
E-mail: petra.patricie@seznam.cz

Pořádá kurzy keramiky pro rodiče
s dětmi, kurzy kreslení, malování,
grafiky a keramiky. Mimo kurzů nabízí i individuální výuku keramiky,
kresby a malby, narozeninové tvoření a individuální přípravu na talentové zkoušky na výtvarné školy.

Soukromé jesle od 6 měsíců, chůva
má nejvýše 2 malé děti. Miniškolka do 6 let, výuka probíhá dle ŠVP
s individuálním přístupem, cílem je
pozvolné zapojení dětí do menšího
kolektivu formou her a rozvíjení hrubé i jemné motoriky. Tvoříme, zpíváme, cvičíme a staráme se o náš ZOO
koutek. Praxi máme přes 20 let.

B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
Fitness studio je zaměřené na cvičení pro ženy a dívky formou nekonečného kruhového tréninku - bez
nutnosti rezervace. Cvičení je vhodné pro všechny bez rozdílu věku
a kondice, vždy lze přizpůsobit. Více
informací na webu.
Dětská skupina Sokolík
www.sokolikberoun.cz
Telefon: 606917991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Jsme školka a jesličky pro vaše dětičky již od 12 měsíců. Najdete u nás
malou skupinku dětí v rodinném zázemí, o kterou se starají kvalifikované pečovatelky s dlouhodobou praxí
a hlavně láskyplnou péčí.

Doučování matematiky a ČJ
v Berouně
www.2plus2praha.cz/beroun/
Telefon: 703 337 888
beroun@2plus2praha.cz
Nabízíme doučování matematiky a českého jazyka pro základní
a střední školy. Zajistíme individuální
přípravu k přijímacím a maturitním
zkouškám. Výuka probíhá v učebnách v těsné blízkosti Husova náměstí. Přijďte na první lekci zdarma.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné,
hudební, sportovní kroužky, počítačový
kroužek, modeláři aj. Každý měsíc se

v „domečku“ koná Sobotní tvoření pro
rodiče s dětmi. Tvoření probíhá v v
DDM. Více na www.ddmberoun.cz.
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN vás zve do rodinného prostředí, kde na vás čeká 70ti
minutová lekce spinningu (60 minut
spinning + 10 minut protažení) nebo
lekce SPINBODY (spinning + posilování
nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Více informací na webu.
Flexy - bary + balanční čočky +
míče + židle
Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Bolí tě hřbet? Přijď hned! PO 19:00
– 20:00, ČT 18:00 – 19:00. Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené
na hluboký stabilizační systém,
předcházení pádům a odblokování
negativních nálad. Používám FLEXY
- BARY, velké a malé míče, balanční
čočky, židle, popruhy.
Idea Creative s.r.o.
www.idea-creative.cz
Tel.: 724 860 811
E-mail: info@idea-creative.cz
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V berounské prodejně Idea Creative
pořádáme každou středu kreativní
tvoření pro děti. Přihlásit se můžete
nejpozději den předem telefonicky,
osobně nebo mailem. Více informací
o právě probíhajících kurzech najdete na webových stránkách.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Garantujeme maximálně 10 osob
ve skupině. Je-li však volné místo,
můžete do kurzu kdykoli přistoupit (cena kurzu bude snížena o již
odučené hodiny). Náhledy zdarma
- přijďte si kurz nejprve vyzkoušet!
Pro firmy či jednotlivce kurzy dle požadavku (včetně doučování žáků ZŠ
a studentů SŠ) – i dojíždíme.
Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz
Zveme vás do jazykové školy, kde
najdete atmosféru plnou pohody
a individuální přístup ke všem studentům. Kromě kurzů v JŠ máme
kurzy a doučování ve všech místních
ZŠ a SŠ. Výuka je přímo ve školách,
po vyučování, s možností složit
Cambridge zkoušky všech úrovní přímo v Berouně. Novinky a hodnocení
na našem Facebooku: Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové, anebo
na www.jazykovaskolaberoun.cz.
JŠ Martiny Januškové
www.anglictina-beroun.cz
Tel.: 776 291 027
E-mail:
januskova@anglictina-beroun.cz
Ve druhém pololetí nabízím novým
zájemcům v 1. - 9. třídě možnost
vyzkoušet si relevantní lekci, s předností u zápisu ve školním roce
2019/2020.
Kundalíni jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Tel.: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Kundalíni jóga je osobitý, intenzivní
a dynamický soubor cvičení, který
podporuje a posiluje člověka v jeho
každodenních výzvách a situacích.
Kundalíni jóga v sobě zahrnuje dynamická cvičení a statické pozice
- asány, dechová cvičení a zpívaní
manter. Každou středu od 18:30
v Yogaway, Beroun.
Lesní mateřská škola Studánka
www.lkstudanka.cz
Tel.: 777 216 096
E-mail: lsms.beroun@gmail.com
Klub Jozífek - pro rodiče s dětmi,
každou středu dopoledne. Klub Dubínek - školka na zkoušku pro děti
od 2,5 let, dvě dopoledne v týdnu.
Hledáme pedagoga - průvodce
do lesní školky Studánka. Více informací na webu.
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Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Je určeno pro lehkou atletiku, hokejbal, in-line hokej,
florbal, malou kopanou, házenou,
tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení
půjčuje sportovní potřeby, poskytuje
sportovcům zázemí. Díky osvětlení
v areálu je po předchozím objednání
možné sportovat i ve večerních hodinách. Rezervace telefonicky.
Muzikálový zpěv
www.anglictina-beroun.cz/zpev
Tel.: 776 291 027
E-mail:
januskova@anglictina-beroun.cz
Profesionální lektorky z pražské
konzervatoře děti nadchnou, jejich
inspirativní lekce kombinují prvky
zpěvu, tance a herectví a rozvíjí přirozený potenciál dětí. Kurz je připraven pro malé skupinky dětí. Rezervace nutná, lekce na zkoušku možná.
Přípravné kurzy
pro přijímací zkoušky
www.prijimacky-beroun.cz
Tel.: 776 291 027
E-mail:
januskova@anglictina-beroun.cz

Sportovní stadion
2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Miniposilovna také
k dispozici. Možnost sprch, šaten.
Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky telefonicky po 15:00 nebo
e-mailem.
Studio Kala
www.studio-kala.cz
E-mail: Jana-V@seznam.cz
Cvičení pro děti i dospělé. Pilates,
Tae-Bo, cvičení s miminky, batolátky, taneční řádění, cvičení pro děti
od 1,5 roku do 3 let. Více informací
facebook: Tae-bo a Pilates Beroun,
Cvičení pro děti Beroun.
Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz
Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější Super Kruháč? Kruhový trénink
pro každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První
vstup zdarma!

Těhotenská jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Tel.: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Cvičení podporují budoucí maminku k prožití vědomého těhotenství
a spojení se svým děťátkem. Každé
úterý od 17:15 do 18:15 v Yogaway.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
TJ Lokomotiva Beroun - otevřeno
PO - PÁ 8:00 až 22:00, SO a NE
8:00 až 20:00. Trvale snížené ceny
na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Více na webu.
Zdravé cvičení pro zdravé tělo
www.cviceni-beroun.cz
Tel.: 776 291 027
E-mail:
januskova@anglictina-beroun.cz
Kompenzační pohybové cvičení pro
prevenci vadného držení těla – odstranění svalových dysbalancí a bolestí pohybového aparátu. Vhodné
pro sportovce i nesportovce. Cvičení je
vedeno fyzioterapeutem v menší skupině, přátelským a zároveň profesionálním způsobem. DĚTI: úterky 17:15.
ŽENY: středy od 16:15 a od 17:15.

9. a 10. 3. - Víkendový intenzivní přípravný kurz matematiky k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků.
Během dvou dní si zopakujete hlavní
oblasti matematiky k přijímačkám.
Proběhne v malé skupině, místo
nutno rezervovat. Dále pokračuje
zápis pro žáky 8. ročníků – předpříprava – kurz bude probíhat duben
až červen.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz
5. 3. Agrese je O.K. aneb nechte děti
poznávat a kultivovat svoji sílu, 9. 3.
Vědecká detektivka - nejdokonalejší
továrna na světě - lidské tělo pro
děti 5-10 let, 13. 3. Rozdíl ve výchově kluků a holčiček s Mgr. Milanem Studničkou, 21. 3. Jak pejsek
s kočičkou pekli dort - pohádka pro
děti od 2,5 let, 23. 3. Animační dílna
Kosáci-jak se žije u kosů, 26. 3. Dítě
s ADHD - jak to zvládnout a nezbláznit se.
Samaya,
jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
2. 3. Jak si správně přát, aby to
fungovalo, 18:00 – 21:00, michaela@samaya.cz, 8. 3. Jóga doma,
sestava cviků pro domácí jógování,
18:00 – 20:00, barbora@samaya.
cz, 15. 3. Aroma Jin jóga, esenciální
oleje a zklidňující ásany pro jarní
detox a proti únavě, 18:00 – 20:00,
michaela@samaya.cz.
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Kulturní tipy

P

ředprodej vstupenek zajišťuje
Městské informační centrum.
Vzhledem k uzávěrce mohou být již
některé koncerty a představení vyprodané. Pokud chcete být informováni
o nejnovějších akcích MKC, předprodeji vstupenek a novinkách Městského informačního centra, zašlete svůj
e-mail na mic@mkcberoun.cz.
n 6. 3. 50. Klubový večer Modrej
Beroun – Pivovar Berounský medvěd, 19:00
n 8. 3. Filmová tančírna – taneční
večer, KD Plzeňka, 20:00
n 14. 3. Ze života hmyzu – divadlo, KD Plzeňka; 19:00; 120 Kč
n 15. 3. Blázinec – divadlo, sál
České pojišťovny, 19:30

Hudebně-literární večer
s Janem Burianem

S

písničkářem, spisovatelem
a hudebním skladatelem Janem Burianem si budeme povídat
o psaní, zpívání, osamělosti písničkářů i islandských cestách. Setkání se uskuteční ve čtvrtek 28.
března 17:30 v klubové scéně KD
Plzeňka. Večerem provázejí Lenka
a Peter Kuharovi. Vstupné dobrovolné. (lkd) n

n 22. 3. Špejbl´s Helpr‘s, UHR –
koncert, KD Plzeňka, 20:00
n 26. 3. Petr Kolář – koncert, sál
České pojišťovny, 20:00

Zápis ZŠ V Zahradách
n Ve stejném termínu jako v základních školách zřizovaných
městem proběhne zápis do 1. třídy v soukromé ZŠ V Zahradách,
tzn. v pátek 5. dubna od 14:00
do 18:00 a v sobotu 6. dubna
od 9:00 do 12:00.
Zápis pro budoucí žáky 6. ročníku se pak uskuteční 17. a 18.
května. Případnou návštěvu školy
si lze předem kdykoli domluvit
na tel. čísle 602 409 193. n

Připravuje se výstava
Fotoklubu

M

ilovníci fotografií by si určitě neměli nechat ujít tradiční členskou výstavu Fotoklubu
Beroun, tentokrát na téma jídlo.
Výstava bude zahájena v Holandském domě v pondělí 1. dubna
v 17:30 a potrvá do 20. dubna. n

Dobrodružství cyklistiky
– éra vysokého kola v Čechách

N

etradiční sportovní výstavu
uvidí od 14. března návštěvníci Muzea Českého krasu. Představuje ranou éru české cyklistiky
– období, kdy se jezdilo na vysokých kolech. Smyslem výstavy je
představit jak dějiny cyklistiky
v Čechách, tak také na Berounsku, resp. v oblasti mezi Prahou
a Plzní, kde se tento ve své době
moderní sport začal prosazovat patrně velmi brzy. Exponáty
do výstavy jsou zapůjčeny zejména ze Západočeského muzea
v Plzni a soukromé sbírky Jiřího
Uhlíře. Uvidíte zde nejstaršího
předchůdce dnešního kola – tzv.
draisinu, pověstný kostitřas, řadu

vysokých kol, včetně ukázek podomácku kovářsky zhotovených
velocipedů a tzv. bezpečné kolo.
Dále zde budou prezentovány cyklistické lampy, průkazy, množství
dobových fotografií a drobných
předmětů spjatých s cyklistickou
tématikou. Výstavu připravilo
Regionální muzeum v Kolíně s restaurátorem Robertem Honsem
a kolegy z berounského Muzea
Českého krasu. (vk) n

n 10. 4. Plný kapsy šutrů – divadlo, KD Plzeňka, 19:00

n 26. 4. Adam Mišík – koncert,
KD Plzeňka, 20:00
n 17. 5. Arakain Oper Air na zámku, zámek Králův Dvůr, 17:00
n 29. 5. Božská Sarah – divadlo,
KD Plzeňka, 19:00
n 1. 6. František Nedvěd – autokemp Na Hrázi, 20:00
n 28. 6. Richard Müller & band –
koncert, Letní kino Beroun, 20:00 n

www.mesto-beroun.cz
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Lucie Suchá: Střípky z masopustu

R

Milan Bureš přiblíží
Severní Koreu

N

a 22. cestovatelský večer připravil spolek Modrej Beroun
besedu s cestovatelem Milanem
Burešem, který nás zavede do jedné z nejobtížněji dostupných zemí
světa, kam se moc našinců nepodívá, do Severní Koreje. Sám
cestovatel říká: “Rizika spojená
s návštěvou Severní Koreje jsou
značná a málokdo si je vůbec do-

adiologická asistentka Rehabilitační nemocnice Beroun,
naivní malířka, fotografka a členka
Berounských Fotoriků bude v březnu vystavovat v galerii Holandského domu fotografie, které vznikaly
po dobu masopustů konaných
na Černém vršku v letech 2010 2016. Na černobílých snímcích zachytila neopakovatelnou atmosféru

radosti a obyčejného štěstí svých
přátel a sousedů v ulicích jí dobře
známých.
Výstava, která tématicky souvisí
se současně probíhající výstavou
studentů a absolventů VŠ UMPRUM
v Duslově vile, bude zahájena v pondělí 4. března v 17:00 (koblížky a živá
hudba zaručeně chybět nebudou)
a potrvá do soboty 23. března. (aš) n

káže představit, zdravotnictví je
na téměř nulové úrovni a s kartičkou pojišťovny si můžete leda tak
utřít čelo…“ Nejen o těchto zkušenostech, ale i o spoustě neobvyklých zážitků a fotografií se s námi
ve středu 20. března od 19:00
na Šalandě v pivovaru Berounský
medvěd přijde podělit cestovatel
Milan Bureš. (zb) n
n Snímky Lucie Suché připomenou masopust na Černém vršku. n

V městské galerii se díky
studentům bude slavit masopust

O

pět po roce se otevře Městská
galerie Beroun studentům
z vysokých uměleckých škol, kteří ji
tentokrát zabydlí tematickou výstavou s názvem MASOPUST. Společná
výstava studentů UMPRUM, FAMU
a FDULS bude zahájena vernisáží
v sobotu 9. března ve 14:00 a vystavená díla si můžete prohlédnout
do 5. dubna.
Studenti sami o tomto společném projektu říkají: „Veselice, jitrnice a opak prohibice! To byl podtitul
události, za kterou mířila několik
let parta kamarádů z dálky i blízka
do Berouna, aby podpořila skvělý
masopust na Černém vršku. Uvnitř
galerie ožije tato jedinečná událost
a její atmosféru oživíme za pomoci
fotografií a videa, které budou dopl-

něny přehlídkou některých z dochovaných původních masek. Vystaveny
budou také ilustrace, grafiky, malby
či prostorové objekty na tradici masopustů reagující.“
Svá díla vystaví Štěpán Brož, Nikola Logosová, Saki Matsumoto (viz

kresba), Linda Retterová, Michaela
Režová, Mikuláš Suchý (UMPRUM)
Barbora Halířová, Adam Koloman
Rybánský (FAMU), Marie Novotná,
Albert Hrubý (FDULS), Ondřej Slavík
& Vojtěch Kiss. (ts) n

Podpořte charitu
n Charita Beroun vás srdečně zve na výprodej obchodu Dobré vůle,
který se bude konat v sobotu 2. 3. 2019 od 9:00 v budově klubovny
(farní dvůr) na Seydlově náměstí v Berouně. Najdete u nás dětské
oblečení, oblečení pro dospělé i originální doplňky. Ceny od 10 Kč/ks.
Nákupem podpoříte naši sbírku Dobrá vůle. (mp) n

www.mesto-beroun.cz
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Plán sociálních služeb
V

letošním roce čeká Středočeský kraj příprava nového
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2020 –
2022. Do tvorby plánu bychom
rádi zapojili také osoby z řad veřejnosti a subjekty, které mohou
prostřednictvím svých odborníků přinést poznatky z praxe
a návrhy na změny problematických oblastí. Pokud máte zájem
zapojit se do procesu tvorby no-

vého plánu, který by měl zlepšit
dostupnost sociálních služeb,
můžete kontaktovat krajskou
koordinátorku na e-mailu melechovska@kr-s.cz.
Na základě Vašich návrhů
některé z Vás oslovíme s žádostí
o zapojení se do pracovní skupiny.
Účast ve skupině není honorována, předpokládáme, že dle tematického zaměření se skupina sejde
v tomto roce 1-3x v Praze. (jš) n

Na Manažerské akademii se sešel celý svět

P

o loňské skvělé zkušenosti
a spokojenosti studentů proběhl na Manažerské akademii
opět projekt EDISON.
Hned po jarních prázdninách
11. - 15. 2. na Manažerské akademii přivítali sedm cizinců, a to

Nové provozovny
n Bezobalová prodejna
V Berouně je otevřená nová bezobalová prodejna potravin. Co to
znamená? Nakoupíte si do vlastních obalů co budete chtít, jaké
množství budete chtít, za rozumnou cenu a bez zbytečných obalů.
Tímto způsobem můžete opět žít
ekologičtěji než dosud. Kupujete
totiž jídlo, nikoli obal. Prodejnu
najdete v ulici Pivovarská, více
informací získáte také na webu:
www.nulovyodpad.cz. (rk)

opravdu z celého světa! Letos
se se studenty setkali Ana Clara
Kunz z Brazílie, Maya Fazlykaeva
z Ruska, Iryna Yakymets z Ukrajiny, Rachel z Číny, Katia Lam z Austrálie, Maria Jose Sepulveda Vilo
z Chile a jediný muž Jorgi Radivka
Putra z Indonesie. Studenti strávili týden plný angličtiny, nových
zeměpisných, ekonomických i sociálních poznatků, diskusí, výletů
a samozřejmě i legrace. V rámci
Global village proběhla i ochutnávka tradičních národních jídel.
Týden s cizinci přinesl spoustu

n Rodiče se na besedě dozvěděli řadu zajímavých informací o výchově dětí n

Jak vychovat holčičku, jak vychovat chlapečka…

Z

ajímavé téma přednášky připravili pro rodiče dětí pracovníci MŠ Drašarova. Přednášející Milan Studnička velmi zajímavým způsobem objasnil, jaké jsou rozdíly mezi vývojem dětí předškolního věku, jak správně
vést děti, jak je motivovat k aktivitám, jak s dětmi hovořit, jaké jim dávat
pokyny, tak aby reagovaly na slova rodičů nebo učitelů a nebylo třeba dětem stále opakovat to stejné… Milan Studnička uvedl řadu příkladů ze své
praxe. Rodiče mají možnost se zapojit do klubu dovychovaných rodičů
a další informace získat z webových stránek www.dovychovat.cz. (nž) n
nových podnětů a všichni jsou
moc rádi, že z této akce vznikla
stejně pěkná přátelství jako loni.
(ma) n

Masopust v družině

D

ěti si ve školní družině při základní škole na Závodí užily
masopustní rej. Děvčata a kluci
si připravili masky, zasoutěžili si
a nechybělo tancování. Masopustní odpoledne si zkrátka školáci
užili naplno. (kh) n
n Prádelna a čistírna po požáru
opět v provozu
Prádelna, čistírna a mandl v ulici
Na Parkáně je po loňském požáru
opět otevřena. Provozovnu s novými
ekologickými stroji zajišťujícími šetrné praní a čištění najdete v areálu
Auto Masarik. Otevřeno je ve všední
den od 7:00 do 17:00. (ld) n
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Děti se seznámily s prevencí požární ochrany

N

a 2. ZŠ v Berouně během školního roku probíhá celá řada
preventivních programů. Seznamují žáky s možnými riziky, se kterými
se v běžném životě setkávají a hlavně je učí předcházet nežádoucím
jevům. Nyní se věnujeme prevenci
požárů. Hovoříme s dětmi o bezpečném chování v domácnostech
i venku. Seznamujeme se s prací
hasičů, prohlížíme si výstroj i výzbroj a opakujeme důležitá telefonní čísla integrovaného záchranného
systému. Prohlíželi jsme si hasicí
přístroje, hydranty a únikový plán.
Spolupracujeme s pracovníky prevence HZS Středočeského kraje,
kteří nám každoročně umožňují

návštěvu hasičské zbrojnice. Právě
zde mohou naši žáci na vlastní oči
vidět vše, co se ve škole naučili. Pre-

ventivní programy pomáhají zvýšit
všeobecný přehled a ochranu zdraví dětí. (jš) n
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Sportovní zpravodajství nově na webu města
n Aktuální informace z berounského sportu najdete nově také na webových stránkách www.mesto-beroun.cz v záložce Aktuálně/Aktuálně
ze sportu. Sportovci a sportovní kluby mohou své příspěvky zasílat na
e-mail kttm@muberoun.cz. n

P

rvní únorový týden strávily děti z kroužku biatlonu při 2. ZŠ Beroun
na sportovním soustředění v šumavských Volarech. Akce se zúčastnilo 11 dětí spolu se svými rodiči a podpořilo je i několik dalších přátel.
Sportovní aktivity se nejvíce soustředily na zimní sporty. Díky krytému
bazénu, který byl téměř v sousedství ubytování, nezahálelo ani plavecké
vybavení.
Kroužek biatlonu působí při 2. ZŠ Beroun od roku 2017 pod záštitou
Klubu biatlonu Beroun, který má již mnohaletou tradici. n

Vyhlášení výsledků pohárových soutěží
v jachtingu a windsurfingu

N

a plachetnicích Optimist si
Tibor Nevelöš po mimořádně
úspěšné sezoně odnesl ze slavnostního vyhlášení výsledků pohárových soutěží v jachtingu a windsurfingu trofeje absolutního vítěze
a vítěze v kategorii mladší žáci.
Jeho bratr a zároveň soupeř Adam
obsadil druhé místo v kategorii

Fotbalová školička pro děti
ročníků 2013 a 2014

Č

eský Lev - Union Beroun
představuje fotbal i těm
nejmenším chlapcům a dívkám. Každou středu se v tělocvičně Obchodní akademie
Beroun od 18:00 pod vedením
trenérů Patrika Brodana a Radka Macháčka potkávají děti ročníků 2013 a 2014 ve fotbalové
školičce. Tam se snaží naučit

základním fotbalovým dovednostem a hlavně si vyzkoušet, jestli je sport baví. V jarní
sezoně si děti poprvé zahrají
několik přátelských zápasů
a zúčastní se turnajů ve Všeradicích a v Hrádku u Rokycan.
Přiveďte své děti mezi nás. Pro
více informací volejte na telefon 608 261 555. (pb) n

starší žáci a páté místo v absolutním pořadí.
Na windsurfingových prknech
Adam zvítězil v kategorii U17.
V absolutním pořadí zahrnujícím
i dospělé surfaře obsadil skvělé
2. místo. Tibor obsadil 1. místo
v kategorii U13 a 6. místo v absolutním pořadí. (jn) n

n Fotbalová školička probíhá na hřišti Na Máchovně. n

Český lev Union informuje
n Zimní turnaj mladších žáků
Zimní přípravu v měsících lednu a únoru mladším žákům zpestřuje
tradiční turnaj oddílu FC Zličín. V šestičlenné základní skupině mají již odehrány všechny zápasy a jako jediný tým si zajistil do finálové skupiny plný
počet bodů.

n Bára Stejskalová skončila druhá. n

n Zimní příprava A-tým
V úvodní herní přípravě na jarní odvetnou část divizní sezóny remizoval
na domácím hřišti na Máchovně A-tým s Tatranem Rakovník 2:2. I další herní příprava bude probíhat na domácím hřišti. Fotbalisty můžete přijít podpořit například 2. března, kdy je čeká soupeř FC Horky nad Jizerou. (mp) n

Závodníci extrémních překážkových
závodů odstartovali novou sezónu

B

arbora Stejskalová z Berouna zahájila svou novou
sezónu extrémních překážkových závodů (tzv. OCR) sérií
Predator race na Božím Daru
na 6km trati, kde panovaly
extrémní zimní podmínky.
Závodníci se při překonávání
tratě doslova brodili sněhem.
Barbora si zde vyběhla 7. místem kvalifikaci v elitních ženách na červnové Mistrovství
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Evropy v OCR v polské Gdyni.
Hned první únorový víkend se
Barbora zúčastnila dalšího závodu, tentokrát bez překážek.
Liberecká zimní 360challenge
prověřila závodníky po všech
stránkách. Barbora si od začátku držela 2. místo, pro které si také v ženách doběhla. Jak
sama říká, závod byl brán jako
tréninkový a příště už zase
s překážkami. (bs) n
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Berounští atleti nezahálejí ani v zimě

n Rugby je s Berounem historicky spojeno. n

Berounské rugby se představuje

B

eroun hraje v historii českého
rugby významné místo. Na začátku 21. století přivezl Milan Mrtýnek spolu s dalšími do České republiky tzv. třináctky. Vůbec první
tým byl založen právě v Berouně,
druhý v Pardubicích.
Berouňáci začali trénovat
pod jménem Black Panthers, ale
po čase se dostali pod záštitu TJ
Lokomotiva Beroun, kde působí
dodnes. Berounské rugby před
léty zažívalo zlaté časy. Na trénink
chodilo čím dál více sportovců
a tým vyhrával jeden zápas za druhým. To, co ale týmu scházelo, byl
manažer, který by se staral o chod

sdružení a nábor mladých hráčů.
A  tak se stalo, že se tým pomalu
rozpadl. Za to, že rugby klub toto
období temna přečkal, vděčíme
Pavlu Mejstříkovi.
Stagnaci má tento tým už
za sebou. Minulý rok se spojili
s úspěšným týmem Mad Squirrels
Vrchlabí, a to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí za poslední léta
a zažili vydařenou sezonu v první
divizi.
Pro letošní rok kooperace
s Krkonošemi pokračuje. Máme
v plánu pár víkendových soustředění, mezinárodní zápasy a ještě
větší nasazení v domácí soutěži.
Na závěr je nutné říci, že Rugby
League Lokomotiva Beroun hledá
nové hráče. Tým přivítá na tréninku každého, kdo si chce zkusit
tento sport. Rugbisté se potkávají
pravidelně v úterý od 18:30 v hale
TJ Lokomotiva Beroun. (lk) n

n Z přeborů přivezli pět zlatých medailí
Na přeborech Středočeského kraje bylo o berounských atletech slyšet. Nejúspěšnějším sportovcem prvního dne závodů mezi dorostenci
se stal Ondřej Škrland, který vynikajícími výkony ovládl trať na 60 m
překážek i na 200 m. Zlato si odvezla také juniorka Adéla Rozehnalová
za skok o tyči a přidala i bronz na 60 m. Junior Vojtěch Dryák bral
stříbro za 3000 m, stejnou medaili si na krk pověsila dorostenka Anežka Voříšková za 400 m. Dvě bronzové medaile získala juniorka Anita
Žáková za 400 m a 800 m. Třetí skončila ve skoku vysokém dorostenka
Ela Sudková, na trati 200 m juniorka Adéla Kupková, v běhu na 400 m
dorostenec Adam Sudek a mezi muži Matěj Čaščevoj na trati 3000 m.
V trojskoku si Berounští odvezli kompletní sadu medailí, když mezi
juniorkami brala Vendula Hněvkovská zlato, Veronika Blatská stříbro
a bronz do sbírky přidala dorostenka Kateřina Konečná.
V nedělních přeborech v kategorii staršího žactva zvítězila Natálie
Krubová ve skoku o tyči, Tomáš Vyleťal si v běhu na 800 m doběhl pro
bronz a stejně tak i dívčí štafeta na 4x200m ve složení Hrnčířová – Pacltová – Krubová - Holečková.
n Nejúspěšnějším mladším
atletem Středočeského
kraje je Petr Jordán
V sobotu 2. února se svých
krajských přeborů konečně dočkali i atleti z kategorie mladšího žactva. V přetlakové hale
na Strahově se v těžké konkurenci dokázali prosadit jen ti
nejlepší a k nim bezesporu patřil
Petr Jordán z atletického oddílu
Lokomotiva Beroun. Ten si odvezl hned dvě zlaté medaile za běh
na 60 m a skok daleký, k tomu
přidal stříbro za vrh koulí. Zlato
dokázala vybojovat i berounská
atletka Barbora Míková v běhu
na 800 m. (jš) n

Na zimním stadionu proběhla náborová akce Týden hokeje

Z
n Úspěšné tenistky Lucie Michlová a Nathalie Nováková. n

Tenistka Nathalie Nováková
si odvezla dvě medaile

H

ráčka LTC Beroun Nathalie
Nováková na tenisovém
turnaji v hale tenisového clubu
Mokropsy vybojovala na turnaji
mladších žákyň vítězství ve čtyřhře a druhé místo ve dvouhře.
Nejtěžší zápas vyhrála proti Anice
Veselé. Ve finále již proti 20-ti bodové Michlové neměla šanci.
Finále dvouhry: Lucie Michlová –
Nathalie Nováková 6:2, 6:0.
Finále čtyřhry: Nathalie Nováková, Anika Veselá – Veronika Pivcová, Eliška Bínová 2:6, 6:3, 10:3 n
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imní stadion v Berouně patřil opět náborové akci malých hokejistů v rámci projektu
Týden hokeje. Úspěšná akce se
konala již počtvrté a i tentokrát
přitáhla zájemce o lední hokej.
Každý z příchozích obdržel hodnotný dárkový balíček, jehož součástí byl mimo jiné reprezentační
dres, unikátní set hokejových
kartiček a klubové pexeso. V jedné z hokejových kabin se před začátkem akce shromáždili všichni
zájemci o náš národní sport se
svými rodiči, ke kterým krátce
promluvili trenéři a představitelé hokejového klubu Berounští
Medvědi.
Během krátké prezentace
ledního hokeje byli rodiče se
svými ratolestmi seznámeni
s výhodami, které přináší hraní
ledního hokeje. Díky podpoře
ČSLH a berounského klubu děti
získávají do začátku v případě
zájmu na celý rok zapůjčenou
kompletní hokejovou výstroj

zdarma a po první dva měsíce
nemusí platit klubové příspěvky.
Mohou si tak v klidu bez vysokých
vstupních nákladů vyzkoušet hrát
hokej.
Během akce si pak děti vy-

zkoušely první hokejové krůčky
na ledě a mohly dokonce sledovat, jak se kolem nich prohání
v modelovaném utkání v minihokeji jen o něco málo starší děti
z berounské přípravky. (mt) n

n Děti měly možnost nahlédnout do světa hokeje. n
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Na Plzeňce budou oceněni nejlepší sportovci
n Nejúspěšnější sportovci Berounska, kterým se nejvíce dařilo v uplynulém
roce, budou oceněni ve středu 13. března v Kulturním domě Plzeňka. Tradiční akci Sportovec Berounska pořádá agentura Sport Action společně s městem Beroun a Berounským deníkem.
Ocenění získají dospělí i mládež v kategoriích jednotlivci a kolektivy. Kromě nejlepších sportovních výkonů byla udělena také cena Sportovní osobnost města Beroun a cenu převezme Hvězda Berounského deníku, o které
rozhodli čtenáři hlasováním. Vítěze a průběh slavnostního večera přiblížíme
v příštím vydání Radničního listu. n

n Piranhas zhodnotili sezónu. Na snímku s moderátorem Michalem Kavalčíkem (dole uprostřed) a místostarostou Berouna Dušanem Tomčem.

Piranhas zažili první galavečer

Z

a účasti zástupců berounské
radnice a předsedů baseballové a softballové asociace ČR
proběhl 22. ledna v kulturním
domě Plzeňka první galavečer
baseballového a softballového
klubu Piranhas Beroun. Celým
večerem provázel přítomné hosty,
kterých dorazilo bezmála 200, herec a moderátor Michal Kavalčík.
Hráčky a hráči klubu byli během
akce oceněni za dosažené úspěchy v sezóně 2018, kdy Piraňky
obsadily 2. místo v Pražském přeboru softballu žákyň a Piranhas
kluci dosáhli na 3. místo ve Středočeském přeboru v baseballu
v kategorii U11. Přítomné v sále
jistě také pobavily scénky, které
si jednotlivá družstva připravila.
Ať už to byl baseballový western
Kozel v podání nejmladších hráčů,
či pravěké odhalení počátků baseballu v podání chlapců, ze kterého

by měl velkou radost český velikán
Jára Cimrman anebo novozélandská Haka trenérů děvčat. Pěknou
závěrečnou tečku celému večeru
pak učinilo pěvecko-taneční vystoupení týmu děvčat. (jt) n

Baletní škola Terezie Dudové
opět zvítězila

T

ak jako každý rok se i letos
berounské baletky zúčastnily
mezinárodní umělecké soutěže Allegro, která se konala v krásných
prostorách Kaiserštejnského paláce. Porota se tento rok skládala ze
dvou sólistů Národního divadla:
Michala Štípy a Francesca Scarpata, choreografky Hudební akademie
Praha a skladatelky a dirigentky Ná-

rodního divadla. Porotci byli velmi
přísní, a proto si velice vážíme krásného umístění. Porota vyzdvihla
především výkony Sidonie Dudové
a Elišky Chárové, které získaly Cenu
pro absolutního vítěze celé baletní
kategorie, choreograficky bezchybný Keltský tanec a vtipný tanec
Pavoučci. Více se dočtete na www.
mesto-beroun.cz. (td) n

Bývalý gólman Stanislav Opl slaví šedesátku

V

těchto dnech oslaví své 60. narozeniny Stanislav Opl, brankář FC Tipsport Beroun, který v letech 1992-1999 startoval v barvách
Berouna v Košťanském poháru
v malém fotbale v Košťanech u Teplic. Jako gólman pomohl svému
týmu vybojovat dvě první místa
(1992 a 1994),dvě druhá místa
(1995 a 1997) a jedno čtvrté místo
(1993).
Jako trenér působil u týmu
v roce 2002 a 2003. V historické tabulce Košťanského poháru od roku
1989 drží první místo mezi branká-

ři za nejvíce odchytaných minut –
930 a třetí místo za 11 vychytaných

nul. Oslavenci vše nejlepší přeje F.C.
Louka Košťany ČOS. (ln) n

Děti z TJ Kraso Beroun mají
za sebou řadu vystoupení

K

B

erounští mladší žáci Keltů 2008 obhájili v únoru na turnaji Pražský
míček loňské prvenství a vyhráli všechny zápasy. A jarní část soutěže vypadá nadějně i pro starší žáky. V přípravném turnaji na Palmovce Kelti podlehli favorizovanému Kladnu až na nájezdy. (kel) n

rasobruslařská sezóna pro
děti z TJ Kraso Beroun je
naplno rozjetá. Krasobruslaři
se účastní nejen závodů po celé
republice, ale můžete je potkat
i na spoustě vystoupení. Vše odstartovalo prosincovým exhibičním vystoupení “Čtvero ročních
období” pro školy, následovala
tradiční předvánoční exhibice,
v lednu naši krasobruslaři vy-

stoupili na maškarním bruslení
na zimním stadionu v Hořovicích, které pořádá Sedmikráska Hořovice. Naše bruslaře se
svými volnými jízdami můžete
vidět o přestávkách hokejových
zápasů HK EasyFlyers Králův
Dvůr na zimním stadionu v Berouně. Děkujeme městu Beroun
za veškerou podporu našeho
sportu a oddílu. (rv) n
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