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Uvnitř listu
Talichův Beroun v říjnu odstartuje
čtyřmi koncerty n Konají se besedy
o domácím násilí n Začne se
stavět parkoviště u Plzeňky
a lávka v Kozle
n Plavecká soutěž měst
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Začíná příprava rozpočtu na rok 2016
D

ůraz na problematiku školství
a dopravní infrastrukturu. To
jsou stěžejní body rozpočtu pro
příští rok. Po úspěšně dokončeném
zateplení všech pavilonů a tělocvičny 2. základní školy, obnovení tří
sportovišť a vybudování jednoho
zcela nového chce město ve zlepšování technického stavu svých
školních zařízení pokračovat. Další
na řadě v zateplování má být Mateřská škola Pod Homolkou. „V říjnu
je v plánu schůzka vedení města
na téma aktuálních investičních
potřeb ve školství, poté se sejdeme
se zástupci všech našich škol a školek a probereme nejpotřebnější
investice z jejich pohledu,“ říká starostka Šárka Endrlová. „Cílem je
stanovení priorit tak, aby se názor
města a ředitelů škol co nejlépe
sjednotil. Pak bude následovat

schůzka s ﬁnančním výborem, kde
si probereme možnosti ﬁnancování
vybraných akcí. Nejdůležitější je
teď pro nás postupné zateplování
stávajících budov a zajištění dostatečných kapacit základních škol,“
dodává Šárka Endrlová.
Na začátku října také proběhne
vyhodnocení aktuální míry ﬁnancování z cizích zdrojů, budou se
určovat i další investiční priority
zejména v oblasti městské infrastruktury a odhadovat příjmy města v příštím roce. V půli října by pak
měla být hotova první koncepce
rozpočtu pro rok 2016. „Do konce
tohoto roku a v roce příštím chceme především dokončit rozpracované projekty z dotací i z vlastních
zdrojů a vypracovat dlouhodobý
strategický plán rozvoje města, kterým se pak hodláme řídit v dlou-

hodobém rozvoji Berouna i v oblasti získávání dotací,“ doplňuje starostka.
Jedním z rozpracovaných projektů v oblasti školství je probíhající zateplení Mateřské školy
v Drašarově ulici. Stavební práce
pokračují podle plánu a měly by
být dokončeny do 30. listopadu
letošního roku. Kromě zateplení
se budou opravovat kuchyňky,
vymění se svítidla a podlahové krytiny, celá školka se vymaluje a údržby se dočkají i radiátory a jejich
kryty. Provizorně jsou nyní děti
z MŠ Drašarova rozmístěny v ostatních čtyřech městských mateřských
školách a ve dvou základních. Už
v průběhu hlavních stavebních prací započnou další práce na interiérech a následném stěhování tak,
aby se děti i paní učitelky mohly

n Zateplení školky v Hlinkách ještě chvilku potrvá, kolemjdoucí ale už teď mohou vidět, že oﬁciální název
zařízení „Duhová školka“ bude sedět jako ulitý.

Rekonstrukce mostu na Zavadilku v příštím roce

U

zavírky mostu nad železniční
tratí na Zavadilce se obyvatelé
Berouna zatím obávat nemusí.
Rekonstrukce mostu se v letošním
roce nejspíš nestihne. „V současné
době je sice zpracována projektová dokumentace, ale o stavební
povolení investor stavby (Správa
a údržba silnic Středočeského kraje) ještě nepožádal. Jen vydání
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samotného povolení formou veřejné vyhlášky trvá dva měsíce a teprve potom je možné vypsat
výběrové řízení na dodavatele
a začít stavbu. Vzhledem k blížícímu se zimnímu období nepředpokládám, že by práce začaly ještě
letos,“ říká vedoucí odboru dopravy Miroslav Jerling. Objízdné trasy
a lhůty uzavírky se také začnou

řešit až po vydání stavebního
povolení. „Pěší se rozhodně
nemusí ničeho obávat – po celou
dobu rekonstrukce pro ně most
zůstane otevřen,“ dodal Miroslav
Jerling. O přesném termínu plánované opravy a uzavírkách pro
motoristy budeme informovat
v Radničním listu a na webových
stránkách města.
(aka) n

vrátit do své školky nejpozději po
vánočních prázdninách.
Novinkou rozpočtu pro rok
2016 by se mělo stát vedle jiného
i zvýšení zájmu o obnovu památek
na území našeho města, a to nejen
těch významných v městské památkové zóně, ale i těch menších.
„Naším cílem je motivovat obyvatele Berouna k zájmu o zanedbaná
místa v jejich blízkém okolí, jako
jsou boží muka, křížky, pomníky,
památníky apod. Hodláme vyčlenit
sumu na opravy a obnovu takových
míst a v případě, že se občané města přihlásí s cílem udělat něco pro
své město, chceme jim poskytovat
ﬁnanční příspěvek na realizaci,“
říká místostarosta Ivan Kůs. Místostarosta města Ivan Kůs také dlouhodobě upozorňuje, že je třeba
o Beroun pečovat i jako o město,
které se pyšní titulem Historické
město roku 2009: „K tomu, abychom svému titulu nezůstali nic
dlužni, je třeba z rozpočtu města
na opravu památek věnovat více
prostředků a tento vyšší objem
dlouhodobě stabilizovat. Nejedná
se totiž jenom o památky v majetku
města, ale také o celou řadu památek, které jsou v soukromém vlastnictví, na které by město mohlo
přispívat. Příležitostí k této systémové změně bude jistě nový program regenerace městské památkové zóny (RMPZ) na další
období, jehož zpracování je úkolem
pracovní skupiny pro RMPZ. Návrh
tohoto plánu před jeho schválením
bude předložen k diskusi odborné
i laické veřejnosti,“ uzavírá místostarosta.
(aka) n

Ceny města
Berouna už v říjnu

K

e dvěma významným berounským osobnostem poputují Ceny města Berouna
22. října. Slavnostní večer ke
Dni vzniku samostatného československého státu spojený
s předáním cen se letos uskuteční v Kulturním domě Plzeňka
od 18 hodin.
Více na str. 4.
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Napsali jste nám
Chtěl bych moc pochválit vaši kulturně sportovní akci Veselice na
Berounce, které jsme se také zúčastnili. Byl to skvělý nápad, doufáme,
že se z této akce stane tradice a že
se v příštím roce také budeme podílet na překonání rekordu v soulodění. Jen škoda, že přišlo míň lidí. Byla
zde spousta atrakcí a vyžití pro celou
rodinu. A hlavně večerní ohňostroj
byl nezapomenutelný zážitek! Byl
to nejhezčí ohňostroj, který jsme
zažili, přímo na vodě a s efekty,
které jsme ještě nikdy neviděli. Těšíme se na další takovéto zdařilé akce.
Markéta, Kryštof a Petr Šírerovi

Radost z novinek ve
školách a školkách

O

prázdninách a v průběhu září se
dokončily nejrůznější práce na
třech základních a třech mateřských
berounských školách. Nejvíce úprav
a oprav se dočkala Jungmannova
základní škola, kde se předělávala
místnost na družinu, vyměňovalo se
osvětlení ve třídách, upravila se učebna němčiny, proběhlo malování
aúdržba učeben atoalet, zakoupeny
byly rolety na zatemnění tříd a také
se vyměňovaly a opravovaly dveře.
Na Wagnerově náměstí opravovali
a měnili vstupní dveře do tříd,
Základní škola Závodí zase využila
účelový příspěvek od města na opravu střešních oken. Mateřské školy
Sluníčko, Pod Homolkou a Vrchlického rekonstruovaly umývárny,
malovaly nebo měnily podlahové krytiny aparapety. Celkem šlo na údržbu
aopravy škol a školek v letních měsících z městského rozpočtu přibližně
2,2 milionu korun.
(aka) n

Je znám zhotovitel
parkoviště u Plzeňky

P

arkoviště se 14 místy by mělo
u Kulturního domu Plzeňka
vzniknout v listopadu. Po průtazích způsobených nezájmem
ﬁrem byl během září ve veřejné
soutěži vybrán zhotovitel, který
stavbu provede. V ceně zakázky
1,3 milionu se odráží i kritérium
času – ﬁrma má na dokončení
stavby od podpisu smlouvy
38 dní. Parkoviště by tak mělo být
dokončeno nejpozději do konce
listopadu. V současné době
mohou návštěvníci Plzeňky parkovat v parkovacím zálivu před
vchodem. Tato parkovací místa
by měla sloužit během dne hlavně
zákazníkům nově otevřené kavárny a cukrárny v přízemí kulturního domu. Do budoucna je pro
Plzeňku klíčová dohoda o parkovišti v areálu Tiby.
(aka) n
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Vandalové ulamovali větve stromům,
díky svědkovi neunikli bez trestu
V
strážníci informují

České ulici vandalové
ničili
větve okrasných
stromů. Po příjezdu
na místo hlídka
strážníků zjistila podezřelou skupinku opilých osob. Ve spolupráci s PČR
strážníci všechny podezřelé identiﬁkovali, až na jednoho mladíka, který
osvé totožnosti evidentně lhal. Mladý
muž byl odvezen na oblastní oddělení PČR, kde byl umístěn do policejní cely. Poté se k ničení stromů
přiznal.
n Strážníci městské policie asistovali
Policii ČR s oznámením, že na střeše

AKTUALITY

obchodního domu Kauﬂand pobíhají dva mladíci. Po příjezdu hlídky
se zjistilo, že střecha obchodního
domu je rozpáraná a podezřelí tak
mohli snadno vniknout dovnitř, takže hlídka strážníků spolu s policisty
prohledala objekt prodejny.
n Městská policie v září řešila častá
oznámení o ztrátě psů. Psi se buď
zatoulali, nebo se majitelům na procházce vyvlékli z vodítka a zaběhli
se. Hned dva případy však skončily

Lávka V Kozle se dočká rekonstrukce

P

ro lávku V Kozle, poničenou
povodněmi před dvěma lety, se
konečně našla stavební ﬁrma, která
ji opraví. Po prodlevách způsobených nezájmem ﬁrem o zakázky
malého rozsahu byla v září vybrána
ﬁrma Strabag. Na opravu se podařilo získat dotaci v hodnotě 2,2
milionu korun z Ministerstva dopravy ČR, nejvhodnější nabídková cena
je 2,6 milionu korun. Zastupitelstvo
tedy muselo nejprve schválit úpravu
rozpočtu, aby byla rekonstrukce

ﬁnančně kryta. Realizace projektu
by měla proběhnout ještě letos na
podzim. Pro pěší i cyklisty je lávka
uzavřena od 28. září. Uzavírka by
měla trvat do konce listopadu.
Nová konstrukce lávky bude
ocelová aopatřena zábradlím se svislou výplní. Šířka lávky bude po novu
dva metry, což je o půl metru více
než stávající stav. Veškeré ocelové
prvky budou v tmavohnědé barvě,
převažující odstíny ostatních částí
budou přírodní tóny.
(aka) n

šťastně – pejskové byli nalezeni apředáni svým majitelům, kteří oznámení
učinili. Na telefonickou zprávu strážníci vyzvedli i psa, který byl dlouhodobě uvázán před obchodním
domem Penny, a zajistili převoz psa
do útulku v Rakovníku.
n Strážníci městské policie asistovali
Policii ČR při zneškodnění agresivního muže, který napadal své rodiče
a v jejich domě rozbíjel věci. Agresor
se po příjezdu obou hlídek zamknul
v horním patře domu aproti zástupcům zákona se zabarikádoval. Otec
muže vykopl dveře, městská policie
pak útočníka zneškodnila slzným
sprejem a nasadila mu pouta.
n Během konání závodů dračích lodí
se v Tyršově ulici ztratil chlapec. Hlídky městské policie společně s policisty prohledávaly okolí, popis
pohřešovaného hocha byl dvakrát
vyhlášen v městském rozhlase. Nakonec byl chlapec v pořádku nalezen
státní policií.
n Na linku městské policie telefonovala obsluha berounského baru
s prosbou o pomoc s obtížným hostem. Muž barmanku urážel aodmítal
opustit zařízení. Strážníci po příjezdu
na místo muže vykázali.
(aka) n

Martin Patera: „Dotahovat věci do konce.“

V

yužití areálu
bývalé Tiby, další
vývoj pořizování
územního plánu
nebo obava z vybudování vysokorychlostní trati přes Beroun. V současné
době se v Berouně řeší hned několik
zásadních záměrů, a proto jsme se
rozhodli na aktuální témata položit
pár otázek předsedovi komise pro
územní plán architektovi Martinu
Paterovi. S prací pro komisi, do jejíhož čela byl zvolen už téměř před
rokem, je spokojen. Oceňuje také, že
se setkání komise konají častěji, jsou
věcná a mají spád. Vadí mu však, že
řada věcí není dotažena do konce
zodpovědnými představiteli města,
nebo městskými úředníky.
Zastupitelé odsouhlasili pokračování pořizování územního
plánu. Jakým způsobem se komise
zapojila do tohoto procesu?
Během července jsme v komisi
procházeli jednotlivé připomínky
k návrhu územního plánu aproběhlo
také jednání se Správou železniční
a dopravní cesty, kterého jsem se
zúčastnil. Jediné, co pořizování

územního plánu nyní brzdí, je trasování vysokorychlostní trati. Chybí
mi však obecnější, koncepčnější
debata na téma Moderní územní plánování a rozvoj Berouna.
S jakým výsledkem proběhlo
ono jednání se Správou železniční
a dopravní cesty?
Hlavní problém vidím v tom, že
ministerstvo dopravy, které zamýšlí
trať přes Beroun vést, nechce slevit
ze svých požadavků na územní
rezervu. Jejich požadavky na
ochranné pásmo kolem trati jsou
asi 200 nebo 300 metrů a samozřejmě, že trať by vedla přes soukromé pozemky. Pravděpodobně by
mohl v jednáních nastat posun, až
ministerstvo vypracuje novou studii
proveditelnosti, která bude posuzovat různé varianty vedení trati
včetně té, co nyní máme jako ﬁnální.
Zadání studie by mělo proběhnout
ještě letos na podzim, samotné pořízení pak bude trvat minimálně rok.
Z naší strany si myslím, že děláme
maximum, nyní je na tahu ministerstvo a SŽDC.
Jak vypadá aktuální situace
s tolik diskutovaným areálem

Tiby? Máte informace, co by zde
chtěl postavit vlastník areálu?
S kolegy z komise as nezávislými
architekty jsme připravili koncept
využití tohoto areálu, ve kterém jsme
deﬁnovali, jaké parametry by využití
toho areálu mělo mít, aby byl pro
město co nejpřínosnější. Vytipovali
jsme nová veřejná prostranství ablokovou strukturu zástavby, která by
navázala na okolí. Za nejdůležitější
považuji fakt, aby se areál organicky
napojil na město. Měla by v něm být
místa pro veřejné využití, například
náměstí, komunitní centrum, tržnice
nebo by také bylo možné navázat na
park u Zábranského kostela. Při
schůzi se zástupcem vlastníka areálu
mi přišlo, že jsme našli společnou
řeč. Vlastník tam chce postavit řadové domky a v části asi i bytové domy.
Myslím si, že projekt je slušně nastartovaný, ve ﬁnále to bude na vedení
města, aby s vlastníkem uzavřelo
smysluplné smlouvy o spolupráci
a aby se realizovala kvalitní územní
studie, na kterou bude územní požadavek v novém územním plánu.
Pokračování rozhovoru najdete
na webových stránkách města. n
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Město řeší nedostatek parkovacích míst na sídlišti

T

řicet tři nových parkovacích míst
by mělo vzniknout v ulici Julia
Fučíka na velkém sídlišti. Město tak
reaguje na zvýšenou potřebu parkovacích stání v této oblasti. Právě
probíhá zadávací řízení na zakázku,
která má za cíl rozšířit počet parkovacích stání v ulici Julia Fučíka
a umožnit tak obyvatelům pohodl-

ně zaparkovat. Předmětem zakázky
je také oprava stávajících chodníků, vstupů a obnova veřejného
osvětlení.
V září se na sídlišti podařilo
pomocí vodorovného dopravního
značení zvětšit počet parkovacích
míst u budovy depozitáře v ulici
S. K. Neumanna „V lokalitě byla pro

parkování velmi špatně využitá plocha. Vešlo se tam jen osm či devět
aut. Vyznačením parkovacích stání
jsme prostor lépe rozčlenili a nyní
tam zaparkuje 14 vozů,“ popisuje
vedoucí odboru dopravy Miroslav
Jerling. Ve stádiu příprav projektové
dokumentace je zatím parkoviště
n
v Košťálkově ulici.

Krátce
Od října budou na webových stránkách města k dispozici zápisy z jednání rady, jejích komisí, a dále zápisy
z jednání zastupitelstva a jeho výborů. Z povinnosti zveřejňovat zápisy
komisí byla vyjmuta komise bytová,
protože v jejích zápisech je nejvíce
osobních údajů, které musejí být
před zveřejněním anonymizovány.
Spolu se zveřejňováním smluv,
objednávek a faktur tak radnice posiluje otevřenou komunikaci s občany
a transparentnost činnosti města.

Proběhne deratizace,
pozor na domácí
mazlíčky!

P

Nově vybudovanou pěší zónu Technické služby vyzdobily květinovými koši. Společnost tak dodržela svůj závazek
z července, kdy jako kompenzaci za problémy způsobené první sečí slíbila ulici Palackého vyzdobit.

ravidelná podzimní deratizace
veřejných prostranství, kanálových šachet a silničních vpustí
v Berouně probíhá od 15. září
a potrvá až do 15. listopadu. Účelem
je snížit počet populací hlodavců
ve městě. Žádáme vlastníky nebo
správce nemovitostí, aby na vlastní
náklady zajistili deratizaci na svém
nebo svěřeném majetku. V případě zájmu poskytneme kontakt
na odbornou deratizační ﬁrmu
na tel.: 311 654 237 nebo
e-mailu: zelen@muberoun.cz (MěÚ
Beroun, odbor majetku a investic).
Současně žádáme všechny chovatele, aby věnovali zvýšenou pozornost domácím zvířatům, především psům, kočkám, fretkám
apod. a nepouštěli je volně
bez dohledu na veřejná prostranství
n
ve městě.

U jezu se plánuje revitalizace Nakládáte správně s odpadem?

P

rostor branek směrem k berounskému jezu a podél pravého břehu až k lávce má být revitalizován.
Měl by zde vzniknout městský park
včetně odpovídajícího mobiliáře,
jakým je například veřejné osvětlení.
Přístup do parku přes most u branek
by tedy již nebyl uzavřen, ale otevřen
pro širokou veřejnost.

Plánované revitalizaci oblasti
náhonu dalo zelenou zastupitelstvo,
když schválilo záměr města pozemky
odkoupit od soukromých vlastníků.
Po odkoupení tak dojde ke sjednocení pozemků města Beroun a město
se stane většinovým vlastníkem
pozemků v dotčené oblasti.
(aka) n

V

íte, že odpadkové koše slouží
pouze k odkládání drobného
odpadu? Pro odpad z domácností
jsou určeny kontejnery. Každý,
kdo toto nedodržuje, porušuje
obecně závaznou vyhlášku města

Beroun a vystavuje se pokutě až
do výše 30 000 Kč. Pokud s odpadem nenakládá v souladu se zákonem o odpadech podnikatel, může
mu být uložena pokuta až do výše
n
1 000 000 Kč.

V centru by mohly vzniknout
podzemní kontejnery

M

ěsto chce vytipovat místa v historickém jádru pro vybudování
podzemního zařízení na odkládání
tříděného odpadu. V centru totiž kontejnery na tříděný odpad zcela chybějí. Jelikož v historickém jádru jde
ioestetickou stránku věci, město zvolilo právě tento typ zařízení, který by
současný vzhled centra významněji
nenarušil. Podzemní kontejnery však
mají ijiné výhody – patří mezi ně větší
kapacita, absence nepříjemného
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zápachu, odolnost proti sprejerům
ivandalům anelze z nich ani provádět
zpětný odběr. Momentálně je v plánu
žádat o dotaci z operačního programu životního prostředí, kde je prioritní osa zaměřená přímo na tento
typ kontejnerů. Lhůta pro odevzdání
projektu je do 13. listopadu, v případě získání dotace by byla spoluúčast
města jen 15 procent. Realizace by
pak proběhla pravděpodobně ve druhé polovině příštího roku.
n
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Ceny města Berouna převezmou Jiří Kahoun a Jana Civínová

K

ulturní dům Plzeňka bude ve
čtvrtek 22. října od 18 hodin
hostit slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného československé-

ho státu spojeného s předáním Cen
města Berouna. Večerem bude opět
provázet Lenka Kuhar Daňhelová.
Se slavnostním projevem vystoupí

známý politik a ﬁlozof Petr Pithart.
Návštěvníci se mohou těšit i na
vystoupení dětského orchestru Tremolo. Samotné předání Cen města
Berouna bude vyvrcholením celého
večera. Laureáty Cen města Berouna pro rok 2015, jejichž nominace
schválilo zastupitelstvo, se stali
Jana Civínová a Jiří Kahoun. Jana
Civínová obdrží Cenu města Berouna za dlouhodobé cílevědomé
a aktivní šíření myšlenky solidarity
a pomoci potřebným ve městě a Jiří
Kahoun za celoživotní dílo v oblasti
literárního a výtvarného umění,
kterým významně obohatil kulturní
a společenský život ve městě a kterým přispívá ke kultivaci společnosti, zejména dětí a mládeže.
Ještě připomeňme, že ceny
v roce 2013 získali Vladimír Izbický
a Smíšený pěvecký sbor Slavoš

Orchestr Tremolo

Orchestr Tremolo
Orchestr TREMOLO založil v roce
2003 Dalibor Bárta z žáků a učitelů ZUŠ Třemošná. Smyslem
jeho vzniku bylo spojit všechny
vyučované nástroje do jednoho
tělesa a tím umožnit žákům
radost z kolektivní hry a současně
reprezentovat školu i město Třemošná. Repertoár orchestru se
opírá převážně o muzikálové a ﬁlmové melodie, ale na své si přijdou i milovníci hudby swingové.
V roce 2014 oslavil orchestr 10
let natočením již 5. CD a velkým
koncertem v plzeňském Pekle.
Také v celostátním kole soutěže
MŠMT v orchestrální hře v Litvínově zvítězil a dokonce získal titul
absolutního vítěze.
Beroun a v roce 2014 byli oceněnými Karel Souček a Jana Čapková.
(sf) n

Pietní akt k výročí vzniku samostatného
československého státu

Dobrá zpráva pro příznivce
architektury
D

C

elorepublikoreﬂektující nevyuDen Architektury 2015
vý festival Den
žitý potenciál konCO BUDE ZA PĚT LET?
architektury, který
krétních míst.
sobota 3. 10. a neděle 4. 10.
od roku 2011
Festival, který
pořádá občanské
probíhá formou
sdružení KRUH,
procházek s archiletos připadl na
tekty, proběhne
první
říjnový
v téměř pěti desítvíkend 3.–4. 10. Na zájemce o bez- kách českých a moravských měst.
prostřední a autentický zážitek Beroun se do festivalu zapojí putos architekturou letos čeká více než váním po Černém vršku se zastavestovka akcí. Zamířit mohou do pane- ním u několika domů. Provázet
lových měst, českých sídlišť, po sto- návštěvníky budou Ummagumma
pách industriálních památek architekti (http://ummagumma.cz/).
i nenáviděné normalizační architek- Sraz je v sobotu 3. 10. v 15 hodin
tury, k řece, budovám a do krajiny před Hospodou Na Černém vršku.
n
kolem ní či na kritické procházky

Do knihovny na Knihofest
M
ěstská knihovna Beroun chystá na 10. října celodenní akci
s názvem Knihofest – festival zaměřený nejen na regionální literaturu.
Událost se koná v budově knihovny.
Knihofest nabídne po celý den pestrý
program pro děti a dospělé, rozdělený do čtyř sekcí – dětské, odborné,
poetické ahudební. Uskuteční se prezentace regionálních autorů aprodej
knih, ale také hudební vystoupení
a výtvarné hrátky pro děti. Vystoupí
například ODDechový orchestr ZUŠ
V. Talicha Beroun, písničkář Vladimír
Čáp, bude připraveno i setkání se
známým spisovatelem knih pro děti
Jiřím Kahounem nebo přednáška
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o knižní ilustraci
s Kameelem Machartem. V 17 hodin se bude konat křest
knihy ze série Berounské reminiscence Rudolfa Kadeřábka s názvem
Berounští živnostníci. Pro děti je připraven dětský koutek, malování na
obličej adalší zábavné činnosti. K festivalu se připojí i organizátoři Restaurant Day, který se bude v Berouně
konat 21. listopadu, se svými dobrotami, a to od 12 hodin. Festival Knihofest se koná v rámci oslav výročí
750 let od první písemné zmínky
o městě Berouně a současně jako
doprovodný program k 19. ročníku
Týdne knihoven. Více na www.knihov(sf) n
naberoun.cz.

ne 28. října se od 14 hodin
u pomníku padlých na Husově náměstí bude konat pietní akt
k výročí vzniku samostatného československého státu. Akt organizuje Město Beroun ve spolupráci
s Českým svazem bojovníků za
svobodu Beroun a Čs. obcí legio-

nářskou Beroun. Se slavnostním
projevem vystoupí zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu.
Hudební doprovod zajistí Smíšený pěvecký sbor Slavoš a Berouňačka, která na závěr bude hrát
k poslechu.
(sf) n

S lampiónem na Vršek
T

řetí ročník lampiónového průvodu je letos naplánován na
pátek 30. října. Sraz s lampióny
a případným dušičkovým převlekem se koná před Hospodou Na
Černém vršku. V 19 hodin bude
průvod vycházet z Dukelské ulice
směrem k řece, ulicí Ve Vilách se
vrátí zpět a bude pokračovat kolem
občerstvovací stanice na vrchol Černého vršku. Černý vršek i Štulovna

se k příležitosti konání průvodu
zahalí do tmy – od 19 do 20 hodin
bude totiž vypnuto pouliční osvětlení. Organizátoři prosí majitele
nemovitostí, aby stejně jako minulý
rok své zahrady vyzdobili lampičkami. Nejkrásnější zahrada bude
odměněna. Po 20. hodině bude
zábava pokračovat v klubu U Klimoviče, kde zahraje k tanci kapela
Starlings.
(aka) n
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Seriál k přesunu autobusového nádraží: děkujeme za vaši spolupráci

A

utobusová linka B bude zajíždět
na nové autobusové nádraží.
Takový je výsledek ankety se zatím
největší odezvou vůbec, kterou jsme
pro vás v srpnu připravili na webových stránkách města. Zájemci se
k preferované trase linky B mohli
vyjádřit od 1. do 31. srpna. Hlasování o trase této linky spustilo zároveň i hotovou lavinu dotazů
a podnětů, které nám chodily a chodí jak elektronicky, tak i písemnou
formou. Za všechny vaše dotazy,
podněty a návrhy moc děkujeme –
získali jsme totiž řadu cenných
postřehů od vás, kteří městskou
a příměstskou dopravu denně
využíváte.
V tomto díle seriálu se tedy
nabízí, abychom se blíže zabývali
právě nejzásadnějšími připomínkami či dotazy a reagovali na ně.
Zaslané podněty nám například
potvrdily, že hromadnou dopravu

je třeba vnímat mezigeneračně.
Obdrželi jsme řadu reakcí od seniorů, kteří nám psali na základě výzvy
v Radničním listu dopisy, kdy nás
kromě věcných poznatků upozornili, že jejich generace ještě stále nedisponuje internetovým připojením
a nemohou se tudíž zapojit do elektronické ankety. Jsme velmi rádi, že
tito občané nelenili a zaslali nám
své podněty klasickou poštou.
Většinu z vás, kteří jste se zapojili do naší ankety, můžeme potěšit.
Linka městského autobusu B bude
zajíždět na nové autobusové nádraží tak, jak si to přálo přes pět stovek hlasujících. Nová trasa linky B
umožní navíc všem obyvatelům
Žloukovic, Nižbora, Stradonic
a Hýskova využití tohoto spoje pro
následný přímý přestup na vlak.
Nové autobusové nádraží tak bude
i touto cestou plnit svůj účel a po
vzoru mnohých evropských měst

Přehled linek zajíždějících na nové autobusové nádraží s platností od 13. 12. 2015 – porovnání se stávajícím stavem
Na základě četných dotazů uvádíme tabulku se spoji, které budou
zajíždět na nové autobusové nádraží. Žlutě jsou vyznačeny linky, které
už na vlakové nádraží zajížděly dříve.
linka
210003
210002
210004
100380

označení
C
B
H
380

210010
210011
210013
210014
210015
210016
210017
210021
210022
210023
210024
210025
210026
210027
210042
210047
210072
220030
220031
301018

C10
C11
C13
C14
C15
C16
C17
C21
C22
C23
C24
C25
C26
C27
C42
C47
C72
A30
A31
D18

název linky
Zdejcina – Jarov
Králův Dvůr – Beroun – Nižbor – Žloukovice
Beroun, autobusové nádraží – Hostim
Praha, Vypich – Zličín – Rudná – Loděnice –
Vráž – Beroun, autobusové nádraží
Králův Dvůr – Loděnice – Chyňava
Beroun – Bzová
Beroun – Chyňava
Beroun – Suchomasty – Bykoš
Králův Dvůr – Liteň – Svinaře – Zadní Třebáň
Beroun – Lochovice - Hostomice
Králův Dvůr – Tetín – Liteň
Hořovice – Zdice – Beroun
Beroun – Kublov – Branov
Beroun – Suchomasty – Libomyšl
Beroun – Skryje
Beroun – Hostomice
Beroun – Zadní Třebáň
Beroun – Nový Jáchymov
Hořovice – Beroun
Drozdov – Beroun
Chyňava – Beroun
Kladno – Unhošť – Beroun
Kladno – Beroun – Příbram
Příbram – Beroun

Slavnostní uvedení do provozu nového nízkopodlažního autobusu na
Dni otevřených dveří společnosti PROBO BUS.
Foto: Martin Mišina
vytvoří s vlakovým nádražím velký
dopravní uzel, kde se bude křižovat
většina autobusových linek.
Zatímco dříve na vlakové nádraží zajíždělo jen malé množství
autobusových spojů, po novu se
jejich počet významně zvýší. „Dříve
se z vlaku dalo přestoupit pouze na
čtyři linky, jednu městskou a tři příměstské. Nyní bude na nové integrované nádraží jezdit naprostá
většina spojů. Jedná se o navýšení
o dvacet linek, z toho jsou dvě městské a zbytek příměstských. Dálkové
linky ve směru na Plzeň respektive
Domažlice, Železnou Rudu a Tachov, které jezdí jen o víkendu,
budou na spojený dopravní uzel
jezdit i nadále, jak jsou cestující
zvyklí,“ vysvětluje vedoucí odboru
dopravy Miroslav Jerling.
Na nové spojené nádraží tak
nebudou zajíždět jen spoje, které
směřují na Prahu. Důvodem je skutečnost, že pro cestující jedoucí od
Hořovic, Zdic, Králova Dvora
a Berouna přímo do Prahy by zajížďka na novou autobusovou zastávku
znamenala více než pětiminutové
zpoždění.
Slevy pro seniory a školáky
Dodržení spojů, které zajížděly
na vlakové nádraží, a jejich další
rozšíření je základem pro fungující
dopravu. „Věřím, že občané uvítají
i nový spoj, jedoucí z nového autobusového nádraží až k areálu

berounské nemocnice,“ říká starostka Šárka Endrlová.
Mezi podněty, které na radnici
dorazily, se často opakoval požadavek, aby se nezapomínalo na
maminky s malými dětmi, seniory
a školáky. „Pro tyto skupiny občanů
máme jednu velmi dobrou zprávu:
se společností PROBO BUS už několik měsíců intenzivně jednáme
o možnostech zlevněných jízdenek
pro seniory a školáky ve věku 6–15
let. Pokud vše stihneme tak, jak
bychom chtěli, slevy by se měly projevit už od ledna roku 2016,“ prozrazuje Šárka Endrlová. Starostka
také věří, že nižší jízdné bude motivovat rodiče dětí, aby své potomky
nevozili do školy autem a nezatěžovali tak centrální komunikace
města zaplněné auty často jen s jedním nebo dvěma pasažéry.
Největší zájem je o aktualizované jízdní řády, ve kterých by se
už odrážely změny tras linek. „Na
sestavení nových jízdních řádů nyní
pracuje společnost PROBO BUS,
která také přislíbila zajistit jejich
vyhotovení dříve než v jiných letech.
Hotové jízdní řády by měly být
k dispozici od druhé poloviny listopadu. Je dohodnuté, že tentokrát
budou brožury v prodeji nejen
v informační kanceláři PROBO BUS,
ale mimořádně i v Městském informačním centru,“ uzavřel vedoucí
dopravy Miroslav Jerling.
n

Na novém autobusovém nádraží vznikne moderní informační systém

V

enkovní LED panel s odjezdy autobusů a LCD monitor v nově budované čekárně v nádražní hale Českých
drah. Na novém autobusovém nádraží
se počítá s výstavbou těchto moderních prvků, které mají za cíl cestující
lépe informovat o odjezdech autobusů. Systém bude mít internetové připojení, což umožní automatickou
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aktualizaci dat jízdních řádů. Cestující
bude technika informovat očísle linky
a spoje, cílové stanici, času odjezdu,
čísla stání na autobusovém nádraží
apřípadně oaktuálním zpoždění. Pro
nevidomé aslabozraké bude možnost
informace na panelu předávat i akustickou formou. Venkovní panel ivnitřní
monitor mají být dodány včetně mon-

táže do konce listopadu, takže by jejich
provoz měl být zahájen společně
s novým nádražím. V co nejkratším
termínu mají být rovněž namontovány
nové přístřešky pro cestující na zbylá
dvě autobusové stání a zastávkové
označníky. Na dodavatele informačních tabulí apřístřešky právě probíhá
výběrové řízení.

Ani stávající autobusové nádraží
nebude zapomenuto. Veřejnou
zakázkou byl v září vysoutěžen zpracovatel projektové dokumentace na
jeho revitalizaci. Samotné práce mají
být podle zadání poskytovatele dotace dokončeny do května příštího
roku.
n
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Usnesení ze schůze Rady města Beroun konané dne 2. 9. 2015
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Rozbor hospodaření
města Beroun k 30. 6. 2015, v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit II. úpravu rozpočtu
města Beroun na rok 2015, v radou města upraveném znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s: 1) bezúplatným
převodem vlastnického práva k pozemkům p. č. 2595/3 o výměře 972 m2–
ostatní plocha, zeleň, p. č. 2595/4 o výměře 1 420 m2 – ostatní plocha,
zeleň, oba v k. ú. Beroun z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových, se sídlem Praha-Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42
do vlastnictví města Beroun s omezujícími podmínkami smlouvy, 2) a souhlasit se zřízením věcného práva k pozemkům p. č. 2595/3 a 2595/4 v k. ú.
Beroun.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit/nesouhlasit s uzavřením kupní smlouvy se společností TIFANNYS, spol. s r. o., se sídlem
Beroun, Na Veselou 909, jako kupujícím a městem Beroun jako prodávajícím
na prodej pozemků v k. ú. Beroun p. č. 2065/1, p. č. 2117/1, p. č. 2117/2,
p. č. 2117/3, p. č. 2117/4, p. č. 2117/6, p. č. 2117/7, p. č. 2129/3, na kterých
je umístěna a provozována stavba golfového areálu Na Veselé, která je
ve vlastnictví kupujícího, za cenu podle znaleckého posudku ve výši
50 300 000 Kč, v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit/nesouhlasit s uzavřením kupní smlouvy s J. M. jako kupujícím a městem Beroun jako prodávajícím na prodej pozemků v k. ú. Beroun p. č. 2065/1, p. č. 2117/1,
p. č. 2117/2, p. č. 2117/3, p. č. 2117/4, p. č. 2117/6, p. č. 2117/7, p. č. 2129/3,
na kterých je umístěna a provozována stavba golfového areálu Na Veselé,
která je ve vlastnictví společnosti TIFANNYS, spol. s r. o., se sídlem Beroun,
Na Veselou 909, za nabídkovou cenu ve výši 51 108 420 Kč.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit/nesouhlasit s uzavřením kupní smlouvy se společností Astone Capital, s. r. o., se sídlem Hradčanské náměstí 67/8, Hradčany, Praha 1, jako kupujícím a městem Beroun
jako prodávajícím, na prodej pozemků v k. ú. Beroun p. č. 2065/1,
p. č. 2117/1, p. č. 2117/2, p. č. 2117/3, p. č. 2117/4, p. č. 2117/6, p. č. 2117/7,
p. č. 2129/3, na kterých je umístěna a provozována stavba golfového areálu
Na Veselé, která je ve vlastnictví společnosti TIFANNYS, spol. s r. o., se sídlem
Beroun, Na Veselou 909, za nabídkovou cenu ve výši 65 821 450 Kč.
RM bere na vědomí, že v době zveřejnění záměru města prodat pozemky
v k. ú. Beroun p. č. 2065/1, p. č. 2117/1, p. č. 2117/2, p. č. 2117/3,
p. č. 2117/4, p. č. 2117/6, p. č. 2117/7, p. č. 2129/3 bylo podáno vyjádření
– stížnost L. M. a M. H., bez udání identifikačních údajů osob, které toto
vyjádření podaly, takže nelze ze strany města Beroun na ně reagovat.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s uzavřením
kupní smlouvy mezi společností Berounská realitní, spol. s r. o., se sídlem
U Habrovky 247/11, Krč, Praha 4, a městem Beroun na pozemek p. č. 868/16
– ostatní plocha (jiná plocha) o výměře 812 m2 v k. ú. Beroun z důvodu
možné budoucí strategické potřeby dalšího prostoru v lokalitě nově vzniklého
autobusového nádraží.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením
stavby na pozemcích p. č. 530/1 – lesní pozemek o výměře 461 984 m2
a p. č. 418/1 – lesní pozemek o výměře 10 311 m2 oba v k. ú. Zdejcina,
mezi městem Beroun, jako investorem a budoucím oprávněným a společností
Frango Panarium, a. s., se sídlem Kostelní 10/5, Liberec II-Nové Město,
Liberec, jako budoucím povinným, v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti a souhlasu se zřízením
stavby na pozemku p. č. 449 – lesní pozemek o výměře 59 877 m2 v k. ú.
Zdejcina, mezi městem Beroun, jako investorem a budoucím oprávněným
a společností Frango Panarium, a. s., se sídlem Kostelní 10/5, Liberec IINové Město, Liberec, jako budoucím povinným, v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením darovací
smlouvy na pozemek p. č. 1261/349 o výměře 1 483 m2 – ostatní plocha,
ostatní komunikace v k. ú. Beroun, mezi městem Beroun, jako obdarovaným
a společností The Curve Beroun, a. s., se sídlem Klimentská 1652/36, Nové
Město, Praha 1, jako dárcem.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Beroun jako obdarovaným a společností The Curve
Beroun, a. s., jako dárcem na stavby veřejného osvětlení, pozemní komunikace a chodníku na pozemku p. č. 1261/349 v k. ú. Beroun, které byly
vybudované pod názvem „Obytný soubor Na Máchovně v Berouně – místní
obslužné komunikace vč. VO – 1. etapa“.
RM bere na vědomí informaci o opětovném zveřejnění záměru města Beroun
směnit pozemek p. č. 316/14 – orná půda o výměře 266 m2 v k. ú. Beroun,
který je v majetku města Beroun, za pozemky p. č. 2050/4 – zahrada
o výměře 19 m2 v k. ú. Beroun (vznikl oddělením z pozemku p. č. 2050/1
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v k. ú. Beroun podle geometrického plánu č. 5621-20/2015)a p. č. 2047/16
– trvalý travní porost o výměře 118 m2 v k. ú. Beroun (vznikl oddělením
z pozemku p. č. 2047/12 v k. ú. Beroun).
RM souhlasí: 1) s převodem družstevního podílu v BD Palouček, bytovém
družstvu, se sídlem Beroun, Palouček 1709, mezi panem J. N. (jako „převodce“) a M. V. (jako „nabyvatel“) k bytu o velikosti 29,35 m2, za podmínek
podle stanov bytového družstva, v předloženém znění, 2) s uzavřením
Dohody o skončení nájmu bytu mezi městem Beroun, BD Palouček, bytovým
družstvem, se sídlem Beroun, Palouček 1709, (oba společně na straně
jedné jako „pronajímatel“) a panem J. N. N. (na straně druhé jako „nájemce“)
na byt o velikosti 29,35 m2, za podmínek podle stanov bytového družstva,
v předloženém znění, 3) s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu mezi BD Palouček, bytovým družstvem, se sídlem Beroun, Palouček 1709, městem Beroun,
(na straně jedné jako „pronajímatel“) a M. V. (na straně druhé jako „nájemce“)
na byt o velikosti 29,35 m2, za podmínek podle stanov bytového družstva,
v předloženém znění.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví podle návrhu komise pro likvidaci majetku ze dne 26. 8. 2015. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku je celkem 19 870,80 Kč.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s fyzickou likvidací
majetku a následným odepsáním z účetnictví podle návrhu komise pro
likvidaci majetku ze dne 26. 8. 2015. Pořizovací hodnota likvidovaného
majetku je 1 382 239,90 Kč.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s odpisem pohledávky ve výši 58 000 Kč po zemřelé žalované A. K. pro její nedobytnost.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Stavební úpravy ul.
Julia Fučíka, Beroun“.
RM hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek,
která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Elektronický vizuální
a akustický informační systém – autobusové nádraží u ČD“.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě
o nájmu č. 0466/2014/NAJ/OMI ze dne 9. 1. 2015 na pronájem pozemků
v k. ú. Beroun p. č. 2065/1 o výměře 22 788 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/1
o výměře 52 740 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/2 o výměře 564 m2 –
ostatní plocha, p. č. 2117/3 o výměře 790 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/4
o výměře 322 m2 – ostatní plocha, p. č. 2117/6 o výměře 90 m2 – ostatní
plocha, p. č. 2117/7 o výměře 4 m2 – ostatní plocha, p. č. 2129/3 o výměře
139 m2 – ostatní plocha, za účelem provozování stavby Golfového areálu
Beroun (lokalita Na Veselé) se společností TIFANNYS, spol. s r. o., se sídlem
Beroun, Na Veselou 909. Předmětem dodatku by mělo být prodloužení
doby nájmu do doby prodeje pozemků.
RM souhlasí s uveřejněním předběžného oznámení a odůvodnění zakázky
„Přístřešky pro cestující + zastávkové označníky – autobusové nádraží
u ČD“, v předloženém znění.
RM vyhlašuje nabídku společnosti STRABAG, a. s., se sídlem Praha 5, Na
Bělidle 198/21, jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Lávka v Kozle – opětovné vypsání“. Nabídková cena je
2 123 186,78 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Lávka v Kozle – opětovné vypsání“, s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku se společností STRABAG, a. s., se sídlem Praha 5, Na
Bělidle 198/21, za podmínky, že zastupitelstvo města schválí příslušnou
úpravu rozpočtu. Cena díla je 2 123 186,78 Kč bez DPH.
RM vyhlašuje nabídku společnosti BOKR, s. r. o., se sídlem Nad Brůdkem
76/3, Praha 5 – Třebonice jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Parkoviště u KD Plzeňka, Beroun – druhé opětovné
vypsání“. Nabídková cena je 1 299 707 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Parkoviště u KD Plzeňka, Beroun – druhé opětovné vypsání“,
s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku se společností BOKR,
s. r. o., se sídlem Nad Brůdkem 76/3, Praha 5 – Třebonice, za podmínky,
že zastupitelstvo města schválí příslušnou úpravu rozpočtu. Cena díla je
1 299 707 Kč bez DPH.
RM vyhlašuje nabídku společnosti NOVÁK & PARTNER, s. r. o., se sídlem
Perucká 2481/5, Praha 2, jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace revitalizace
původního autobusového nádraží Beroun“. Nabídková cena je 260 000 Kč
bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Zpracování projektové dokumentace revitalizace původního autobusového nádraží Beroun“, s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku
se společností NOVÁK & PARTNER, se sídlem Perucká 2481/5, Praha 2.
Cena díla je 260 000 Kč bez DPH.
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RM souhlasí se zveřejňováním zápisů z jednání rady města a komisí rady
města, s výjimkou komise bytové, v elektronické podobě na webu města
Beroun www.mesto-beroun.cz po vyloučení osobních, citlivých či jiných
právními předpisy chráněných údajů v nich obsažených. Zápisy budou zveřejňovány od 1. 10. 2015, a to do 10 dnů ode dne vyhotovení zápisu
z jednání rady města nebo do 10 dnů ode dne projednání zápisu z jednání
komise v radě města. Zveřejňování zápisů bude zajišťovat Kancelář tajemníka
Městského úřadu Beroun. Za anonymizaci údajů v zápisech z jednání rady
města odpovídá tajemník Městského úřadu Beroun, za anonymizaci údajů
v zápisech z jednání komisí odpovídají tajemníci komisí. Součinnost při
anonymizaci zápisů bude poskytovat právní úsek Kanceláře tajemníka.
RM navrhuje zastupitelstvu města, aby v souvislosti se zveřejňováním
zápisů z jednání zastupitelstva a výborů zastupitelstva postupovalo obdobně
jako rada města, tj. aby souhlasilo se zveřejňováním zápisů z jednání zastupitelstva města a výborů zastupitelstva za stejných podmínek jako při zveřejňování zápisů z jednání rady města a komisí rady města.
RM navrhuje zastupitelstvu města, aby uložilo radě města předložit zastupitelstvu města na jeho zasedání v prosinci 2015 úpravu zásad činnosti
a jednacího řádu výborů zastupitelstva a zásady kontrolní činnosti výborů
zastupitelstva města.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun, aby zrušilo své usnesení
č. 107/2014 ze dne 17. 12. 2014 a v souladu s § 104 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
svěřilo místostarostovi Mgr. Ivanu Kůsovi zajišťování úkolů v těchto oblastech
samostatné působnosti města: sociální věci, zdravotnictví, školství, kultura,
vnější vztahy, sport, zájmové organizace (včetně sportovních zájmových
organizací), prevence kriminality, životní prostředí, cestovní ruch a záležitosti
spadající do náplně činnosti komise zdravotnictví a sociálních věcí, komise
pro výchovu a vzdělávání, komise pro kulturu a kulturní dotace, komise
pro sport a sportovní dotace, komise pro prevenci kriminality, komise životního prostředí, Pracovní skupiny pro přípravu, zpracování a realizaci Programu regenerace Městské památkové zóny Beroun a letopisecké komise.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 101 989 Kč od pana
J. U. a s uzavřením darovací smlouvy na tuto částku.
RM souhlasí se zadáním dodatečných služeb pro veřejnou zakázku „Město
Beroun – výběr bankovního ústavu“ v jednacím řízení bez uveřejnění, v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v aktuálním znění.
RM souhlasí, aby písemná výzva k jednání v jednacím řízení bez uveřejnění
byla oznámena Československé obchodní bance, a. s., se sídlem Radlická
333/150, Praha 5.
RM schvaluje písemnou výzvu na dodatečné služby pro veřejnou zakázku
„Město Beroun – výběr bankovního ústavu“.
RM jmenuje komisi a její náhradníky pro posouzení nabídky, která bude
plnit i funkci komise pro otevírání obálky.
RM souhlasí s tím, aby Místní akční plán vzdělávání pro ORP Beroun zpracovala MAS Karlštejnsko a město Beroun bylo partnerem tohoto projektu.
RM bere na vědomí Zápis č. 7/2015 ze zasedání komise pro územní plánování, konaného dne 13. 7. 2015.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních
produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného
pořádku, společnosti EXTENDER, s. r. o., se sídlem U Vorlíků 3, Praha 6,
dne 12. 9. 2015 od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro hudební festival Berounské
Letorosty s místem konání v Kempu Beroun, ul. Na Hrázi, Beroun-Závodí.
RM nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních
produkcí a hostinských zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011
k zajištění veřejného pořádku, Miroslavu Mikulovi, se sídlem Lhotka u Berouna
12, Beroun, pro provozování hostinské činnosti a veřejných hudebních
produkcí – diskoték ve Sport Baru HOMOLKA, třída Míru 1462,
266 01 Beroun-město, ve dnech 19. 9. 2015, 17. 10. 2015 a 14. 11. 2015
do 03.30 hod. následujícího dne.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se
bude konat ve středu dne 23. září 2015 od 15.00 hod. v kulturním domě
Plzeňka, Plzeňská 83/48, Beroun-město.

Usnesení ze schůze Rady města Beroun konané dne 19. 8. 2015
RM bere na vědomí informaci o plánované činnosti kulturního domu Plzeňka
včetně programového, organizačního a finančního zajištění.
RM ustanovuje pracovní skupinu pro řešení problematiky graffiti a schvaluje
její složení v předloženém znění.
RM bere na vědomí, že se 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova
1335, zapojí do výzvy č. 57 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
– Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 –
Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.

www.mesto-beroun.cz

RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s manželi B. F. a A. F.; paní P. K.;
manželi I. V. a L. V.; I. V. na prodej pozemku p. č. 236/2 o výměře 659 m2 –
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Zdejcina do podílového spoluvlastnictví
(vždy ideální ¼ pozemku) za celkovou kupní cenu 85 670 Kč a doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností ČEZ Distribuce,
a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, na prodej pozemků
st. 3060/1 o výměře 75 m2 – zast. plocha a nádvoří a st. 4578 o výměře
73 m2 – zast. plocha a nádvoří, za celkovou kupní cenu 145 336 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej pozemků st. 624 o výměře
13 m2 – zast. plocha a nádvoří (na tomto pozemku stojí stavba bez čp/če)
a p. č. 174/1 o výměře 2 099 m2 – ovocný sad v k. ú. Beroun z vlastnictví
paní K. S., pana J. K. a paní H. A., do vlastnictví města Beroun za celkovou
kupní cenu 100 000 Kč a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout
obdobné usnesení.
RM nesouhlasí s uzavřením smlouvy o právu provedení stavby na vybudování
zásuvných vrat pro parkovací stání na části pozemku p. č. 1421/51 v k. ú.
Beroun, mezi městem Beroun a manželi V. a H. S.
RM souhlasí s navrženými stavebními úpravami v pronajatých nebytových
prostorách Komunitního centra Beroun, na adrese Bezručova 928, Beroun
– stávajícího sociálního zařízení ve 3. NP, podle návrhu technického řešení
„Stavební úpravy sociálního zařízení“ vypracovaného projektantem Josefem
Pánkem z června 2015, Rodinného centra Slunečnice, o. s., se sídlem Bezručova
928, Beroun-město. Stavební úpravy budou realizovány na vlastní náklady
žadatele – RC Slunečnice, o. s., se sídlem Bezručova 928, Beroun-město.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720863856
ze dne 6. 1. 2015 ohledně technického zhodnocení majetku a nového vybavení společenského domu Plzeňka s pojišťovnou Kooperativa, a. s., Vienna
Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, v předloženém znění.
RM souhlasí s prodloužením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení a uzavřením dodatku č. 10 k nájemní smlouvě mezi městem Beroun, BD Palouček,
bytovým družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun (na straně jedné
jako pronajímatel), a paní M. H. (na straně druhé jako nájemce), na dobu
určitou 1 rok od 15. 8. 2015 do 14. 8. 2016 na byt, v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním oznámení v předloženém znění o nabídce pronájmu bytu č. 55/17 v ul. Čs. armády č. p. 55, Beroun-Zdejcina, za nájemné
ve výši min. 4100 Kč/měsíčně s tím, že byt bude pronajat zájemci, který
předloží nejvyšší nabídku měsíčního nájemného a že nájemní smlouva
bude uzavřena na dobu určitou 2 roky.
RM: 1) svěřuje Městskému úřadu Beroun, odboru majetku a investic, rozhodování o udělování souhlasu města s likvidací movitého majetku příspěvkových organizací zřízených městem Beroun, který nabyly darováním
od města Beroun, 2) zmocňuje vedoucího odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun: a) k pověření zaměstnanců města Beroun zařazených
do odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun k udělování souhlasů
k likvidaci tohoto majetku v jednotlivých případech, b) ke jmenování zaměstnanců města Beroun zařazených do odboru majetku a investic Městského
úřadu Beroun za členy likvidační komise příslušné příspěvkové organizace
při likvidaci tohoto majetku.
RM akceptuje nové Obchodní podmínky ke Smlouvě o zprostředkování
burzovních komoditních obchodů uzavřené dne 3. 11. 2014, na základě
usnesení rady města č. 552/2014 bod 2) ze dne 22. 10. 2014, mezi městem
Beroun a společností FIN-servis, a. s., se sídlem Kladno, Dr. Vrbenského
2040, v předloženém znění.
RM bere na vědomí písemnou zprávu z jednacího řízení bez uveřejnění
a souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 6. 1.
2015 na vícepráce a navýšením ceny z původní ceny 25 334 628 Kč s DPH
na 25 634 628,80 Kč s DPH „II. ZŠ Preislerova – Zateplení“ se zhotovitelem
akce společností MARHOLD, a. s., se sídlem Pardubice-Zelené Předměstí,
Jiráskova 169, Pardubice, v předloženém znění.
RM vyhlašuje nabídku advokátky Mgr.Andrei Stachové, se sídlem Valentinská
92/3, Praha 1, jako nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení veřejné zakázky
malého rozsahu „Výběr administrátora pro veřejnou zakázku, Veřejná doprava pro všechny – přístřešky nad 2. a 3. nástupištěm‘“. Nabídková cena je
17 840 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy na akci „Výběr administrátora
pro veřejnou zakázku, Veřejná doprava pro všechny – přístřešky nad 2. a 3.
nástupištěm‘“ s advokátkou Mgr.Andreou Stachovou, se sídlem Valentinská
92/3, Praha 1, v předloženém znění. Odměna za provedené služby je
17 840 Kč bez DPH.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Víceúčelové hřiště Zdejcina – dodávka a montáž umělého povrchu“.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
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RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení na zakázku „Parkoviště u KD
Plzeňka, Beroun“ a souhlasí s jejím opětovným vypsáním.
RM vyhlašuje nabídku pana doc. Ing. Tomáše Krabce, MBA, Ph.D., se sídlem
Štorkánova 3236/16, Praha 5 jako nejvhodnější nabídku v zadávacím
řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Ocenění společnosti Technické
služby, s. r. o. – opětovné vypsání“. Nabídková cena je 970 000 Kč bez
DPH.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zpracování znaleckého posudku na
akci „Ocenění společnosti Technické služby, s. r. o. – opětovné vypsání“
s panem doc. Ing. Tomášem Krabcem, MBA, Ph.D., se sídlem Štorkánova
3236/16, Praha 5, v předloženém znění. Cena za provedení služby je
970 000 Kč bez DPH.
RM vyhlašuje nabídku společnosti CMS Consulting s. r. o., se sídlem Beroun
– Beroun-centrum, Česká 47, jako nejvhodnější nabídku v zadávacím řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Nákup PC sestav a tiskáren“. Nabídková
cena je 641 500,00 Kč bez DPH.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun a společností
CMS Consulting s. r. o., se sídlem Beroun – Beroun-centrum, Česká 47,
v předloženém znění.
RM vyhlašuje nabídku č. 1 firmy REDOBY s. r. o., se sídlem Husinecká
903/10, Praha 3-Žižkov, pobočka Kotkova 493, Rakovník jako vítěznou
nabídku veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna střešních oken“.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Výměna střešních oken“,
s firmou REDOBY s. r. o., se sídlem Husinecká 903/10, Praha 3-Žižkov,
pobočka Kotkova 493, Rakovník, v předloženém znění.
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Smlouvy
č. 14205643 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na projekt „MŠ Drašarova Beroun – zateplení“, v předloženém
znění.
RM bere na vědomí Zápis č. 5/2015 ze zasedání komise výstavby, konaného
dne 18. 6. 2015.
RM bere na vědomí Zápis č. 6/2015 ze zasedání komise výstavby, konaného
dne 23. 7. 2015.
RM vydává nařízení č. 3/2015, kterým se mění nařízení č. 4/2014, kterým
se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 5/2014, č. 1/2015 a č. 2/2015,
v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na
zajištění provozu automatizované stanice pro monitorování kvality ovzduší
mezi městem Beroun jako příjemcem dotace a městem Králův Dvůr, nám.
Míru 139, 267 01 Králův Dvůr, jako poskytovatelem dotace, v předloženém
znění.
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s poskytnutím finanční
dotace na bruslařskou školu v roce 2015 z rozpočtu města Beroun spolku
Centrum zdravých dětí, se sídlem Na Ostrově, Zimní stadion, Beroun ve

výši 150 000 Kč a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
Starostka města a RM souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města
Berouna nad akcí „Berounský drak 2015“.
RM souhlasí s poskytnutím finanční dotace Dragon Boat Grand Prix, o. s.,
se sídlem Modřanská 1151/53, Podolí, Praha ve výši 40 000 Kč, která bude
poskytnuta na akci „Berounský drak 2015“ a dále s uzavřením veřejnoprávní
smlouvy o jejím poskytnutí.
RM bere na vědomí Zápis č. 3/2015 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní
dotace, konaného dne 30. 7. 2015.
RM odvolává z funkce předsedy komise pro kulturu a kulturní dotace Josefa
Štěpánka a jmenuje do funkce předsedy této komise Víta Kolovrata.
RM schvaluje dotační program „Poskytování dotací na kulturní činnost ve
městě Beroun v roce 2016“, v předloženém znění.
RM souhlasí s návrhem na udělení Ceny města Beroun panu Jiřímu Kahounovi a doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Beroun jmenovanému za celoživotní dílo v oblasti literárního a výtvarného umění, kterým
významně obohatil kulturní a společenský život ve městě a kterým přispívá
ke kultivaci společnosti, zejména dětí a mládeže, a tak šíří dobré jméno
města Berouna.
RM souhlasí s návrhem na udělení Ceny města Beroun JUDr. Janě Civínové
a doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Beroun jmenované
za dlouhodobé cílevědomé a aktivní šíření myšlenky solidarity a pomoci
potřebným ve městě a za vytvoření dělného a obětavého kolektivu poskytovatelů sociálních služeb v rámci Farní charity Beroun, jejichž pomoc
přijímá na 1,5 tisíce klientů. Tato skutečnost přispívá k budování dobrého
jména města Berouna.
RM bere na vědomí Zápis z jednání pracovní skupiny – letopisecké komise,
konaného dne 3. 8. 2015.
RM souhlasí s uzavřením Dohody o používání výplatního stroje k úhradě
cen za poštovní služby č. 982807-0706/2015 se společností Česká pošta,
s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1.
RM souhlasí s ukončením Dohody o používání výplatního stroje k úhradě
cen za poštovní služby č. 981202-0079/2008 se společností Česká pošta,
s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských
zařízení a hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011
k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, Janu Berdychovi, se
sídlem Husovo nám. 39/26, Beroun-centrum, Beroun, pro provozovnu
METRO CLUB, V Hlinkách 1513, Beroun-město, a veřejné hudební produkce v této provozovně na dny pátek a sobota do 03.00 hod. následujícího dne do 31. 12. 2015 a nepovoluje výjimku pro tuto provozovnu
a v ní konané veřejné hudební produkce na dny pátek a sobota do 04.00
hod. následujícího dne.

Projekt Berounská vstupenka propojí předprodejní místa

R

ádi byste si koupili vstupenku
na večerní představení kina, ale
to má právě zavřeno? Máte zájem
o koncert na Plzeňce a nehodí se
vám jít pro lístky právě tam? Propojení míst předprodeje na všechny
kulturní akce pořádané MKC včetně
promítání kina chce vyřešit jednotný systém. „Projekt nazvaný
Berounská vstupenka propojí předprodejní systémy v Městském kině
Beroun, Městském informačním

centru a Kulturním domě Plzeňka.
V praxi to znamená, že když se
budete právě nacházet v kině, na
jeho pokladně si budete moci
zakoupit vstupenku i na koncert
na Plzeňce,“ líčí Kateřina Masopustová, ředitelka Městského kulturního centra. Výhody tohoto nového
systému jsou nasnadě – větší komfort pro diváky a návštěvníky kulturních akcí, ale i ﬁnanční a časová
úspora. „Zájemce o večerní před-

Výzva pro poskytovatele sociálních služeb
a doplňkových programů

P

řipravujeme Katalog poskytovatelů sociálních služeb adoplňkových programů na rok 2016.
Vyzýváme tímto všechny poskytovatele, aby zaslali podklady či aktualizace ke svým službám do 19. 10. na

www.mesto-beroun.cz

!

e-mailovou adresu: osvz15@muberoun.cz. Katalog bude připraven
na vánoční jarmark 5. 12. na Plzeňce. Jeho internetovou verzi můžete
najít na webových stránkách města
v záložce Sociální služby.
n

stavení v kině si bude moci lístek
koupit třeba v íčku na náměstí, aniž
by musel na promítání chodit
s časovou rezervou. Dalším nesporným plusem je zkrácení čekací doby
u pokladen,“ dodává Kateřina
Masopustová. Pokud se systém
osvědčí, bude do něj možné zapojit
idalší berounské či přespolní organizace. V íčku už tento předprodejní
systém běží, na Plzeňce bude spuštěn během října.
n

Pozvánka na schůzi
Svazu tělesně
postižených

Č

lenská schůze Svazu tělesně postižených v České
republice, místní organizace
Beroun, se koná v pátek 23. října od 13.30 v prostorách Klubu
důchodců Beroun, U Kasáren
813. Členské průkazy s sebou.
n

Kulturní dotace 2016
U

pozorňujeme žadatele o dotace
na kulturní činnost, že termín
přijímání žádostí začíná 1. 10. 2015
a končí 30. 10. 2015 ve 14.00 hod.
Žádosti se v písemné formě odevzdávají na podatelnu MěÚ Beroun.
Žadatelé si mohou stáhnout dotační program „Poskytování dotací na

kulturní činnost ve městě Beroun
v roce 2016“ a příslušnou žádost
o poskytnutí dotace z městského
webu v záložce Dotace nebo si je
mohou osobně vyzvednout na
oddělení kultury a vnějších vztahů
Kanceláře tajemníka MěÚ Beroun,
n
Husovo nám., 2. patro.
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Volný čas
Asociace tradičních cvičení pro zdraví a sebeobranu Beroun, o. s.
www.taijiquan-beroun.cz www.wingchun-winglam.cz,
Nad Stadionem 342, Králův Dvůr
Pro začátečníky i pokročilé cvičíme TAI-ČI & ČCHI-KUNG pro ZDRAVÍ
a VITALITU Kompletní program pohybů, meditace a léčivých tónů. Pro
začátečníky i pokročilé cvičíme sebeobranu WING CHUN – prevence,
efektivita, maximální účinnost a účelnost. Zahájení 30. září 2015
17.00–18.30/18.30–20.00 hod. v metodickém a výukovém centru.
Tel.: 607 919 927
Biblická Skupinka Pro Mládež, www.ksberoun.cz.
Jsme skupinka mladých lidí, kteří se scházejí (ve věku 14–21 let) hrát
hry, zpívat a mluvit a diskutovat o Bibli. Skupinka není jen pro věřící,
ale zájemce o křesťanství. Pravidelně se setkáváme každý pátek od
18–20 v Plzeňská 314 v Berouně. Pro více informací nebo dotazy,
volejte 776 584 283 (Meinolf). 12týdenní konverzační kurz angličtiny/němčiny s rodilými mluvčími zdarma: Opravdu je tomu tak! Je to
opravdu zdarma (kromě ceny učebních materiálů, která nepřesáhne
500 Kč). Kurz poběží po dobu 12 týdnů v období od září do
prosince. V lednu bude následně otevřen další kurz. 1 lekce se skládá
z 60 minut s 30 minutami studia Bible v AJ navíc. Veškeré informace
naleznete na www.ksberoun.cz/kurzy. Také nás najdete na facebooku
pod Beroun Language Club. Jakékoliv dotazy směřujte na Pavlu Nawratovou. Tel.: 777 904 454 nebo pište na e-mail: pavla.nawratova@centrum.cz
Brilant – Vzdělávací centrum
Seydlovo nám. 30, Beroun, Kontaktní osoba: Ing. Jiří Smola Telefon:
702 835 036, e-mail: info@brilant.net, www.brilantberoun.cz
Přípravný kurz na přijímací zkoušky: na střední školu či univerzitu –
SCIO TESTY, TSP (testy studijních předpokladů). Jazykové kurzy anglického jazyka – rozšířená výuka pro žáky ZŠ od 5. do 9. ročníku. Anglická
konverzace nebo příprava na mezinárodní certifikační zkoušky – obecná
angličtina – cambridge KET, PET, FCE, CAE), obchodní angličtina
(BEC), angličtina pro AU PAIR, příprava na maturitu. Individuální či
skupinová výuka – max. 4 osoby ve skupině. Firemní skupinové i individuální kurzy anglického jazyka podle aktuálních potřeb realizované
u Vás. Doučování matematiky, němčiny, angličtiny, účetnictví, češtiny,
stavební mechaniky a dalších předmětů vyučovaných na základních
a středních školách.
DANCE fitness s Miriam – www.facebook.com/groups/dfmiriam/
tel.: 775 703 535, ÚT, ČT 19.00–20.00 v TJ Lokomotiva Beroun od 1. 9.
Dětský klub Sokolík – www.detskyklubsokolik.cz
Lenka Píšová, tel.: 608 259 990. Klub s rodinnou atmosférou, zaměřený
na polodenní adaptační programy pro děti do 2 let. Nabízíme poslední
volná místa na docházku pro školní rok 2015–2016. Individuální
přístup a kvalitní vzdělávací program. Domluvte si schůzku a přijďte
se nezávazně podívat, budeme se těšit.
Dětský koutek Krteček, www.koutek-krtecek.cz
Sadová 731 (u SD Plzeňka) Beroun. Kontakt: pí. Kozderková, telefon:
605 386 101.
Jsme soukromé rodinné zařízení pro děti od 6 měsíců do 7 let. Jsme
k dispozici 24 h. Rozdělené na JESLE 0–2 roky, MINIŠKOLKU 2–5 let
a nově přípravnou třídou pro PŘEDŠKOLÁKY 5–7 let. Každý den od
8–12 h. probíhá výuka. Odpoledne je možné využít naše kroužky. Snažíme se dětem pomáhat s lepší adaptací na menší kolektiv a připravit
je na lehčí vstup do státních školek. Je možné zvolit den i hodinu
docházky nebo adaptační dopoledne nebo odpoledne. Vždy nutná
rezervace místa. Vzdělávání dětí probíhá podle programu pro MŠ. Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku, každý den čteme dětem pohádky,
zpíváme, cvičíme, tvoříme – děti si odnášejí každý den výrobky domů
a podnikáme výlety do přírody 2x denně. Docházíme do rodin ke zdravým, ale i nemocným dětem i nejmenším. KROUŽKY: dopoledne – tvoření, angličtina, výuka pro předškoláky. Odpoledne – plavání , doučování
ZŠ, malování, výroba šperků a práce s korálky. Pokud čas dovolí, rádi
s dětmi trávíme čas v přírodě. Více na webu.
Keramická dílna Na Hrázi
nabízí nejen pravidelné kurzy keramiky pro děti i dospělé, tak i příležitostné modelování a točení na hrnčířském kruhu. Kontakt: Hana Vecková, tel.: 777 996 782, e-mail: veckova.hana@atlas.cz

www.mesto-beroun.cz

Domácí vzdělávání Jany Králové
http://domaciskola-mypage-cz.webnode.cz/
Děti Domácího vzdělávání Jany Králové mezi sebe přijmou další posily
pro bádání ve všech „vědních oborech“, členy vědeckých týmů na
„výzkumné expedice“, nebo jenom kamarády do partičky druháků,
čtvrťáků či páťáků. Letošní Vědecká akademie již svoji činnost zahájila,
ale do našeho týmu se může vstoupit kdykoliv. Více na webu.
Family Spinning Beroun
Autorizované spinningové centrum Family spinning Beroun (Lokomotiva Beroun, Tyršova 85) vás zve do rodinného prostředí, kde na vás
čeká 70minutová lekce spinningu (60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce spinbody (spinning + posilování nebo zdravotní
cvičení + závěrečné protažení). Více informací najdete na www.familyspin.cz. Objednávky na tel.: 774 580 733.
Flexy – bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – telefon:
608 885 182, e-mail: marcela.bergerova@seznam.cz.
Po 19.00–20.00, Čt 18.00–19.00. Kondičně-rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům a odblokování
negativních nálad. Používám FLEXY – BARY, velké a malé míče, balanční
čočky, židle, popruhy.
Hudbohraní, www.detskyklubsokolik.cz
Hudební hry pro skupinu 5–10 dětí – hudební nauka prožitkem i hrou –
objevování možností hlasu a hud. nástrojů, zvuků a jejich barev – podpora tvořivého myšlení – improvizace a další. Úterý 14.00 děti od 5
do 9 let. Zatím stále ještě volná místa.
Idea Creative, www.idea-creative.cz
Idea Creative pořádá každé úterý od 15.30 do 17.00 tvoření pro děti ve
věku 6–15 let. V říjnu se můžete těšit např. na tato témata: 6. 10. Podzimní
dekorace do truhlíku, 13. 10. Lístečkový šperk z polymerové hmoty,
20. 10. Výroba lucerniček a svícínků, 27. 10. Tvorba se zažehlovacími
korálky. Přihlásit se můžete na e-mailové adrese info@idea-creative.cz,
telefonicky 724 860 811 nebo osobně v obchodě. Více informací na webu.
Jazyková škola Hany Vavrečkové, www.jshv.cz
Husovo náměstí 78, e-mail: skola@jshv.cz, tel.: 311 625 804
Již 25 let od založení školy: tradice – zkušenosti – reference! Kurzy
zahájeny! Garantujeme maximálně 10 osob ve skupině. Je-li však volné
místo, můžete do kurzu kdykoliv přistoupit (cena kurzu bude samozřejmě snížena o již odučené hodiny). Náhledy zdarma – přijďte si
kurz nejprve vyzkoušet! Naše tipy: příprava k maturitě z angličtiny
a francouzštiny, příprava na zkoušku FCE, konverzační kurzy angličtiny
s rodilým mluvčím pro děti, juniory a dospělé. Slevy 50% v rámci akce
„Chodí celá rodina!“. Výuka též v Hořovicích a v Litni. Pro firmy či
jednotlivce kurzy podle požadavku (včetně doučování žáků ZŠ a studentů SŠ) – i dojíždíme. Naše motto: Spokojený zákazník – naše nejlepší reklama!
Jungmannova základní škola – pozvánka na besedu
Máte doma předškoláka? Zajímá vás, co by vaše dítě mělo v tomto
období umět? Víte, co je to školní zralost? Kdy a proč dát dítěti odklad
školní docházky? Chcete znát odpovědi na tyto a další otázky? Přijďte
v pondělí 19. 10. v 17.00 hodin na besedu do Jungmannovy ZŠ (Plzeňská 30, Beroun). Více informací na e-mailu: e.chlumska@jzs.cz
Lesní mateřské školy Pod dubem, www.skolka-poddubem.cz
Po prázdninách se opět rozběhla činnost Lesní mateřské školy Pod
dubem. Scházíme se nadále v chatičce v ulici Na Výsluní 41, v osadě
Záhrabská nad Svatým Janem pod Skalou, odkud vyrážíme na výpravy
do okolí. V současnosti garantujeme provoz dva dny v týdnu – úterý
a středa od 8–16 hod., po domluvě i v delším rozsahu. Školkovné:
250 Kč/den, 200 Kč dopoledne. Podrobnější informace na webových
stránkách.
Metoda dobrého startu
(kroužek pro předškoláky), který bude probíhat na Jungmannově ZŠ
Beroun (Plzeňská 30) jedenkrát týdně a to od 9. 11. 2015 do dubna
2016 (celkem 18 lekcí) za 1000 Kč. Maximální kapacita jednoho
kroužku je 10 dětí. Pondělí 13.30–14.15 hodin nebo 15.15–16.00
hodin (přihlášky posílejte na e-mail: i.zmatlikova@jzs.cz) nebo čtvrtek
13.30–14.15 hodin nebo 15.15–16.00 hodin (přihlášky posílejte na
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e-mail: e.chlumska@jzs.cz). Náplní kroužku je příprava na školní výuku
psaní, čtení, počítání a rozpoznání školní zralosti. Případné dotazy
pište na e-mail: e.chlumska@jzs.cz nebo i.zmatlikova@jzs.cz.

4–6 let v Akádě, v kurzech máme poslední volná místa. Přihlášky na plavání
dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně. Rodinná plavání probíhají
ve st, pá a so od 13, 14, 15 a 16 hodin

Městské školní hřiště Hlinky
Hřiště slouží berounským školákům i široké veřejnosti. Hřiště prošlo
v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomu je nyní určeno pro lehkou
atletiku, hokejbal, in-line hokej, florbal, malou kopanou, házenou,
tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetball. Zařízení
půjčuje sportovní potřeby, poskytuje sportovcům zázemí – šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy a nabízí i občerstvení. Díky osvětlení
v areálu je po předchozím objednání možno sportovat i ve večerních
hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace:
311 740 153.

Aqua-aerobic
V pondělí s Ivou od 17.45 a 18.30 a 19.15 hodin, ve středu s Terezou
a Markétou od 18 a 18.45 hodin, ve čtvrtek s Pavlou od 18 a 18.45
hodin a v pátek s Monikou a Markétou od 18 hodin, s hlídáním dětí
ve čtvrtek v 9.55 hodin s Markétou. Cvičení v bazénu pro těhotné
s porodní asistentkou ve čt 17.15, služby porodní asistentky informace
na webu.

Powerjóga s Markétou
Každé pondělí od 19.10 h v tělocvičně ZŠ Jungmannova. Podložky
s sebou.
RC Slunečnice, www.rcslunecnice.cz
Bezručova 928, budova Komunitního centra, 2. patro, Beroun, tel.:
603 141 700, 311 510 541, e-mail: info@rcslunecnice.cz
Kurz snižování nadváhy – čtvrtek 1. října od 19.00 do 21.00 hodin,
KC. Kurz vám pomůže nastartovat nový životní styl – 12 x 2 hodiny,
1 hodina cvičení a 1 hodina teorie. Vede: MUDr. Věra Havelková. Rezervace do 27. 9., záloha 800 Kč. Cena: 2 160 Kč.
Burza dětského a dámského oblečení hraček a sportovních potřeb:
15.–18. 10., KC. Ideální příležitost prodat starší zachovalé oblečení
a za příjemné ceny nakoupit oblečení nové. Prodloužená doba prodeje.
Za každou prodávanou věc zaplatíte poplatek 3 Kč.
Učím se rád, KC neděle 18. října 10.00–16.00 hodin. Seminář je určen
dětem od 9 let. Rezervace do 14. října na e-mailu: info@rcslunecnice.cz,
záloha 250 Kč na č. ú. 77075/5500 cena semináře 450 Kč.
Tvoření šperků – wrap náramek, KC pondělí 19. října od 18 hodin.
Jak vychovávat „zlobivé“ děti s klidem, KC úterý 20. října od 19 do
21 hodin – praktický seminář o zvládání dětského vzdoru a vzteku
s psycholožkou Mgr. E. Šilarovou. Seminář si rezervujte do 16. 10.
a uhraďte zálohu 150 Kč. Vstupné 200 Kč.
„O výživě jinak – jak ovlivnit metabolismus svou myslí?“ KC, pondělí
26. října od 19.15 do 20.45 – proč je tak důležité i to, jak jíme. Vstupné
150 Kč. Rezervace do 22. října na e-mailu: info@rcslunecnice.cz, záloha
100 Kč.
Divadelní představení „Cukrové tintilimintili“ KC – sobota 31. října
od 16.00 hodin – představení zahraje divadélko Kůzle. Vstupné 50 Kč.
Samaya, alternativní centrum pro setkávání
Hornohradební ul., www.samaya.cz, e-mail: info@samaya.cz, tel.:
605 583 469
2. 10. 18 hodin Proč a jak vám veganství zlepší život – Je pro vás
veganství extrém? Možná jen nemáte dost informací. Ukážu vám, jak
se věci opravdu mají.
3. 10. 15 hodin Módní party aneb Výměna oblečení – Chcete zadarmo
získat nové kousky do svého šatníku? Máte hezké oblečení, které vás
přestalo bavit? Přijďte si ho vyměnit s jinými ženami.
3. 10. a 24.10. Mohendžodáro – Tantra jóga pro ženy – přihlášky:
e-mail: jirouskova.r@centrum.cz, tel.: 777 331 030
9. 10. 18 hodin 10 osvědčených principů, jak mít život, jaký si přejete
– Jak převzít zodpovědnost a začít tvořit to, co ve svém životě chcete
vidět.
9.–11. 10. Léčebné kódy – Technika energetického samoléčení, přihlášky na tel.: 602 205 925, www.zivotvradostiaklidu.cz.
25. 10. Jak na veganské dobroty – Přijďte se naučit vařit voňavá
jídla, která si zamilujete a po nichž rozkvetete. Není-li uvedeno jinak,
rezervujte si prosím místo telefonicky či e-mailem na kontaktech Samayi. Děkuji!
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná. Boccia. Podle domluvy možný i pronájem tělocvičny
o sobotách a nedělích. (pingpong, badminton) Miniposilovna také
k dispozici. Možnost sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky na tel.: 311 622 572 po 15.00 nebo e-mail: hriste@2zsberoun.cz.
Studio Kytka, www.studio-kytka.cz
Zapisujeme děti na poslední místa Miniškoličky Školičky Kytičky na školní
rok 2015/16. Probíhají kurzy 9–12/15 – Hrátky s nemluvňátky pro děti
od 1,5 do 2,5 let – cvičení, hraní, hudebnění ve čt v 9 hod, kurz lze kombinovat s aqua-aerobikem pro maminky s hlídáním dětí ve čt od 9.55
hodin, kurzy plavání miminek a dětí od 6 měsíců do 6 let a předškoláčků
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Tipsport Laguna Beroun, www.tipsportlaguna.cz
Na Ostrově 900, Beroun
I v letošní cyklistické sezoně pro vás máme připravené uzamykatelné
úložiště kol přímo před vstupem do areálu Tipsport laguny. Více informací o možnosti využití vám poskytne naše recepce. Vstup pro děti
do 6 let zdarma. V pracovních dnech od 14.00 do 16.00 vstup pro
děti 1–6 let v doprovodu rodiče/ů ZDARMA. Věk dítěte je nutné prokázat. (občanský průkaz, cestovní pas, karta pojištěnce)
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz – informace recepce Sportcentrum tel.: 311 626 950.
Navštivte cvičení pro ženy v tribuně – čtvrtek 18.–19. hod. Cvičení
probíhá ve svižnějším tempu, s velkými míči, ale také s malými gumičkami a činkami. Obsahuje velké množství posilovacích cviků kombinovaných s rehabilitačními a obohacené o prvky jógy. Sledujte na
našich stránkách aktuality a slevový program – trvale snížené ceny
na slender stoly a vacushape! Najdete nás i na facebooku.
Víkendové semináře Léčebné kódy – energetické léčení
www.zivotvradostiaklidu.cz
Zdenka Zlesáková, průvodce léčebnými kódy, tel.: 602 205 925,
e-mail: zdenka.zlesa@zivotvradostiaklidu.cz
Začínám s víkendovými semináři léčebných kódů v Berouně ve studiu
Samaya. Jde o pracovní semináře. Všichni účastníci během semináře
získají ověřený postup jak s léčebnými kódy pracovat a prakticky se
to na semináři naučí. Dál budou moci léčebné kódy používat v běžném
životě a léčit jimi nejrůznější problémy svého života – zdravotní, vztahové, pracovní… Nejbližší termíny seminářů jsou 9.–11. 10. a 30. 10
– 1. 11., vždy v pátek v 17.30–19.30 hod., v sobotu 9.00–16.00 hod.,
v neděli 9.00–12.30 hod. Přihlášky na semináře přijímám na výše uvedeném telefonním čísle, e-mailu a na mém webu v záložce objednávky.
Na webu najdete také informace o všech mých aktivitách, o zkušenostech účastníků mých seminářů, i o mně.
Výcvik psů, www.doguniversal.cz
Barbara Vlasáková, tel.: 732 622 529, Křižatky, Králův Dvůr
Nabízím výcvik a výchovu psů (na věku a plemenu nezáleží). Preferuji
pozitivní motivaci (jak u psa, tak i u majitele). Možnost přípravy na
zkoušky, nebo základní poslušnost pro pejska v rodině. Výcvik probíhá
individuálně, časově se přizpůsobím vám. Možnost výuky ve vašem
okolí. Novinka: Hlídání psů (krátkodobé i dlouhodobé).
Workshopy s Annou Krause a Janou Kerlesovou
Milé maminky, ráda bych vám ještě více zpestřila celé období vašeho
těhotenství, a proto jsem pro vás připravila ve spolupráci se zdravotní
sestřičkou z neonatologického oddělení Hořovické nemocnice Janou
Kerlesovou, rovněž autorkou webu babyporadna.cz, tematické workshopy, které budou každý lichý čtvrtek v měsíci v relax centru Pohoda
Králův Dvůr.
Témata a termíny:
8. 10. od 17–19 hodin „Předporodní příprava“, zjistíte například
jak dýchat v I. a II. době porodní a jak si ulevit při kontrakcích.
22. 10. od 17–19 hodin „Jak se o sebe starat po porodu“, co všechno
pro sebe může začít dělat žena například již 6 hodin po porodu.
5. 11. od 17–19 hodin „Kojení a vše kolem něho“, nejrůznější polohy
při kojení, jak se stravovat, jak podpořit laktaci…
19. 11. od 17–19 hodin „Péče o miminko“, jak správně koupat miminko, jak s ním manipulovat.
3. 12. od 17–19 hodin „Hrozba inkontinence po porodu/uvolnění
svěračů aneb Náprava a zpevnění pánevního dna“, ukázka cviků
a vysvětlení proč je důležité pracovat na pánevním dnu. Cena workshopu
je 190 Kč, v ceně je zahrnuto malé občerstvení a na začátku si vždy
dopřejeme příjemnou 30 min. relaxaci či protažení. Pokud již máte
doma drobečka a jste si jistá, že by zvládl tento dvouhodinový workshop,
tak ho rádi rovněž přivítáme! Rezervace: e-mail: anna@krause.cz, tel.:
602 377 959.
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Hudba
1.
3.

Mirek Kemel s kapelou
ČT

20.00

Kavárna Jiná Káva

Adéla Jonášová a hosté
SO

19.00

Kavárna Jiná Káva

7.

Modrej Beroun 2015

8.

Jana Vaculíková a Návraty

ST

19.00

Pivovar Berounský medvěd

Koncert autorských písní doprovázených na akordeon. Muzika balancující na pomezí více
žánrů od balad přes šanson a blues až po chytlavé hospodské písničky. www.mirekkemel.cz.
Koncert českobudějovické písničkářky k albu Tady a teď. Hosté René Souček,
Marek Hlosta a David Stypka.
Další klubový večer na šalandě v pivovaru Berounský medvěd.

Kavárna Jiná Káva

Koncert zpěvačky, herečky a textařky známé účinkováním v mnoha muzikálových
produkcích, zahraničních a českých ﬁlmech i seriálech.

Městská knihovna

Dechový orchestr žáků ZUŠ V. Talicha zahájí svým vystoupením akci Knihofest.
Učitelka výtvarného oboru ZUŠ A.Borovská na akci maluje na obličej.

Kavárna Jiná Káva

Sólový projekt zpěváka a kytaristy plzeňské kapely Znouzectnost. Kapely s punkovou minulostí schopnou napsat popovou písničku i folkovou baladu.

24. Koncert pro varhany a hoboj

Miroslav Pšenička– varhany, Veronika Hádková – hoboj. Pořádají přátelé kostela v Počaplech, tel.: 606 627 636, e-mail: kostel.pocaply@seznam.cz. Vstupné dobrovolné.

ČT

19.00

10. ODDechovka
SO

9.00

22. Déma
ČT

SO

20.00
16.00

chrám Nanebevzetí v Králově Dvoře

Retro večery U Madly
ŘÍJEN

PÁ, SO 18.00–02.00 Retro Bar U Madly

Taneční večery U Štiky
PÁ, SO 20.00

Restaurace U Štiky

2. 10., 10. 10., 24. 10. – Dj Harwey; 3. 10., 17. 10., 31. 10. – Dj Tomáš Mašek;
9. 10., 23. 10. – Dj Sunny; 16. 10., 30. 10. – Dj Martin Šmíd
2. 10., 9. 10., 23. 10. – Duo Melody; 3. 10., 17. 10., 31. 10. – Dj Jarda Petarda;
16. 10., 30. 10. – Empatia; 24. 10. – Dj Pupík

Ostatní akce
1.–2.

Každý svého zdraví strůjcem
ČT–PÁ 10.00–18.00, 9.00–17.00 Husovo náměstí

Den architektury
Talichův Beroun
Plavecká soutěž měst
Knihofest
Slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného česko22. slovenského státu, předávání Cen města Berouna
3.
6.
7.
10.

ČT

18.00

Sportovní odpoledne Na Vorlu
28. Pietní akt ke Dni vzniku samostatného čs. státu
30.
31.

14.00

Více na str. 4
Zahájení mezinárodního hudebního festivalu. Více na str. 15
Více na str. 19
Více na str. 4
Více na str. 4

Kulturní dům Plzeňka

24.

ST

Zábavná zdravotně preventivní akce pro rodiny s dětmi. Výstava kreslených vtipů, návštěvníci si
budou moci nechat zkontrolovat znaménka a pihy či výši cholesterolu. Interaktivní hry pro děti.

Husovo náměstí

Lampionový průvod na Černém vršku
Soboty na dětském

Více na str. 19
Více na str. 4
Více na str. 4
Oddělení pro děti můžete navštívit v Městské knihovně od 8.30 do 11.00.

Přednášky a besedy
1.

Významné osobnosti našeho regionu
ČT

17.30

Městská knihovna

Dvakrát zachráněné dítě
12.

PO

18.00

Hotel Na Ostrově

Beseda na téma Dobrovolnictví
Tajemné životy Jakuba Krčína
14.

ST

17.30

ST

18.30

16. Ženy v pohodě
PÁ

19.

Městská knihovna

Úhyny včelstev v zimě 2014/15 a nosematóza
18.00

Kavárna Jiná Káva
Samaya Beroun

Beseda pro rodiče předškoláků
PO

17.00

Jungmannova ZŠ

20. Dary podzimu, biologická hodnota a uchování
ÚT

21.

18.00–19.30 Klub Zdraví a dobré pohody Závodí

Zanzibar – ostrov koření a vůní
ST

17.30

Čítárna MIC

Beseda o domácím násilí
26. Setkání na téma domácí násilí
29. Hudebně-literární večer
ČT

17.30

www.mesto-beroun.cz

Čítárna MIC

Lekci z cyklu Berounské akademie o životě a dílu Š. Hněvkovského, K. J. Erbena, J. Jungmanna
a dalších povede spisovatel Otomar Dvořák. Zájemci se mohou přihlásit u ředitelky MK.
Tomáš Graumann – jeden z posledních 669 dětí zachráněných Nicolasem Wintonem v roce 1939 vypráví svůj životní příběh. Vstup zdarma.
Více na str. 16
Knižní novinka O. Dvořáka, J. Dolejšího a autorského kolektivu je zaměřena na málo známé etapy života
českého rybníkáře. Křest knihy s autogramiádou a projekcí snímků jihočeské krajiny. Vstup volný.
Okresní organizace ČSV Beroun pořádá přednášku MVDr. Martina Kamlera na
téma Úhyny včelstev v zimě 2014/15 a nosematóza.
Spisovatelka Magda Křepelková vás zve na ochutnávkový prožitkový večer věnovaný uvolnění,
relaxaci a doplnění energie v těchto říjnových dnech. Více informací na www.zenyvpohode.cz
Zajímá vás, co by vaše dítě mělo v tomto období umět? Víte, co je to školní zralost? Kdy
a proč dát dítěti odklad školní docházky? Chcete znát odpovědi na tyto a další otázky?
Prezentace výživových hodnot plodů podzimní sklizně, zkušenosti a rady k vhodnému uchování.
Vstup volný. Kontakt: MUDr. Jana Krynská, tel.: 736 104 362. Pořádá Život a zdraví, z. s.
Zážitky očima zvídavého turisty předá posluchačům v čítárně Městského informačního centra pan Pos. Více na str. 20
Beseda v Domově seniorů TGM. Více na str. 16
Setkání v RC Slunečnice. Více na str. 16
Více na str. 20
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Výstavy
30. 9.

Evropa – kultura
PO

17.00

Městská galerie Beroun

Na Vršek a z Vršku
1.

ČT

17.30

Městská knihovna

Knihy v době panování Rudolfa II.
ČT

Městská knihovna

S paletou mezi berounskými branami
7. Podzimní kouzlení
5.

ST

19.

17.30

Galerie V Podloubí

Více na str. 20
Retrospektivní výstava černobílých fotograﬁí Lucie Suché z každodenního
života lidí Černého vršku. Potrvá celý říjen v odd. pro dospělé a studovně.
Výstava Knihovědného oddělení Knihovny Akademie věd ČR bude k vidění po
celý říjen ve vestibulu knihovny.
Více na str. 20
Výtvarné práce žáků 2. ZŠ a MŠ Beroun – Potrvá do 30. 10. (do 2. října trvá
výstava ZŠ Wagnerovo nám.)

Doteky času

Více na str. 20
PO 17.30
Holandský dům
Pokračující výstavy: Porcelán a hlína… drobné rozdíly (Muzeum berounské keramiky); Beroun ve starých fotograﬁích a Svět mechanické hudby (Domov
seniorů TGM, do 30. 1. 2016)

Muzea
3.

Workshop tradiční podmalby na skle
SO

10.30

Muzeum berounské keramiky

14.

Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat

15.

Případ Václava Talicha

21.

Mezouňská keramika

24.–25.

Víkendový seminář hry na perkuse

28.

Den Středočeského kraje

30.

Haloween v muzeu

ST
ČT
ST

Muzeum Českého krasu
18.00
17.00

Muzeum Českého krasu
Muzeum berounské keramiky

SO, NE 9.00–17.00 Muzeum Českého krasu
ST
PÁ

10.00
9.00

Muzeum Českého krasu
Muzeum Českého krasu

Výtvarnou techniku představí pan Jiří Honiss. Cena kurzu je 450 Kč, zahrnuje odborné vedení
zkušeného malíře, materiál i hotový výrobek. Přihlášky přijímá Muzeum berounské keramiky.
Na výstavě se představí celá řada fosilních tříd živočichů, kromě trilobitů. Soukromí sběratelé
představí mnoho set zkamenělin ze svých kolekcí, trilobitům je ale na výstavu „vstup zapovězen“.
Přednáška autora poslední knihy o Václavu Talichovi, která v se zabývá Talichovým dirigentským
působením za protektorátu a v poválečných letech. Přednáší PhDr. Jiří Křesťan, CSc.
Vernisáž výstavy, která se koná u příležitosti 990. let od první písemné zmínky o obci Mezouň. Výstava představí
keramiku z tamních dílen a přiblíží historii těžby keramických jílů a hlinek, stejně jako historii obce.
Kurz bubnování s J. Bískem. Účastníci si vyzkoušejí techniku hry na conga, bongo, timbales,
cajon a malé perkuse . Budou se učit hrát jednodušší rytmy. Bližší info: 601 374 208.
Vstup do všech expozic a poboček Muzea (Plzeňská brána a Muzeum Žebrák)
za symbolické vstupné. Soutěžní putování po muzeu pro děti a jejich rodiče.
Na děti bude čekat plno „hrůzostrašných“ úkolů, za splnění dostanou od muzejních strašidel
odměnu v podobě sladkostí a dárků. Rezervace škol a skupin na tel. 774 950 671.

Pokračující výstavy: Berounské proměny II. (Muzeum Českého krasu, do 22. 11.); Kurzy keramiky pro děti školou povinné (Muzeum berounské keramiky,
do 13. 1. 2016)
Stálá expozice v Muzeu berounské keramiky – renesanční berounská keramika a historie hrnčířství od pravěku po novověk.
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelné otevřené tvůrčí dílny. Dílna je otevřená vždy v úterý od 10.00 do 11.30 a ve čtvrtek od 12.30 do 15.00,
po dohodě možno i jinak. www.muzeumberounskekeramiky.cz.

Kulturní dům Plzeňka – říjen
2.

Taneční kurzy v Berouně – prodloužená

6.

Collegium 1704

9.

Taneční kurzy v Berouně – taneční

PÁ
ÚT
PÁ

19.00
19.30
19.00

13.

Bennewitzovo kvarteto

16.

Taneční kurzy v Berouně – taneční

20.

Akademie komorní hudby – Villa Musica

21.

Do ložnice vstupujte jednotlivě

22.

Slavnostní večer ke Dni vzniku samostatného
čs. státu a předávání Cen města Berouna.

ÚT
ÚT
ÚT
ST

ČT

23.

19.30

Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun

19.00
19.30
19.30

Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun
Divadlo Háta uvádí komedii. Autor Ray Cooney, John Chapman

Vystoupí orchestr Tremolo, večerem provází Lenka Kuhar Daňhelová

18.00

Taneční kurzy v Berouně – taneční
PÁ

19.00

27. Richard Novák, bas/Alice Rajnohová, klavír
ÚT

30.

Zahajovací koncert Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun

19.30

Koncert v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun

Taneční kurzy v Berouně – taneční

PÁ 19.00
Tištěný program je k dostání v Městském informačním centru a Kulturním domě Plzeňka, informace o vystoupeních budou postupně zveřejněny i na webu MKC a webu města Beroun.
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Městské kino Beroun

Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun@iol.cz, www.kinoberoun.cz n Rezervace elektronicky na www.tickets-online.cz n Pokud chcete dostávat každý den zdarma
krátkou SMS o programu kina, zaregistrujte se na tel. čísle 774 905 223 n přístupnost, české titulky, ART kino, ﬁlmový klub, dokument, ☺ představení pro děti
den

začátek

1.

ČT

2.

PÁ

3.

SO

4.

NE

5.

PO

6.

ÚT

7.

ST

8.

ČT

9.

PÁ

10. SO
11. NE
12. PO
13. ÚT
14.

ST

15.

ČT

16.

PÁ

17. SO
18. NE
19. PO
20. ÚT
21.

ST

22.

ČT

23.

PÁ

24. SO
25. NE
26. PO
27. ÚT
28.

ST

29.

ČT

30.

PÁ

31. SO

15.30
18.30
17.30
20.15
15.30
17.30
20.00
15.30
18.30
17.30
20.15
17.30
20.00
17.30
20.00
15.30
18.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
18.30
18.30
18.30
17.30
20.15
17.30
20.00
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
18.30
17.30
20.00
18.30
17.30
20.15
15.30
18.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
18.30
15.30
18.30
17.30
20.00
15.30
18.30
15.30
18.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00

název

Gangster Ka – zlevněné představení
ČR
Wilsonov
ČR/SK
Marťan 3D
USA
Wilsonov
ČR/SK
Hotel Transylvánie 2 3D
USA
Wilsonov
ČR/SK
Marťan 3D
USA
Uuups! Noe zdrhnul
Něm/BEL
Wilsonov
ČR/SK
Everest / 3D
USA/VB
Wilsonov
ČR/SK
Wilsonov
ČR/SK
Marťan 3D
USA
Wilsonov
ČR/SK
Amy
VB
Everest – zlevněné představení
USA/VB
Muž na laně 3D
USA
Muž na laně 3D
USA
American Ultra
USA
Pan 3D
USA
Ganster Ka
ČR
Muž na laně 3D
USA
Hotel Transylvánie 2
USA
Muž na laně 3D
USA
Muž na laně
USA
Muž na laně 3D
USA
Labyrint: Zkoušky ohněm 3D
USA
Takovej barevnej vocas letící komety
ČR
Laputa
ČR
Lance Armstrong: Pád legendy
USA
American Ultra
USA
Purpurový vrch
USA
Pan
USA
Lance Armstrong: Pád legendy
USA
Wilsonov
ČR/SK
V hlavě
USA
Muž na laně 3D
USA
Domácí péče
ČT
Everest / 3D
USA/VB
Wilsonov
ČR/SK
Marťan 3D
USA
Mládí
I/F
Wilsonov – zlevněné představení
ČR/SK
Stážista
USA
Laputa
ČR
Stážista
USA
Malý pán
ČR
Stážista
USA
Wilsonov
ČR/SK
Mrkáček Bill
Aus
Stážista
USA
Mimoni
USA
Dokonalý šéf
USA
Dokonalý šéf
USA
Roger Waters: The Wall - Filmový klub
VB
Putování s dinosaury
VB
Muž na laně 3D
USA
Lance Armstrong: Pád legendy – zlevněné USA
Ztracení v Mnichově
ČR
Ztracení v Mnichově
ČR
Dokonalý šéf
USA
Tři loupežníci
USA
Purpurový vrch
USA
Ztracení v Mnichově
ČR

čas

popis

100
115
134
115
90
115
134
85
115
122
115
115
134
115
90
122
123
123
96
111
100
123
90
123
123
123
129
100
93
104
96
119
111
104
115
102
123
92
122
115
134
118
115
121
93
121
75
121
115
90
121
92
120
120
155
81
123
104
105
105
120

Filmový thriller inspirovaný příběhem Radovana Krejčíře.
Krimikomedie s Vojtěchem Dykem, Jiřím Macháčkem a Táňou Pauhofovou.
Dobrodružné sci-ﬁ Ridley Scotta s Mattem Damonem v hlavní roli.
Krimikomedie s Vojtěchem Dykem, Jiřím Macháčkem a Táňou Pauhofovou.
Animovaná komedie o upírech v českém znění.
Krimikomedie s Vojtěchem Dykem, Jiřím Macháčkem a Táňou Pauhofovou.
Dobrodružné sci-ﬁ Ridley Scotta s Mattem Damonem v hlavní roli.
Animovaná dobrodružná komedie pro celou rodinu.
Krimikomedie s Vojtěchem Dykem, Jiřím Macháčkem a Táňou Pauhofovou.
Dlouho očekávaný hit – skutečný příběh dvou různých horolezeckých výprav.
Krimikomedie s Vojtěchem Dykem, Jiřím Macháčkem a Táňou Pauhofovou.
Krimikomedie s Vojtěchem Dykem, Jiřím Macháčkem a Táňou Pauhofovou.
Dobrodružné sci-ﬁ Ridley Scotta s Mattem Damonem v hlavní roli.
Krimikomedie s Vojtěchem Dykem, Jiřím Macháčkem a Táňou Pauhofovou.
První autorizovaný dokument o vzestupech a pádech zpěvačky Amy Winehouse.
Dlouho očekávaný hit – skutečný příběh dvou různých horolezeckých výprav.
Napínavý příběh dokumentuje výstřednost Philippe Petita, jeho charisma a šílenství.
Napínavý příběh dokumentuje výstřednost Philippe Petita, jeho charisma a šílenství.
Hulič trávy s nezájmem o cokoliv je během jedné noci postaven před rozhodnutí. Komedie.
Nezkrotný uličník se dostane do světa pirátů a pohádkových bytostí. České znění.
Filmový thriller inspirovaný příběhem Radovana Krejčíře.
Napínavý příběh dokumentuje výstřednost Philippe Petita, jeho charisma a šílenství.
Animovaná komedie o upírech v českém znění.
Napínavý příběh dokumentuje výstřednost Philippe Petita, jeho charisma a šílenství.
Napínavý příběh dokumentuje výstřednost Philippe Petita, jeho charisma a šílenství.
Napínavý příběh dokumentuje výstřednost Philippe Petita, jeho charisma a šílenství.
Sci-ﬁ thriller. Unikli z vražedného labyrintu a doufají, že se dokážou vrátit ke starým životům.
Celovečerní dokumentární ﬁlm o Filipu Topolovi – skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi.
Režisér Jakub Šmíd a jeho ﬁlmová prvotina o současné mladé generaci.
Příběh cyklisty Lance Armstronga a jeho šokujícíh přiznání v režii Stephena Frearse.
Hulič trávy s nezájmem o cokoliv je během jedné noci postaven před rozhodnutí. Komedie.
Gotická hororová romance.
Nezkrotný uličník se dostane do světa pirátů a pohádkových bytostí. České znění.
Příběh cyklisty Lance Armstronga a jeho šokujících přiznání v režii Stephena Frearse.
Krimikomedie s Vojtěchem Dykem, Jiřím Macháčkem a Táňou Pauhofovou.
Animovaná rodinná komedie o tom, že období dospívání může být velice komplikované.
Napínavý příběh dokumentuje výstřednost Philippe Petita, jeho charisma a šílenství.
Silný příběh se spoustou dojemných i vtipných momentů. Hrají: B. Polívka, A. Mihulová.
Dlouho očekávaný hit – skutečný příběh dvou různých horolezeckých výprav.
Krimikomedie s Vojtěchem Dykem, Jiřím Macháčkem a Táňou Pauhofovou.
Dobrodružné sci-ﬁ Ridley Scotta s Mattem Damonem v hlavní roli.
V luxusním hotelu v Alpách se každý rok setkávají staří přátelé a rozjímají o mládí.
Krimikomedie s Vojtěchem Dykem, Jiřím Macháčkem a Táňou Pauhofovou.
Anne Hathaway a Robert de Niro hvězdami nového ﬁlmu z prostředí módy. Komedie.
Režisér Jakub Šmíd a jeho ﬁlmová prvotina o současné mladé generaci.
Anne Hathaway a Robert de Niro hvězdami nového ﬁlmu z prostředí módy. Komedie.
Klasická loutková pohádka vychází z úspěšné dětské knihy Velká cesta Malého pána.
Anne Hathaway a Robert de Niro hvězdami nového ﬁlmu z prostředí módy. Komedie.
Krimikomedie s Vojtěchem Dykem, Jiřím Macháčkem a Táňou Pauhofovou.
Animovaná dobrodružství neposedného medvídka koaly a jeho přátel.
Anne Hathaway a Robert de Niro hvězdami nového ﬁlmu z prostředí módy. Komedie.
Animovaná rodinná komedie v českém znění.
Vtipný a emotivní příběh o síle druhé šance v hlavní roli s Bradley Cooperem.
Vtipný a emotivní příběh o síle druhé šance v hlavní roli s Bradley Cooperem.
Koncertní ﬁlm zachycující světové turné zakládajícího člena legendárních Pink Floyd.
Animovaný dobrodružný příběh pro malé i velké v českém znění.
Napínavý příběh dokumentuje výstřednost Philippe Petita, jeho charisma a šílenství.
Příběh cyklisty Lance Armstronga a jeho šokující přiznání v režii Stephena Frearse.
Nová česká komedie Petra Zelenky. Britský humor, realita a ﬁkce až na hranici absurdity.
Nová česká komedie Petra Zelenky. Britský humor, realita a ﬁkce až na hranici absurdity.
Vtipný a emotivní příběh o síle druhé šance v hlavní roli s Bradley Cooperem.
Pásmo krátkých pohádek pro nejmenší.
Gotická hororová romance.
Nová česká komedie Petra Zelenky. Britský humor, realita a ﬁkce až na hranici absurdity.

119
105

pozn.
15
T 12
T 12

☺
T 12

☺
T 15

T 12

T
T 15
T
T
T 15

☺
15
T

☺
T
T
T
T 12

T 15

T 15
T 15

☺

☺
T

T 15

T 12
T 12

T
T 15
T

☺
T

☺
T

☺
T 12
T 12
T

☺

T 12

☺
T 15

Aktuální program najdete na webu kina a na webu města. Na webu je možné se rovněž přihlásit k odběru pravidelného kulturního přehledu.
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Historický seriál k 750. výročí města Berouna (10)

Nový sociální fenomén: dělnictvo
Pokud si v tomto seriálu připomínáme významné události a jevy, které formovaly historii
Berouna, nemůžeme pominout zcela nový fenomén, který se objevil v souvislosti s industrializací a jenž ve městě sehrál podstatnou úlohu – dělnictvo.
Přadláci a fabričky
Když se v roce 1835 v Berouně
rozběhl první průmyslový podnik –
přádelna bavlny – mohli bychom dělníky počítat na pouhé desítky, ale
velmi rychle, zejména od šedesátých
let, začali s postupným růstem této
továrny přibývat. Po padesáti letech
se jejich počet rozrostl na bezmála
devět stovek, většinou pocházejících
z okolních i vzdálenějších vesnic. Po
vystavění velké tkalcovny sem přibyli
tkalci až z Lomnice nad Popelkou
a Hořic.
Pro poklidné venkovské městečko to znamenalo velkou proměnu,
ne všemi vítanou. Tehdejší obyvatelé
pohlíželi na dělníky jako na lůzu
a tento nejnižší společenský statut
jim zůstal poměrně dlouhou dobu.
Ještě horší pověst měly tzv. fabričky,
mladá děvčata a ženy, které tvořily
většinu osazenstva. A nelze pominout, že mezi dělnickými průkopníky
ve městě bychom nalezli i desítky
malých dětí, často desetiletých, výjimečně imladších. Úřady proti dětské
práci neměly žádné námitky, teprve
během druhé poloviny 19. století se
dětská práce postupně omezovala.
Pro továrníka to byla velmi vítaná
levná síla, protože ženy a děti dostávaly za stejnou práci sotva polovinu
výdělku mužů.
A přitom se jednalo o práci,
jakou si současník nedokáže představit. Pracovní doba pro všechny
šestnáctihodinová, od čtyř od rána
do osmi večer, takže mnozí dělníci
z vesnic spali přímo pod svými stroji,
protože návrat domů by se jim časově
nevyplatil. I v neděli přicházeli do
továrny muži, aby si připravili materiál a stroje na příští týden. Každý
pracovní den ještě v noci se po ztichlých ulicích ozýval klapot dřeváků
fabriček ajejich dětí bydlících ve městě. Ve fabrice je čekalo stísněné, velmi
prašné prostředí špatně osvětlené
petrolejkami. Veškerý materiál se
tahal ručně po schodech. Není divu,
že nejčastěji se tu až do počátku
20. století umíralo na tuberkulózu,
přičemž smrt si pro dělníky přicházela velmi záhy.
Teprve v roce 1901 se celostátně
snížila pracovní doba na snesitelných 11 hodin; dnešní osmihodinovou dobu si tovární dělníci prosadili
vzápětí po vzniku republiky, v pro-
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sinci 1918. To se ovšem netýkalo dělníků živnostenských. A těch nebylo
zrovna málo. Sčítání v roce 1890 uvádělo, že v roce 1890 v hořovickém
politickém okrese (Beroun, Hořovice
a Zbiroh) pracovalo 12 300 průmyslových dělníků, většina však byla
rozptýlena do malých provozoven
a živností. V druhé polovině 19. století se počet obyvatel především díky
dělnictvu města zdvojnásobil.
Kolem roku 1900 ve městě žilo
asi 1300 dělníků, a pokud k nim připočteme často početné rodiny, vyjde
nám, že dělnictvo tvořilo přibližně
polovinu obyvatelstva. S tak vysokou
koncentrací této sociální skupiny se
nerozlučně pojily i negativní jevy,
především alkoholismus a karban,
které často snižovaly beztak hubený
rodinný rozpočet. Ostatně jak jinak
by se v Berouně za první republiky
uživilo oněch 41 hospod. Při hrozných pracovních podmínkách ani
není divu, že se dělníci utíkali k alkoholu.
Ovšem tato negativa sama osobě
nezpůsobovala chudobu, která se
z Berouna ne ane odstěhovat. Tkvěly
za ní nízké příjmy. Už petice berounské městské rady z roku 1881 uvádí,
že „dělnictvo s tichou rezignací snáší
jho továren a to v nezdravém vzduchu chřadnouc na těle i na duchu“.
Situace se začala zlepšovat až na přelomu století, ale dá se říci, že první
dvě generace dělníků za to tvrdě
zaplatily.
Sociální demokracie a její snahy
o nápravu
Pokusy zlepšit zoufalou situaci
dělnictva se odvíjely nejprve na spolkové bázi. V roce 1872 vznikla ve městě Řemeslnicko-dělnická jednota,
podpůrný spolek bez reformních cílů
a aktivit, takže jim dělníci říkali
„zmrzlí bratři“. Nutno ovšem dodat,
že drtivá většina dělníků (ostatně
pocházejících z venkova) patřila mezi
silně věřící, což se do počátku 20.
století naprosto změnilo. Stejně jako
nedůvěra k těm, kteří se snažili přesvědčit ostatní, že vůči podnikatelům
je třeba postavit stejně silnou protiváhu – odbory.
Vůbec prvním sdružením tohoto
typu se stal Spolek textilních dělníků
a dělnic v Berouně (1895). V osmdesátých letech tu pomalu začaly

zapouštět kořeny sociálně demokratické (socialistické) myšlenky. Ovšem
veškeré snahy o politickou reformu
a postavení dělnictva monarchie až
do počátku devadesátých let tvrdě
pronásledovala. Ještě v roce 1892 se
konal proces se sedmi sociálními
demokraty z Berouna pro „tajné spolčování“. Již následujícího roku, po
uvolnění politické perzekuce socialistů, se konala v restauraci uModré
hvězdy čp. 63 (dnes prodejna květin)
první veřejná schůze pro občanstvo,
na které sociální demokraté objasnili
svůj reformní program.
Následně se ve městě 2. listopadu 1896 ustavil díky několika málo
desítkám nadšenců pod vedením
přadláka Václava Reina a obuvníka
Josefa Choce Politický spolek sociálních demokratů v Berouně. Šlo opřelomový okamžik, po němž se
myšlenka zlepšení dělnického údělu
prostřednictvím pevné organizace
začala šířit mezi dělnictvem. Důkazem toho je ivelká stávka 900 dělníků
přádelny v roce 1905, která se uskutečnila v rámci celostátní stávkové
vlny, a zůstává zřejmě nejstarší událostí tohoto druhu v Berouně. Ještě
před první světovou válkou se Politický spolek transformoval v klasickou místní organizaci sociálně
demokratické strany, která se
v Berouně dostala k moci po komunálních volbách v roce 1919 jako bezkonkurenčně nejsilnější politická
strana (41 % hlasů). K této politické
radikalizaci společnosti přispěly
nepochybně i hrůzy první světové
války.
Faktem je, že výsostní postavení
berounské sociální demokracie
netrvalo dlouho. Při rozkolu strany
vyvolaném radikálními marxisty se
tito levičáci v prosinci 1920 neúspěšně pokusili opuč. Na tři tisíce dělníků
obsadilo berounské továrny aklíčové
body státní a městské správy. Tehdy
neúspěšně, na převzetí moci si museli počkat ještě osmnáct let. Následkem rozkolu vznikla v roce 1921
komunistická strana, která k sobě
v Berouně připoutala větší část příznivců sociální demokracie. Od roku
1923 komunisté vyhráli ve městě
všechny komunální volby, získali zde
velmi silné pozice a v roce 1938
i křeslo starosty, což byl tehdy mezi
okresními městy naprostý unikát.

KONZUMNÍ SPOLKY
Družstevní hnutí má na Berounsku
mimořádně hlubokou tradici sahající až do roku 1869. Po prvotním
neúspěchu se této ideje chopili koncem devadesátých let 19. století
berounští sociální demokraté
av roce 1902 otevřeli mezi Královým
Dvorem a Berounem u státní silnice
vůbec první dělnickou pekárnu ve
městě, pobočku kročehlavské dělnické pekárny. Svépomocné družstevnictví tvořilo stále populárnější
alternativu ke klasickým živnostem,
mlýnům a pekárnám, které v nich
oprávněně viděly nebezpečnou konkurenci. Když v roce 1910 v Berouně
vznikl Ústřední dělnický konzumní
a výrobní spolek pro Beroun a okolí,
jeho sociálně demokratičtí zakladatelé v čele s pozdějším berounským
starostou Karlem Mecerem asi netušili, jak mimořádně úspěšně a dynamicky se bude tento typ dělnického
podnikání rozvíjet. Poté, co se tento
spolek spojil v roce 1926 s komunisty ovládanou pražskou Včelou,
výstavba dalších rozděloven konzumu se urychlila a koncem dvacátých
let měla Včela již 40 rozděloven na
Berounsku i Hořovicku s 5100 členy.
V Berouně Včela provozovala velkou
pekárnu, postavila rozsáhlé sklady,
garáže a tržnici s textilním zbožím,
většinou v areálu v sousedství dělnického domu U Litavy (dnes Grand
Hotel), kde byl také umístěn Dělnický konzum Včely.

Dělnická pekárna konzumu Včela
uhotelu Litava postavená roku 1928
(v dnešní ulici Karly Machové)
Ve třicátých letech začal Včele na
Berounsku konkurovat další dělnický konzumní spolek, tentokrát pod
kontrolou sociálních demokratů,
rakovnická Budoucnost. Všeobecné
konzumní družstvo Rakovník vzniklo již v roce 1910 (později se přejmenovalo na Budoucnost). První
pobočka družstva Budoucnost
v Berouně se otevřela v areálu Plzeňky v roce 1931. Do konce první republiky zde otevřel další tři a vlastní
pekárnu, na berounském okrese se
její síť rozrostla dokonce na třicet
poboček, jež si vedly stejně dobře
jako Včela. Vlastní konzumy provozovali v Berouně železničáři, národní
socialisté a další.
Mgr. Jiří Topinka
Státní okresní archiv Beroun
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Začíná Talichův Beroun, v říjnu čekají posluchače čtyři koncerty
Soubor Collegium 1704 bude letos
prvním vystupujícím
na Mezinárodním
hudebním festivalu
Talichův Beroun. Již 6. října také
zazní v sále Kulturního domu Plzeňka festivalová znělka, která třicátý
třetí ročník festivalu zahájí. Oﬁciálnímu zahájení festivalu bude předcházet v 16 hodin pietní akt u hrobu
Václava Talicha na berounském
hřbitově, kde promluví ředitel České
ﬁlharmonie David Mareček a vystoupí Smíšený pěvecký sbor Slavoš.

Od 18.45 se ve foyer koncertního sálu na Plzeňce uskuteční vernisáž výstavy výtvarných prací žáků
Základní školy Beroun-Závodí
s názvem „Beroun, my a hudba“.
Tak jako v minulém roce i letos bude
koncertními večery provázet zasvěcené a vtipné slovo Petra Kadlece,
dramaturga festivalu, muzikologa
a velkého znalce V. Talicha.
Vstupenky na letošní XXXIII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun je možné
zakoupit v Městském informačním
centru na Husově náměstí apřed každým koncertem v Kulturním domě

Collegium Vocale 1704

Autor: P. Hajská

generální partner

Plzeňka. Cena abonentní průkazky
činí 550Kč, cena jednotlivé vstupenky 190 Kč. Studenti zaplatí za vstupenku 100 Kč, děti do 15 let 50 Kč.
Nárok na zlevněné vstupné je potřeba
doložit odpovídajícím průkazem.
Koncerty se konají v Kulturním domě
Plzeňka vždy v úterý od 19.30.
6. 10. Collegium Vocale 1704,
Collegium 1704
Od roku 2007 je soubor pravidelným hostem festivalů ve Francii,
Belgii, Nizozemí či Německu. Spolupráce se světově proslulými sólisty
Magdalenou Koženou, Vivicou
Genaux a Bejunem Mehtou plynule
vyústila vroce 2012 vdruhý koncertní cyklus Collegium 1704 pořádaný
v pražském Rudolﬁnu. V programu
zazní skladby J. S. Bacha. J. D. Zelenky a D. Scarlattiho.
13. 10. Bennewitzovo kvarteto
Již v období studií získalo Bennewitzovo kvarteto několik významných ocenění. Sem patří zejména
dvě zvláštní ceny ze soutěže ARD
Mnichov 2004. O rok později přišla
první cena a zlatá medaile na soutěži v Ósace s následným turné
v Japonsku. V roce 2008 – desátém
roce své existence – byl soubor
vyznamenán první cenou na slavné
soutěži Premio Paolo Borciani v Itálii. Během sezony 2010/2011 se
kvarteto představilo mimo jiné
v Konzerthaus Wien, Seoul Art Center a Wigmore Hall London. V této
sezoně bude Bennewitzovo kvarteto
debutovat v Salle de Conservatoire
Brussels, Alte Oper Frankfurt a na
festivalu Salzburger Festspiele.
V rámci programu zazní světová premiéra skladby k 750. výročí města
Beroun od skladatele a dirigenta
Marka Ivanoviće s názvem Ursa.

20. 10. Akademie komorní hudby – Villa Musica
Projekt Akademie komorní hudby ve spolupráci s německou nadací
Villa Musica (Rheinland – Pfalz) umožňuje vybraným mladým hudebníkům – budoucím profesionálům –
studovat komorní hudbu na špičkové
úrovni pod vedením vynikajících českých aněmeckých pedagogů. Výsledky projektu budou představené
v SRN a dále na koncertech Českého
spolku pro komorní hudbu pod patronací České ﬁlharmonie. V rámci
programu zaznějí skladby J. Suka,
P. Hindemitha, B. Martinů či W.
A. Mozarta.
27.10. Richard Novák, bas,
Alice Rajnohová, klavír
Pěvec avarhaník Richard Novák
vyrůstal na Dačicku. Na varhany se
naučil hrát sám v Kostelním Vydří.
Hrál ve smyčcovém kvartetu, ve studentském orchestru, zpíval v pěveckém sboru avěnoval se varhaničení.
Na podzim roku 1950 byl Richard
Novák přijat na brněnskou konzervatoř ke studiu zpěvu u profesora
Jiřího Wootha. Ještě před ukončením
studií byl angažován jako sólista
ostravské opery. Po úspěšné účasti
na mezinárodní pěvecké soutěži
v Toulouse (2. místo) byl angažován
do Státního divadla v Brně. Hostoval
v Paříži, Benátkách, Salcburku,
Madridu, Lisabonu či Tokiu. Často
vystupoval s Českou ﬁlharmonií
v kantátových a oratorních skladbách. Je nositelem mnoha ocenění:
Ceny města Brna nebo Ceny Thálie
za celoživotní mistrovství. V roce
2005 získal Cenu ministra kultury.
K dubnu 2008 nastudoval 153 rolí.
V rámci programu zaznějí skladby
V. Nováka, J. Křičky, B. Martinů
a A. Dvořáka.
n

DOPROVODNÉ AKCE TALICHOVA BEROUNA
hlavní sponzor

dlouholetý partner projektu
sponzoři:

n 3. října – Tiburtina Ensemble
Kostel sv. Jakuba v Berouně v 16 hodin
Ženský vokální soubor Tiburtina Ensemble je jediným svého druhu
v Čechách. Vznikl v roce 2008, specializuje se na interpretaci gregoriánského chorálu, středověkého vícehlasu a soudobé hudby a přes svou
krátkou dosavadní existenci se řadí mezi evropskou špičku v oblasti
interpretace staré hudby. Chorální skladby z koncertního programu
„Královno nebes raduj se“ pocházejí především z nové vrstvy tvorby
gregoriánského chorálu.
n 6. října – Pietní akt u hrobu Václava Talicha
Berounský hřbitov od 16 hodin
Úvodní slovo pronese D. Mareček, ředitel České ﬁlharmonie, vystoupí
Smíšený pěvecký sbor Slavoš.

mediální partneři

Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun
spolupracuje s festivalem Jarmily Novotné v Litni

www.mesto-beroun.cz

n 6. října – Výstava „Beroun, my a hudba“
Kulturní dům Plzeňka, vernisáž v 18.45
Výtvarné práce žáků ZŠ Beroun-Závodí
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Blokové čištění
30. 9.–1. 10. Bezručova, Branislavova + parkoviště, Nerudova, Družstevní, V Hlinkách, Dukelská, Ve
Vilách, V Zahradách
7. 10.–8. 10. Na Tržišti, Štěpánkova,
Zvonařova sever, Ve Svahu, Kollárova
sever
14. 10.–15. 10. Pod Homolkou,
K Dubu, Nad Paloučkem, Palouček,
U židovského hřbitova, Vinařská

V říjnu se senioři a ženy poučí o domácím násilí

K

omise pro prevenci kriminality
města Beroun pořádá v rámci
projektu „Společně proti domácímu
násilí“ podpořenému dotací Ministerstva vnitra ČR besedy pro seniory,
ženy a širokou veřejnost na téma
domácí násilí.
„Zveme všechny seniory na
besedu o domácím násilí, která se

Jubilea
V říjnu se paní Jana Balounová
dožívá krásných 90 let. Klub
důchodců jí k tomuto významnému výročí přeje vše nejlepší.
Ke gratulacím se připojuje i redakce
Radničního listu.

Zubní pohotovost
n 3. + 4. 10.
Dr. Tilschová Monika,
Liteň, Nádražní 401,
tel.: 311 684 138
n 10. + 11. 10.
Dr. Třesohlavá Magdalena,
Beroun, železniční stanice,
tel.: 311 621 497
n 17. + 18. 10.
Dr. Tesařová Simona,
Loděnice, U GZ 69,
tel.: 311 672 253
n 24. + 25. 10.
Dr. Valta Richard st.,
Žebrák, Hradní 68,
tel.: 311 533 384
n 28. 10.
Dr. Švábová Ladislava,
Hořovice, Pod Nádražím 289,
tel.: 311 513 375
n 31. 10. + 1. 11.
Dr. Valta Richard st.,
Žebrák, Hradní 68,
tel.: 311 533 384
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin

eset chlapečků a šest holčiček
v obřadní místnosti berounské
radnice přivítala starostka Šárka
Endrlová 8. září. Jmenovitě to byli
Kateřina Hrabinová, Martin Kraus,
Julie Hejná, Petr Lorenz, David Šlapák, Vít Kurtz, Monika Fritschová,
Šimon Drozen, Ondřej Holoubek,
Julie Holoubková, Nikola Svobodo-

koná ve středu 21. října od 14 hodin
v Domově seniorů TGM, Pod Studánkou 1884 v Berouně. Besedu
můžete spojit také s prohlídkou
domova a výstavy Svět mechanické
hudby,“ říká Iva Ludvíková, koordinátorka prevence kriminality.
„Ženy a širokou veřejnost zveme na
setkání na téma domácí násilí

edmý ročník týdne sociálních
služeb v ČR se letos koná 5. až
11. října. Cílem této akce je dokázat,
že sociální služby v České republice
jsou kvalitní, pomáhají statisícům
lidí a zachovávají lidskou důstojnost
a soběstačnost. K městům po celé
republice, které se této události
účastní, se připojil i Beroun, a to
konkrétně Domov penzion pro
důchodce. Jeho pracovníci by tak
chtěli srdečně pozvat všechny zájemce na Den otevřených dveří pořádaný
n
ve středu dne 7. října.

Program Dne otevřených dveří 7. října

9.00–15.00
n Prohlídka domu s pečovatelskou službou s rozšířenými službami
n Možnost prohlídky kroniky o životě obyvatel DPS, posezení na klubovně
s malým občerstvením
n Prezentace činnosti PS a svazů s výstavkou ručních prací seniorů
n Prohlídky výstavy kompenzačních pomůcek
n Měření krevního tlaku a glykémie
n Prohlídka výstavy kompenzačních pomůcek pro neslyšící, jejich servis
a odborné poradenství.
15.00–16.00
Slavnostní zakončení dne vystoupením žaček tanečního oboru ZUŠ V. Talicha
pod vedením prof. MgA. Zuzany Dostálové v baletu Sergeje Prokofjeva
„Kamenný kvítek“ a vystoupením žáků hudebního oboru ZUŠ V. Talicha.

Občanská poradna se přestěhovala a rozšířila provozní dobu

K

ontaktní místo Občanské poradny Remedium, které v Berouně
již druhým rokem provozuje nezisková organizace REMEDIUM Praha
o. p. s., se stěhuje do nových prostor.

vá, Eliška Treglerová, Dominik
Krautstengel, David Papež, Karel
Volf a Mikuláš Skuhrovec. Na slavnostní obřady se můžete objednat
na telefonu: 311 654 151 a 152,
nebo na e-mailu: evidence@ muberoun.cz nebo evidence2@muberoun.cz. Nejbližší termíny jsou
naplánovány na 20. 10. a 8. 12.n

Nově uvítá berounské klienty v obtížných životních situacích na Wagnerově náměstí 1541 – v budově České
pojišťovny v 5. patře.
Kontaktní místo poskytuje poradenství v oblasti dluhů, bydlení,
ochrany spotřebitele, sociálních
dávek a také v oblastech rodinných
či pracovně-právních. Pro velký zájem

2.
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4. výročí otevření Domova seniorů TGM – Den otevřených dveří
PÁ

8.00–19.00

Domov seniorů TGM

8. Společenská hra Bingo
ČT

14.00

Domov seniorů TGM

Pravidelné akce v Domově seniorů TGM:

Říjen

V

chtěli pomáhat a nevíte jak na to,
budeme se na vás těšit s podrobnějšími informacemi v pondělí 12.
10. od 15 hodin ve velké zasedací
místnosti Městského úřadu
Beroun (nad evidencí obyvatel).
Více koordinátorka komunitního
plánování sociálních služeb Iva
Ludvíková, tel.: 722 713 622. n

klientů bude provoz od 5. října nově
rozšířen na každé pondělí. V době od
9 do 12 hodin probíhají konzultace
bez objednání, od 13 do 16 hodin
jsou konzultace pro klienty, kteří se
předem objednali na tel.: 722 654 523
nebo na e-mailu: obcanskaporadna@remedium.cz. Další informace
naleznete na www.remedium.cz. n

Pro seniory

Na podporu dobrovolnictví
rámci komunitního plánování
sociálních služeb se uskuteční
jednání u kulatého stolu na téma
dobrovolnictví. Jednání se zúčastní jak odborníci, tak zástupci
neziskového sektoru, ale dveře
otevřené mají i občané. Pokud
chcete využívat ve své organizaci
dobrovolníky nebo byste naopak

do Rodinného centra Slunečnice
v pondělí 26. října od 9 do 12 hodin.
Setkání bude pokračovat v pondělí
30. listopadu opět ve Slunečnici
a ve stejný čas. K dispozici bude po
domluvě i hlídání dětí. Zájemci se
o této možnosti mohou informovat
na telefonním čísle 722 713 622,“
dodává Iva Ludvíková.

Domov penzion pro důchodce chystá
Den otevřených dveří
S

Na zářijovém vítání občánků převažovali chlapečci

D

Kdo má rád, neublíží?
Znáte ve své blízkosti někoho, kdo není tak veselý jako dříve nebo přestává se svým okolím komunikovat? Víte to, nebo vás jen napadlo, že
může být obětí domácího násilí? Rádi byste mu pomohli, ale nevíte
jak? Ohrožuje vás někdo blízký? Necítíte se doma bezpečně? Nikdo
nemá právo vám ubližovat! Přijďte si pro informace a pro podporu.
Každá situace má řešení.
Nezůstávejte s tím sami…

Po–Čt 9.00–11.00 a 14.00–15.30 keramika a pracovní dílna
Út 14.00–16.00 – ﬁlmový klub
St 14.00–16.00 – zooterapie
Pá 14.00–15.30 – zpívání pro radost v doprovodu houslisty pana
Karla Šmída
Denně Zookoutek a venkovní výběh s peruánskými kozami
„Svět mechanické hudby“ a „Beroun ve starých fotograﬁích“ –
výstava ve veřejných prostorách každý den od 7.00 do 19.00

Pravidelné akce ve Stacionáři sv. Anežky České
Pátek 13.30 do 15.00 – Příjemné posezení u šálku kávy či čaje
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Na konci srpna se v zahradě Muzea berounské keramiky konal Komorní
podvečer s hudbou. Keramička Květa Makovská zde předala městu
plastiku, kterou vytvořila.

Takhle rušno bylo 2. září na slavnostním galavečeru k otevření Kulturního
domu Plzeňka. Večer návštěvníkům zpříjemnili umělci a umělecké spolky
z Berouna i Prahy.

Začátek školního roku vedení města zahájilo na 2. základní a mateřské škole
v Preislerově ulici. Důvodem byl fakt, že na přelomu prázdnin bylo dokončeno
náročné zateplení všech pavilonů a tělocvičny v hodnotě 25 milionů korun.

Hned první zářijový víkend se konaly závody dračích lodí. Ve vloženém
závodě měst triumfoval Beroun, po závodech zahrál Děda Mládek Illegal
Band.

Devatenáctý ročník oblíbených Hrnčířských trhů proběhl v krásném slunném
počasí, a tak si jej návštěvníci mohli patřičně užít. K novinkám letošního
roku patřila možnost návštěvníků podílet se na vítězi soutěže keramiků na
téma „Upomínkový předmět pro oslavující město Beroun.“

Delegace z partnerského města Goslar prodejem regionálních produktů
na Hrnčířských trzích získala letos rekordní částku 10 413 korun. Výtěžek
věnovala zástupkyni spolku Medvídek, který podporuje autistické děti
a jejich rodiny.

Farní charita Beroun během trhů zase připsala Berounu další ustanovující
rekord. Tentokrát se jednalo o skládání mozaiky z medvědů, kteří už byli
součástí červnového rekordu v největším počtu plyšových bručounů na
jednom místě. Dvojité rekordmany si na místě zájemci mohli zakoupit.

Necelá tisícovka lidí se sešla na promenádním galakoncertu v sobotu
19. září. Hudba Hradní stráže a Policie ČR zahrála skladby klasické
i populární hudby a potěšila tak široké spektrum posluchačů.

www.mesto-beroun.cz
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Krátce
V říjnu bude vybrána ﬁrma, která
zajistí graﬁckou úpravu, zpracování
elektronické podoby a tisk Radničního listu města Beroun. Z důvodu
skončení stávající smlouvy v listopadu letošního roku byla vypsána
veřejná zakázka malého rozsahu
na další výrobu a tisk Radničního
listu. Předpokládaná hodnota
zakázky je 1,9 milionu korun bez
DHP. Zájemci se mohou hlásit do
7. října.

Adventní výzva pro
stánkaře a umělce

U

mělci či stánkaři, kteří by
měli zájem se podílet na
berounských adventních trzích,
se mohou už teď hlásit na městské oddělení kultury na e-mailu
kultura@muberoun.cz.
n

Gymnaziální
podzim
s odborníky

V

pátek 2. října se studenti Gymnázia Joachima Barranda
budou moci setkat s předním
odborníkem v oboru ekonomických
teorií a docentem Univerzity Karlovy Petrem Jakubíkem. Tento
respektovaný a v zahraničí uznávaný ekonom maturoval na berounském gymnáziu v roce 1994.
Studenti se tak dozvědí nejen nové
informace z jeho oboru, ale seznámí se i s bývalým spolužákem, který
to „někam dotáhl“.
n

Odešla osobnost nejen berounského trampingu

V

úterý 25. srpna v dopoledních hodinách odešel
na svůj poslední vandr kamarád Pavel „Rafika“
Petříček, dlouholetý šerif osady Kamarádi Staré
řeky. Poslední rozloučení proběhlo v důstojné
atmosféře v berounské hřbitovní kapli v pátek
4. září.
Pavel Petříček se narodil 10. 10. 1942 v Praze,
na začátku padesátých let se rodina Petříčkova
odstěhovala do Berouna a od té doby byl jeho život
s Berounem nesmazatelně spjatý. Podle legendárního Rodokapsu Pavel Petříček založil klukovskou
trampskou osadu „Cimarion,“ později následovala
další klukovská parta „Zlatá podkova.“ V roce 1966
založil spolu s kamarády dnes již legendu českého
trampingu – osadu Kamarádi Staré řeky. Napřesrok
tato osada oslaví 50. výročí.
V roce 1967 založil tajný skautský oddíl, který
pak o rok později zlegalizoval. Jako jeden z prvních
obnovil berounskou skautskou organizaci a do roku
1995 plnil svědomitě funkci předsedy Okresní rady
Junáka v Berouně. K výročí 80. a 90. let berounského
skauta organizoval v Muzeu Českého krasu velkolepé výstavy. Životní příběh tohoto čestného kamaráda se letos uzavřel. Čest jeho památce. Kdo jste
ho znali, prosím, vzpomeňte a nezapomeňte.
Tomáš Petříček, Rafika ml.
n

Skladatel a rodák z Berouna se dožil devadesátky,
městu blahopřeje k výročí

P

an Zdeněk Trnka se celoživotně
věnuje mnohostranným hudebním aktivitám – jako interpret, jako
organizátor hudebního života
a hlavně jako skladatel. V Berouně
žil od svých tří let, chodil zde na
gymnázium a studoval harmonii
u ředitele hudební školy Ferdinanda Vodičky. Byl i členem pravidelně
koncertujícího studentského kvarteta spolu s pozdějšími úspěšnými

muzikanty K. Fiedlerem a M. Pospíšilem. Berounské prostředí mělo
na rozvoj uměleckých schopností
jeho osobnosti důležitý vliv i tím,
že se zde seznámil s Václavem Talichem, a že zde navázal přátelství
s básníkem Jaroslavem Seifertem.
Pan Trnka napsal Berounu
k jeho 750. výročí dopis. Rád by
touto cestou poblahopřál nejen
městu, ale i všem jeho obyvate-

lům. „Mé blahopřání patří celému
Berounu, tedy i všem Berouňákům, a nevychází jen ze slušnosti,
nýbrž ze srdce a z lásky k „rodnému“ městu,“ píše pan Trnka. I pan
Trnka má však důvod k oslavám –
v červenci letošního roku se totiž
dožil krásných 90 let. Ke gratulacím se připojuje i redakce Radničního listu.
n

OKÉNKO Z PARTNERSKÝCH MĚST

T

itulární varhaník chrámu sv.
Jakuba v Berouně Lukáš Petřvalský vystoupil v neděli 20. září
v kostele sv. Bonifáce v partnerském městě Rijswijku. Program
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koncertu byl tvořen skladbami
doby romantismu a improvizacemi. Vystoupení berounského
varhaníka bylo očekávanou událostí, v místním i regionálním tisku se s velkým předstihem
objevovaly informace o spolupráci obou partnerských měst
i o interpretovi samotném, který
je v Holandsku velmi známý.
Koncert si vyslechlo téměř 200
posluchačů. Světově proslulý
varhanní virtuóz Gerard Legierse, který je v kostele sv. Bonifáce
titulárním varhaníkem, označil
vystoupení Lukáše Petřvalského
za velkou hudební událost
a s radostí přijal pozvání do
Berouna. Jeho koncert se bude
konat příští rok v čase jarních
hrnčířských trhů.
(lp) n

V září se konal na lánském hřbitově tradiční vzpomínkový pietní akt u
příležitosti 78. výročí úmrtí T. G. Masaryka za účasti státních činitelů,
zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce
legionářské, České obce sokolské a dalších organizací. Díky ﬁnanční
podpoře města Berouna mohl Okresní výbor Českého svazu bojovníků
za svobodu Beroun zprostředkovat účast na této akci žákům osmých
tříd Základní školy Beroun-Závodí. Berounští školáci byli jedinými
zástupci nejmladší generace na této významné akci.
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Plavecká soutěž měst už je na dohled
P
rvní říjnová středa je už pěkných
pár let spojena s Plaveckou soutěží měst. Aquapark v Berouně patří
každoročně mezi její protagonisty.
Při této akci ovšem ani zdaleka nejde
jen o to, kdo bude první, druhý nebo
devátý. Podstatné je připomenout
veřejnosti, že kondiční plavání
bychom měli počítat k těm nejvděčnějším celoročně i celoživotně využitelným pohybovým aktivitám. Však
se také organizátoři z Berouna
mohou pochlubit nejen počtem
bodů nasbíraných nejúspěšnějšími
plavci (od dětí předškolního věku až
po důchodce), ale i tím, že také dovedou vzbudit zájem svého okolí
o malou prověrku plavecké formy.

Do zmíněné soutěže se může
zapojit každý, kdo má chuť stát se
na chvíli reprezentantem města,
ve kterém žije, pracuje, studuje
nebo navštěvuje krytý bazén. Chce
to jen libovolným stylem odplavat
stometrovou trať. Pořadatelé ohodnotí dosažené výkony podle bodovacích tabulek přizpůsobených
věku a pohlaví a nahlásí pak součet
bodů do Informačního centra Sportu pro všechny, což poslouží

Cyklomaraton je za námi

D

alší závod série Cyklomaraton se konal v neděli 30.
srpna v berounském kempu. Kromě cyklistů všech věkových kategorií se na trať závodu vydali
i hendikepovaní, kteří zde závodili v rámci Českého poháru handiCup MTB. Ještě v dopoledních
hodinách se do závodění pustily
děti, pro které byl připraven
závod oblíbeného Dětského
poháru. Vyrovnaný závod vyhrál

v čase 1 hodina 39 minut a 6
sekund Josef Kamler z týmu
Superior MTB Team, který
o minutu porazil druhého Zdeňka Jílka (Česká Spořitelna Specialized Junior MTB Team) a s ním
ruku v ruce na třetím místě dojel
o setinu později Jaromír Skála
(Česká Spořitelna Specialized
Junior MTB Team). Kategorii žen
vyhrála s přehledem Jana Pichlíková (Sport Bike Strakonice).

k sestavení republikového pořadí
v kategoriích měst do dvaceti,
padesáti a nad padesát tisíc obyvatel.
Právě v kategorii nejmenších
měst bývá pravidelně největší konkurence, a tak mohou berounští
organizátoři meditovat třeba nad
tím, jak obhájit loňské prvenství,
ale mohou si také nechat zdát
o tom, jaké by to bylo pěkné, kdyby
celkový počet startujících ladil
s letošním kulatým výročím města
Berouna. Chcete-li se dozvědět něco
víc o akci pořádané ve středu 7. října, stačí podívat se na webové
stránky www.info-sport.cz.
Aleš Procházka n

Krátce
n Již 21. ročník Bruslařské školy
se uskuteční od letošního října do
prosince. Tento rok se předpokládá
účast osmi set až tisícovky dětí
z deseti škol. Zastupitelstvo na provoz školy (pronájem ledové plochy
a kabin, doprava autobusem či
odměny instruktorům) schválilo
dotaci ve výši 150 000 Kč.
n TJ Lokomotiva chce přistavět
další objekt a zvýšit tak kapacitu
stávajícího sportovního areálu. Přístavba by se měla nacházet
u západní stěny sportovní haly proti
budově ﬁnančního úřadu. V projektu je nová budova propojena
v úrovni přízemí do místa původního vstupu do sportovišť. Nová
stavba má obsahovat dva nové sály
na judo a pro veslařské trenažéry
a jednu tělocvičnu na stolní tenis.

Hřiště Na Vorlu zve na sportovní odpoledne

N

ově zrekonstruované hřiště Na
Vorlu v Kollárově ulici je od
prvního září v provozu, a to zdarma.
Hezčí prostor pro sportovní vyžití
mohou využívat nejen návštěvníci
z řad veřejnosti, ale i volnočasová
sdružení, která se zabývají způsoby
trávení volného času dětí. Sportovní
odpoledne pořádané komisí pro
prevenci kriminality se zde koná
v sobotu 24. října od 13 do 17 hodin.
Své umění předvedou vybrané sportovní oddíly a samozřejmě bude prostor i pro zapojení návštěvníků.
Součástí hřiště jsou venkovní posilovací stroje vhodné rovněž pro

Provozní doba hřiště Na Vorlu
říjen–duben: v pracovní dny
13–17 hodin, o víkendech a svátcích 10–17 hodin
květen, červen, září: v pracovní
dny 13–19 hodin, o víkendech
10–19 hodin
červenec, srpen: 10–19 hodin.
Konkrétní čas je vhodné si zamluvit na tel.: 728 219 935.
seniory. Během odpoledne zájemcům pracovnice Rehabilitační
nemocnice Beroun ukáže, jak je
správně používat. Akce je určená
pro rodiče i prarodiče s dětmi. n

OVOV: Žák ZŠ Závodí reprezentoval Beroun

N

a republikovém ﬁnále Odznaku
všestrannosti olympijských vítězů berounský okres reprezentoval
žák Základní školy Závodí Jakub
Krpálek. Ve ﬁnále, které se konalo
ve dnech 10.–12. září na pražských
stadionech Juliska a Kotlářka, soutěžící změřili síly v rozličných disciplínách, jako je sprint, hod míčkem,
leh sedy nebo trojskok. Pro žáka
osmé třídy to byly první velké závody.

Celkově dosáhl 5 960 bodů a získal
tak bronzový odznak. Svou účastí
získal cenné zkušenosti do dalších
závodů.
(aka) n

Berounské atletky vybojovaly zlatou a stříbrnou
O

víkendu 19. a 20. září se na stadionu ASK Slavia Praha konalo
Mistrovství České republiky žactva
v atletice. TJ Lokomotiva Beroun
vyslala na tento vrchol sezóny historicky nejpočetnější výpravu. Nejtěžší roli měla tyčkařka Justýna
Holubová, která obhajovala zlato
z halového mistrovství z března
tohoto roku. V nabité konkurenci,
kdy deset tyčkařek překonalo laťku
ve výšce 300 cm, se boj o zlato zúžil
na nervy drásající souboj mezi
berounskou Holubovou a zlínskou
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Terezou Kašpárkovou. Obě děvčata
nakonec překonala laťku ve výšce
325 cm a o zlatě rozhodl lepší zápis
Holubové. Justýna si tak zároveň
zajistila nominaci na tradiční Mezistátní utkání žáků a žákyň v Břeclavi.
Svoji první medaili na MČR
konečně získala i sprinterka Eliška
Kordová, která se v obou svých disciplínách (běh na 150 a 300 m) probojovala do ﬁnále. Vzhledem
k časovému pořadu a těsnému sledu obou ﬁnálových běhů se musela

rozhodnout pro jednu z tratí. Vybrala si tu delší a udělala dobře, neboť
si v dramatickém ﬁniši doběhla pro
bronz.
Svůj životní výkon předvedla
na trati 1500 m Kristýna Prouzová. Osobní rekord si zlepšila
o 5 s a stlačila tak svůj čas poprvé
pod pět minut. V nebývale těžké
konkurenci si doběhla pro skvělé
sedmé místo.
Obtížnost překážkové trati si na
vlastní kůži ověřila Kateřina Handlová. Při svém prvním startu na MČR

nezvládla na trati 200 m př. přeběh
deváté překážky a upadla. Závod
statečně dokončila, ale její odřeniny
se budou hojit ještě dlouho.
Berounský oddíl postavil i jednu krátkou chlapeckou štafetu
(4x60 m) a dívčí i chlapeckou štafetu dlouhou (4x300 m). Nejlépe se
vedlo dívčí štafetě ve složení Žáková-Sobotková-Prouzová-Kordová,
která skončila desátá. Chlapcům se
lépe dařilo na trati 4x60 m, kde jen
těsně nepokořili hranici 30 sekund
a skončili čtrnáctí.
n
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Studenti univerzit vystavují v městské galerii

J

ako doprovodnou akci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův
Beroun připravila městská galerie
výstavu „Evropa – kultura“, jejímiž
autory jsou studenti českých, slovenských a polských univerzit, které se
věnují graﬁckému designu avizuální
komunikaci. Výstava je výsledkem
workshopů, při nichž se studenti svobodně vyjadřovali k osobnostem
hudby, výtvarného umění a společenských vztahů. Výstava navíc navazuje na aktivity, které byly spojeny

Městská galerie Beroun
„Evropa – kultura“
společný projekt vysokoškolských studentů o osobnostech
hudby, výtvarného umění
a společenských vztahů
30. září–23. října
Vernisáž 30. září 2015 v 17.00
Výstava je doprovodnou akcí
Talichova Berouna.
se jmenováním Plzně Evropským
hlavním městem kultury. Cílem této
akce bylo přispět k prezentaci a pro-

V íčku pokračuje cyklus zajímavých
setkání i v říjnu

V

e čtvrtek 29. října v rámci
Hudebně-literárního večera,
které pořádá Městské informační
centrum, vystoupí spisovatelka,
literární historička, scenáristka,
překladatelka a dramaturgyně
Radka Denemarková. Od 17.30 si
tak budete moci poslechnout jednu
z nejpřekládanějších současných
českých autorek. Trojnásobná držitelka cen Magnesia Litera zájemcům představí svůj nejnovější
román Příspěvek k dějinám radosti
a řeč přijde i na její překladatelské
zkušenosti.
Radka Denemarková se narodila v roce 1968. Vystudovala Filozoﬁckou fakultu Univerzity Karlovy
(germanistika a bohemistika).
Působila jako vědecká pracovnice
Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR, též jako lektorka
adramaturgyně vpražském Divadle Na zábradlí, externě vyučovala

tvůrčí psaní na Literární akademii
Josefa Škvoreckého, od roku 2004
je spisovatelkou na volné noze.
Mezi její nejznámější díla patří
Peníze od Hitlera (Host, 2006),
jehož dramatizaci v roce 2010
uvedlo pražské Švandovo divadlo,
nebo její divadelní hra Spací vady
(knižně Akropolis, 2012).
Ve středu 21. října do městského íčka zase zavítá zvídavý turista
Václav Pos. Od 17.30 se s návštěvníky podělí o své zážitky ze Zanzibaru, ostrova koření a vůní. Pan
Pos je podle svých slov turista, který
se kromě máchání v moři snaží
něco zjistit i o zemi, kam přijel. Na
jeho povídání provoněné dálkami
jsou zváni všichni zájemci. Organizátoři besedy připomínají, že všem
cestovatelům nabízí možnost se
o své zážitky podělit s publikem.
Více informací v Městském informačním centru.
(aka) n

Galerie V Podloubí
„Podzimní kouzlení“
výtvarné práce žáků 2. ZŠ a MŠ
Beroun
7.–30. října
pagaci kulturního dědictví jednotlivých evropských zemí. Evropa a její
kultura je téma neustále aktuální,
za současné situace ve vztahu ke světovému dění nanejvýš naléhavé,
a proto se také stalo námětem projektu. Návštěvníky galerie jistě zaujme, jak je vnímají mladí lidé.
Projektu se zúčastnilo přes
padesát studentů a zaštítila jej Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, Akademie výtvarného umění
ve Varšavě, Vysoká škola výtvarného
umění v Bratislavě a Západočeská
univerzita v Plzni.
Jana Forejtová n

Výstava výtvarných prací žáků Jungmannovy základní školy v Berouně
se koná 5.–12. října v Holandském
domě a má název „S paletou mezi
berounskými branami“.
Vernisáž 5. 10. ve 14 hodin, otevřeno Po–Pá 9–12 13–17, So 9–12.

Fotoklub Beroun zve všechny příznivce fotograﬁe do galerie Holandského
domu na fotograﬁckou výstavu s názvem Doteky času, která se uskuteční
od 20. října do 6. listopadu. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí
19. října od 17. 30.

Reliéfní grafika představuje nevidomým a slabozrakým historii města

V

letošním roce uvedlo Muzeum
Českého krasu, p. o. výstavu
Verona, Beraun, Beroun předsta-

vující exponáty k dlouholeté historii
města. K výstavním zajímavostem,
které můžete v muzeu spatřit i po
ukončení výstavy, patří bezesporu
reliéfní plastika pro slabozraké
a nevidomé, kterou nechalo muzeum vyhotovit, aby přiblížilo městskou historii i této speciﬁcké skupině muzejních návštěvníků.
Předlohami pro tzv. hmatové reliéfy
se staly historické atributy města.
Trilobit jako symbol nejstaršího
obyvatele města. Městská pečeť
s nejstarším vyobrazením městského znaku. Pražská brána jako součást městských hradeb. Džbán

Šimona Nemazala z roku 1577 jako
představitele nezaměnitelné berounské renesanční keramiky.
K dispozici jsou i základní informace o předlohách hmatových reliéfů
provedené v Braillově písmu.
Hmatové reliéfy jsou strojově
vylisovány z bílého plastu z matrice
vyřezané z několikavrstevnatého
papíru. Právě výroba matrice je
v celém procesu vzniku reliéfů nejnáročnější. Zahrnuje sbírání a pečlivé studium materiálu o předloze,
v případě prezentace architektonické památky vyžaduje vlastní
kresbu.

Hmatové reliéfy pro Muzeum
Českého krasu vytvořil pražský
výtvarník David Linek. Reliéfní plastice pro nevidomé a slabozraké se
věnuje přes 17 let a patří k jejím
průkopníkům u nás. Vytvořil stovky
reliéfních ilustrací, které se objevily
na různých muzejních a galerijních
výstavách, v kalendářích, učebnicích, do reliéfní podoby převedl
mnoho architektonických památek,
které vyšly i v knižní podobě. V pražské Galerii U prstenu uspořádal
letos v únoru úspěšnou retrospektivní výstavu svých reliéfních děl.
Dana Hradilová n
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