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Studenty i veřejnost nejvíc trápí přetížená doprava
V
e čtvrtek 9. listopadu se v Kulturním domě Plzeňka uskutečnilo veřejné projednávání návrhu
Programu rozvoje města Beroun
na období 2018 – 2030. V dopolední části s představiteli města o navrhovaném programu diskutovali
studenti tří berounských středních
škol, odpolední část pak byla určena široké veřejnosti.
Dopolední části, kterou moderovala zastupitelka Alžběta Táborská,
se zúčastnili studenti Gymnázia
Joachima Barranda, Manažerské
akademie a Střední odborné školy
a odborného učiliště Beroun – Hlinky. Sami se aktivně zapojili a se
starostou Ivanem Kůsem a místostarostou Michalem Mišinou
diskutovali o problémech, které
je v Berouně trápí. Velmi často poukazovali na přetíženou dopravu
v centru města, řešili otázku parkování i seřízení semaforů nebo nákup
elektromobilů, na které město Beroun získalo v letošním roce dotaci.
Studenti dále poukázali na nedostatek odpadkových košů v některých
lokalitách, například v nově vznik-

lém parku u berounských hradeb.
„Děkujeme za váš podnět, kterým
se budeme rozhodně zabývat. Zajistíme revizi počtu odpadkových
košů ve městě,“ reagoval starosta.
Studenti gymnázia se mimo jiné
zajímali i o možnosti studentských
slev v rámci městských zařízení například kina. „Všechny podněty vítáme. Jsme rádi, že se studenti aktivně

palčivějším problémem je doprava.
„S výstavbou nových bytů v areálu
bývalých kasáren a Tiby provoz v Berouně ještě více zhoustne. Brzy se
dopravní kapacita zaplní, co potom?
Je potřeba dostat lidi z aut do MHD,
na kola,“ uvedl jeden z přítomných.
Město tento problém průběžně řeší.
Vše je ale vázáno na integraci dopravy.
pokračování na straně 2

Berounsky advent

Pozvánka
n Berounští zastupitelé se sejdou
na posledním veřejném zasedání
ve středu 13. prosince od 15 hodin v sálu Kulturního domu Plzeňka. Na programu zastupitelstva
bude mimo jiné schvalování rozpočtu na rok 2018. Celý program
zasedání najdete na webových
stránkách města. n

zapojili do programu rozvoje města
a je vidět, že jim není budoucnost
města lhostejná,“ shodli se Ivan Kůs
s Michalem Mišinou.
Odpoledne se s programem rozvoje města do roku 2030 seznámila
veřejnost. A i zde se po představení
projektu řešily konkrétní problémy,
které trápí Berouňany v jejich každodenním životě. Jak se ukázalo, nej-

2017

n Přichází poslední, pro mnohé nejkrásnější měsíc v roce. Město Beroun společně s Městským kul-

turním centrem i v letošním roce připravuje řadu zajímavých akcí a možností, jak příjemně prožít
období adventu a vánočních svátků. Program Adventu na Husově náměstí stejně jako další zajímavé tipy, jak si užít sváteční čas v Berouně, najdete uvnitř listu. Nepodléhejte shonu a vyberte si
z pestré nabídky koncertů, vydejte se s dětmi bruslit nebo se svézt na kolotoči. Město Beroun přeje
všem obyvatelům šťastné a pokojné vánoční svátky. n

Pozor! Parkoviště za komunitním centrum končí. Kam s autem?

P

arkoviště na pozemcích Crestylu v prostorách bývalých kasáren je od 1. prosince definitivně uzavřené. Soukromý investor, kterému
plocha patří a který zde doposud
po dohodě s městem umožňoval
parkování zdarma, postupně začne
s bytovou výstavbou. Na tuto skutečnost upozorňovala radnice veřejnost
průběžně od července. Skončilo tak
poslední velké bezplatné parkoviště
v širším centru Berouna.. Zbývají už
jen menší plochy, například v pro-
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storu bývalého autobusového nádraží a v ulici U Archivu, a placená
parkoviště.
Parkoviště v Berouně nabízejí
dostatečnou kapacitu míst. „Město
Beroun v centrální části již v minulosti zvolilo koncepci placených parkovišť, která má regulační efekt, a to
čím blíže k centru, tím dražší dlouhodobé stání a levnější krátkodobé.  
Jedině tímto způsobem je možné
zajistit příjezd zákazníků k obchodníkům a službám v centru. Navíc od-

klon aut do okrajových částí snižuje
dopravní zatížení v centru města.
Velké neplacené parkoviště do jisté
míry celý koncept znehodnocovalo,“
uvedl místostarosta Michal Mišina.
Pro dlouhodobé stání mohou řidiči využívat například ekonomicky
dostupné parkoviště P+R u vlakového a autobusového nádraží za denní
sazbu 20   Kč nebo parkovací dům
U Černého koně, kde při stání nad
tři hodiny v pracovní den zaplatí 50
Kč/den. Zájemci si mohou pořídit

také měsíční, čtvrtletní nebo roční
parkovací kartu na vybrané parkoviště. Nejlevněji vyjde parkovací
dům, kde za měsíční stání lidé zaplatí 1 100 Kč, za čtvrtletní 2 500 Kč
a za roční 9 000   Kč. O parkovací
karty mohou zájemci žádat celoročně, a to každé pondělí v úředních
hodinách od 8:00 do 17:00 v budově
Policie ČR v Tyršově ulici. Formuláře
žádostí o parkovací karty je možné
stáhnout na webu města.
pokračování na straně 2
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Pozor! Parkoviště za komunitním
centrum končí. Kam s autem?

n Starosta Berouna Ivan Kůs a architektka města Dana Vilhelmová při
veřejném projednávání programu rozvoje. n

dokončení ze strany 1
Bohužel se městská policie již
setkala s paděláním těchto karet.
Pomocí nového systému kontroly
ale mohou strážníci velmi rychle
podvodníky odhalit. Kromě samotného finančního postihu takové osoby čeká i další trest. Vystavují se totiž riziku, že pokud v dalším
roce zažádají o vydání parkovací
karty, nebude jim vydána.
Do budoucna Beroun připravuje výstavbu dalšího parkoviště P+R  v lokalitě Na Podole „Již
jsme získali pozemky a příští rok

bychom mohli začít s realizací.
Dále připravujeme ve spolupráci
s hlavním městem integraci dopravy, čímž se zlepší dostupnost
městských i příměstských autobusových linek. Dojíždění za prací pak bude mnohem jednodušší
a levnější. Všechna města u nás
i ve světě se snaží omezit dopravní zátěž. Dojíždění autem je pohodlnější záležitost, která ale něco
stojí. Chápu, že mít něco zdarma
je vždy příjemnější, ale v současné situaci to bohužel není možné,“ dodal Michal Mišina. n

Kde a za kolik v Berouně zaparkujete?
Název parkoviště

n Studenti Gymnázia J. Barranda připravují své náměty pro rozvoj Berouna. n

Studenty i veřejnost nejvíc
trápí přetížená doprava
dokončení ze strany 1
I další dotaz směřoval k autobusové dopravě, konkrétně
k chybějícím zastávkám v nových
obytných lokalitách, například
Na Paloučku. „Počítáme s tím.
Poté, kdy se v rámci integrované
autobusové dopravy vytýčí hlavní
trasy spoje Praha – Zdice, dotvoříme nové linky tak, abychom
autobusy přiblížili lidem v těchto

nových lokalitách,“ vysvětlil situaci Ivan Kůs.
Na jednání s veřejností padly
další podnětné nápady, kterými
se budou tvůrci programu rozvoje
města Beroun zabývat a zpracovávat. Konečnou verzi pak bude
schvalovat rada a následně zastupitelstvo města. Projekt si také
můžete prohlédnout na webových
stránkách města. n

Cena parkovného
Kapacita
Po-Pá: První půlhodina 10 Kč,
do prvních 3 hodin 15 Kč,
Parkovací dům
nad tři hodiny 50 Kč/den,
158 míst
U Černého koně
So 7:00 - 13:00 15Kč/hod., So
od 13:00, Ne a svátky: 2 Kč/hod.
Denní sazba 20 Kč/24 hod.
185 míst
P+R u nádraží
15 Kč/30 min. pro první hodinu,
93 míst
Husovo náměstí
dále 50 Kč/hod.
5 Kč/30 min. pro první hodinu,
118 míst
Kasárna I - Knihovna
dále 20 Kč/hod.
Prvních 30 min. 5 Kč, první
155 míst
Boškův statek
hodina 10 Kč, každá další 15 Kč
Prvních 30 min. 10 Kč, první
22 míst
Nám. Marie Poštové
hodina 20 Kč, každá další 35 Kč
Prvních 30 min. 10 Kč, první
47 míst
Medicentrum
hodina 20 Kč, každá další 35 Kč
Prvních 30 min. 10 Kč, první
38 míst
Na Příkopě
hodina 20 Kč, každá další 35 Kč
20 Kč/hod.
16 míst
Wagnerovo nám.
20 Kč/hod.
44 míst
Karly Machové
Po-Pá 8:00 - 16:00 5Kč/hod.
75 míst
Policie Beroun
Po-Pá 8:00 - 16:00 5Kč/30 min.
31 míst
Finanční úřad
první 2 hodiny, dále 20 Kč/hod.
Pozn.: Doba placeného stání není-li uvedeno jinak: Po-Pá 7:00 - 18:00,
So 7:00 - 13:00

Řešíme jižní obchvat města Beroun

V

rámci připravovaného krajského investičního záměru
na výstavbu tzv. jižního obchvatu,
který by odklonil dopravu z frekventované Plzeňské ulice mimo
centrum Berouna, schválila Rada
Středočeského kraje investiční záměr - „III/11533 Beroun,
okružní křižovatka“ v předpokládaných nákladech 19,7 milionu
korun.
Nový kruhový objezd, který
bude součástí obchvatu, vznikne
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při sjezdu z dálnice D5 poblíž čerpací stanice OMV. Jméno projektanta by mělo být známo do konce listopadu.
Na jaře příštího roku by měla
být zahájena stavba zhruba kilometrové přeložky silnice II. třídy
v Králově Dvoře, začne tak první
etapa dlouho plánovaného obchvatu obou měst. Předpokládané náklady na stavbu nové silnice
se pohybují kolem 43 milionů korun a kraj je chce hradit z IROP. n

n Za celodenní parkování v parkovacím domě zaplatí řidič 50 korun. n
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V Mateřské škole na Závodí
se otevřela nová přístavba

J

ednou z letošních investic
do školních zařízení byla
přístavba Mateřské školy Vrchlického v Berouně – Závodí. Zaměstnankyně mateřinky se tak
konečně dočkaly rozšíření zázemí, kde je dostatečný prostor pro
ředitelnu, kancelář i místnost pro
učitelky.  
„Investice do přístavby si

n Místostarosta Berouna Michal
Mišina s ředitelkou mateřské školy
Hanou Hrabákovou. n

z městského rozpočtu vyžádala
částku 1,2 milionu korun. Personál mateřské školy dosud neměl
žádný vyhovující prostor pro zázemí,“ konstatovali při prohlídce
nové přístavby starosta Ivan Kůs
a místostarosta Michal Mišina.
Kromě zmíněných místností byla
vybudovaná i nová koupelna se
sprchovým koutem.
Ředitelka mateřské školy
Hana Hrabáková při schůzce
s představiteli města představila
své vize do blízké budoucnosti.
„V kuchyni bychom potřebovali
nový sporák, ten dosavadní je již
ve špatném stavu. Vaříme nejen
pro děti, ale i pro místní seniory.
Denně vydáváme přes sto obědů pro důchodce,“ konstatovala
Hana Hrabáková.   Dále plánuje
další přístavbu mateřinky. V té by
tentokrát měla vzniknout herna
a pracovna pro děti. n

Žáci kráčejí po stopách svých předků,
škola zrekonstruovala původní dlažbu

P

ři rekonstrukci podlah na Základní škole Komenského
na Závodí, která se uskutečnila v letošním roce, se podařilo zachránit
a obnovit původní dlažbu. Žáci tak
doslova kráčejí ve stopách svých
předků.
Původní dlažbu zakrývalo několik desetiletí lino, které se v průběhu
prázdnin strhlo. Pak začalo náročné
čištění dlaždic, až se nakonec dostavil výsledek. „Máme radost, že
se nám podařilo dlažbu zachránit.
Utváří duch celé budovy. Pochází
z roku 1908 – 1909, kdy byla škola
otevřena, obdobnou dlažbu najdete v Průmyslovém muzeu v Praze,“
upozornila ředitelka školy Hana
Kozohorská. Podle jejích slov je tato
dlažba téměř nezničitelná a má lepší
protiskluzové vlastnosti než napří-

klad lino. Odpovídá tak potřebným
normám.
Obnova
původní
podlahy
v prvním patře školy byla jen jednou z letošních aktivit, které vedly
ke zlepšení prostředí a vybavenosti
školy. „Ve vestibulu druhého stupně
je položená nová podlaha. Repasovali jsme dveře a nově se instalovalo
elektrické zařízení, takže vchod je
nyní na čip. Nově jsme vymalovali,
opravili štuk. Vymalováno je také
v učebnách i na chodbách, vyměňovali jsme osvětlení a některá střešní
okna,“ uvedla Hana Kozohorská. Seznam oprav, které se ale v Základní
škole Komenského letos podařilo
udělat, je mnohem delší. Nakoupil
se například i nový nábytek nebo
tabule. Celkové náklady přesáhly
milion korun. n

n V listopadu stavební firma dokončila už jen drobné úpravy a most se
opět celý otevřel veřejnosti. n

Oprava mostu u Venediku skončila

R

ekonstrukce mostu přes Berounku u hotelu Venedik v polovině listopadu skončila. Oproti
původním předpokladům práce
nakonec trvaly déle.  Důvodem byl
stav mostu, který byl ve výrazně horším stavu, než se původně
očekávalo. „Při odstraňování poškozeného betonu v rámci sanace
mostní konstrukce se ukázalo, že
nosná výztuž je vlivem koroze narušená i v místech, kde povrch ne-

vykazoval vnější známky poškození.
Bylo proto nutné přikročit k zásadnějším opravám, které byly důležité
ze statického hlediska,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina.
Železobetonový most, který
je součástí tzv. berounských Benátek, je jedním z nejstarších
ve středních Čechách. Pochází
z roku 1913 a původně byl určen
i pro automobilovou dopravu.
Nyní slouží jako lávka pro pěší. n

Středočeský kraj schválil dodavatele
rekonstrukce ulice Plzeňská

R

ada Středočeského kraje
na svém jednání 13. listopadu schválila dodavatele
na rekonstrukci silnic Plzeňská
v Berouně a Jungmannovy ulice
v Králově Dvoře. Dlouho plánovaná oprava hlavní berounské
silniční tepny včetně výstavby
tří kruhových objezdů bude stát

131 milionů korun. Investorem
je Středočeský kraj, který bude
stavbu spolufinancovat z IROP
a státního rozpočtu. Město Beroun by se mělo na této rekonstrukci podílet částkou 270 tisíc
korun a Králův Dvůr 2 miliony
korun. Stavební práce budou
zahájeny v příštím roce. n

Vzkaz budoucím generacím

P

ři opravě Plzeňské brány dělníci objevili kovovou schránku, která vydala písemnosti, mince
a bankovky z 18. až 20. století.
Město Beroun nechalo vyrobit dvě
nové schránky, do kterých se mince
i písemnosti vrátily a přidalo se i několik současných artefaktů. Budoucí
generace tak v báni Plzeňské brány
objeví také současnou měnu, dobový tisk i dopis budoucím generacím.
Ten byl ve Státním okresním archivu
v Berouně opatřen pečetí. n

Informace pro zájemce o kulturní a sportovní dotace

n Opravená původní dlažba v Základní škole Komenského. n
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n Nezapomeňte včas zažádat o sportovní nebo kulturní dotace. Zájemci o kulturní dotace musí žádost dodat do 4. prosince do 16:00.
Žádosti o sportovní dotace musí být podány v termínu od 15. ledna
do 31. ledna do 16:00. Semináře ke sportovním dotacím se budou
konat 6. prosince od 18:00 ve velké zasedací místnosti a 10. ledna
také od 18:00 na stejném místě.. n
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Nová skupina pro dotace chce připravit co nejvíce projektů

Z

ačátkem listopadu svolal starosta Ivan Kůs pracovní skupinu pro dotace. Její členové se
budou scházet pravidelně k projektům města, na které je možné
získat dotace.
„Investiční akce, u nichž předpokládáme financování z dotací,
jsou vázány na vypsání dotačních
výzev. Naším cílem proto je mít
naše projekty připravené tak, aby
v okamžiku vypsání vhodného dotačního titulu bylo možné hned
podat žádost. Dotace jsou často
vypisovány nahodile v rozporu
s vyhlášenými harmonogramy
a termíny pro podávání žádostí
jsou časově tak omezené, že pokud bychom neměli připravenou
projektovou dokumentaci a zahájeno stavební řízení, neměli bychom pak možnost se o finanční
prostředky z dotací ucházet,“ vysvětlil hlavní důvod vzniku nové

pracovní skupiny starosta Ivan
Kůs.
Odbor územního plánování
a regionálního rozvoje připravil
zásobník investičních akcí, které
patří mezi priority města a přitom je u nich předpoklad, že pro
ně v příštích letech bude vypsána
vhodná dotační výzva. „Zároveň
jsme je rozdělili do kategorií podle možností financování,“ uvedla
vedoucí odboru Dana Vilhelmová,
která vznik pracovní skupiny velmi
vítá. Podle ní je totiž při přípravě
projektů nejdůležitější spolupráce
všech odborů města a vzájemné
předávání informací k průběhu
a postupu příprav, ať už jde o projektovou přípravu, průběh správních řízení, stav projektových
žádostí či kontrolu plnění úkolů
a dosažených mezníků.
Přestože v zásobníku je uvedeno bezmála padesát investičních

Okénko partnerských měst
Starosta Goslaru poděkoval za finanční pomoc

S

tarosta Goslaru Oliver Junk poděkoval starostovi Berouna Ivanu
Kůsovi, radě a zastupitelstvu, za dar 1 tisíc euro na likvidaci škod
po letošní povodni. „Zde se ukazuje, že partnerství našich měst nespočívá jen na papíře, nýbrž je životaschopné a v krizových situacích
jsme zde jeden pro druhého. Jménem vedení města, rady města a především obyvatel města Goslaru, bych rád tímto vyslovil naši hlubokou
vděčnost a spojenectví. Též v rámci našeho poděkování pomocnicím
a pomocníkům, kteří nás při této přírodní katastrofě podpořili, jsem
ocenil tuto velkorysou pomoc města Berouna a následně jsem v rámci
tiskové zprávy poukázal na další nabídky pomoci z města Berouna. My,
obyvatelky a obyvatelé města Goslaru, jsme hrdi na partnerství obou
našich měst,“ uvedl ve svém děkovném dopise Oliver Junk.

Čestný občan Burkhard Siebert na Talichově Berounu

V

elký dojem zanechal na členech delegace z Goslaru poslední koncert Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. Zástupci
německého partnerského města v čele s čestným občanem Berouna
Burkhardem Siebertem nešetřili na Pěvecký sbor Masarykovy univerzity
chválou. Po skončení koncertu si ještě živě s hudebníky povídali. n

n Burkhard Siebert se starostou Ivanem Kůsem na koncertu Talichova
Berouna. Foto Alena Šustrová. n
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akcí, které by město potřebovalo
zrealizovat, ne všechny mají šanci
na získání dotace. Vhodný dotační titul je reálný zhruba u třiceti
z nich. „Momentálně z dotací
financujeme zpracování studií
na řešení veřejných prostranství
Hvězda, parku Homolka, městské památkové zóny a od Štulovny k brodu. Byla zadána územní
studie jižní paralelní komunikace
Beroun, kde by vytvoření přeložkové trasy silnice II/605 výrazně
pomohlo ke zklidnění dopravy
v centru města. Zpracovává se také
územní studie krajiny pro celý
berounský správní obvod. Dotaci
jsme dostali rovněž na nákup tří
elektromobilů. Podali jsme žádost
na zateplení mateřské školy Pod

Homolkou, přístavbu pavilonu
odborných učeben na 2. ZŠ Preislerova a z dotace bychom chtěli
řešit vybudování podzemních kontejnerů v centru,“ doplnila Dana
Vilhelmová.
Město se chce i v příštích letech soustředit na další navýšení
školních a předškolních kapacit.
Mezi prioritními projekty dále
patří výstavba záchytného parkoviště Na Podole, odkanalizování
městské části Zavadilka, rekonstrukce Městské knihovny, optimalizace světelné signalizace či
rekonstrukce staticky narušené
lávky přes dálnici D5. Jejich realizace bude záviset na získané dotaci či na možnostech městského
rozpočtu. n

Velkoobjemový odpad k popelnicím nepatří

M

ěstská policie v rámci své
pravidelné činnosti kontroluje i nepořádek kolem kontejnerových stání především na sídlištích.
Často zde lidé totiž zakládají černé
skládky. Velkoobjemový odpad totiž k popelnicím nepatří, občané
tak porušují zákon a městskou
vyhlášku. U kontejnerů se často
objevuje suť, překližky a další
stavební materiál z rekonstrukce
bytu, ale i nábytek. V listopadu se
strážníkům podařilo dopadnout
muže, který u kontejneru na Třídě
míru odkládal staré postele. Muže
nyní čeká správní řízení, ve kterém za porušení obecně závazné

vyhlášky o nakládání s odpadem
může dostat pokutu až ve výši 50
tisíc korun. Velkoobjemový odpad
mohou lidé odvézt sami do Ekodvora nebo si zajistit odvoz, který
nabízí společnost AVE.cz. n

Strážníci pokračují v měření rychlosti,
rozdali už desítky pokut
n Také v měsících
říjen a listopad
městská
policie
prováděla měření
rychlosti ve vybraných lokalitách.
„Za uplynulé dva měsíce jsme zaznamenali dvacet přestupků, kdy
řidiči překročili rychlost do 20 km/
hod. Nejvyšší naměřená rychlost
pak byla zjištěna v ulici Na Máchovně, kde řidič jel 76 km/hod. Muži
byla udělena pokuta a přišel také
o body,“ uvedl velitel strážníků Alexandr Scherber.
n Strážníci mají  od listopadu nový
informační systém, který zefektivní
jejich práci. Pomocí nového programu se kromě jiného mohou nově
spojit s Centrálním registrem vozidel, novinka jim usnadní také kontrolu osob, zda nejsou v pátrání či
zda se nejedná o recidivistu.
n V listopadu se městská policie

dvakrát postarala o odchyt dobytka,
pokaždé v lokalitě Na Máchovně.
Poprvé si strážníci museli poradit
s ovcemi, které se jim podařilo zahnat zpátky do ohrady.  Podruhé se
zaběhly krávy. V tomto případě se
strážníkům podařilo zkontaktovat
majitele a ten si dobytek zahnal a zabezpečil.
n Ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Beroun a Hořovice prováděli strážníci kontroly
průjezdnosti silnic na berounských
sídlištích. Často totiž řidiči parkují
tak, že v případě potřeby by se velké
hasičské vozy ke svému cíli neměly
šanci dostat. Žádné extrémní problémy zjištěny nebyly, ale přesto
se strážníci a hasiči setkali s řadou
vozidel, které by průjezdnost ztížily.
Tito řidiči pak za stěrači svých vozů
našli informaci o tom, že svým špatným parkováním ztěžují průjezd hasičům. n
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Z radnice bude znít
od prosince zvonkohra
O

d prosince se obyvatelé a návštěvníci města dočkají zajímavé novinky. V pravidelných intervalech totiž bude na Husově náměstí
znít ze zvoničky berounské radnice
zvonkohra. Novinku přiblížil starosta
Ivan Kůs: „Chceme vytvořit v Berouně
tradici, jejíž smyslem je zpříjemnit
lidem pobyt ve městě. Zvonkohra je
součástí Programu regenerace městské památkové zóny, který schválilo
zastupitelstvo. Zvonkohra utváří charizma řady českých měst a Beroun se
nyní k nim přidává.“
Zvonkohru lidé na Husově náměstí uslyší poprvé v pondělí 4. prosince. Od tohoto data již bude znít
vybraná skladba pravidelně, a to
vždy v 10:00, 15:00 a 18:00. „Pro

začátek jsme vybrali skladbu Vlastenecké hory – Čechy krásné, Čechy
mé. Autorem hudby je Josef Leopold
Zvonař, rodák z nedalekého Kublova. Nicméně pro zvonkohru bude
možné vybírat i jiné skladby. Například v příštím roce bychom v období
adventu chtěli hrát koledu,“ dodal
Ivan Kůs.
Kromě zvonkohry se v centru
Berouna budou na konci listopadu
instalovat dva nové okruhy rozhlasového systému, konkrétně na Husově
náměstí a Náměstí Joachima Barranda. V budoucnu tak bude možné
využívat jen vybraný okruh městského rozhlasu. Beroun této možnosti
využije například při různých kulturních akcích. n

Program:

Vánoční a novoroční provoz aquaparku Tipsport laguna
Datum
23. 12.
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. 12.
28. 12.
29. 12.
30. 12.
31. 12.
1. 1.
2. 1.

Bazén
8:00 - 22:00
zavřeno
zavřeno
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 22:00
8:00 - 14:00
14:00 - 22:00
10:00 - 22:00

Kolotoč na Husově náměstí
Provoz od 3. do 22. 12.
pondělí
14:00 - 18:00
úterý
14:00 - 18:00
středa
14:00 - 18:00
čtvrtek
14:00 - 18:00
pátek
14:00 - 18:00
sobota
10:00 - 18:00
neděle
14:00 - 18:00

Koutek se zvířátky

Relax a bisto
10:00 - 21:30
zavřeno
zavřeno
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 21:30
10:00 - 14:00
14:00 - 21:30
10:00 - 21:30

Laguna klub
10:00 - 22:00
zavřeno
zavřeno
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 22:00
10:00 - 14:00
14:00 - 22:00
10:00 - 22:00

Bruslení
na zimním stadionu

R

ozpis hodin veřejného
bruslení na měsíc prosinec najdou zájemci na webových
stránkách www.berounskasportovni.cz. Aktuální termíny jsou
zveřejňovány
vždy na 14 dní
dopředu.  n

Adventní koncert Farní charity Beroun

V

kostele sv. Jakuba 17. prosince od 15:00 vystoupí skupina Solideo
v rámci adventního koncertu Farní charity Beroun. Těšit se můžete
na hudbu gotickou, renesanční a barokní. Akce se koná s finanční podporou města Beroun. n

Provoz od 4. do 23. 12.
pondělí
14:00 - 18:00
úterý
14:00 - 18:00
středa
14:00 - 18:00
čtvrtek
14:00 - 18:00
pátek
14:00 - 18:00
sobota
10:00 - 18:00
neděle
14:00 - 18:00

Umělé kluziště
Provoz od 3. 12. do 1. 1.
denně
10:00 - 15:00
16:00 - 20:00
24. 12.
10:00 - 15:00

www.mesto-beroun.cz
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Tvořivé dílny v muzeu
pro školy i veřejnost

M

uzeum Českého krasu pořádá v období adventu doprovodný program. Tvořivé dílny
se budou konat ve středu 6., 13.
a 20. prosince a budou se skládat
z pečení perníčků, výroby textilních postaviček (převážně andílků) a komentované prohlídky

výstavy „Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech
našich předků“, která na sebe
také vezme vánoční podobu.
Na tvořivé dílny je nutné se předem objednat u Petry Zeidlerové
na tel.: 601 374 208 nebo produkce@muzeum-beroun.cz. n

Hledáme šikovné ručičky!

R

ádi si doma tvoříte či vyrábíte? Chcete své nadšení sdílet s dalšími nadšenci? Chcete ukázat, co umíte a podělit se o své dovednosti s ostatními? U nás můžete! Stačí se předem přihlásit na e-mailu
studovna@knihovnaberoun.cz nejpozději do 4. prosince. Prodejní
výstava šikovných ručiček se uskuteční v Městské knihovně Beroun
ve středu 13. prosince od 13:00 do 17:00. n

Vánoční bohoslužby

Ř

ímskokatolická farnost zve
na bohoslužby pořádané
v období Vánoc. V kostele sv.
Jakuba se konají v následujících
termínech:
n Neděle 24. prosince
v 10:00, 16:00 a 23:00
n Pondělí 25. prosince v 10:00
n Úterý 26. prosince v 10:00

www.mesto-beroun.cz

Vánoční zpívání
Na Dědu

N

a první svátek vánoční se již
po dvaadvacáté uskuteční
tradiční setkání Na Dědu. Kapela Vodáci zahraje koledy, těšit se
můžete na přátelskou, sváteční
atmosféru. Začátek akce je naplánován na 14:00. Všichni jsou
srdečně zváni.  n

Bavlněné „bílé“ Vánoce
A

tmosféra letošního adventu
a Vánoc v Muzeu Českého
krasu se ponese v duchu právě
probíhající výstavy „Za bílým
zlatem aneb bavlna a její využití
v domácnostech našich předků“
s přihlédnutím k historii bavlnářství v Berouně. Naše babičky s oblibou háčkovaly vánoční
ozdoby z bavlněných přízí, stoly
pokrývaly bavlněnými ubrusy
a prostíráním s tištěnými vánočními motivy, místnosti zdobily
závěsnými textilními kalendáři,

překvapující různorodostí námětů. Textilní návrháři hýřili nápady při vytváření co nejoriginálnějšího potisku na vánoční téma.  
To vše je v muzeu k vidění
a vystavené poklady nemají jenom připomínat křesťanský
svátek, ale také dovednosti, um
a kreativitu uplatňovanou v textilní výrobě. V muzeu bude také
prodáván ubrus s vánočním potiskem, připravený u příležitosti
konání výstavy o bavlně. Dana
Hradilová n
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 18. 10. 2017
RM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města na rok 2017 spolku Babybox pro odložené děti - STATÍM, z. s., ve výši 20 000,- Kč na výrobu a na instalaci
babyboxu pro odložené děti, a to s využitím výjimky z Obecně závazných zásad poskytování finančních příspěvků - dotací na aktivity v sociálně - zdravotní
oblasti ve městě Beroun v souladu s bodem III/9, a s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Beroun a výše uvedeným žadatelem.
RM schvaluje Plán činnosti komise zdravotnictví sociálních věcí pro rok 2018.
RM bere na vědomí zápis č. 04/2017 zjednání Komise zdravotnictví a sociálních
věcí, konaného dne 10. 10. 2017.
RM ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v součinnosti s vedoucími odboru OMI a UPRR zahájit práce na zpracování věcného záměru
rekonstrukce podkroví Komunitního centra (Bezručova 928, Beroun) a tuto
činnost koordinovat.
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města na rok 2017 Klubíčku
Beroun, z.ú., na nákup a instalaci venkovního požárního schodiště z důvodu
nesplněných všeobecných podmínek pro poskytnutí dotace.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace na „Dopravní výchovu a využití dětského dopravního hřiště“ v roce 2017 z rozpočtu města Beroun organizaci Centrum služeb pro silniční dopravu s. p. o., ve výši 20.000,- Kč a dále s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí, v předloženém znění.
RM schvaluje Program pro poskytování dotací na kulturní činnost ve městě
Beroun v roce 2018, v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit uveřejnění Programu pro poskytování dotací
na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2018 na úřední desce Městského
úřadu Beroun a uveřejnění formuláře žádosti o dotaci na webových stránkách
města Beroun. Dále ukládá Komisi pro kulturu a kulturní dotace Návrhy na poskytování dotací podle Programu pro poskytování dotací na kulturní činnost
ve městě Beroun v roce 2018 v jednotlivých případech předkládat radě města
včetně stručných zdůvodnění.
RM bere na vědomí zápis č. 6/2017 ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní
dotace Rady města Beroun, konaného dne 5. 10. 2017.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2017 ze zasedání Komise pro výchovu a vzdělávání (školské komise) Rady města Beroun, konaného dne 2. 10. 2017.
RM jmenuje členy školských rad příspěvkových organizací - základních škol zřizovaných městem Beroun dle předloženého návrhu na funkční období od 1. 12.
2017 do 30. 11. 2020.
RM povoluje výjimky z počtu dětí ve třídě na školní rok 2017/2018 pro Mateřskou školu Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154 podle předloženého
návrhu.
RM povoluje výjimku z počtu žáků na školní rok 2017/2018 pro Jungmannovu
základní školu Beroun, Plzeňská 30 ve třídě 5. B na 31 žáků ve třídě podle
předloženého návrhu.
RM souhlasí s rozdělením příspěvku na plavecký výcvik mateřských a základních škol dle předloženého návrhu pro Jungmannovu základní školu Beroun,
Plzeňská 30, 2. základní školu a mateřskou školu, Beroun, Preislerova 1335 40 000,- Kč, Základní školu Beroun, Wagnerovo náměstí 458, Základní školu,
Beroun - Závodí, Komenského 249, Mateřskou školu Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154 a Mateřskou školu Vrchlického 63, Beroun –dle předloženého
návrhu.
RM bere na vědomí Zápis č. 6/2017 ze zasedání Komise pro sport a sportovní
dotace Rady města Beroun, konaného dne 23. 8. 2017.
RM bere na vědomí Zápis č. 7/2017 ze zasedání Komise pro sport a sportovní
dotace Rady města Beroun, konané dne 2. 10.2017.
RM souhlasí s poskytnutím dotace HC Berounští medvědi. z.s ve výši 24 000,Kč na akci - „Tréninkový kemp s následným turnajem staršího dorostu“ konaný
ve dnech 18. - 20. 12. 2017 a 21. - 22. 12. 2017 a s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s poskytnutím dotace TC R.A. K., z.s ve výši 25 000,- Kč na akci „Reprezentace města Beroun na MS v roce 2017“, která se uskuteční 21. - 25.
11. 2017 v Riese a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM bere na vědomí informaci, že v termínu pro podání nabídek do Veřejné
soutěže o nejvhodnější nabídku na „Pacht sloupů veřejného osvětlení a samostatného sloupku ve vlastnictví města Beroun“ město Beroun, jako vyhlašovatel, neobdrželo žádnou nabídku a souhlasí s tím, aby správu a provoz
komerčních směrníků převzala od 1. 1. 2018 společnost Parkování Beroun
s. r. o.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout pozemek p.č. 164 v k.
ú. Zdejcina, jehož součástí je stavba bez čp/če, za minimální cenu 10. 000,- Kč/
rok, za účelem využití jako garáž a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat část pozemku p.č. 1472/29
v k. ú. Beroun o výměře 139 m, podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
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RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemek p.č. 1278 v k. ú.
Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic a zajištění realizace
tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemků p.č. 1279/21 a p.č. 1279/22 v k. ú.
Beroun do vlastnictví uvedeného žadatele za celkovou kupní cenu 36. 000,- Kč.
RM bere na vědomí informaci o plnění závazků nájemce z nájemní smlouvy
na pronájem obřadní kaple na hřbitově v Berouně a souhlasí se zveřejněním
obecného záměru města pronajmout stavbu bez čp/če - obřadní kaple na pozemku st. 885 v k. ú. Beroun, na hřbitově v Berouně.
RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 209/14 v k. ú.
Beroun.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 9 k nájemní smlouvě ze dne 2. 1. 2009,
ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Beroun jako pronajímatelem a společností AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o jako nájemcem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě ev. č. 0003/2017/
PRIK/KT ze dne 20. 12. 2016 mezi městem Beroun jako příkazcem a Parkováním Beroun s. r. o jako příkazníkem, v předloženém zněni.
RM schvaluje ceník za pronájem prodejního místa a za rezervaci prodejního místa na tržišti Husovo náměstí, Beroun, v předloženém znění a zároveň Provozní
řád tržiště Husovo náměstí, Beroun, v předloženém zněni.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na část budovy bez čp/če, technického vybavení, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k. ú. Beroun - garážového
stání v dolním patře této budovy, s uvedenými žadateli za účelem parkování automobilu, za cenu 1. 500,-Kč/měsíc, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
dobou, s účinností smlouvy od 1. 12. 2017.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě
o pronájmu a provozovaní vodohospodářského majetku v městské části Zdejcina ev. č. 0270/2013/NA3/OMI ze dne 23. 5. 2013, ve znění dodatku č. 2 ev. č.
0456/2016/NA3/OMI dne 12. 12. 2016 se společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s, jehož předmětem je prodloužení platnosti této smlouvy na dobu
určitou - do doby kolaudace akce „Vodovod Zdejcina - rozvody vody“, v rozsahu
dle projektové dokumentace, zpracovanou firmou PROJEKT IV s. r. o. a ukládá
vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usneseni.
RM souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu pozemku ev. č. 0306/2017/NA3/
OMI na pronájem prodejního stánku umístěného na pozemku p.č. 60/1 v k. u.
Beroun, uzavřené se společností SB s. r.o. a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajistit podání výpovědi nájemci.
RM souhlasí s pronájmem částí pozemků p.č. 2306/15, p.č. 9/1, p.č. 9/2, p.č.
1879/1, p.č. 868/9, p.č. 868/1, p.č. 868/2, p.č. 868/31 vše v k. ú. Beroun,
za účelem natáčení dne 10. 11. 2017 a s uzavřením smlouvy o nájmu mezí
městem Beroun jako pronajímatelem a společností NEW WAWE location s. r.o.
jako nájemcem, za cenu 20. 000,- Kč/lokalita/den.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2017 ze zasedání Komise životního prostředí
Rady města Beroun, konaného dne 23. 9. 2017.
RM souhlasí s účasti navržených osob na akci „Víkend partnerských měst“ v Goslaru v uvedeném složení.
RM bere na vědomí rezignaci pana Jana Miltnera na členství v Komisi životního
prostředí na vlastní žádost.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 1. 11. 2017
RM souhlasí s „Operačním plánem zimní údržby místních komunikací, chodníků
a veřejných prostranství v zimním období 2017-2018“ v předloženém znění
RM bere na vědomí zápis č. 2/2017 ze zasedání komise dopravy ze dne 11. 10.
2017
RM odvolává Mgr. Veroniku Kučerovou z Komise pro prevenci kriminality Rady
města Beroun a jmenuje Bc. Lenku Pethóovou, DiS. členkou komise pro prevenci kriminality Rady města Beroun.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2017 Komise pro prevenci kriminality Rady města
Beroun.
RM odvolává tyto členy Povodňové komise města Beroun: Jana Baláže, Stanislava
Boháče, Bc. Sabinu Filipovou, Alenu Fraňkovou, Ivu Kermesovou, Marka Lamperta,
Pavla Miku, Mgr. Pavla Nováka, Lenku Řezníčkovou, Blanku Svobodovou, Miloslavu Štaflovou, Zdenka Švece, Libuši Ulbrichovou, Mgr. Petra Valtu, Alexandru
Vinšovou a jmenuje nové členy Povodňové komise města Beroun: Ing. Simonu
Boldi, Ing. Marii Bozděchovou, Michaela Gazdu, Vladimíra Holomela, Bc. Renatu Hruškovou, Evu Křížovou, Jana Kyselého, Petru Liškovou, Ing. Michala Mišinu,
Tomáše Peterku, Mgr. Martinu Roztočilovou, Alexandra Scherbera, Mgr. Jitku Soukupovou, Bc. Michaelu Škeříkovou, Štěpánku Švarcovou, Luboše Švihlíka, Adolfa
Tůmu, Ing. Miloslava Dřeše, Filipa Vrbu, Hanu Zárubovou a Michaelu Zítovou.
RM souhlasí s odvoláním pověření (zmocnění) společnosti Technické služby
Beroun, s. r. o. ze dne 12. 8. 2014 v části týkající se vystavování faktur na základě Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů číslo:
OS201420000467, uzavřené dne 12. 8. 2014 mezi městem Beroun a společností EKO-KOM, a. s.,
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RM schvaluje Program pro poskytování dotací na sportovní činnost ve městě
Beroun v roce 2018, v radou města upraveném zněni, ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit zajistit uveřejnění programu pro poskytování
dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2018 na úřední desce
Městského úřadu Beroun a uveřejnění formuláře žádosti o dotace na webových
stránkách města Beroun a s komisí pro sport a sportovní dotace a dalšími sportovními subjekty provést analýzu nákladovosti sportovních subjektů na sportoviště a závěry z ní zohlednit v návrhu na poskytování dotací na sportovní
činnost na rok 2019.
RM ukládá Komisi pro sport a sportovní dotace návrhy na poskytnutí dotací
podle Programu pro poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun
v roce 2018 v jednotlivých případech předkládat radě města včetně stručných
zdůvodnění.
RM bere na vědomí návrh Komise pro sport a sportovní dotace Rady města
Beroun na navýšení dotací na sportovní činnost v roce 2018 o 25 % z důvodu
předpokládaného navýšení počtu žadatelů o dotace o 25%.
RM bere na vědomí zápis č. 8/2017 ze zasedání Komise pro sport a sportovní
dotace Rady města Beroun, konaného dne 16. 10. 2017.
RM stanoví odměny ředitelům právních subjektů - příspěvkových organizací
města MS a ZŠ za 2. pololetí 2017 v uvedené výši.
RM a starosta města souhlasí s poskytnutí Záštity starosty města Berouna nad
akcí „Noc venku“, jejímž pořadatelem je Farní charita Beroun a která se uskuteční v termínu ze čtvrtka 23. na pátek 24. 11. 2017.
RM souhlasí s poskytnutím částky 5 000,- Kč obci Kamýk nad Vltavou na částečné pokrytí provozních nákladů na žákyni Základní školy a Mateřské školy
Kamýk nad Vltavou za rok 2016 a s uzavřením darovací smlouvy s touto obcí.
RM souhlasí s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování hazardních her a s důvodovou zprávou k tomuto návrhu, ukládá vedoucí
Kanceláře tajemníka předložit návrh vyhlášky i s důvodovou zprávou k posouzení jeho zákonnosti odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
ČR a doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku o regulaci provozování
hazardních her podle předloženého návrhu, pokud nebude po posouzení jeho
zákonnosti Ministerstvem vnitra ČR shledán v rozporu se zákonem.
RM souhlasí s upraveným návrhem obecně závazné vyhlášky k zabezpečení
veřejného pořádku a s důvodovou zprávou k tomuto návrhu, ukládá vedoucí
Kanceláře tajemníka předložit návrh vyhlášky i s důvodovou zprávou k posouzení jeho zákonnosti odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra
ČR a doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku k zabezpečení veřejného
pořádku podle předloženého návrhu, pokud nebude po posouzení jeho zákonnosti Ministerstvem vnitra ČR shledán v rozporu se zákonem.
RM doporučuje zastupitelstvu města vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou
se zrušuji některé obecně závazné vyhlášky města Beroun, v předloženém znění
a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Koordinační dohody o spolupráci za účelem stanovení
společného postupu při zabezpečování veřejného pořádku a bezpečnosti na území města Beroun mezi městem Beroun a Policií České republiky, Krajské ředitelství
policie Středočeského kraje, Územní odbor Beroun v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2675/1 v k. ú.
Beroun s uvedeným žadatelem v předloženém znění.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku st. 105/4 v k. ú. Beroun,
za podmínky zřízení bezúplatného věcného břemene chůze a jízdy za účelem
přístupu k pozemku p.č. 6459 v k. ú. Beroun, kontejnerovým stáním na pozemku p.č. 6459 v k. ú. Beroun a přístupu ke strojovně výtahu umístěné v č.
p. 10, která je součástí pozemku st. 105/1 v k. ú a to po dobu 24 hodin denně, na dobu neurčitou, společnosti Comfia, spol. s r.o. za celkovou kupní cenu
72.950,- Kč a náklady spojené s prodejem.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města bezúplatně převést stavbu cyklostezky umístěné na částech pozemků p.č. 938, p.č. 195/6, p.č. 195/14, p.č. 195/15,
p.č. 169/2, p.č. 195/16, p.č. 195/17, p.č. 195/12, p.č. 195/19, p.č. 156/2, p.č.
151, p.č. 170/5 vše v k. ú. Hýskov do vlastnictví obce Hýskov a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č.
2805, p.č. 2803/1 a p.č. 2312/51 v k. ú. Beroun, které jsou ve vlastnictví České
republiky a s nimiž má příslušnost hospodařit Ředitelství silnic a dálnic ČR,
dle předložené situace, mezi městem Beroun a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích p.č.
1104/3 a p.č. 2804 v k. ú. Beroun, které jsou ve vlastnictví společnosti Českomoravský cement, a. s., dle předložené situace, mezi městem Beroun a společností
Českomoravský cement, a. s.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Dodatku č. l ke kupní smlouvě ev. č.
0377/2017/KUP/OMI ze dne 4. 9. 2017 mezi městem Beroun a ČR - Úřadem
práce České republiky v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. l ke smlouvě o poskytování služeb ev. č.
0267/2016/OST/OMI ze dne 20. 7. 2016 mezi městem Beroun a Českými drahami, a. s. v předloženém znění.
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RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu energetického zařízení ze dne 31. 7. 2006, ve znění následně uzavřeného
dodatku č. l ze dne 20. 7. 2007 se společností FTES spol s. r. o., jehož předmětem bude změna pronajatého tepelného zařízení v areálu bývalých „starých
kasáren“ v Berouně a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu ze dne 15. 11. 1995 ve znění
dodatku č. 3. ze dne 22. 9. 2000 a dodatku č. 4 ze dne 1. 8. 2011 na pronájem
říms obou stran mostu - lávky pro pěší č. 241 - 10, přes dálnici D5, uzavřené se
společností Czech Outdoor s. r.o a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajistit podání výpovědi nájemci.
RM souhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 530 v k. ú. Hostim u Berouna,
za účelem natáčení dne 17. 11. 2017 a s uzavřením smlouvy o nájmu mezi
městem Beroun jako pronajímatelem a společností LOCATERS s. r.o., jako nájemcem, za cenu 20. 000,-Kč/lokalita/den, za podmínky složení kauce ve výši 100.
000,- Kč a doložení povolení ke vjezdu do lokality Alkazar od odboru dopravy
a správních agend MěÚ Beroun.
RM souhlasí s podpisem Prohlášení o geometrickém a polohovém určení pozemků mezi městem Beroun a společností GESTORE v. o. s a s uzavřením Smlouvy
o zřízení věcných břemen - služebností mezi městem Beroun jako oprávněným
a povinným ze služebností a společností GESTORE v. o. s., Insolvenční správce
dlužníka: DYNATEL, spol. s r.o., jako povinným a oprávněným ze služebností,
v předloženém znění.
RM vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti
Města Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy s tímto uchazečem
za předpokladu, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka a za cenu
pojištění 978.996,00 Kč bez DPH/rok a ukládá tajemníkovi MěÚ Beroun zajištění
plnění tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis ze zasedání OV Zavadilka, konaného dne 5. 10. 2017.
RM v působnosti valné hromady společnosti Berounská sportovní, a. s. volí
Ing. Vratislava Randu a pana Patrika Brodana, BBA členy dozorčí rady společnosti s účinností od 2. 11. 2017.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu
s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí
v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí 68.

Výdej parkovacích karet v roce 2018

P

řinášíme úřední hodiny pro
výdej parkovacích karet v roce
2018, výdejní místo je stejně jako
v minulých letech v budově Policie ČR, v Tyršově ulici v Berouně.
O parkovací karty pro rok 2018
lze žádat od 2. ledna. n

Úřední hodiny:
Po          8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Út          7:00 - 11:00, 11:30 - 16:30
St          8:00 - 12:00, 13:00 - 17.00
Čt          7:00 - 11:00, 11:30 - 16:30
Pá          zavřeno

Beroun se stal opět cílem filmařů

D

vě berounské lokality zvolil štáb televizního seriálu
Modrý kód pro natáčení dalšího
dílu.  V pátek 10. listopadu se tak
náhodní kolemjdoucí mohli stát
svědky, jak vznikají scény pro oblíbený seriál z lékařského prostředí.
Pro natáčení si tentokrát filmaři
vybrali náměstí Joachima Barranda

a ulici Biřickou a dále autobusové
nádraží.
Město Beroun řeší žádosti o natáčení poměrně často. Proto již
v roce 2011 stanovilo jednotnou sazbu pro filmaře, a to 20 tisíc za jeden
natáčecí den a lokaci. V minulosti se
Beroun velmi často objevoval například v seriálu Pojišťovna štěstí. n
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Audiovizuální ceny TRILOBIT 2018: Slavnostní předávání
cen v Berouně připomene dirigenta Václava Talicha

P

o stopách dirigenta Václava
Talicha se vydá již 31. ročník
předávání děl audiovizuální tvorby
TRILOBIT 2018. Slavnostní večer
filmových ocenění připomene život-

kamer České televize. Vedle oceněných filmových tvůrců a významných hostů vystoupí jako hlavní
aktéři večera moderátoři Martin
Myšička a Vasil Fridrich.

rounský medvídek 2018. V letošním ročníku zhlédne a vyhodnotí
23 titulů určených pro dětského diváka či celou rodinu, tedy projekcemi snímků stráví více než 16 hodin.
Předprodej vstupenek na slavnostní udílení cen a na doprovodný program – odpolední projekci
v kině bude probíhat od 18. prosince výhradně v Městském informačním centru Beroun (311 654 321).
Cena vstupenky je symbolických
160 Kč. Vstupné na Dopoledne s Večerníčky je zdarma. Více informací
na www.mkcberoun.cz. Barbora
Dušková n

Bezpečný nákup

V

n Dětská porota. n
ní příběh jedné z našich největších
dirigentských osobností a zároveň
ikony Berouna. Výroční ceny Českého filmového a televizního svaz
FITES, z.s. budou rozdány v neděli
14. ledna 2018 v Kulturním domě
Plzeňka, potřetí za přítomnosti

Zubní pohotovost
n 2. a 3. 12. MUDr. Denis Kirichenko, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 9. a 10. 12. MUDr. Eliška Svobodová, ordinace Buzuluk – Komárov, tel.:
311 572 389
n 16. a 17. 12. MUDr. Monika Růžičková, Zdice, Čs. Armády 895, tel.:
311 685 674
n 23. 12. MUDr. Aliaksandr Muzychka, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
608 711 181
n 24. 12. MUDr. Zalina Sozieva,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 25. 12. MUDr. Antonín Spal,
Hořovice, K Nemocnici 1106, tel.:
311 559 813
n 26. 12. MUDr. Marcela Srpová,
Hořovice, Fügnerova 389, ALBA, tel.:
311 512 119
n 27. a 28. 12. MUDr. Ekaterina Rumovskaya, Beroun, Plzeňská 32/22,
tel.: 311 513 313
n 29. a 30. 12. MUDr. Jitka Šedivá,, Beroun, Talichova 825, tel.: 311 624 375
n 31. 12. MUDr. Markéta Šedivá,
Beroun, Wagnerovo nám. 1541, tel.:
311 612 291
n 1. 1. MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun, Wagnerovo nám. 1541, tel.:
311 611 241
Pohotovostní služba je v době od 8:00
- 11:00 hodin
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Slavnostnímu večernímu ceremoniálu bude předcházet program pro děti -  tradiční Dopoledne
s Večerníčkem a projekce favorizovaných snímků v Městském kině
Beroun.
Napilno má nyní nejen odborná
porota, ale i dětská porota, která
uděluje „svou vlastní“ cenu - Be-

rámci Programu prevence
kriminality připravuje každoročně město Beroun ve spolupráci
se státní a městskou policií v předvánočním období akci zaměřenou
na bezpečné chování v rámci nákupů. I letos budou děti ze základních
škol společně s policisty a městskými strážníky upozorňovat zákazníky
velkých obchodů, aby si lépe hlídali
své kabelky a tašky a dávali pozor
i na věci umístěné v autech, které
mohou být terčem zlodějů. Cílem
akce „Bezpečný nákup“ je přimět
nakupující k větší opatrnosti a přispět tak ke snížení počtu krádeží. n

Jubilea v prosinci
n Dne 28. listopadu oslavil krásné
80. narozeniny pan František Svoboda. Hodně štěstí, zdraví a pohody
do dalších let přeje celá rodina.
n Naše milovaná babička Anna Paterová z Hostími oslaví 9. prosince
krásné 80. narozeniny. Vše nejlepší, především hodně zdraví a síly
do dalších let přeje celá rodina, která
má babičku upřímně ráda! Děkujeme za vše, babi.
n Dne 10. prosince oslaví 85. narozeniny paní Eva Pobudová. Přejeme
jí hodně zdraví a spokojenosti. S poděkováním za vše Eva a Barbora
s rodinami.
n Paní Alžběta Hladká ze Stradonic
oslaví krásné 97. narozeniny 8. prosince a paní Vlasta Perničková z Berouna oslaví krásné 91. narozeniny
30. prosince. Hodně štěstí a pevné
zdraví přeje svým klientkám celý
kolektiv Centra Na Verandě Beroun.
n K všem přáním se připojuje i vedení
města a redakce Radničního listu. n

Vítání občánků
n V obřadní síni berounské radnice
přivítala v úterý 7. listopadu radní
Šárka Endrlová šestnáct nových občánků. Stali se jimi Justýna Vostrá,
Adam Boughzala, Anna Gežová, Vít
Kapička, Natálie Rendlová, Vojtěch
Farský, Viktor Franěk, Lukáš Havlíček, Jakub Kudláček, Štěpánka Slabá, Daniel Langer, Filip Nožka, Viktorie Tmějová, Lukáš Sýkora, Vivien
Duchoňová a Barbora Petráková.

Prosinec v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Trénování paměti pro každého - vánoční pohádky
Další ze série tematicky zaměřených lekcí trénování paměti pro všechny věkové skupiny, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů. Lekce se koná ve čtvrtek 7. prosince
od 17:30 pod vedením Ivy Stlukové. Vstupné 50 Kč. Nutná předchozí rezervace na emailu studovna@knihovnaberoun.cz, telefonu 311 621 947 nebo přímo ve studovně..
Vánoční šikovné ručičky
Výstava rukodělných výrobků všech tvořivců a kreativců se uskuteční ve středu
13. prosince v čase od 13:00 do 17:00 v budově knihovny. Pokud si doma
rádi tvoříte či vyrábíte a chcete ukázat, co umíte a podělit se o své dovednosti
s ostatními jako vystavující, můžete se přihlásit do 4. prosince na e-mailu studovna@knihovnaberoun.cz.
Mandaly
Výstava mandal Jany Janouchové. Mandaly budou k vidění během prosince v prostorách oddělení pro dospělé.
Babi, dědo, vyprávějte o Vánocích
Rodinné centrum Slunečnice vyhlásilo výtvarnou soutěž pro děti, které měly požádat babičku či dědu, aby jim vyprávěli, jak prožívali Vánoce, když byli sami dětmi. To, co děti
nejvíce zaujalo, namalovaly. Výstava těchto dětských dílek se uskuteční během prosince
ve vestibulu knihovny.
Soboty na dětském
30. prosince 2017 od 8:30 do 11:00
Vánoční otevírací doba
Knihovna bude zavřena ve dnech:
HLAVNÍ BUDOVA: pondělí 25. 12., úterý 26. 12. 2017 a pondělí 1. 1. 2018.
POBOČKA SÍDLIŠTĚ: pondělí 25. 12., úterý 26. 12., středa 27. 12., čtvrtek 28. 12.,
pátek 29. 12. a pondělí 1. 1. 2018.
Standardní otevírací doba začne platit od 2. ledna 2018.

Město Beroun zároveň vyhlašuje termíny vítání občánků pro první pololetí
roku 2018. Slavnostní akt se v obřadní síni bude konat 6. 2., 6. 3., 24. 4.
a 12. 6. Na vybraný termín se již nyní
mohou rodiče se svými miminky objednat na tel. čísle 311 654 151 – 152
nebo e-mailem: evidence@muberoun.
cz, evidence2@muberoun.cz. n

Žádosti o dotace na dešťovku

S

tátní fond životního prostředí
ČR stále přijímá žádosti o dotace na zachytávání dešťové vody pro
zálivku zahrady či splachování toalet. Vyplněné vzorové žádosti a vzory dalších základních dokumentů,
které jsou potřeba k získání dotace,
jsou k dispozici na www.dotacedestovka.cz. n
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Kulturní a společenský kalendář
Adventní otevřené dílny
1.

PÁ

13:00

Muzeum berounské keramiky

Taneční Romany Chvátalové
PÁ

19:00

KD Plzeňka

Mikulášské čarování
2.

SO

14:00

KD Tetín

Disco s Oldou Burdou
SO

20:00

KD Tetín

Zahájení adventu v Berouně
NE

3.

Husovo náměstí

Adventní strom a vánoční trhy
NE

od 14:30

4.

14:00

5.

16:00
18:00
20:00

Výstava historických fotografií ze Sbírky Scheufler bude k vidění do 22.
prosince.

RC Slunečnice

Děti se potkají s laskavým Mikulášem, hodným andělem i rohatým čertem
a dostanou voňavou nadílku, rezervace nutná!

Římskokatolická farnost

Mše svatá v kapli Povýšení sv. Kříže v areálu Římskokatolické farnosti Beroun, po mši setkání se svatým Mikulášem.

Kavárna Jiná káva

Kittchen je držitel Anděla v kategorii alternativní hudba. Setká se s Agu,
výjimečnou písničkářkou polského původu.

35. klubový večer Modrýho Berouna
ST

6.

19:00

Pivovar Berounský medvěd

SnowFilmFest
ST

19:30

Kavárna Jiná káva

Paní Zima kraluje
ST

Galerie V Podloubí

Podvečerní koncert žáků školy
7.

ČT

18:00

KD Plzeňka

Berounko má
ČT

19:00

Sál České pojišťovny

Adventní otevřené dílny
8.

PÁ

13:00

Muzeum berounské keramiky

Taneční Romany Chvátalové - věneček
PÁ

19:00

KD Plzeňka

Vánoční jarmark
9.

SO

9:00

KD Plzeňka

Výroba textilních ozdob
SO

Muzeum Českého krasu

Včelí medvídci - zimní příběhy
NE

10.

14:00

KD Plzeňka

Vánoční keramický workshop
NE

10:00

Muzeum berounské keramiky

Adventní koncert
NE

16:30

Kostel sv. Ludmily, Tetín

Ensemble Fiorello
11.

PO

19:00

KD Plzeňka

Beseda s Ivankou Devátou
PO

17:00

Městská knihovna Zdice

Cestovatelská beseda - V zemi chameleonů
12.

ÚT

17:30
20:00

www.mesto-beroun.cz

Pořadatelé akce tentokrát slibují vánoční překvapení.
Přijďte si vychutnat netradiční filmový večer.
Výtvarné práce dětí ze ZŠ Wagnerovo nám. Můžete zhlédnout do 29. prosince.
Koncert žáků Jungmannovy ZŠ Beroun.
Koncert kapely Kamarádi staré řeky. Hosty budou skupiny Gladly SW a komik Milan Pitkin.
Výroba ozdobiček a vánočních dekorací.
Ukončení tanečních kurzů.
Prezentace poskytovatelů sociálních služeb.
Zkuste si vyrobit textilní ozdobu, kterou si pak budete moci odnést domů.
Pohádka pro děti.
Na keramický workshop je nutné se v muzeu předem objednat.
Sdružení sv. Ludmily na Tetíně zve na adventní koncert pěveckého sboru
Comodo Loděnice.
Koncert pořádaný Kruhem přátel hudby Beroun.
Beseda se spisovatelkou a herečkou Ivankou Devátou.

Čítárna MIC

Zájemce tentokrát při cestovatelské besedě zavede Petr Kalač na Madagaskar.

Kavárna Jiná káva

Při koncertu si vychutnáte staré známé filmové i jiné fláky v originálních
aranžích.

Kosa Vostrá
ÚT

Rozsvícení vánočního stromu, koncerty, vánoční trhy. Více na dalších stranách Radničního listu.

Holandský dům

Kittchen + Agu
ÚT

Diskotéka s legendárním DJ.

Mikuláš bude nadělovat v muzeu. Akci pořádá Dům dětí a mládeže, je
nutná rezervace předem.

Kam čert nemůže!
ÚT

Mikulášská akce pro děti.

Muzeum Českého krasu

Putování za Mikulášem
ÚT

Tradiční taneční kurzy.

Zdice - pěší zóna

Hony a lovy
PO

Výroba ozdobiček a vánočních dekorací.

Tradiční akce k zahájení Adventu ve Zdicích. Hlavní program začíná
v 17:00.

Mikuláš v muzeu
NE

12/2017

11

Vánoční šikovné ručičky
ST

13.

Městská knihovna Beroun

Salon berounských výtvarníků
ST

17:00

Městská galerie Beroun

Takovej barevnej vocas letící komety
ST

14.

20:00
18:00

Společenský dům Zdice

Acháty Barrandienu
PÁ

17:00

Muzeum Českého krasu

Adventní otevřené dílny
PÁ

15.

13:00

Muzeum berounské keramiky

Maturitní ples
PÁ

20:00
15:30
19:00

16.

19:30

Vánoční koncert.

KD Plzeňka

Perníčkování v muzeu
SO

Muzeum Českého krasu

Tomáš Kočko a Orchestr
SO

20:00

17.

Kavárna Jiná káva
KD Plzeňka

Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, hrají L. Vaculík, I.
Andrlová, M. Absolonová, M. Bočanová a další.

Kostel sv. Jakuba

Koncert Farní charity Beroun se skupinou Solideo: gotická, renesanční
a barokní hudba.

Adventní koncert
NE

18.

19:00
15:00

Vánoční koncert ZUŠ V. Talicha
PO

18:00

Sváteční atmosféru slibuje vánoční koncert, na kterém se představí ZUŠ
Václava Talicha.

KD Plzeňka

Baletní škola Terezie Dudové
19.

ÚT

Vánoční taneční etudy žáků školy.

KD Plzeňka

Jak se bránit manipulaci, asertivní techniky
ÚT

20.

17:00
18:00

Čítárna MIC

9. cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Sestry Havelkovy a jejich orchestr
21.

ČT

24.
25.
26.

18:00

Společenský dům Zdice

Vánoční koncert žáků
PÁ

8:00
15:30

Kostel sv. Ludmily na Tetíně

Setkání a zpívání Na Dědu
PO

14:00
17:00

Kostel Narození Panny Marie

Retro večery U Madly
PÁ- SO

Prosinec

od 20:00

Retro Bar U Madly

Taneční pátky a soboty U Štiky
PÁ- SO

od 20:00

n Výstavy
www.mesto-beroun.cz

Restaurace U Štiky

n Hudba

Vánoční koncert.

Společné zpívání koled u jesliček, divadélko pro děti, možnost odnést si
Betlémské světlo.
Tradiční vánoční akce, která se uskuteční již po dvaadvacáté. Přijďte si
s kapelou Vodáci zazpívat koledy.

kaplička Na Dědu

Vánoční koncert
ÚT

Tentokrát na téma Severozápadní Indie.

Vánoční koncert žáků Jungmannovy ZŠ Beroun.

KD Plzeňka

Štědrovečerní setkání u jeslí
NE

Klub zdraví Beroun zve na přednášku na téma Komunikační styly - Jak se
bránit manipulaci, asertivní techniky.

Nenechte si ujít koncert sester Havelkových.

KD Plzeňka

Dixieland band Zdice
ČT

22.

19:00

Třetí adventní neděli muzeum sladce provoní při výrobě a pečení perníčků.
Tomáš Kočko a Orchestr v rámci tradičního předvánočního turné představí
kromě repertoáru z CD Koleda průřez tím nejlepším.

Vztahy na úrovni
NE

Výroba ozdobiček a vánočních dekorací.

Krásná léčivá hudba od jednoho z předních evropských hráčů na Sitár
Zdeňka Hladíka. Rezervace na www.yogaway.cz

studio Yogaway

Big Band V. Zelinky
SO

Slavnostní křest knihy věnované achátům i dalším regionálním dekoračním kamenům a jejich sbírání.

Jak je to s Vánocemi u nás a jinde? Programem provází muzikoterapeut
Z. Hladík. Rezervace na www.yogaway.cz

studio Yogaway

Adventní Meditační koncert
PÁ

Vánoční koncert Zdického smíšeného sbotu a jeho hostů.

Maturitní ples studentů Střední pedagogické školy.

KD Plzeňka

A k nám chodí Ježíšek
PÁ

Výstava potrvá do 5. ledna.
Projekce filmu režiséra Václava Kučery.

Kavárna Jiná káva

Vánoční koncert
ČT

Prodejní výstava pro všechny tvořivce a kreativce.

Přijďte si do zdického kostela vychutnat vánoční atmosféru.
1. 12. Dj Tomáš Mašek, 2. 12. Dj Harwey, 8. 12. Dj Martin Šmíd, 9. 12. Dj
Tomáš Mašek & Martin Hájek Rádio KISS 98 + Jack Daniel’s Honney Komando, 15. 12. Dj Tomáš Mašek, 16. 12. Dj Zdeněk Vranovský, 22. 12. Dj
Martin Šmíd, 29. 12. Dj Tomáš Mašek, 30. 12. Dj Harwey, 31. 12. Retro
Dj Tomáš Mašek-Silvestr
1. 12. Sortiment, 2. 12. DJ Jarda Petarda, 8. 12. PHZS, 9. 12. DJ Pupík,
15. 12., 16. 12 DJ Jarda Petarda, 22. 12. Sortiment, 23. 12. DJ Jarda
Petarda, 29. 12. DJ Jarda Petarda, 30. 12. DJ Jarda Petarda, 31. 12. Silvestrovská show Jardy Petardy

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce
12

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.

SO

NE

4.

PO

ÚT

6.

ST

7.

ČT

8.

PÁ

9.

SO

10.

NE

11.

PO

12.

ÚT

13.

ST

14.

ČT

15.

PÁ

16.

SO

17.

NE

18.

PO

19.

ÚT

20.

ST

21.

název

17:30

Po strništi bos

20:00

Metallica Quebec Magnetic

15:30

Paddington 2

17:30

Liga spravedlnosti

20:00

7 životů

15:30

Paddington 2

18:30

čas

ČR

111

PÁ

3.

5.

začátek

ČT

135
VB/FR

103

USA

120

USA/VB/FR

123

VB/FR

103

Nádech pro lásku

VB

117

17:30

Zahradnictví: Nápadník

ČR

120

20:00

Liga spravedlnosti

USA

120

17:30

Vražda v Orient expresu

USA/Malta

110

20:00
17:30
20:00

Nádech pro lásku
Po strništi bos
7 životů

VB
ČR
USA/VB/FR

117
111
123

15:30

Hora mezi námi

USA

109

18:30

Matky na tahu o Vánocích

USA

116

17:30

Přání k mání

ČR/SLO

90

20:00

Thor: Ragnarok

USA

120

15:30

Anděl Páně 2

ČR

90

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

Liga spravedlnosti
Milada
Paddington 2
Dokud nás svatba nerozdělí
Zahradnictví: Nápadník

USA
ČR
VB/FRA
FR
ČR

120
130
103
115
120

20:00

120 BPM

FR

140

17:30

Thor: Ragnarok

USA

120

20:00

Na shledanou tam nahoře

FR

117

17:30
20:00
15:30

Přání k mání
Matky na tahu o Vánocích
Anděl Páně 2

ČR/SLO
USA
ČR

90
116
90

18:30

Star Wars poslední z Jediů

USA

150

17:00

Louskáček

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

Paddington 2
Star Wars poslední z Jediů
Zahradnictví: Nápadník
Milada
Star Wars poslední z Jediů
Přání k mání
Star Wars poslední z Jediů
Matky na tahu o Vánocích

20:00
17:30

150
VB/FR
USA
ČR
ČR
USA
ČR/SLO
USA
USA

130
150
120
130
150
90
150
116

Thelma

NOR

116

Star Wars poslední z Jediů

USA

150

20:30

Hráči se smrtí

USA

108

15:30

Milada

ČR

130

18:30

Špindl

ČR

98

www.mesto-beroun.cz

popis

Edu Součka, jeho maminku a tatínka už známe z filmu Obecná škola. Nyní jsme však v Protektorátu,
kdy je rodina donucena vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným.
Koncertní klenot Quebec Magnetic je unikátním, precizně zpracovaným záznamem legendární
show.
Náš kamarád Paddington chce koupit ten nejlepší dárek ke 100. narozeninám jeho tety Lucy, začne
pracovat. Dárek je ale ukraden…
Poháněný jeho obnovenou vírou v lidstvo a inspirován Supermanovým nesobeckým činem, se Bruce Wayne a Diana Prince spojí proti ještě většímu nepříteli.
Originální akční sci-fi thriller o sedmi identických sestrách, které tají svou existenci před okolním
světem.
Viz. 2. 12.
Příběh založený na skutečných událostech vypráví o pohledném a dobrodružném muži Robinu Cavendishovi.
Filmová trilogie posledním filmem NÁPADNÍK dochází ke svému konci. Na řadě je tentokrát rodina
majitele zahradnictví.
Viz. 2. 12.
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem z Istanbulu do Londýna, se rychle promění v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů, jaký byl kdy vyprávěn.
Viz. 3. 12.
Viz. 1. 12.
Viz. 2. 12.
Po tragické nehodě letadla musí dva navzájem cizí lidé spojit své síly, aby přežili. Společně se vydají
se na riskantní cestu napříč několika stovkami mil divočiny.
Říká se, že Vánoce jsou nejkrásnější období roku. Ale určitě ne pro mámy! Tři matky rebelky už mají
dost věčného uklízení, vaření, zdobení a shánění dárků.
Nová česká pohádka poetickou, hravou a humornou formou vypráví příběhy několika podob lásky.
Thor je uvězněn a je nucen pustit se do závodu s časem, aby se vrátil včas do Asgardu a zastavil
Ragnarok.
Přijďte do kina a pomocí velkého plátna načerpejte tu pravou vánoční atmosféru. Anděl Petronel
a čert Uriáš je pro nás připraven.
Viz 4. 12.
Film inspirovaný životem JUDr. Milady Horákové.
Viz. 2. 12.
Když organizujete luxusní svatbu na francouzském zámečku ze 17. století, úplně si to říká o průšvih.
Viz. 4. 12.
Raná devadesátá léta minulého století. AIDS si už deset let vybírá kruté oběti na životech, přesto
aktivisté bojují s nezájmem veřejnosti, otupělostí vlád a machinacemi farmaceutických firem.
Viz. 8. 12.
Do konce první světové války zbývá jen pár dní. Poručík Henri d´Aulnay-Pradelle je přesto ochotný
kvůli uznání a povýšení poslat svou jednotku do nesmyslného útoku.
Viz. 8. 12.
Viz. 7. 12.
Viz. 9. 12.
Postavy předchozího filmu Star Wars: Síla se probouzí a spolu s legendárními hrdiny galaxie prožívají strhující dobrodružství.
Balet Louskáček: jiskřivý hudební doprovod, zahrnující „Pas de deux Kláry a Louskáčka“ nebo „Valčík sněhových vloček“ je podtržen strhujícími tanečními výkony členů souboru Balsoj Ballet.
Viz. 2. 12.
Viz. 14. 12.
Viz. 4. 12.
Viz. 9. 12.
Viz. 14. 12.
Viz. 8. 12.
Viz. 14. 12.
Viz. 7. 12.
Křehká Thelma právě nastoupila na vysokou školu. A přes snahu jejích rodičů kontrolovat každý její
krok poprvé zakouší nezávislost studentského života.
Viz. 14. 12.
V mysteriózním thrilleru se skupina studentů medicíny snaží získat odpověď na otázku, zda existuje
život po smrti.
Viz 9. 12.
Do zasněženého Špindlerova Mlýna vyráží sestry Eliška, Katka a Magda na dámskou jízdu v celovečerní zimní komedii Špindl.
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22.

PÁ

23.

SO

25.

PO

26.

ÚT

27.

ST

28.

29.

30.

ČT

PÁ

SO

17:30

Jumanji: Vítejte v džungli

USA

111

20:00

Ladíme 3

USA

115

15:30

Ferdinand

USA

99

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

Špindl
Star Wars poslední z Jediů
Star Wars poslední z Jediů
Špindl
Ladíme 3
Jumanji: Vítejte v džungli
Ferdinand
Star Wars poslední z Jediů

ČR
USA
USA
ČR
USA
USA
USA
USA

98
150
150
98
115
111
99
150

20:30

Místo splněných přání

IT

105

15:30
17:30

Paddington 2
Jumanji: Vítejte v džungli

VB/FR
USA

103
111

20:00

Ztracen v džungli

AUS/KOL

115

15:30

My Little Pony Film

USA/KAN

99

17:30

Ztracen v džungli

AUS/KOL

115

20:00

Borg/McENROE

ŠV/DÁN/FI

90

15:30
17:30

Paddington 2
Špindl

VB/FR
ČR

103
98

20:00

Největší showman

USA

97

Volný čas
Angličtina pro děti - Helen Doron
English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Sídlo: Pražská 108, Beroun-Závodí
Nové kurzy angličtiny pro děti již
od 2 do cca 12 let se začátkem
v lednu/únoru. Právě probíhá zápis
a ukázkové hodiny zdarma. Celá lekce probíhá pouze v angličtině, obsah
kurzů a materiály jsou přizpůsobeny
věku dětí. Klademe důraz na aktivní
používání jazyka v celých větách.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
(na křižovatce u Tiby, býv. Čtyřlístek)
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Fitness studio je zaměřené na cvičení pro ženy formou nekonečného
kruhového tréninku - bez nutnosti
rezervace. Cvičení je vhodné pro
ženu každého věku a kondice. Nabízíme také individuální tréninky
a skupinové lekce - tabata, zdravá
záda, piloxing barre, piloxing a cvičení maminek s miminky v nosítku
(šátku). Více informací na webu.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle pro děti od 6 měsíců, chůva má nejvýše 2 malé děti.
Školka pro děti od 2 let. Od listopadu máme nový kroužek – Dětské
kreativní pískování, a to každé ÚT
a ČT od 17:00. Rezervace na tel.
602 862 101.
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Školáci společně zjišťují, že Jumanji není hra, kterou si můžete jen tak zahrát - musíte ji přežít.
Všechny pěvky z Barden Bellas jsou zpět a znovu úžasně zpívají coververze těch největších současných hitparádových tahounů.
Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. To by nebylo až tak zvláštní,
kdyby Ferdinand nebyl velký býk.
Viz. 21. 12.
Viz. 14. 12.
Viz. 14. 12.
Viz. 21. 12.
Viz. 22. 12.
Viz 22. 12.
Viz. 23. 12.
Viz. 14. 12.
Film se zaměřuje na tajemného zákazníka restaurace The Place, který je připravený vyslechnout
a splnit jakékoliv přání.
Viz. 2. 12.
Viz. 22. 12.
Trojice přátel se nechá přemluvit neznámým mužem, aby se spolu s ním vydali do neprobádaných
částí bolívijské džungle za tajemným indiánským kmenem.
Když temná síla ohrožuje Ponyville, vydají se naši kamarádi na cestu až na konec bájné Equestrie,
protože musí zachránit svůj milovaný domov.
Viz. 28. 12.
Wimbledon, 1980. Svět se těší, až uvidí tenisovou jedničku Björna Borga obhajovat svůj pátý titul
Wimbledonu.
Viz. 2. 12.
Viz. 21. 12.
Phineas Taylor Barnum je vizionář a začíná svou životní cestu vedoucí až k hvězdnému úspěchu
s prázdnou kapsou, za to však s hlavou plnou fantastických nápadů.

Dula a laktační poradkyně Mamily
Martina Šebestová
www.duladula.cz
Telefon: 777 967 207
E-mail: martinasebestova@gmail.com
Jsem Dula a laktační poradkyně Mamily, lektorka těhotenského cvičení.
Setkáváme se v Berouně každé úterý
večer v 18:30 v útulném prostoru
jménem „Prostor“, Plzeňská 27.
Jsem lektorka předporodní přípravy
a kontaktního a láskyplného rodičovství. Více na webových stránkách.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky, počítačový kroužek, modeláři aj. Každý
měsíc se v „domečku“ koná Sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi. Tvoření
probíhá v Domě dětí a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí).
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN vás zve do rodinného prostředí, kde na vás 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

Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 – 19:00.
Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům a odblokování negativních nálad. Používám
FLEXY - BARY, velké a malé míče,
balanční čočky, židle, popruhy.
Idea Creative s.r.o.
www.idea-creative.cz
Telefon: 724 860 811
E-mail: marikova.mila@idea-creative.cz
Dětské tvoření v Idea Creative.
Tvoříme každou středu od 15:30
do 17:00. Více na webu.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Náš TIP na nevšední vánoční dárek dárkový certifikát na jazykový kurz.
Garantujeme max. 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! Slevy 50 % v rámci
akce „Chodí celá rodina!“.
Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
Plzeňská 95, Beroun
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz
Vyučujeme kurzy angličtiny, němčiny, španělštiny, francouzštiny,
italštiny, ruštiny, češtiny pro cizince
a další. Nabízíme konverzační kurzy
s rodilými mluvčími. Připravujeme
na státní a mezinárodně uznávané
jazykové zkoušky, Cambridge zkoušky, k přijímacím zkouškám na střední a vysoké školy, na státní maturitu
(maturita nanečisto). Doučujeme
předměty ZŠ, SŠ a VŠ.

Novinky a hodnocení od studentů najdete na našem Facebooku: Jazyková
škola PaedDr. Henrietty Mottlové.
Kundalíni jóga - Pro zdraví a radost
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Nový kurz kundalíny jógy od 18. 1.
Přihlášky emailem. Lekce kundalíni
jógy jsou zaměřené na probuzení
vitality a radostného přístupu k životu. Cílem je posílit tělo, zvýšit vitalitu
a plně prožívat život. Vhodné i pro
začátečníky. Každé pondělí od 18:30
v podkrovním sále TJ Sokol Beroun.
Podložku s sebou.
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: lsms.beroun@gmail.com
Lesní klub Studánka má volná místa
v lesní družině a v studijní skupině
pro 1. stupeň ZŠ. Maminky s dětmi
do tří let zveme do Klubu Jozífek.
Zápis do lesní MŠ Studánka průběžně během školního roku. Zimní slavnost s divadlem, stezkou zimních
úkolů, tradiční vánoční kapustnicí
a tvořivou dílnou se koná v sobotu
16. 12. Více info na webu.
Matematika - příprava na přijímačky
www.matematika-beroun.cz
Telefon: 776 031 692
E-mail:
zitkova@matematika-beroun.cz
Sídlo: Úzká 112/2, Beroun – Závodí
Otevíráme nové intenzivní kurzy
matematiky pro 5. a 9. třídu zaměřené na přijímací zkoušky na střední
školy: leden-březen 2018. Rezervujte si místo co nejdříve, počet dětí
ve skupině je omezen. Více informací
na webových stránkách.
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Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Díky rekonstrukci
je nyní určeno pro lehkou atletiku,
hokejbal, in-line hokej, florbal, malou
kopanou, házenou, tenis, stolní tenis,
basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení půjčuje sportovní potřeby,
poskytuje sportovcům zázemí. Díky
osvětlení v areálu je po předchozím objednání možné sportovat i ve večerních
hodinách. V zimě je v nabídce mimo
jiné stolní tenis. Rezervace telefonicky.
Miniškolička Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606 917 991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Jsme soukromá miniškolička pro děti
již od 1 roku. Rádi pomůžeme vašim
nejmenším v nové životní etapě, usnadníme jim zvykání na nové prostředí,
nové kamarády a hlavně pomůžeme
v nejtěžší a nejdůležitější fázi a to odpoutání se od maminek.
Move&Food
www.moveandfood.cz
Telefon: 731 575 531
E-mail: annor@centrum.cz
Pokud sníte o pevném těle, je pro vás řešením unikátní permanentka „Bikiny“.
V nabídce jsou 2 balíčky cvičení (10 či
15 vstupů) včetně konzultace o výživě
a dalšími bonusy. Více na webu. Cvičení probíhá v soukromí v malém počtu
zákazníků - kapacita studia je 8 osob.
Na lekce je nutné se předem objednat.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz
Psychomotorický vývoj, jeho principy
a zákonitosti, termín semináře najdete
na našich web. stránkách. Autorskou
pohádku O 12 Měsíčkách, zahrají studenti Gymnázia Joachima Barranda 14.
12. od 16:00. Více najdete na webu.
Sport Eden Beroun
Pod Homolkou 1482, Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena je
dětem od 5 let. Účastníci mají volný
vstup na tréninkové plochy, putting
green a na driving range včetně míčků,
jedenkrát nebo dvakrát týdně trénink
s profesionálním trenérem a zapůjčení
golfových holí zdarma. Dětská tenisová
akademie: zaměřena na děti a mládež
od 5 do 16 let. Florbalový oddíl Sport
Eden Beroun: florbalový oddíl má k dispozici multifunkční halu sportovního
centra a zaměřuje se především na práci s dětmi ve věku od 6 do 16 let, ale
i na dospělé.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
Připravili jsme pro vás široké spektrum
kurzů JÓGY, od jemných až k dynamickým, od začátečníků k pokročilým,
od miminek po seniory.
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V kurzech máme poslední volná místa.
Hlásit se můžete do nově otevřeného
kurzu nedělní odpolední HATHA JÓGY
PRO ZAČÁTEČNÍKY. Novinkou jsou speciální kurzy pro těhotné a po porodu,
jóga v těžkém období. Kompletní nabídka je aktualizovaná na webu studia.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen
od 15:00 do 21:00 hod. Na sobotu či
neděli je nutno si kurt objednat dopředu. Kurt bude potom určitě váš. Miniposilovna také k dispozici. Možnost
sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče
apod. Objednávky telefonicky po 15:00
nebo e-mailem.
Studio Kytka
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222
E-mail: kytkama@seznam.cz
Probíhají kurzy 9-12/17 plavání miminek a dětí od 6 měsíců do 6 let a předškoláčků 4 – 7 let v Akádě. Již nyní můžete zapisovat děti do kurzů od ledna
do března 2018. Přihlášky na plavání
dětí od narození do 6 měsíců doma.
Více informací na www.studio-kytka.cz
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
Web: kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
Pravidelné lekce jógy pro budoucí maminky, každé úterý v Yogaway od 17:30
do 18:30. Na lekci se zaměřujeme
na vrácení se k samým sobě, vnímání
přítomnosti miminka v nás, ztišení, prohloubení dechu, udržení pružného těla
a pozitivní energie.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
Otevřeno PO - PÁ 8:00 až 22:00, SO
a NE 8:00 až 20:00. Trvale snížené ceny
na slender stoly a vacushape! Možnost
platby kartou. Přehledy oddílů a akcí
pro veřejnost na webu. Dne 2.12. pořádá oddíl judo turnaj Velká cena města
Berouna.
Turistický oddíl Trilobit Beroun
www.tomtrilobit.webnode.cz
Telefon: 604 503 859
E-mail: katerinafrdlikova@gmail.com
Přijímáme nové členy od 8 do13 let!
Jezdíme na výpravy, táboříme, přecházíme hory a zajímáme se o naše okolí.
Umíme si poradit v krizových situacích,
postavíme přístřešek a rozděláme oheň,
u kterého si zazpíváme plno písniček.

Park přátelství se rozrostl o Strom reformace

U

příležitosti 500. výročí vystoupení německého církevního reformátora Martina Luthera byl v Parku přátelství   na břehu řeky
Berounky slavnostně zasazen „Strom reformace“. Jedná se o okrasnou
jabloň Scarlet. Slavnostního aktu se zúčastnili zástupci křesťanských
církví i starosta Berouna Ivan Kůs. n

Tisíce lip připomínaly vznik státu,
víte o nějaké ve svém okolí?

P

ři prvním výročí oslav vzniku
samostatného Československého státu byly po celé zemi zasazeny tisíce lip, které měly symbolicky připomínat tuto zásadní
událost v dějinách naší země.
Pokud o takovém stromu ve svém
okolí víte, označte jej cedulkou

a zaneste ho do mapy
na www.stromysvobody.cz. Na těchto
webových
stránkách se
dozvíte i další
informace k celé
akci. n

Prosinec v Domově seniorů TGM Beroun
Úterý 5. 12. od 14:30 Mikulášská nadílka
Středa 6. 12. od 9:30 vánoční vystoupení dětí z MŠ – Hlinky
Čtvrtek 7. 12. od 14:30 Topinkování
Pátek 8. 12. prodej na vánočních trzích v Berouně
Pondělí 11. 12. od 10:00 Vzdělávání bez bariér se SZŠ Beroun na téma
Alternativní metody
Středa 13. 12. od 9:30 Louskáček - vystoupení dětí ze ZŠ Karlštejn,
od 14:30 Řecko – beseda na téma římská kultura s Petrem Krynským,
kazatelem adventistů
Čtvrtek 14. 12. od 9:30 beseda na téma 60 let od úmrtí Josefa Lady
s paní L. Švecovou a E. Rozkotovou z Městské knihovny Beroun, od 14:30
hudební vystoupení s Vladimírem Pecháčkem ze skupiny Šlapeto
Pátek 15. 12. prodej na vánočních trzích v Berouně
Úterý 19. 12. od 10:00 Vzdělávání bez bariér, zdobení perníčků se
studenty SOU - Hlinky Beroun
Středa 20. 12. besídka MŠ Závodí Beroun
Čtvrtek 21.12. prodej na vánočních trzích v Berouně
Pátek 22. 12. od 9:30 beseda o Masarykovi a K. Čapkovi s panem
Švihlou z Masarykova institutu, 15:30 vánoční koncert s panem Poppem
Neděle 24. 12. od 9:30 zpívaní a hraní vánočních koled s panem Zrzavým
Pátek 29. 12. od 14:30 Silvestrovské Bingo
Neděle 31. 12. od 9:00 Silvestrovské hudební vystoupení skupiny
DUO Melody
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 - zpívání pro radost
Úplný program naleznete na www.seniori-beroun.cz
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Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (1. díl)

Prolog: nejhorší zima Velké války začíná
Zrod nového státního útvaru je vždy radikálním činem, jakousi výslednicí mnoha příčin a vzájemně se ovlivňujících sociálních a politických sil. Příští rok uplyne přesně sto let od doby, kdy vznikl ten náš. Dost dlouhá doba na to, abychom zapomněli, že k jeho vzniku
nevedly zdaleka jen zahraniční a domácí akce politiků, nebo vývoj na válečných frontách, ale především kritická situace v zázemí.
V našem malém seriálu se postupně podíváme, čím žili zdejší obyvatelé rakousko-uherského státu, než se z nich stali občané Československé republiky.

J

edné tmavé noci koncem listopadu 1917 se na Zdejcině nad
Berounem strhla mohutná bouře
doprovázená provazy deště a silným větrem. Ráno jeden z majitelů zdejších statků zjistil, že během
oné noci mu zmizel z chlívku vykrmený vepřík a ze sklepa máslo.
Za normálních časů by se četnictvo většinou dopátralo pachatele, ale nyní, během války, která
trvala již čtvrtým rokem, se místní
sedlák ani neobtěžoval s hlášením trestného činu úřadům. Byly
totiž na denním pořádku. Sedláci
v řadě vesnic si založili domobranu, která ve dne v noci hlídala jak
statky, tak pole. Štěkot psů a výstřely z loveckých pušek, které
měly zastrašit zloděje, se ozývaly
někdy tak často, že by si neznalý
návštěvník mohl myslet, že se
omylem ocitl na válečné frontě.
Vše se ale uhlídat nedalo, a tak
mizela mouka, brambory, hospodářská zvířata, v létě dokonce
ještě nezralé klasy z polí. Každý
sedlák v okolí Berouna se ráno
strachoval, kolik slípek mu zbylo

1914

v kurníku. Mnozí rolníci se stali
terčem těchto městských nájezdníků mnohokrát. To, co vyhánělo
berounské obyvatele z chudších
sociálních poměrů na tyto nebezpečné výpravy, byl hlad, jaký město od konce 18. století nezažilo.
Zpočátku války to ještě šlo,
ale od roku 1915 se situace kontinuálně zhoršovala. Vázané hospodářství pod dozorem armády,
násilné rekvizice obilovin a jiných
potravin na statcích a ve mlýnech, povinné dodávky c. k. eráru
a k tomu všemu donucování k tzv.
válečným půjčkám, bez nichž by
se Rakousko ocitlo na mizině.
Většina potravin odcházela pro
potřeby fronty, nebo do Vídně.
Přídělové hospodářství v podobě chlebenek, tučenek, šatenek
a jiných -enek se rychle stalo
realitou. A spolu s ním i válečná
inflace, která sice předválečné
dlužníky zbavila dluhů, ale osoby
závislé na stálém příjmu, např.
penzisty, přivedla do neřešitelné
situace. Ceny na nevázaném trhu
vylétly tak vysoko, že normální

Archivní foto: www.vencovypindy.cz
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člověk si na černém trhu máloco
mohl koupit. Situace totiž zneužívala řada spekulantů, příživníků,
sedláků i organizovaných kriminálníků. Do českého slovníku se
díky nim dostal novotvar keťas,
překupník (z němčiny).
Ovšem situace v oblasti kriminality v samotném Berouně,
převážně dělnickém a zaměstnaneckém městě, nebyla o nic lepší.
Málokdo měl k dispozici malý záhumenek nebo aspoň kozu, díky
kterým by mohl přežít. A tak se
kradlo. Často se jednalo o tlupy
dětí, které posílali zřejmě rodiče
v domnění, že jsou beztrestní.
Ani státní četnictvo v Berouně
dislokované, ani městští strážníci
a několik najatých hlídačů absolutně nezvládalo nápor kriminality. Kradli děti i penzisté. Nejen
běžné potraviny, ale i náhražkové
brukvovité rostliny, která na Závodí nechala vysázet obecní správa: vodnici a tuřín. Obou rostlin
s podzemní bulvou připomínající
velkou ředkev se používalo pro
přípravu polévky místo brambor

nebo prostě jen tak. Ostatně právě tuřín dal zimě na přelomu roku
1917/1918 i název.
Někteří z Berounských se
z hladu hlásili dobrovolně do armády, jiní spáchali sebevraždu,
nebo se o to alespoň pokoušeli.
Jako osamocený nájemník, který
se chtěl v bytě nejprve upálit, pak
oběsit a nakonec podřezat, než
ho převezli do obecního špitálu,
kde se konečně dostal k vytouženému jídlu.
Ovšem v tomto obecném marasmu hmotném i morálním se
našli lidé, kteří se vzdali snadného výdělku na černém trhu a byli
ochotni pomoci. Mezi ně patřila
řada sedláků i mlynářů v okolí.
Mlynář v Havlíčkově mlýně u Berouna dokonce dodávkami potravin podporoval českou odbojovou
organizaci Maffie. Slovy zdejcinského kronikáře: „Všude se našli
lidé, kteří potvrzovali, že není
na světě jenom zlo, že nezemřel
ještě smysl pro soucit a pomoc
bližnímu. Ovšem těch bude vždycky méně…“ Jiří Topinka n
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Nenechte si ujít akce na Plzeňce

T

aké v roce 2018 připravuje
Městské kulturní centrum
řadu zajímavých akcí. Řada z nich
se uskuteční v Kulturním domě
Plzeňka a již nyní vám přinášíme
malou ochutnávku předem. Již
31. ledna se můžete těšit na divadelní představení s názvem Zdeněk Izer a autokolektiv. One man
show, ve které se diváci potkají
s jedinečným a nezaměnitelným

humorem Zdeňka Izera. Na pořad
přijdou oblíbené scénky, parodie
nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady zpěváků a zpěvaček. Další novoroční
ochutnávka je hudební. Na Plzeňku totiž 9. února zamíří kapela
Jelen. Těšit se můžete na koncert
kapely v rámci republikové Tour
s hostem. Předprodej vstupenek
zajišťuje infocentrum. n

Salon berounských výtvarníků

P

o kratší odmlce připravila Městská galerie Beroun další výstavu. Tentokrát se představí po dvou letech opět berounští
výtvarníci, kteří ukončí letošní výstavní sezónu.
Sešlo se opět 24 výtvarných umělců, aby představí svoji tvorbu za poslední dva roky. Většina z nich je berounské veřejnosti dobře známá. Objevují se zde však i nová jména jako např.
Tomáš Šmejkal, který měl v letošním roce svoji první a velmi
úspěšnou výstavu v MGB, nebo nová posila ZUŠ Václava Talicha
Petr Mutina. Vystavující jsou umělci různých generací, kteří tvoří různými technikami, využívají různé výtvarné styly a používají
i různé materiály. Námětově  se tu setkáme s pohledy na krajinu,
do městských zákoutí, s portréty, uvidíme i snové světy a emoční
témata.
Zveme vás proto srdečně na Salon berounských výtvarníků, který bude zahájen ve středu 13. prosince v 17:00. Budete mít možnost
potěšit se vystavenými díly a také posoudit nově upravené prostory
galerie. n

Městské informační centrum
hlásí rekordní tržby

M

ěstské informační centrum
bude mít za letošní rok nejvyšší tržby v historii. Už za prvních
deset měsíců totiž překonalo v zisku
všechny předchozí roky. Do konce
října činila tržba za prodej propagačních materiálů a suvenýrů 300
tisíc korun.
„Je to samozřejmě potěšující
zpráva. Současně s tím je ale důležitý i další fakt. Kromě růstu tržeb totiž každým rokem stoupá i počet lidí,
kteří Městské informační centrum
navštíví,“ zdůraznil starosta Berouna Ivan Kůs. V letošním roce si cestu
do MIC našlo zatím téměř 19 tisíc
lidí, což je o 1 700 návštěvníků více
než za stejné období v roce 2016.
O které suvenýry mají turisté největší zájem, to za Městské
informační centrum prozradila
Lenka Chudobová: „Nejčastěji se
v poslední době prodávají turistické známky, kterých nabízíme
s motivem Berouna šest. Letos přibyla známka se snímkem Plzeňské
brány. Ve velké oblibě jsou také
silikonové náramky a propisky s logem města.“ Do infocentra si pro

suvenýry často chodí i mladí lidé
ze zahraničí, kteří jsou v Berouně
na studijním výměnném pobytu.
Zajímavé dárky například pod
stromeček zde ale najdou i berounští patrioti. „Ti si mohou vybrat například ze série hrnků, dále nabízíme například čokolády, nově také
magnetické záložky do knih – vše
samozřejmě s berounskými motivy.
Prodáváme také výrobky Dobromysli a Farní charity,“ dodala Lenka
Chudobová.
Městské informační centrum
kromě jiného zprostředkovává také
prodej vstupenek na nejrůznější
kulturní akce a lidé si zde mohou
koupit i vstupenky do kina. n

Zimní příhody
včelích medvídků

C

o by byly Vánoce bez pohádek? A právě na jednu takovou
se můžete vydat v neděli 10. prosince do Kulturního domu Plzeňka.
Od 14:00 na vás čekají Zimní příhody včelích medvídků. n

Sestry Havelkovy
naladí na sváteční notu

J

en několik dní před Štědrým
dnem si můžete užít sváteční
atmosféru na vánočním koncertu
v Kulturním domě Plzeňka. Ve čtvrtek 21. prosince zde od 19:30 vystoupí Sestry Havelkovy a jejich
orchestr. Předprodej vstupenek
zajišťuje Městské informační centrum. n

Petr Kalač: V zemi chameleonů

C

estovatelská beseda, která se
uskuteční 12. prosince v čítárně
informačního centra, vás tentokrát
dovede na tajuplný Madagaskar.

www.mesto-beroun.cz

Cestovatel Petr Kalač představí čtvrtý největší ostrov světa, který svou
z 90 % endemickou faunou a flórou
připomíná spíše jinou planetu. n
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Nové kroužky
DDM Beroun

Nové provozovny
n Kabelky, čepice, šperky, látkové
hračky a další pestrou nabídku
ručně vyráběných výrobků nabízí
nový obchod Gazella, který najdete
v Berouně v blízkosti Pražské brány.
Před Vánocemi je to i zajímavý tip
při hledání vhodného dárku pod
stromeček.

D

Kamarádi Staré řeky zvou
na koncert Berounko má

U

n Mexická restaurace LaPaz se
přestěhovala. Nově ji najdete v zrekonstruovaných prostorách Panského mlýna. V létě zde provozovatel
plánuje otevřít i venkovní sezení
s výhledem na náhon.

ž 51 let uběhlo od založení
osady Kamarádi Staré řeky.
Hudební soubor této osady má
za sebou stovky odehraných písní,
tři zdařilá CD a nespočet veřejných
vystoupení v sálech i u táborových
ohňů.   Jako vyvrcholení celoroční
činnosti připravili Kamarádi Staré
řeky letos již podesáté celovečerní
pořad. Koncert s tradičním ná-

zvem ,,Berounko má“ se uskuteční ve čtvrtek 7. prosince od 19:00
ve velkém sále České pojišťovny
na Wagnerově  náměstí v Berouně.
Hosty bude oblíbená kladenská hudební skupina Gladly SW a herec,
kytarista, komik, ale také tramp Milan Pitkin. Vstupenky v předprodeji
v informačním centru na Husově
náměstí. Josef Patera n

Beroun má svou vlastní únikovou hru

M

áte rádi dobrodružství? Můžete si nyní vyzkoušet nově
otevřenou únikovou hru v Berou-

ně - Escape room Beroun. Hra je
vytvořena na motivy městských
legend Berouna. Jedná se hlavně

Nové ordinace v Medicentru

M

n Nová prodejna Armyshop Survive.cz byla otevřena v ulici Na Příkopě. Zájemci zde najdou vojenské
vybavení a oblečení, vybavení
do přírody a potřeby pro táboření, dětské army
oblečení a army
hračky a spoustu
dalších věcí, které ocení military
nadšenci, hráči airsoftu, paintballu,
rybáři, turisté, trampové a další.
n Máte doma knížky, které už
nechcete? Darujte je do prvního
berounského benefičního antikvariátu a přijďte si jiné vybrat. Najdete
ho nově hned vedle Charity Shopu
s oblečením a domácími potřebami
na Plzeňské ulici 117/46. Antikvariát berounské charity má otevřeno
od pondělí do pátku vždyod 8:00
do 16:00, ve středu a čtvrtek dokonce do 18:00. Výtěžek z prodeje podporuje provoz a rozvoj sociálních služeb v regionu. Otázky ohledně darů
i nákupu konkrétních knížek nejlépe
zodpoví paní Věra Podlahová na tel.
733 741 264. (jp) n

www.mesto-beroun.cz

ům dětí a mládeže Beroun
i v prosinci nabízí spoustu
zájmových kroužků pro děti, mládež, rodiče s dětmi nebo dospělé.
Přináší také další várku nových
zájmových kroužků. Základy anglické konverzace si vštípí děti
na kroužku Mluvíme anglicky.
V kroužku Street workout se naučí
posilovat s vlastní vahou. Správné
dýchání a základům hudební nauky si osvojí na kroužku Flétnička.
Také otvíráme kroužek Salon krásy, kde se dívky dozví o správné
životosprávě, oblékání, česání
a líčení.
Každý měsíc v sobotu můžete
přijít k nám do DDM na Sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi. Tentokrát proběhne 16. prosince a vyrábět budeme vánoční strom z chvojí.
Celá akce se koná za finanční podpory města Beroun. DDM Beroun n

edicentrum Beroun informuje všechny občany, že
2. ledna budou nově otevřeny
ordinace praktického dětského
a dorostového lékaře a ordinace
alergologie pro děti a dospělé
na detašovaném pracovišti v Lékařském domě, Plzeňská 1880,
Beroun (proti obchodnímu domu
Lidl).
Ordinace povede zkušená lékařka MUDr. Taťána Holubová,
která v Medicentru již pracovala

a po několika letech se opět vrací.
Objednávání pacientů na alergologické vyšetření je možné v recepci
společnosti v Berouně na tel. čísle:
311 746 233. Další informace získáte na  www.medicentrum.cz. Eva
Voldánová n

Stěhování ordinace MUDr. Kotrlého

P

raktický lékař pro dospělé
MUDr. Roman Kotrlý oznamuje, že od 2. 1. 2018 bude nově

Talichův Beroun měl u diváků opět velký ohlas

M

o legendu o Klepáčkovi a o pokladu
U Tří korun, kde se také samotná
místnost nachází. Úkolem skupiny
– dvou až pěti osob - je v zamčené
místnosti pomocí spolupráce a řešení různých logických, vizuálních,
motorických hádanek najít klíč
a opustit místnost do 60 minut.
Hra je učena pro všechny věkové
kategorie včetně dětí od 10 let. Prostředí místnosti je dělané na zakázku, aby dobově zapadlo a vytvořilo
atmosféru staročeského Berouna n

ezinárodní hudební festival Talichův Beroun v úterý 21. listopadu
skončil epilogem, na kterém na housle zahrál prezident festivalu Jan Talich a na klavír Petr Jiříkovský. Na programu byly skladby J.
Brahmse, B. Martinů, J. Suka a B. Smetany. Letošní již 35. ročník Talichova
Berouna měl u diváků opět velký ohlas. „Mohli jsme si vybrat z pestré
nabídky, ne vždy se samozřejmě trefíte všem do vkusu, ale vybrat si rozhodně může každý. Já
asi nejvíce z letošního
ročníku oceňuji úvodní koncert, ale i ostatní
jsme si náležitě užila.
Už se těším na další
ročník,“
reagovala
na letošní ročník Talichova Berouna jedna
z pravidelných návštěvnic. n

ordinovat ve třetím patře Polikliniky Zdraví v Králově Dvoře, Průmyslová ulice 614.
Telefon pro objednání pacientů se nemění (311 636 409).
Ordinační doba v odpoledních
hodinách bude posílena. Registrace nových klientů všech
pojišťoven, pracovně lékařskou
preventivní péči pro zaměstnavatele. (rk) n

Psychologická poradna
V září 2017 byla v Berouně
otevřena psychologická poradna PSYCHOSANO nabízející terapii, poradenství i komplexní
psychologickou diagnostiku pro
dospělé a děti. Poradna je nestátní, služby jsou plně hrazeny klientem. Více informací naleznete
na www.psychosano.cz. (ml) n
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Prestižní ocenění Pečeť kvality 2017
pro Střední zdravotnickou školu Beroun

O

cenění Pečeť kvality Erasmus+ dostala v letošním
roce Střední zdravotnická škola
Beroun. Cílem ocenění je zviditelnit školy a další instituce působící
v oblasti školního vzdělávání, které úspěšně realizovaly projekty
v programu Erasmus+ v sektoru
školního vzdělávání.   V letošním
roce byly oceněny 4 nejlepší
projekty a mezi nimi se umístila
i Střední zdravotnická škola Be-

roun za projekt „Zlepšení kvality
výuky ošetřovatelství v angličtině
a zavedení výuky předmětu ošetřovatelství v němčině na Střední
zdravotnické škole Beroun“. Díky
tomuto ocenění a práci kolektivu
zaměstnanců školy pod vedením
manažerky projektu Karolíny
Froňkové se nyní bude Střední
zdravotnická škola Beroun ucházet o Evropskou jazykovou cenu
Label 2017. n

Den otevřených dveří Střední
zdravotnické školy Beroun

S

třední zdravotnická škola Beroun, Mládeže 1102 zve na Den otevřených dveří, který se uskuteční ve středu 10. ledna od 12:00
do 16:30. Ve školním roce 2018/2019 otevíráme maturitní studijní
obory: zdravotnický asistent (praktická sestra) a sociální činnost.
Proč studovat na SZŠ Beroun? Stipendium pro každého žáka (oboru
ZA), není povinná maturita z matematiky. Od února 2018 nabízíme
přípravné kurzy k přijímacím zkouškám – info a přihláška na www.
szsberoun.cz. Školu můžete kontaktovat telefonicky: 311 623 527,
e-mailem: sekretariat@szsberoun.cz. n

Nenechte si ujít koncerty
v kostele sv. Jakuba

P

rvní neděli adventní, která
připadá na 3. prosince, se
v kostele sv. Jakuba koná koncert Svatojakubského chrámového sboru. Začátek je od 15:00
a na programu budou Svatojánské roráty, na varhany zahraje
Lukáš Petřvalský, řídí Jiří Beščec.

Vstupné dobrovolné. Druhá neděle adventní, tedy 10. prosince
se uskuteční od 15:00 koncert
smyčcového orchestru Musica alternativa a varhaníka Lukáše Petřvalského. Uslyšíte skladby A. Vivaldiho, J. S. Bacha, J. Pachelbela
a dalších. Vstupné dobrovolné. n

Podzim v družině Základní školy Komenského

VAK Beroun otevírá rekonstruované
zákaznické centrum

Z

ákaznické centrum Vodovodů
a kanalizací Beroun v sídle
společnosti v Mostníkovské ulici
prošlo modernizací. Nově zde kromě recepce mají zákazníci k dispozici dvě pracoviště s jednacím
zázemím. Zvýšení komfortu a plynulosti odbavení přispívá vyvolávací systém a také nedávno spuštěná virtuální telefonní ústředna.
Nová ústředna odbaví mnohem větší počet zákazníků, zkracuje čekání na lince a umožňuje
přepínat hovory i mezi zákaznickými centry v Berouně a Hořovicích. Při delším čekání mají
volající možnost zanechat vzkaz
s telefonním číslem a operátoři mu zavolají zpět. Zákaznická
telefonní linka 800 100 663 je
dostupná 24 hodin denně, mimo
pracovní dobu funguje pro hlášení poruch. Důležitým zdrojem

informací pro zákazníky jsou
ale také webové stránky www.
vakberoun.cz. Zákazníci, kteří si
na těchto stránkách zaregistrují
číslo mobilního telefonu, dostávají informace o mimořádných
situacích formou textové zprávy
přímo do telefonu. n

Poděkování
Jménem celé naší rodiny
moc děkuji paní Šárce Endrlové
za krásnou, upřímnou řeč na zlaté svatbě mých rodičů, Heleny
a Miloslava Skálových, kterou
měli dne 6. října 2017 na Městském úřadu v Berouně. Zároveň
děkuji celému kolektivu, jež tuto
svatbu tak krásně připravil.
Za celou naši rodinu děkuje
dcera Miloslava Dubnová n

Změna ordinačních hodin psychiatrie

P

sychiatrická ordinace Clinterap MUDr. M. Čillíka a MUDr. S. Křemenové, kterou najdete  na adrese V Pražské bráně 74, oznamuje
změnu ordinační doby. Nově ji můžete navštívit v Po – Pá 8:00 – 16:30. n

Svatomartinské hody v Domově seniorů TGM

D

ěvčata a kluci si podzim ve školní družině Základní školy Komenského na Závodí užili. Například o podzimních prázdninách se vydali do minizoo do Malé Chuchle. Zoo se specializuje hlavně na české
druhy, jako jsou mufloni, daňci, divoká prasata, liška či rys ostrovid.
Děti si z výletu odvezly spoustu nových zážitků. Květa Hrbáčková n

www.mesto-beroun.cz

K

lienti Domova seniorů TGM v Berouně si na Svatomartinské hody
napekli koláče, k obědu pojedli kachnu a odpoledne se společně
pobavili při vystoupení Jany Hruškové. n
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Piraně měly úspěšnou sezónu

K

Malé Fretky srdnatě bojují se stejně
starými hokejbalovými vrstevníky

H

okejbalovému klubu Keltů, pod nějž spadá i „ženská fretčí sekce“, se
podařilo postavit do svazových soutěží družstva nejmenších dívek.
Jedná se o historický milník, vždyť v této kategorii se jedná o první družstva
složená pouze z dívek v Evropě! Už od loňské sezony dívky statečně bojují
na turnajích přípravek a minipřípravek pod vedením trenérského dua Iva
Sevaldová – Martina Mazancová a začínají přicházet i výsledky. Na posledním turnaji na domácím hřišti v Berouně si připsaly nejmenší Fretky premiérovou výhru a remízu a sehrály vyrovnané zápasy. Starší děvčata bojovala
den před tím v Praze, kde si připsala nejen několik vstřelených branek,
ale také první výhru! Potěšující je i skutečnost, že počet hokejbalistek
na trénincích narůstá. Pokud máte děvče, jež má zájem obléci dres malých
Fretek, můžete přijít na tréninky dívčího týmu, které se konají v pondělí
a středu na hřišti v Hlinkách! Více informací najdete na www.skkelti.cz,
případně tel: 774 913 225. Radek Dolejš n

Zimní pohár plavců

V

sobotu 11. listopadu
odjelo celkem 20 plavců TJ Lokomotivy Beroun
do Neratovic, kde se konal
Zimní přebor Středočeského
kraje žactva 2017. Ze všech
zúčastněných svěřenců Anety Pokorné a Simony Pokorné se nejlépe vedlo Barboře
Míkové, která si přivezla pět
zlatých medailí. Celkem šestkrát si na stupně vítězů vylezl Matěj Palata, který získal
jednou zlato, dvakrát stříbro
a třikrát bronz. Martin Hončík také nezahálel a třikrát se
umístil na druhé a dvakrát
na třetí příčce. Andrea Burešová přidala stříbro a bronz,
Františka Dočkalová a Aurelius Klíma po jedné stříbrné
madaili. Třešničkou na dortu
byly napínavé závody štafet,
kde   naši plavci, ve složení
Míková, Dočkalová, Palata,
Hončík, získali dvakrát 2.
místo. LoBe n

lub Piranhas Beroun má za sebou bohatý podzim,
v průběhu kterého
dosáhl na několik
zajímavých výsledků. Tým dívek U 10
se hned 2. září vydal
do Hluboké nad Vltavou, aby odehrál turnaj Interligy. V konkurenci
převážně
pražských týmů obsadila děvčata 3. místo.
Dalšího úspěchu
se dočkaly piraně 16.
září, kdy se v Berouně uskutečnilo mezidivizní finále
Coachballové ligy
U 11. Dívčí tým Piranhas si vedl nad očekávání dobře a obsadil v konkurenci osmi
týmů 2. místo. Tým
chlapců mohl zpočátku také pomýšlet
na cenný kov, ale
nakonec z toho byla nepopulární
4. příčka.

Novoroční pochod Stezkou Vojty Náprstka

T

uristický oddíl TJ Lokomotiva
Beroun pořádá v pondělí 1.
ledna 2018 výroční 40. ročník turistické akce „Novoroční pochod
Stezkou Vojty Náprstka“ z Berouna do Karlštejna. Start je od 9:30
do 10:30 z Husova náměstí od restaurace Alena.  
Trasa pochodu vede po červené turistické značce přes Svatý Jan
pod Skalou a Bubovické vodopády
do Karlštejna nebo kolem Beroun-

ky do Srbska a dále k Dubu Sedmi
bratří a do cíle. Cíl pochodu je tradičně v restauraci „Pod Dračí skálou“, kde budou předány účastnické
diplomy. Pokračujeme ve spolupráci
s Muzeem Českého krasu v Berouně, které nám opět slíbilo vstup
a prohlídku muzea  v tomto dni   pro
účastníky pochodu za symbolickou
1 korunu. Informace o pochodu zájemci získají od Pavly Muchlové, tel.
603 575 503. (pm) n

Vrcholem letošní sezóny byla
pro piraně účast na Českém baseballovém poháru U 10 v Hluboké
nad Vltavou 22. - 24. září (18. místo) a na Mistrovství České republiky v Coachballu U 11 v Chomutově
6. – 8. října (12. místo).
Ve Středočeském přeboru skončil berounský tým U 9 na 2. místě
a tým U 7 obsadil 3. místo. Klub Piranhas Beroun urazil v posledním
roce obrovský kus cesty.  V klubu je
registrováno 66 dětí od 5 do 11 let,
které hrají v pěti týmech. Piranhas
Beroun jsou jediným baseballovým
a softbalovým klubem v Česku,
který se účastní vrcholných mládežnických turnajů v obou sportech
a nedisponuje vlastním zázemím
a hřištěm. Více na www.piranhas.
cz. Michal Maryška n

B

erounští plavci Tomáš Míka,
Tadeáš Neliba, Štěpán Palata a Jan Valečka s trenérkou
Anetou Pokornou převzali v říjnu
od zástupců Středočeského kraje
ocenění za skvělou reprezentaci
na Letní olympiádě dětí mládeže
v červnu v Brně. Svými výkony
přispěli k výbornému třetímu místu Středočeského kraje v celkovém
hodnocení. n
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