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Rekonstrukce Plzeňské ulice se
s opravami na dálnici D5 nestřetne

V

edení města Beroun v závěru
loňského roku zjistilo, že hrozí souběh termínů plánované rekonstrukce Plzeňské ulice a opravy
dálnice D5 v úseku Beroun – Zdice.
„Pro dopravu v Berouně budou
mít práce na D5 zásadní vliv a souběh obou zmíněných oprav by znamenal naprostý kolaps. Proto jsme
s ohledem na dříve podepsané
společné memorandum kontaktovali v závěru loňského roku ministra dopravy Dana Ťoka s žádostí
o odložení opravy na dálnici D5,“
upozornil starosta Berouna Ivan
Kůs.
V „Memorandu o vzájemné
spolupráci při řešení dopravní situace v aglomeraci Beroun – Králův
Dvůr“ se Ředitelství silnic a dálnic
již dříve zavázalo mimo jiné k tomu,
že připravované zásadní investiční
projekty na dálnici D5 bude předem konzultovat a koordinovat
s oběma městy.
Starosta Ivan Kůs se s žádostí
o řešení situace obrátil na investora opravy D5 ministerstvo dopravy,
konkrétně na ministra dopravy
Dana Ťoka, místostarosta Michal
Mišina se zase snažil najít oporu
u investora rekonstrukce Plzeňské
ulice Středočeského kraje, jmenovitě u hejtmanky Jaroslavy Pokorné
Jermanové a radního pro dopravu
Františka Petrtýla. V obou případech se zástupcům města podařilo
nalézt společnou řeč.

„Nechceme, aby se v ještě horší
variantě opakovala situace z roku
2016. Právě proto jsme rádi, že
organizace investorů, které mají
ve správě údržbu zmíněných komunikací, tedy Krajská správa a údržba silnic a Ředitelství silnic a dálnic
našly vhodnou koordinaci obou
staveb. Rekonstrukce Plzeňské ulice a oprava dálnice D5 se termínově

nesetkají,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina.
Vedení města Beroun tak pokračuje v aktivní politice s investory
dopravních staveb na území města,
aby zabránilo zbytečným dopravním
problémům. Díky aktivní spolupráci
se Středočeským krajem, respektive
Správou a údržbou silnic a SŽDC se
například podařilo v minulém roce

n Konkrétní rozměry zelených ploch má již ulice Koněpruská, kde se

v loňském roce dělaly nové povrchy vozovky. Své představy vzhledu
ulice přenesli na papír rovněž žáci Jungmannovy základní školy, která se stala partnerem projektu. Některé jejich náměty se do konečného
vzhledu rušné komunikace promítnou. Svůj návrh představily mimo jiné
i žákyně 9.A Lucie Stehlíková a Andrea Kumperová (viz obrázek). Více
se o nových zelených plochách a parcích v Berouně dočtete v příštím
vydání Radničního listu. n

prosadit zkrácení plánované uzavírky mostu na Zavadilku z původních
9 měsíců na 4,5 měsíce.
Rekonstrukce Plzeňské ulice,
která začne pravděpodobně v polovině března, bude sama o sobě představovat velký zásah do plynulosti
dopravy v Berouně, což si vedení Berouna plně uvědomuje a připravuje
patřičné kroky, které by měly zmírnit dopad na veřejnost. „Odložili
jsme zavedení integrované dopravy
spojené se změnou autobusových
linek, které by nebylo vhodné zavádět v období rekonstrukce hlavní
berounské dopravní tepny. Zároveň
připravujeme regulační opatření
včetně vhodných objízdných tras,“
dodal místostarosta Michal Mišina.
Koordinovaně s Královým Dvorem chce město zvýhodnit cestování
městskou hromadnou dopravou.
Rada města již schválila bezplatné
jízdné s tím, že se v průběhu 1. etapy rekonstrukce v dubnu a v červnu
vyhodnotí využití cestování v MHD
zdarma. Záleží tedy na občanech,
zda budou této možnosti využívat.
„Věřím, že zastupitelstvo města tento návrh podpoří. Po dobu opravy
Plzeňské ulice prosíme veřejnost
o trpělivost,“ uvedl Ivan Kůs. Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo jednalo až po uzávěrce Radničního listu,
najdete aktuální informace na www.
mesto-beroun.cz. Více na str. 4. n

Přehled táborů
n Pořádáte pobytový nebo příměstský tábor? Chcete o něm informovat
zájemce? Rádi jej do dubnového vydání Radničního listu zdarma zařadíme. Stačí do 10. března zaslat stručnou informaci e-mailem na kttm@
muberoun.cz.
Prosíme jen stručné informace:
název, místo konání, termín, zaměření, cena, pořadatel, kontaktní osoba, telefon, e-mail, web. V případě,
že text bude dlouhý, vyhrazujeme si
právo jej krátit. n
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n Vizualizace přístavby ZŠ Komenského v Berouně - Závodí.

Beroun chce
investovat do škol

P

odle prognózy bude potřeba
do roku 2022 navýšit kapacitu
základních škol v Berouně o 300
nových míst. „Školství je jednou
z našich priorit. Podali jsme proto
žádost o dvě dotace, z nichž chtějí
realizovat přístavby dvou základních škol,“ uvedl starosta Berouna
Ivan Kůs.
Jedna z dotací, o kterou město
usiluje na ministerstvu financí, je
ve výši 90 milionů rozdělená na tři
roky a je určená na rekonstrukci
a přístavbu ZŠ Komenského. „Pokud dotaci získáme, jsme připraveni začít se stavbou ještě v letošním
roce. V opačném případě budeme
hledat jiná řešení, protože přístavbu si tato škola jednoznačně zaslouží. Je přeplněná, má také nedostatečnou tělocvičnu,“ konstatoval
Michal Mišina.
Celkový rozpočet na tuto investici představuje částku 145 milionů
korun. Projekt počítá s pěti novými
třídami a jednou novou dílnou,
vzniknou nové šatny, jídelna i nová
tělocvična s tím, že bude zachovaná
i ta stávající. Objekt bude zateplen
a vymění se zbývající okna. Novinkou bude také výtah, díky němuž
bude škola bezbariérová. Přístavba
vznikne ve vnitřním traktu školy.
Projekt počítá i s novým venkovním
hřištěm.

Druhá dotace, tentokrát určená
na přístavbu 2. základní školy, putovala na ministerstvo pro místní
rozvoj. „Šance získat tyto finanční
prostředky je vysoká,“ uvedl místostarosta Berouna Michal Mišina.
Stavební práce by v letošním roce
měly podle jeho slov začít i v případě, kdy se ale městu dotaci získat
nepodaří.
Přístavba 2. základní a mateřské školy, která si vyžádá zhruba
83 milionů korun, bude zahrnovat
centrální šatnu s místností recepční, sedm nových odborných učeben, kabinety a sociální zařízení.
Hlavní vstup pro žáky bude v místě
bouraného stávajícího vstupu.
Vedení Berouna počítá i s investicemi do dvou zbývajících základních škol, které město zřizuje.
„V Jungmannově základní škole
se připravuje rekonstrukce suterénu, kde by měly být vytvořené
nové šatny. Také se plánují úpravy
prostoru směrem k Městské hoře,
kde by vznikl venkovní areál pro
volný čas školáků,“ dodal Michal
Mišina.
Na Wagnerově ZŠ by měla být
v letošním roce vyměněna další
část oken a v plánu je i rekonstrukce kotelny. „Výhledově připravujeme také projekt na novou tělocvičnu,“ dodal Michal Mišina. n

Co vznikne v nové přístavbě Základní školy Komenského:
Suterén – tělocvična se zázemím. Ta bude umístěna v prostoru stávajícího dvora a částečně zapuštěna pod úroveň terénu. Strop tělocvičny
bude v úrovni prvního patra.
Přízemí – šatny pro 1. stupeň
1. patro – jídelna s přípravnou a výdejním pultem, učebna, kabinet
a sociální zařízení
Střecha se zelení – využití pro pěstitelské práce a zároveň jako venkovní učebna
Změny ve stávajícím objektu:
Suterén – Nové šatny pro celý 2. stupeň v prostorách současného sklepa
Přízemí – Dvě kmenové třídy pro 1. stupeň vzniknou v prostorách současné jídelny, stávající šatna pro 2. stupeň se promění v dílnu.
3. patro – V prostorách nevyužívané půdy vzniknou dvě učebny, kabinety a sociální zařízení.
Co možná nevíte:
Stávající závodskou školu tvoří dvě budovy s rozdílnou úrovní pater.
Architektům se v rámci projektu podařilo umístit výtah na rozhraní
obou budov a přístavby, takže se škola stane bezbariérovou.

Nominujte osobnosti
na Cenu města Beroun
V
íte o někom, kdo se dlouhodobě zasluhuje o propagaci
Berouna? Kdo je velmi úspěšný
ve svém oboru? Nebo znáte někoho,
kdo vykonal skutek hodný uznání
a ocenění? Až do konce června můžete takové osobnosti navrhovat
na letošní Cenu města Beroun.
Podmínkou je, aby osoba nebo
případně její skutky měly přímý
vztah k městu Beroun. Návrh musí

obsahovat dostatečné a podrobné
zdůvodnění zásluh navrhované
osobnosti nebo kolektivu. Nominace je možné adresovat na odbor školství a volnočasových aktivit na e-mail osva@muberoun.
cz, nebo stačí vyplnit formulář
na webu města, v záložce Kultura/
Cena města Beroun. O udělení ceny
pak rozhoduje zastupitelstvo města
hlasováním na návrh rady. n

V březnu začne pravidelná deratizace

P

n Vizualizace přístavby nového pavilonu 2. ZŠ Beroun.
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odle informací odboru majetku a investic bude letošní
jarní deratizace veřejných prostranství, kanálových šachet a silničních vpustí probíhat v termínu
od 15. března do 15. května.
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 telefonním čísle 311 654 237
nebo e-mailu: zelen@muberoun.
cz. Za deratizaci zodpovídá majitel objektu. Je potřeba, aby se
tato akce provedla v jednotném
termínu, jinak nebude deratizace
úspěšná.
Současně žádáme všechny
chovatele, aby věnovali zvýšenou
pozornost domácím zvířatům a nepouštěli je volně bez dohledu na veřejná prostranství ve městě. n
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Zápisy dětí do základních
a mateřských škol

Z

ápisy do základních škol
v Berouně pro školní rok
2018/2019 se budou konat v pátek
6. dubna od 14:00 do 17:00 a v sobotu 7. dubna od 9:00 do 11:00. Zápis bude probíhat v jednotlivých základních školách a rodiče při zápisu
předložení rodný list dítěte. Obecně
závaznou vyhláškou č. 2/2017, která
je k dispozici na webových stránkách města, jsou stanoveny školské
obvody spádových základních škol
zřízených městem Beroun.
Zápisy do berounských mateřských škol zřizovaných městem

se uskuteční o měsíc později,
konkrétně ve čtvrtek 10. května
a v pátek 11. května vždy od 14:00
do 17:00. Zápis bude probíhat
v jednotlivých mateřských školách. Rodiče musí doložit rodný
list dítěte a doklad k ověření trvalého pobytu dítěte (občanský průkaz jednoho z rodičů nebo dětský
občanské průkaz nebo potvrzení
z evidence obyvatel). I v tomto
případě jsou obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 stanoveny školské obvody spádových mateřských
škol zřízených městem. n

Zápis pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami

S

třední škola a Základní škola
Beroun, Karla Čapka 1457 pořádá zápis žáků do základní školy
samostatně zřízené pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami pro školní rok 2018/2019. Ten

se uskuteční v úterý 10. a ve středu
11. dubna vždy od 13:30 do 17:00.
Rodiče při zápisu předloží občanský průkaz, rodný list dítěte a doporučení pedagogického poradenského zařízení. n

Velkou atrakcí Čertovky
se staly nutrie říční

V

elkou atrakcí pro děti, ale
i dospělé jsou v poslední době
nutrie, které se zabydlely v lokalitě
berounské Čertovky. Nejméně čtyři
nutrie lze nejlépe pozorovat z mostu
u Venediku, kam si často připlavou
pro zeleninové a ovocné pamlsky
od nadšených pozorovatelů. Foto:
Pavel Paluska. n

Město plánuje odstranit graffiti
i z objektů soukromých vlastníků
O
dstraňování graffiti z budov
na území města bude pokračovat i v roce 2018. V loňském roce
se ve spolupráci se společností
RUBICON podařilo „vyčistit“ většinu posprejovaných fasád městských objektů, celkem se jednalo
o 800 m2 plochy.

né peníze na základě smluvního
vztahu. V první etapě se zaměříme
na městskou památkovou zónu,
kde musí práce probíhat pod dohledem památkářů, poté budeme
pokračovat v ostatních městských
částech,“ podotkl starosta Ivan
Kůs.

„Chceme však, aby graffiti
nehyzdily vzhled Berouna, proto
bychom rádi nabídli tento postup
i dalším subjektům. Inspirovali
jsme se v několika českých městech, kde běžně odstraňují graffiti
z objektů jiných vlastníků za veřej-

V centru města by se mohlo
jednat například o průchod u Muzea Českého krasu (na snímku)
nebo budovu bývalého obchodního domu Květ. Sprejerské výtvory
dokumentuje průběžně městská
policie, nově budou posprejované
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objekty mapovat také pracovníci
prevence kriminality, kteří se každodenně po městě pohybují a mají
tak o jeho vzhledu nejlepší přehled.
„Pro jednání rady 21. března
připravujeme program na odstraňování nelegální graffiti tvorby,
do něhož by se mohli zájemci přihlásit. Mělo by se jednat zejména
o neziskové a příspěvkové organizace a fyzické osoby. Součástí návrhu bude i návrh smlouvy. Konečné
slovo budou mít 11. dubna berounští zastupitelé,“ dodal Ivan Kůs.
U  některých objektů se počítá
s ošetřením fasády antigraffiti nátěrem, který v případě dalšího poškození usnadňuje údržbu. Nátěr je ale
vhodné použít pouze u přírodních
povrchů, kde již není pravděpodobná další barevná úprava.
Město také hledá vhodné
plochy, kde by se mohli sprejeři
realizovat. „Nejdále jsou jednání
s majiteli plechového plotu u Kovošrotu Mayer, který by byl po ošetření antigraffiti sprejerům k dispozici
jako legální plocha. Další možností
je betonová plocha pod dálničním
mostem u parkoviště P+R v blízkosti vlakového nádraží,“ připomněl
starosta Ivan Kůs. n

Nový telefon k hlášení
poruch a závad

S

polečnost AVE CZ z podnětu města zřídila pro obyvatele Berouna nové telefonní číslo: 603 250 614, které je určeno
k hlášení poruch a závad. „Linka na hlášení závad je dostupná
24 hodin. Bude zajištěno přijetí
podnětu, který následně zapracujeme do harmonogramu odstranění závad,“ uvedl ředitel
berounské provozovny AVE CZ
Jan Fadljevič. Tato novinka má
přispět ke spokojenosti občanů
a zrychlení celé agendy. n

Vítání občánků
n První letošní vítání nových berounských občánků se uskutečnilo
6. února v obřadní síni berounské
radnice. Mezi nové občánky města
nyní patří Stella Šafránková, Adéla
Deverová, Jitka Havlová, Karolína
Suchá, Žofie Čápová, Filip Chaloupka, Eliška Gutejová, Barbora Hazuková, Anna Randová, Ema Sládková, Filip Hrušovský, Lukáš Malina,
Beáta Kmiťová a Max Holeš.
Další vítání občánků se uskuteční
6. března, dále 24. dubna a 12. června. Na uvedené termíny se mohou
rodiče se svými miminky přihlásit
na tel. čísle 311 654 151 – 152 nebo
e-mailem: evidence@muberoun.cz,
evidence2@muberoun.cz. n
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Uzavírky a objízdné trasy při rekonstrukci Plzeňské ulice
Rekonstrukce II/605 - I. etapa (15. 3. 2018 - 15. 7. 2018)

Rekonstrukce II/605 - II. etapa (16. 7. 2018 - 20. 11. 2018)

Rekonstrukce III/2365 - III. etapa (21. 11. 2018 - 30. 5. 2019)

Uvedené termíny vycházejí z podkladů,
které dodal odboru dopravy a správních
agend zhotovitel stavby.
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Nevyhovující reklama má
zmizet do konce března

V

sobotu 31. března skončí šestiměsíční lhůta na odstranění
reklamních a propagačních zařízení, která jsou v rozporu s nařízením
města o regulaci reklamy. Tento dokument odsouhlasila rada města
v září loňského roku v návaznosti
na Program regenerace městské
památkové zóny Beroun na období
2016 – 2019, který zastupitelstvo
schválilo 19. 12. 2016. „Pokud si
někdo není jistý, zda jeho reklama
není v rozporu s tímto nařízením,
můžete kontaktovat náš odbor,“
uvedla vedoucí odboru územního
plánování a regionálního rozvoje
Dana Vilhelmová s tím, že někteří
se již na její odbor s podobným dotazem obrátili.
Od 1. dubna budou asistenti
prevence kriminality sledovat, zda
v ulicích není umístěna reklama
v rozporu se zmíněným nařízením.
Nevyhovující reklamu fotograficky
zdokumentují a předají odboru
územního plánování a regionálního rozvoje. „V takovém případě nejprve zjistíme vlastníka a zašleme
mu upozorňovací dopis s výzvou,
aby reklamu neprodleně odstranil,“ popsala další postup Dana Vilhelmová. Pokud ani na tuto výzvu
majitel nebude reagovat, hrozí mu
podle slov právničky města Ildikó
Fraňové pokuta za porušení nařízení do 100 tisíc korun.
Město Beroun bude tyto kroky
činit postupně, začne centrem města, které je městskou památkovou
zónou. Úprava veřejně přístupných
míst města včetně regulace reklamy
je ve veřejném zájmu jeho obyvatel.
Kvalita prostředí veřejných prostranství totiž ovlivňuje všechny
obyvatele i návštěvníky města. Společně s vybaveností je důležitým
faktorem pro posuzování kvality

Poselstvo vévody Bavorského
n Průvod poselstva vévody Bavorského, který se stal již neodmyslitelnou součástí Královského průvodu,
se i letos na své cestě zastaví v Berouně. Nenechte si proto ujít skvělou atmosféru, dobové kostýmy a zajímavý
program. Příjezd průvodu do centra
Berouna se uskuteční v sobotu 2. 6.
Následovat bude program v pivovaru
Berounský medvěd. Průvod zakončí
svou cestu v sobotu večer na Tetíně.
V neděli se pak vydá do Karlštejna,
kde se připojí ke Královskému průvodu. Zde se uskuteční neformální
setkání představitelů obcí. n
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sídla a zároveň spoluvytváří charakter města. „Přiměřená reklama
a vývěsní štíty historicky k veřejnému prostoru patří. Co je ale podstatné, to je právě přiměřený a danému prostředí odpovídající počet
reklamních sdělení a jejich profesionální a kultivované zpracování
včetně vhodné barevnosti a hlavně
umístění v souladu s platnou legislativou,“ sdělil architekt Pavel Koubek, který pro Beroun zpracovával
územní plán města.
„Za posledních 25 let se veřejné
prostory Berouna výrazně proměnily, a to jak kvůli výstavbě nových
domů, tak zejména díky opravám
dlouho zanedbávaných fasád, ale
také úpravě povrchů komunikací,
dlažeb, zeleně i městského mobiliáře. Součástí této proměny je
i podstatně větší zastoupení reklamy. Propagace zboží, obchodu a řemesel historicky k určitým typům
veřejných prostranství přirozeně
patří. Bohužel současný rozsah,
živelnost a míra působení propagačních prostředků a metod vytvářejí atmosféru chaosu a degradují
městské prostředí. Současný stav
rozptyluje pozornost a přispívá
k vytváření rizikových situací účastníků silničního provozu,“ zdůvodnil nutnost regulace reklamy starosta Ivan Kůs. n

n Orchestr ZUŠ V. Talicha v Berouně Oddechovka.

Orchestry z Berouna a Goslaru
vystoupí poprvé společně

D

echový orchestr Ratsgymnasium Goslar navštíví začátkem března poprvé Beroun.
Hlavním důvodem návštěvy je
společný koncert s orchestrem
ZUŠ Václava Talicha ODDechovka. Němečtí studenti však mají
v plánu během třídenní návštěvy
také poznat své partnerské město. Vedle přijetí na berounské
radnici chtějí navštívit muzeum
berounské keramiky a Českého
krasu, medvědárium a rozhlednu
na Městské hoře, prohlédnou si
historické památky, centrum Berouna, chybět nebude ani návštěva partnerské ZUŠ.
Vrcholem třídenního setkání
bude společný koncert, který se
uskuteční v Kulturním domě Pl-

zeňka ve čtvrtek 8. března. Oba orchestry nejprve vystoupí od 10:00
pro žáky berounských škol
a od 18:00 se pak představí široké
veřejnosti. Těšit se můžeme na filmové melodie i klasickou hudbu.
Setkání obou orchestrů připravuje město Beroun ve spolupráci se ZUŠ Václava Talicha
v rámci podpory kultury a setkávání mládeže mezi partnerskými
městy. Organizátoři partnerského setkání přizvali ke spolupráci
také SOŠ a SOU Hlinky a nabídli
jí možnost prezentace oborů kuchař – číšník a aranžér. Pro hudebníky z obou měst a další hosty
připraví občerstvení, zajistí obsluhu a postarají se o květinovou
výzdobu. n

Teplotní mapa ukáže, kde strážníci zasahují nejčastěji
n Ostraha vlakového nádraží se obrátila na městskou policii s tím, že se
v hale pohybuje podnapilý muž, který
je vulgární k cestujícím. Na místo vyjela hlídka a v nádražní hale skutečně
objevila muže, který nadával kolemjdoucím. Muž, který byl pod vlivem alkoholu, začal
následně do strážníků strkat. Výtržník byl nakonec
pomocí donucovacích prostředků zajištěn a převezen
na obvodní oddělení Policie ČR.
n V neděli 28. ledna v nočních hodinách zavolal
na linku městské
policie
školník
z obchodní akademie s tím, že někdo
v budově školy rozbil okno a pravděpodobně se nyní
pohybuje
uvnitř
objektu. Na místo
téměř okamžitě dorazila hlídka, která byla nedaleko.
Přivolány byly také
posily z obvodního
oddělení Policie ČR
a psovod z Kladna.

Uvnitř školní budovy nakonec nikdo zjištěn nebyl.
Pravděpodobně se jednalo o vandalismus, kdy výtržník rozbil okno, ale dovnitř nevnikl a nic se neztratilo.
n Městská policie má již několik měsíců k dispozici
speciální program, který zkvalitňuje jejich práci a navíc
slouží i jako podklad pro zjištění, kde například dochází k nejčastějším prohřeškům proti zákonům a vyhláškám, nebo kde se strážníci pohybují nejčastěji. Systém
dokáže vygenerovat tzv. teplotní mapu (viz foto). Můžete se tak přesvědčit, ve kterých částech Berouna nejčastěji dochází k událostem, které musí strážníci řešit. n
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Návrh na řešení prostoru před berounským hřbitovem
V letošním roce by měla být dokončena projektová dokumentace na úpravy prostranství před městským hřbitovem. Aktuální rozpočet počítá
i se zahájením prací.
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Knihovna žádá o dotaci na elektronické knihy

M

ěstská knihovna v loňském
roce evidovala 3140 aktivních
čtenářů. Podle slov ředitelky Hany
Ludvíkové se tento počet oproti roku
2016 zvýšil, a to především zásluhou
dětských čtenářů. „Zaznamenáváme
trvalý nárůst dětských čtenářů, což
nás těší. Proto se také berounská
knihovna zapojila do nově vznikajícího projektu Bookstart, který je určen nejmenším dětem. Jeho cílem je
výchova ke čtenářství,“ uvedla Hana
Ludvíková.
Počet výpůjček v loňském roce
dosáhl počtu 110 259. Čtenáři si
mohou knihu rezervovat telefonicky,
e-mailem nebo elektronicky přímo
na webových stránkách knihovny.
Městská knihovna se také otevřela

Místní akční plán rozvoje
vzdělávání končí

V

březnu se uskuteční poslední
aktivity v rámci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání. Tento projekt končí 31. března. Město
Beroun plánuje být realizátorem
navazujícího projektu MAP II.
Pro rodiče a veřejnost je připraven seminář na téma Jak podporovat nadání u dětí a jak s nadanými
dětmi pracovat?, který se uskuteční
7. března d 19:00 v Rodinném centru Slunečnice.
Další seminář pro veřejnost se
koná 20. března a tématem Společné
vzdělávání – jeho limity a možnosti
v praxi. Konat se bude na Městském
úřadě Beroun od 14:00.
Pro učitele 1. a 2.stupně základních škol připraven půldenní

Zubní pohotovost
n 3. a 4. 3. MUDr. Vladimíra Veselá, Beroun, Švermova 1591, tel.:
601 371 200
n 10. a 11. 3. MUDr. Magdalena Třesohlavá, Beroun, Železniční stanice,
tel.: 311 621 497
n 17. a 18. 3. MUDr. Dmitry Zaytsev, Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 24 a 25. 3. MUDr. Iva Závorová,
Žebrák, A. Pacovského 277, tel.:
311 533 447
n 30. a 31. 3. MUDr. Marie Zímová,
Hostomice, Tyršovo nám. 225, tel.:
311 583 140
n 1. a 2. 4. MUDr. Iuliia Asina, Beroun,
Plzeňská 32/22, tel.: 311 513 313
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin

www.mesto-beroun.cz

program v ZŠ Zdice, kde je čeká
seminář Ukázkové hodiny pro kolegy učitele“. Pro pedagogy mateřských a 1. stupně základních
škol je určen odpolední vzdělávací
seminář Úvod do polytechnického
vzdělávání: Technika kolem nás.
Učitelé mateřských škol mohou
navštívit i další seminář, zaměřený
na osobnostně sociální rozvoj s využitím metod a technik dramatické výchovy. Dvě skupiny ředitelek
a ředitelů mateřských a základních škol dokončí v březnu základní kurz Ředitel v roli manažera.
Aktuální informace o projektu
MAP ORP Beroun naleznete na webových stránkách www.mesto-beroun.cz. n

Velkoobjemový
odpad - svoz

P

řinášíme vám termíny pro
letošní svoz velkoobjemového a nebezpečného opadu. Jarní
svoz velkoobjemového odpadu je
naplánován na sobotu 7. dubna,
nebezpečný odpad na neděli 8.
dubna. Podzimní svoz velkoobjemového odpadu se bude konat
v sobotu 20. října a svoz nebezpečného odpadu v neděli 21. října.
Termíny s přesným časovým
harmonogramem a svozovými
místy zveřejníme v dostatečném
předstihu v Radničním listu, informace najdete i na webových
stránkách města. n

novému fenoménu, audioknihám.
„V loňském roce jsme se intenzivněji
zaměřili na tuto oblast a setkali jsme
se s velkým zájmem. V současnosti
máme v nabídce téměř 300 audioknih, postupně ji budeme dále
rozšiřovat,“ konstatovala Hana Ludvíková.
A přiblížila i další novinky, které
knihovna pro čtenáře připravuje.
„Na ministerstvu kultury máme podanou žádost o dotaci na půjčování
elektronických knih. Pokud budeme s žádostí úspěšní, chtěli bychom nakoupit dvě čtečky a zajistit
půjčování e-knih,“ uvedla ředitelka
knihovny.
Další zajímavostí, která začne
platit už od března letošního roku,
je půjčování společenských her.
„Nechali jsme se inspirovat jinými
knihovnami, kde tato doplňková
služba skvěle funguje. Doufáme, že
bude zájem i u berounské veřejnosti,“ dodala Hana Ludvíková. Knihov-

na bude nabízet společenské hry
pro děti, dospělé i celé rodiny.
Bližší informace o všech službách naleznou zájemci na webových
stránkách Městské knihovny Beroun – www.knihovnaberoun.cz. n

Jubilea v březnu
n Dne 23. března oslaví krásné 85.
narozeniny paní Jiřina Motlová. Hodně zdraví a štěstí přeje Klub důchodců Beroun.
n Paní Zdeňka Kadlecová oslaví dne
10. března 70. narozeniny. Vše nejlepší a hodně zdraví přeje manžel Jaroslav, syn Pavel, vnuk Tomáš a ostatní
známí.
n Dne 11. března 2018 se dožívá 90
let paní Ludmila Odlasová. Vše nejlepší a hodně zdraví přejí Zina s rodinou, Jirka a Zlata.
n Ke všem přáním se připojuje i vedení města a redakce Radničního
listu. n

Březen v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Od kolébky po hrob - svátky a přechodové rituály v životech Židů,
křesťanů a muslimů
Přednáška Mikuláše Vymětala, faráře Českobratrské církve evangelické,
se uskuteční ve čtvrtek 8. března od 17:30. Vstup volný, rezervace míst
ve studovně.
Trénování paměti – jak a proč?
Stále nevíte, co si pod trénováním paměti představit? Co to vlastně je?
Co vám může nabídnout a proč se o něj zajímat? Přednáška vám dá odpovědi nejen na tyto, ale i další otázky. Akce se koná ve středu 14. března
od 17:30. Trénování paměti pro každého – knihy a knihovny. Další ze série
lekcí trénování paměti pro všechny věkové skupiny, začátečníky i ostřílené
účastníky kurzů. Lekce se koná ve čtvrtek 15. března od 17:30.
S knížkou do života
V rámci celostátního projektu S knížkou do života knihovna mimo jiné
nabídne prostor pro setkávání rodičů a jejich dětí. První takové dopoledne pro rodiče s předškolními dětmi proběhne ve středu 21. 3. od 9:00
do 11:00. Více na webu.
Dav uvnitř člověka - vznik a evoluce víry
Milan Petrák je autorem knihy Skrytá autorita: iracionalita a dav v člověku.
Z ní bude vycházet přednáška, na které se autor dotkne těchto témat:
teorie o vzniku náboženství, vztah náboženské a politické víry a meziskupinové agresivity aj. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 22. března od 17:30
hodin.
Noc s Andersenem
Už poosmnácté se chystá v knihovnách, školách, klubech, domech dětí,
v hasičárnách, u skautů i pionýrů Noc s Andersenem. Letos bude dobrodružné nocování v Městské knihovně spojeno s pejskem a kočičkou a proběhne z pátku 23. března na sobotu 24. března. Akce je určena všem
dětem ve věku od 6 do 10 let, které minimálně rok pravidelně navštěvují
knihovnu. Dítě je nutné předem přihlásit, kapacita je omezena.
Knihovna od března do března aneb Jak to žilo v knihovně?
Ve vestibulu knihovny bude umístěna výstava připomínající život knihovny za poslední rok. Fotografie z našich akcí budou k vidění po celý měsíc
březen.
Soboty na dětském
24. března od 8:30 do 11:00
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 24. 1. 2018
RM bere na vědomí zápis ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace ze
dne 3. 1. 2018.
RM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost
v letech 2018 a 2019 podle návrhu Komise pro kulturu a kulturní dotace ze dne
3. 1. 2018 a doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli. Zároveň ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv s poskytovateli kulturní činnosti, kterým byla přidělena dotace ZM.
RM bere na vědomí informaci o výsledku inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí v Mateřské škole Beroun, Tovární 44, příspěvkové organizaci
ve dnech 7. - 9. listopadu 2017.
RM stanoví platy ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městem
Beroun jako příspěvkové organizace dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1.
2018, stanoví pro uvedené ředitele maximální výši odměn na rok 2018 v navržené
výši a ukládá vedoucí odboru školství prokazatelně zajistit informovanost ředitelů
základních a mateřských škol o maximální výši jejich odměn i o výši jejich platů
stanovených RM s účinností od 1. 1. 2018.
RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 přijala na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar odpovídající výši záloh
za obědy ve školní jídelně za období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 ve prospěch
žáka této školy od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s.“ z projektu „Obědy pro děti“. V případě uzavření darovací smlouvy k pozdějšímu datu bude
výše daru snížena dle data podpisu této darovací smlouvy. RM zároveň ukládá
vedoucí odboru školství informovat ředitelku Základní školy, Beroun - Závodí,
Komenského 249 o vydaném souhlasu k uvedenému návrhu.
RM souhlasí s rozdělením dotovaných hodin na úhradu ceny ledu na ZS
v Berouně v roce 2018 v předloženém znění - HC Berounští medvědi, z.s.
do maximálního počtu 800 hodin, TJ KRASO Beroun do maximálního počtu
300 hodin, Spolek Centrum zdravých děti do maximálního počtu 150 hodin,
Veřejná sportovní akademie, z. s. do maximálního počtu 150 hodin - a doporučuje ke schválení ZM včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli. RM zároveň ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí
dotací ve schválené výši.
RM schvaluje návrh Analýzy a plánu rozvoje sportu ve městě Beroun 2018 –
2030 v předloženém znění, doporučuje ZM schválit předložený návrh a ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit koordinovat činnost MěÚ při
naplňování Priorit a opatření a pravidelně aktualizovat Analýzu a plán rozvoje
sportu, která bude probíhat každé dva roky od schválení dokumentu ZM.
RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Komise pro prevenci kriminality Rady
města Beroun, konaného dne 11. 1. 2018. RM bere na vědomí informaci o plnění Programu prevence kriminality města Beroun za rok 2017 a doporučuje
ZM vzít tuto informaci na vědomí. RM schvaluje Program prevence kriminality
města Beroun na rok 2018 v předloženém znění.
RM souhlasí se spoluprací s městem Hořovice při realizaci projektu „Pobytový
tábor pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“, s podáním žádosti
o dotaci na tento projekt z Programu prevence kriminality na místní úrovni
na rok 2018, vyhlášeného Ministerstvem vnitra ČR a s finanční spoluúčastí města na tomto projektu ve výši 28 000 Kč, tj. 18,59 % z celkových nákladů. RM
zároveň ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit realizaci
Programu prevence kriminality města Beroun na rok 2018, zajistit předložení
návrhu smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a městem Hořovice příslušným orgánům města a zajistit podání žádosti o dotaci.
RM schvaluje v souladu s Postupem při odměňování ředitelů příspěvkových
organizací zřizovaných městem, kromě oblasti školství, maximální výši odměny
ředitelce Domova penzionu pro důchodce Beroun na rok 2018.
RM bere na vědomí Analýzu sociálního bydlení ve městě Berouně 2018-2023,
schvaluje Harmonogram realizace postupů dle analýzy sociálního bydlení v roce
2018 a doporučuje totéž ZM. RM zároveň ukládá vedoucí odboru sociálních
věci a zdravotnictví v případě schválení této analýzy a harmonogramu ZM zajistit ve spolupráci s tajemníkem úřadu pracovní pozici koordinátora sociálního
bydlení a ve spolupráci s odbory majetku a investic a územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Beroun plnění harmonogramu.
RM vydává Nařízení č. 1/2018, kterým se mění Nařízení č. 5/2011 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel, ve znění pozdějších nařízení,
v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních agend
zajistit zveřejnění tohoto Nařízení na úřední desce Městského úřadu Beroun.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2017 ze zasedání komise dopravy ze dne 6. 12.
2017.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 40 000 Kč od Středočeského
kraje za 2. místo v soutěži „My třídíme nejlépe a s uzavřením darovací smlouvy.
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RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1192/66, v obci
a k. ú. Beroun.
RM souhlasí s ukončením smlouvy o nájmu ev. č. 0310/2016/NAJ/OMI ze dne
3. 8. 2016 se soukromým nájemcem, a to dohodou k 31. 1. 2018 a s uzavřením smlouvy o nájmu na část budovy bez čp/če, technického vybavení,
která je součástí pozemku st. 4083/1 v k. ú. Beroun - garážového stání v horním patře této budovy s novým nájemcem za účelem parkování automobilu
za cenu 1 500 Kč/měsíc, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou
a s účinností smlouvy od 1. 2. 2018. RM zároveň nesouhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu na část budovy bez čp/če, technického vybavení, která je
součástí pozemku st. 4083/1 v k. ú. Beroun - garážového stání v horním patře
této budovy a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit realizaci
těchto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 868/1 ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Beroun o výměře cca 60 m2 společnosti
ČEZ, a. s. za účelem instalace a provozu dvou veřejných dobíjecích stanic podle
předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení
RM doporučuje ZM souhlasit se zrušením kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2017,
která byla uzavřena mezi městem Beroun a ČR - Úřadem práce České republiky
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předloženi podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci a výpomoci při
provozování výlepové služby na plakátovacích plochách města Beroun ze dne
30. 3. 2016 mezi městem Beroun a příspěvkovou organizací Městské kulturní
centrum Beroun v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na prostory v l. nadzemním
podlaží a v l. podzemním podlaží budovy s číslem popisným 203, která je
součástí pozemku parcelní číslo st. 34/1 a pozemku parcelní číslo st. 34/2,
v obci a k. ú. Beroun mezi městem Beroun jako půjčitelem a příspěvkovou
organizací Městské kulturní centrum Beroun jako vypůjčitelem, v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Zateplení MS Pod
Homolkou a související stavební práce“, jmenuje pro výše uvedenou zakázku
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která
bude současně plnit funkci hodnotící komise a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZS Beroun“ jmenuje pro výše uvedenou zakázku
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která
bude současně plnit funkci hodnotící komise a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Stavební úpravy
pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidl)“,
jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami
a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci hodnotící
komise a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění plnění tohoto
usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 5/2017 z jednání Komise pro likvidaci majetku
konané dne 22. 12. 2017.
RM schvaluje plán práce Komise pro likvidaci majetku pro rok 2018.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k pojistné smlouvě ze dne 27. 11. 2017
mezi městem Beroun a Kooperativa pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group
v předloženém znění a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Beroun zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o poskytování služeb a správy majetku města Beroun ze dne 31. 10. 2014, ve znění Dodatku č. l ze dne 18.
6. 2015, ve znění Dodatku č. 2 ze dne 30. 9. 2015, ve znění Dodatku č. 3 ze
dne 22. 02.2017, ve znění Dodatku č. 4 ze dne l. 6. 2017 a ve znění Dodatku
č. 5 ze dne 30. 6. 2017 mezi městem Beroun a společností AVE CZ odpadové
hospodářství s. r. o. v předloženém znění a ukládá tajemníkovi Městského úřadu
Beroun zajištění realizace tohoto usnesení.
RM bere na vědomí informaci o možnostech financování investičních akcí města
Beroun úvěrem a ukládá tajemníkovi MěÚ Beroun zajistit administraci související s výběrem peněžního ústavu pro poskytnutí navrhovaných úvěrů a o výsledcích jednání s peněžními ústavy podat informace radě města.
RM schvaluje s platností od 25. 1. 2018 ceny parkovacích karet pro město
Beroun a Policii ČR na vybraná placená parkoviště (mimo modré zóny) dle předloženého návrhu a ukládá místostarostovi Ing. Michalu Mišinovi zajistit realizaci
tohoto usnesení.
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 14. 2. 2018
RM souhlasí s odvodem finančních prostředků příspěvkové organizace Domov
penzion pro důchodce Beroun z fondu investic ve výši 350 000 Kč do rozpočtu
zřizovatele a ukládá vedoucí finančního odboru zapracovat položku do úpravy
rozpočtu města Beroun na rok 2018.
RM schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací města Mateřské školy Sluníčko Beroun, Mateřské školy Vladislava Vančury 1154, Mateřské školy Vrchlického 63, Beroun, 2. základní školy a mateřské školy, Beroun,
Preislerova 1335, Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun, Mateřské školy
Beroun, Tovární 44, Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447, Jungmannovy základní školy Beroun, Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458, Základní školy, Beroun - Závodí, Komenského 249 a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit informovat ředitele a ředitelky těchto příspěvkových
organizací o schválení střednědobého výhledu.
RM potvrzuje ve funkci Mgr. Ivana Součka, ředitele Jungmannovy základní školy
Beroun, Plzeňská 30, Mgr. Antonína Leopolda, ředitele Základní školy Beroun,
Wagnerovo náměstí 458, Mgr. Hanu Kozohorskou, ředitelku Základní školy, Beroun - Závodí, Komenského náměstí 249, Mgr. Jitku Haklovou, ředitelku Mateřské školy Beroun, Pod Homolkou 1601, Hanu Štětkovou, ředitelku Mateřské
školy Beroun, Tovární 44 a Naděždu Železnou, ředitelku Mateřské školy Beroun,
Drašarova 1447 na další funkční období šesti let s účinností od 1. srpna 2018.
RM vyhlašuje konkurz na místo ředitele Mateřské školy Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154, schvaluje znění vyhlášení konkurzu a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zveřejnění vyhlášení konkurzu
a průběh konkurzního řízení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb, o náležitostech řízení a konkurzních komisích.
RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Beroun - Závodí, Komenského 249 přijala
věcný dar set florbalových hokejek (6ks) a 1 míček od Českého florbalu a ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitelku této školy
o vydaném souhlasu k uvedenému návrhu.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi Střední odbornou školou
a Středním odborným učilištěm, Beroun – Hlinky a městem Beroun při projektu
Řemeslo má zlaté dno a s finančním příspěvkem ve výši 5 000 Kč na materiálové
náklady projektu z položky Výdaje na mimořádné akce škol a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření smlouvy o spolupráci.
RM bere na vědomi informaci o převzetí záštit v roce 2017 a doporučuje ZM
přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Beroun nad akcí „8. Salon
Sdružení výtvarníků ČR“ a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajištění předání záštity nad touto akcí.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Beroun nad akcí „Benefiční koncert
Suzuki Music Columbus“ a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
zajistit administrativu převzetí záštity nad touto pořádanou Farní charitou Beroun.
RM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města na rok 2018 žádajícím
subjektům na významné sportovní akce v předloženém znění:
- TJ Lokomotiva Beroun, oddíl atletiky na akci „35. ročník Běh přes Městskou
horu“, konanou dne 21. 4. 2018 ve výši 10 000 Kč.
- SK Kelti 2008 na akci „HOKEJBAL PROTI DROGÁM 2018“ konanou ve dnech
16. - 27. 4. 2018, ve výši 20 000 Kč.
- TC RAK na akci „BEROUN CUP 2018“ konanou dne 12. 5.2018, ve výši
37 000 Kč.
- Klub biatlonu Beroun na akci „Berounská vzduchovka 2018“, konanou dne 11. 2.
2018 ve výši 4 000 Kč.
- VODMAR Beroun na akci „Vodácký maraton na Berounce – 41. ročník“ konanou 19. května 2018 ve výši 30 000 Kč.
- Klub biatlonu Beroun na akci „Regionální závod v letním biatlonu“ konanou
dne 21. 4. 2018 ve výši 12 000 Kč.
- Miloslav Křesťan na akci „IV. ročník RETRO CUP 2018 - hokejový turnaj legend
konanou dne 14. 4. 2018 ve výši 15 000 Kč.
RM zároveň ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací těmto subjektům.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv s žadateli o dotace na zájmovou činnost v roce 2018 a poskytnutím dotací v následujícím znění:
- Příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže na celoroční projekt „Sobotní tvoření‘ 2018 ve výši 15 500 Kč.
- Farní charitě Beroun na projekt „Organizovaná zájmová činnost FCH Beroun
pro znevýhodněné děti a mládež“, který bude realizován v období 1. 2. - 30. 6.
2018, ve výši 10 000,- Kč.
- Mgr. Janě Daňkové Skořepové na „Výtvarný příměstský tábor“, konaný v srpnu
2018, ve výši 3500 Kč.
- Spolku Modrej Beroun, z.s. na akci „Vzpomínka na Johnnyho Cashe“ v roce
2018, konanou 12. 4. 2018, ve výši 6 500 Kč a na akci „Hradby namodro“,
konanou 16. 6. 2018 ve výši 10 000 Kč.
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- Nadačnímu fondu GAUDEAMUS na „XXVII. ročník Dějepisné soutěže studentů
gymnázií“, konanou 22. 11. 2018, ve výši 5 000 Kč.
- Spolku Pionýr, z. s. na projekt „Zimní tábory“, které proběhnou v období 10. 3.
-17. 3. 2018, ve výši 10 000 Kč.
- Rodinnému centru Slunečnice, z.ú. na celoroční projekty „Cvičení nás baví,
veselí jsme i zdraví“ ve výši 10 000 Kč a „Mámo, táto, kamarádi, bavíme se spolu
rádi“ ve výši 10 000 Kč.
- Spolku Sdružení výtvarníků, z. s. na „8. Salon Sdružení výtvarníků“, který proběhne v období 13. 6. - 20. 7. 2018, ve výši 20 000 Kč.
RM zároveň ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních smluv a poskytnutí dotací těmto subjektům.
RM souhlasí s ustanovením pracovní skupiny a předloženým harmonogramem
realizace vyhotovení a osazení podstavce pod plastiku Joachima Barranda
na Náměstí Joachima Barranda v Berouně a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit koordinaci činnosti pracovní skupiny, dodavatele a příslušných odborů při realizaci této akce.
RM bere na vědomí informaci o naplňování harmonogramu partnerských vztahů za rok 2017, schvaluje harmonogram partnerských vztahů města Beroun
na rok 2018 v radou města upraveném znění a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit koordinaci plnění harmonogramu partnerských vztahů města
Beroun na rok 2018.
RM souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o vzájemné spolupráci při plnění úkolů jednotky požární ochrany mezi městem Beroun a ČR - Hasičským
záchranným sborem Středočeského kraje v předloženém znění a ukládá vedoucí
Kanceláře tajemníka zajistit zaslání ze strany města podepsané smlouvy o spolupráci k podpisu HZS Středočeského kraje a včasnou úhradu každoročního
příspěvku města podle smlouvy o spolupráci ve prospěch HZS kraje.
RM schvaluje Legislativní plán pro rok 2018, podle předloženého návrhu a ukládá tajemníkovi MěÚ zajistit včasné předložení návrhů na změny právních předpisů podle schváleného legislativního plánu příslušným orgánům města.
RM souhlasí s podpisem Memoranda o spolupráci při realizaci „Paralelní pozemní komunikace s pozemní komunikací II/605 v Berouně“ mezi městem Beroun
a společností Českomoravský cement, a.s. v předloženém znění a ukládá vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit realizaci tohoto usnesení a vedoucímu odboru
majetku a investic zajistit administraci převodu dotčených pozemků z vlastnictví společnosti Českomoravský cement, a. s. do vlastnictví města Beroun podle
tohoto memoranda.
RM odvolává z pozice člena pracovní skupiny pro Program regenerace MPZ Beroun Ing. Jiřího Týfu, JUDr. Marcelu Bergerovou a paní Ivu Kermesovou a jmenuje nové členy této pracovní skupiny MgA. Magdalenu Součkovou, Bc. Michaelu
Škeříkovou a Ing. Miloslava Ureše.
RM doporučuje ZM souhlasit s přijetím a přidělením dotace ve výši 170 000 Kč
z Programu regenerace MPZ na rok 2018 dle zásad Ministerstva kultury ČR
na vnější lokální opravu omítky části městského opevnění - Plzeňské brány
a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajistit
podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na Ministerstvo kultury ČR
za předpokladu, že přijetí a přidělení dotace schválí i ZM.
RM doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci při poskytování elektronické služby a při poskytování technické podpory
elektronické spisové služby mezi městem Beroun a uvedenými obcemi, a to
ke dni 28. 2. 2018 a v případě, že v zastupitelstvu příslušné obce, která je druhou stranou dohody, bude dohoda schválena později, k tomuto pozdějšímu dni.
RM zároveň ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
vyřídit administraci finálních kroků k ukončení projektu po schválení ZM.
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 581/1 v k. ú.
Beroun, podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
- služebnosti inženýrské sítě na akci: „Kanalizace Beroun - Zavadilka“ mezi Českou
republikou - Správou železniční dopravní cesty, státní organizací jako budoucím
povinným a městem Beroun jako budoucím oprávněným, v předloženém znění
ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na mobilní plochu na in-line hokej
mezi městem Beroun jako půjčitelem a společností att investments s. r.o. jako
vypůjčitelem, v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM ruší své usnesení č. 545/87/RM/2017 ze dne 6. 12. 2017, doporučuje ZM
souhlasit s bezúplatným převodem stavby cyklostezky umístěné na částech pozemků p.č. 938, p.č, 195/6, p.č. 195/14, p.č. 195/15, p.č. 169/2, p.č. 195/16,
p.č. 195/17, p.č. 195/12, p.č. 195/19, p.č. 156/2, p.č. 151, p.č. 170/5 vše v k. ú.
Hýskov do vlastnictví obce Hýskov a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání
zastupitelstva města.
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RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení služebnosti č. 1696/2016-SML
spočívající v umístění, provozování a běžné údržbě lávky u Obchodní akademie Beroun a o zřízení služebnosti č. 2194/2017-SML spočívající v umístění,
provozování a běžné údržbě lávky pro pěší a cyklisty V Kozle mezi městem
Beroun, jako oprávněným a Povodím Vltavy jako povinným v předloženém
znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace těchto
usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dohody o změně stavebníka stavby „Kanalizace Beroun - Zavadilka, obnova kanalizace v úl. Husova, Cajthamlova, U Vápenice,
Žižkova, Želivského, Milíčova, Sladkovského, Jeronýmova, Jakoubkova, Rokycanova, Chelčického, Prokopa Holého, Hájka z Libočan, Horymírova a Baarova,
Beroun - Zavadilka“ mezi městem Beroun a společností Vodovody a kanalizace
Beroun, a. s. v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění
strážníků Městské policie Beroun na období od 1. 2. 2018 do 31. 1.2019 mezi
městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa a. s., Vienna Insurance Group v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
tohoto usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2018 z jednání Komise bytové, konaného dne
5. 2. 2018
RM bere na vědomí předložené nové a urgované žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM schvaluje plán práce Komise bytové pro rok 2018.
RM schvaluje s platností od 15. 2. 2018 ceny parkovacích karet ve zvláštních
případech na placená parkoviště (mimo modré zóny) dle předloženého návrhu
a ukládá místostarostovi Ing. Michalu Mišinovi zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat ve středu dne 28. 2. 2018 od 15:00 v Kulturním domě Plzeňka v radou
města upraveném znění.
Poznámka:
Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu
dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí 68.

www.mesto-beroun.cz

Obrovský úspěch Baletní
školy Terezie Dudové
J

iž podruhé se Baletní škola Terezie Dudové zúčastnila kvalifikační soutěže na Dance World Cup
2018, která se každoročně koná
v německém Selbu. Tento rok se
konala od 16. do 17. února.
Celé této kvalifikační soutěže,
která se pořádá ve 47 zemích
celého světa, se zúčastnilo přes
12 000 dětí ve věku 5 až 25 let.
Kritéria pro postup do celosvětového finále byla dvě: umístění se
na 1., 2. mimořádně i na 3. místě
a dosažení minimálně 70 bodů.
Této soutěži je v baletním světě
přisuzován stejný význam jako
ve sportovním prostředí olympiádě. Světové finále má svůj zahajovací a závěrečný ceremoniál,
na němž všichni finalisté tančí
stejnou choreografii (naše děti
se ji budou teprve učit).
Za zmínku také stojí oficiální vlajkový průvod městem, kde
budou berounské baletky hrdě
reprezentovat město Beroun
a Českou republiku.
Do světové finále do Sitges
ve Španělsku se probojovaly tyto
choreografie:
n Radost ze života (kategorie
do 9 let), kterou tančily tyto děti:
Anna Cvachoučková, Stella Cvachovcová, Ivana Denková, Sidonie Dudová, Anna Gregoríková,
Emma Hrmová, Eliška Chárová,
Emily Mitchell, Adina Podlipná,
Valerie Ryllová, Anna Stará, Tereza Stuchlíková, Adéla Šillerová,
Anna Šimonová a Kateřina Žáčková
n Vlaštovky (kategorie do 13 let),
kterou tančily: Markéta Frantová, Karolína Jelínková, Eliška
Navarová, Valerie Ryllová
n Voják (kategorie do 13 let),
kterou tančil Jan Kříž, který 14

dní před soutěží úspěšně složil
talentové zkoušky na Taneční
konzervatoř hl. m. Prahy.
Za zmínku také stojí i lednový úspěch této baletní školy
na umělecké soutěži Allegro
v Praze. Tam děti za své choreografie získaly samá 1. místa
a byly porotou, která se skládala
z tanečníků pražského Národního divadla, oceněny za tanec Myšáci jako absolutní vítězové.
Velký dík za profesionální práci a úžasný přístup k dětem patří
zvláště paní Terezii Dudové, které
se během tří let, co baletní škola
v Berouně působí, podařilo děti
dovést až k těmto skvělý výsledkům. Všem dětem velká gratulace a postupujícím mnoho úspěchů na světovém finále v červnu
ve Španělsku. Rodiče dětí z Baletní školy Terezie Dudové n
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Kulturní a společenský kalendář
Svět plný zážitků
ČT

1.

Galerie V Podloubí

Oslava 3. narozenin muzea
ČT

Muzeum berounské keramiky

Neviditelný lidský svět, Doteky lesa, Jeleni
ČT

3.

20:00

Kulturní dům Plzeňka

Městský bál se tentokrát ponese v duchu oslav 100. výročí vzniku republiky.

Muzeum berounské keramiky

Dětský karneval
SO

14:00

Sokolovna Beroun

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
5.

PO

14:00

Kulturní dům Plzeňka

Členská výstava Fotoklubu Beroun
PO

17:30

Holandský dům

Koncert klavírního oddělení
ÚT

6.

18:00

ZUŠ Václava Talicha

Justin Lavash
ÚT

20:00

Kavárna Jiná káva

Jaroslav Samson Lenk
ÚT

20:00

Sál České pojišťovny

Tři v trávě a Erika Horká, Duo Tornádo
7.

ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Bouchon, Bouchon
ST

19:30

Kulturní klub Loděnice

Koncert orchestrů z partnerských měst
8.

ČT

18:00

9.
12.
13.
- 18.
14.
17.

Kulturní dům Plzeňka

Výhodné vstupné: Mezinárodní den žen
ČT

Muzeum Českého krasu

Putování v pohoří Korsiky
PÁ

16:00

Čítárna MIC Beroun

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

14:00

Kulturní dům Plzeňka

Jarní prázdniny v muzeu
PO - PÁ

Muzeum Českého krasu

Národní týden trénování paměti
ST

Městská knihovna Beroun

Murders inc.
SO

Metro club Beroun

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
19.

PO

Kulturní dům Plzeňka

Koncert Kruhu přátel hudby Beroun
PO

20.

14:00
19:00

Kulturní dům Plzeňka

Filmový festival Expediční kamera
ÚT

19:30

Kavárna Jiná káva

Evžen Janoušek - Špicberky
21.

ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Přednáška: Tiba 02 Beroun
ST

17:00

www.mesto-beroun.cz

Oslava narozenin Muzea berounské keramiky bude spojená s vernisáží výstavy Václava Dyntara.
V domově seniorů TGM zájemce čeká vernisáž výstav, na kterých představí
své dílo Viktor Sýkora a členové Fotoklubu.

Workshop keramické hodiny
SO

Výstava prací dětí z MŠ Tovární na téma „Svět plný zážitků“ v Galerii
V Podloubí (v atriu radnice). Potrvá do 30. 3.

Domov seniorů TGM

Městský bál
SO

3/2018

Muzeum Českého krasu

Keramický worshop vedený Ivanou Kapounovou.
TJ Sokol Beroun a Dům dětí a mládeže Beroun zvou na dětský karneval.
Program pro seniory, vstup zdarma.
Vernisáž výstavy členů Fotoklubu Beroun. Výstavu je možné zhlédnout
do 29. března.
V koncertním sále ZUŠ V. Talicha se můžete přesvědčit, co se žáci klavírního oddělení již naučili.
Koncert kytaristy ojedinělého stylu a s hlasem Justina Lavashe.
Koncert folkového a tramského zpěváka.
38. klubový večer Modrýho Berouna.
Repríza úspěšné komedie v podání berounských Herců I. generace.
Koncert orchestrů Ratsgymnazium Goslar a dechového orchestru ZUŠ V.
Talicha ODDechovka.
Všechny ženy a dívky jsou v tento den srdečně zvány do Muzea Českého
krasu za symbolické vstupné 1,- Kč.
Přednáška a film Veroniky Koubové a její mamarádky Inti van Eck o náročné cestě v pohoří Korsiky.
Program pro seniory, vstup zdarma.
Doprovodný program pro děti v Muzeu Českého krasu na téma „Vzpomínka na Igráčky.
Akce určená široké veřejnosti.
Křest nového CD.
Program pro seniory, vstup zdarma.
Tentokrát se můžete těšit na Marka Pavelce – housle a Maxima Averkieva
– klavírní spolupráce.
Filmový festival - Dog out Sekyra. Prales. Nefritové vody.
12. cestovatelský večer Modrýho Berouna, Evžen Janoušek představí Špicberky, zemi ledovcových jeskyní.
Přednáška bývalého ředitele národního podniku TIBA Josefa Jiránka věnovaná historii závodu v Berouně.
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Minipárty s Karlem Šípem aj. A. Náhlovským
ČT

22.

19:00

Kulturní dům Plzeňka

Dav uvnitř člověka - vznik a evoluce víry
ČT

Městská knihovna Beroun

Beroun v proměnách času
ČT

16:00

Noc s Andersenem
23.

Městská knihovna Beroun

ŠPEJBLS HELPRS AC/DC
PÁ

20:00

Kulturní dům Plzeňka

Fast Food Orchestra
24.

SO

25.

Worshop Madeirová vejce
Muzeum berounské keramiky

Štístko a Poupěnka
NE

14:00

Kulturní dům Plzeňka

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
26.

PO

14:00

Kulturní dům Plzeňka

Milostný trojúhelník
PO

20:00

27.

Čítárna MIC Beroun

19:30

28.
30.

18:30

Kulturní dům Plzeňka

Karel Souček
ST

17:00

Městská galerie Beroun

Velikonoční dílny v MBK
SO

Muzeum berounské keramiky

Restaurace U Štiky
Březen

PÁ - SO

od 20:00

Retro bar U Madly
PÁ - SO

od 20:00

Program pro seniory, vstup zdarma.

Filmový festival - Oči Boha, Teória šťastia.

Kavárna Jiná káva

Benefiční koncert pro dobrou vůli
ÚT

Dětský muzikál SZUŠ Dr. Lidinské.

Hudebně-literární večer Stranou s básníkem, literární kritikem a jazzovým
hudebníkem Janem Štolbou.

Filmový festival Expediční kamera
ÚT

Keramický worshop s Milenou Bláhovou. Rezervace nutná předem.

Kulturní program věnovaný velikonočním svátkům.

Hudebně-literární večer Stranou
17:30

Koncert revivalové kapely.

Martin Zbrožek, Josef Polášek, Lukáš Pavlásek se představí v komedii Milostný trojúhelník.

Sál České pojišťovny

26. 3. Velikonoce na Husově náměstí
- 2. 4. PO - PO
Husovo náměstí
ÚT

Celostátní akce pro děti.

Koncert.

Metro club Beroun

SO

Přednáška Milana Petráka.
Přednáška Jana Zímy, chybět nebudou fotografie a film o městě.

Čítárna MIC Beroun

PÁ

Obdoba televizní show Všechnopárty.

Benefiční koncert Suzuki Music Columbus Orchestra.
Vernisáž výstavy obrazů berounského malíře Karla Součka. Výstava potrvá
do 26. dubna.
Otevřené keramické dílny pro širokou veřejnost.
2. 3. DJ Jarda Petarda, 3. 3. DJ Pupík, 9. 3. Sortiment – živá hudba, 10. 3.
DJ Jarda Petarda, 16. 3. PHZS, 17. 3. DJ Pupík, 23. 3. DJ Jarda Petarda,
24. 3. DJ Jarda Petarda, 30. 3. Sortiment – živá hudba, 31. 3. DJ Pupík.
2. 3. DJ Martin Šmíd, 3. 3. DJ Harwey, 9. 3. DJ Tomáš Mašek, 10. 3. DJ Michal
Vinický, 16. 3. DJ Martin Šmíd, 17. 3. DJ Harwey, 23. 3. DJ Tomáš Mašek,
24. 3. DJ Zdeněk Vranovský, 30. 3. DJ Martin Šmíd, 31. 3. DJ Martin Hájek

Pokračující výstavy: Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech našich předků (Muzeum Českého krasu v Berouně, do 2. 4.
2018)

n Výstavy

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

3D VÝTVARNÁ SOUTĚŽ pro veřejnost: 100 LET REPUBLIKY

M

ěstské kulturní centrum ve spolupráci
s Muzeem berounské keramiky vyhlašuje u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu výtvarnou soutěž .
Zájemci o účast mohou pro svá díla zvolit jakoukoli 3D techniku – sochu, reliéf, plastiku apod.
a jakýkoli materiál - hlínu, papír, textil, dřevo...
Soutěžit se bude ve třech kategoriích:
n děti
n dospělí
n žáci výtvarných škol

www.mesto-beroun.cz

Ve všech kategoriích je možno účastnit
se jako jednotlivec nebo jako skupina. Uzávěrka soutěže je 29. června 2018. Soutěžní
práce je nutno nejdéle tento den doručit
do Muzea berounské keramiky v Zámečnické ulici 14.
Přihlášená díla budou vystavena v průběhu léta v prostorách Muzea berounské keramiky. Návštěvníci muzea sami hlasováním
vyberou nejlepší díla, která budou odměněna hodnotnými cenami.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne
o druhém zářijovém víkendu v rámci podzimních hrnčířských trhů.
Případné otázky směřujte na adresu: muzeum@mkcberoun.cz.

3D VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
pro veřejnost

Téma:

„100 LET REPUBLIKY“
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Městské kino Beroun

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

1.

ČT

2.

PÁ

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

SO

PO

ÚT

ST

PÁ

SO

12.

PO

13.

ÚT

14.

ST

17.

čas

ČT

PÁ

SO

popis

VB/FR

95

Joe je válečný veterán, který život tráví nebezpečnými misemi, na nichž zachraňuje
ženy, které se staly oběťmi obchodu s bílým masem.

Padesát odstínů svobody

USA

105

Vynalézavost a fantazie novomanželů nezná mezí, zvlášť když je díky Christianově
pohádkovému bohatství opravdu nemusí nic limitovat.

20:00

Winchester: Sídlo démonů

USA/AUS

99

Věříte na duchy? Obrovské sídlo Winchesterů tíží hrůzyplná atmosféra i historie.

15:30

Triky s trpaslíky

USA/KAN

89

Chloe a její maminka se už zase stěhují do Nové Anglie, ve které si pořídily nádherný
gotický dům, plný zvláštních zahradních trpaslíků.

17:30

Prezident Blaník

ČR

90

Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu a sehnal i sto
tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal.

20:00

Sex pistols: Anglie tu bude
navždy

VB

75

Na hudební scénu vtrhli v roce 1975, udělali bordel a zmizeli stejně rychle, jako přišli. Legendárním koncertem “Anglie tu bude navždy” oslavili 30 let a zmizeli znovu.

15:30

Pračlověk

VB

89

Dug spolu se svým čtyřnohým přítelem Čenichem, musí zachránit svůj kmen a milovaný domov před velkou hrozbou.

18:30

Věčně tvá nevěrná

ČR

120

Josef a Miluška jsou manželé už snad celou věčnost. Jejich manželství, spolu s Josefovým
krachujícím nakladatelstvím, se pomalu řítí do záhuby. Na záchranu přijíždí teta Marta…

17:30

Akta Pentagon: Skrytá válka

USA

116

Film líčí příběh novinářů, kteří zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon
Papers o angažovanosti americké vlády během války ve Vietnamu.

20:00

Nikdys nebyl

VB/FR

95

Viz 1. 3.

17:30

Black Panther

USA

132

Dobrodružství válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací
domů do odloučené africké země, aby se stal novým právoplatným králem.

20:00

Lady Bird

USA

94

Kdybyste si chtěli Christine jednoduše zaškatulkovat, zařadili byste ji mezi rebelky.

17:30

Věčně tvá nevěrná

ČR

120

Viz 4. 3.

20:00

Winchester: Sídlo démonů

USA/AUS

99

Viz 2. 3.

15:30

Nejtemnější hodina

VB

125

Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století. Winston Churchill na počátku 2. světové války musí učinit zásadní rozhodnutí.

18:30

Přání smrti

USA

103

Lékař Paul Kersey má všechno, co si jen člověk může přát. Jednoho dne se však všechno změní. Po brutálním napadení manželka umírá a dcera zůstane v kómatu. Paul
vezme zákon do vlastních rukou.

17:30

Tátova volha

ČR

90

Vdova Eva zjistila, že kromě jejich dcery Terezy má její zesnulý muž ještě stejně starého nemanželského syna. Společně s matkou se vydávají veteránem volha GAZ 21
po stopách jeho bývalých milenek…

20:00

Prezident Blaník

ČR

90

Viz 3. 3.

15:30

Včelka Mája: Medové hry

NĚM/AUS

85

V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní sklizeň a z Buzztropolis přijel
vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu.

17:30

Přání smrti

USA

103

Viz 8. 3.

20:00

Tátova volha

ČR

90

Viz 9. 3.

15:30

Triky s trpaslíky

USA/KAN

89

Viz 3. 3.

18:30

Padesát odstínů svobody

USA

105

Viz 2. 3.

15:30

Včelka Mája: Medové hry

NĚM/AUS

85

Viz 10. 3.

17:30

Tátova volha

ČR

90

Viz 9. 3.

20:00

Black Panther

USA

132

Viz 6. 3.

18:30

S láskou Vincent

VB/POL

88

Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi navazuje na slova samotného
génia, který pronesl, že „může komunikovat pouze skrze své malby“.

15:30

Coco

USA

109

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným
hudebníkem jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz.

17:30

Black Panther

USA

132

Viz 6. 3.

18:30

Tomb Raider

USA

122

Laře Croft je 21 let a právě zdědila obrovské obchodní impérium. Její otec, známý
dobrodruh, Lord Richard Croft zmizel beze stopy před sedmi lety, když byla ještě
dítě.

15:30

Sněhová královna: Tajemství
ohně a ledu

RUS

89

Naši hrdinové se střetnou s magií ohně a ledu, a tak jim chvilku bude pořádně horko
a chvíli zase hodně velká zima.

17:30

Přání smrti

USA

103

Viz 8. 3.

20:00

Tátova volha

ČR

90

Viz 9. 3.

15:30

Pračlověk

VB

90

Viz 4. 3.

17:30

Cesta za králem trollů

NOR

104

Espen v lese potkal princeznu Kristin, která nevěří na staré báchorky o Králi trollů.
Bohužel nedlouho po setkání s Espenem zjistí, že ty povídačky o trollech jsou pravdivé.

20:00

Tomb Raider

USA

122

Viz 15. 3.

18:30

Nikdys nebyl

17:30

ČT

NE

16.

název

NE

11.

15.

začátek

www.mesto-beroun.cz
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18.

19.

NE

PO

20.

ÚT

21.

ST

22.

ČT

23.

PÁ

24.

25.

SO

NE

26.

PO

27.

ÚT

28.

ST

29.

30.

31.

15:30

Včelka Mája: Medové hry

NĚM/AUS

85

Viz 10. 3.

18:30

Tátova volha

ČR

90

Viz 9. 3.

17:30

Noční hra

USA

100

Společenské herní večery s dalšími páry naberou obrátky ve chvíli, kdy Maxův charismatický bratr Brooks zorganizuje párty se záhadnou vraždou, včetně falešných
lupičů a federálních agentů.

20:00

Winchester: Sídlo démonů

USA/AUS

99

Viz 2. 3.

17:30

Tomb Raider

USA

122

Viz 15. 3.

20:00

Můj syn

FR

87

Julien je zcela pohlcený svou prací, která ho nutí často cestovat. Neustálé odjezdy
vedly před několika lety k rozpadu jeho manželství.

17:30

Rudá volavka

USA

139

Baletky, které musí předčasně ukončit svou kariéru, to nemají jednoduché. Díky
tomu se stávají snadnou kořistí ruské tajné zpravodajské služby.

20:15

Věčně tvá nevěrná

ČR

120

Viz 4. 3.

15:30

Prezident Blaník

ČR

90

Viz 3. 3.

18:30

Máří Magdaléna

VB/USA

130

Biblický příběh líčí osudy Máří, mladé ženy hledající nový způsob života. Máří natolik svazují
každodenní rituály, že zavrhne svou rodinu a přidá se k novému společenskému proudu.

17:30

Pacifik Rim: Povstání

USA

111

To, co mimozemští tvorové Kaiju napáchali na Zemi v prvním díle akčního sci-fi Pacific Rim byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili teď.

20:00

Přání smrti

USA

103

Viz 8. 3.

15:30

Králíček Petr

USA

89

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní - a už vůbec ne
se zvířaty.

17:30

Tátova volha

ČR

90

Viz 9. 3.

20:00

Pacifik Rim: Povstání

USA

111

Viz 23. 3.

15:30

Králíček Petr

USA

89

Viz 24. 3.

18:30

Cesta za králem trollů

NOR

104

Viz 17. 3.

17:30

Pacifik Rim: Povstání

USA

111

Viz 23. 3.

20:00

Mečiar

SLO/ČR

89

Dokumentární snímek v produkci HBO Europe natočila režisérka Tereza Nvotová,
sleduje bývalého slovenského politika Vladimíra Mečiara.

17:30

Rudá volavka

RUS

139

Viz 21. 3.

20:15

Dej mi své jméno

USA/
FR/IT

132

Když si rodiče sedmnáctiletého Elieho pozvou do své velké italské vily na léto hosta,
jejich syn z toho není vůbec nadšený.

17:30

Akta Pentagon: Skrytá válka

USA

116

Viz 5. 3.

20:00

Tomb Raider

USA

122

Viz 15. 3.

15:30

Čertoviny

ČR

101

Jednou se v pekle uklízelo. A pak se to stalo. Jeden čert zakopl, padl na druhého a oba
povalili kotel s hříšnou duší.

18:30

Operace Entebbe

VB

107

Politický thriller inspirovaný skutečnými událostmi z roku 1976 o únosu letu Air
France na cestě z Tel Avivu do Paříže.

17:30

Ready Player One: Hra začíná

USA

140

Děj filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se
svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu.

20:30

Padesát odstínů svobody

USA

105

Viz 2. 3.

15:30

Králíček Petr

USA

89

Viz 24. 3.

17:30

Pacifik Rim: Povstání

USA

111

Viz 23. 3.

20:00

Tátova volha

ČR

90

Viz 9. 3.

ČT

PÁ

SO

Volný čas
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Telefon: 603 118870
Facebook – Open English Beroun
Přidáváme kurz v pondělí dopoledne pro děti do 3 let. 2 volná místa
v pondělí 16:00 – děti 3 - 4 roky. 2
volná místa úterý 17:00 – děti 5 7 let. Online kurz pro děti – www.
coolbeans.cz. Pro dospělé: angličtina
po telefonu a online kurz. Připravujeme: příměstské tábory v létě – aj,
zábavné tvoření, sport, památky
města a okolí, výlety.
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz

www.mesto-beroun.cz

Angličtina pro děti již od 2 let. Velmi
efektivní a zábavná metoda Helen
Doron English, prověřená dlouholetou praxí po celém světě, založená
na principech učení mateřského jazyka. Celá lekce pouze v angličtině! Více
info na www.helendoron.cz, FB @
HelenDoronEnglishBeroun. Nové kurzy pro děti od 2 do 12 let. Ukázková
hodina zdarma, zápis po celý rok.
Asociace tradičních cvičení
pro zdraví a sebeobranu
www.taijiquan-beroun.cz
Telefon: 607 919 927
E-mail: winglamberoun@gmail.com
Tai-či v Berouně. Každé úterý a středa
v 17:00 a v 18:00 v Medicentru Beroun.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55

Fitness studio je zaměřené na cvičení
pro ženy a dívky formou nekonečného kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace. Cvičení je vhodné pro
všechny bez rozdílu věku a kondice,
vždy lze přizpůsobit. Více na webových stránkách.
Centrum pro děti a jejich rodiče
– Myška Millie
www.myskamillie.com
Telefon: 603 118870
Facebook – Myška Millie (komunita)
Ve čtvrtek 29. března mezi 15:00
a 18:00 – srdečně zvu na návštěvu do mého domečku! Seznámím
vás s mým cédéčkem s říkankami, mám také Hry do auta a pracovní sešit plný učení a zábavy.
Můžete si mě vymalovat a každý
dostane malý dáreček za to, že
jste mě přišli navštívit. Jo a nebude chybět sýrové pohoštění!
Myška Millie.

Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Jsme soukromé jesle a miniškolička
a s kapacitou maximálně do 12 dětí.
Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku.
Děti si odnášejí každý den svůj výtvor
domů. Pořádáme kroužky pro školkové děti. Vždy nutná rezervace místa.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky, počítačový kroužek, modeláři aj. Každý
měsíc se v „domečku“ koná Sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi. Tvoření
probíhá v Domě dětí a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí).
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Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum
FAMILY SPINNING BEROUN vás
zve do rodinného prostředí, kde
na vás čeká 70ti minutová lekce
spinningu (60 minut spinning +
10 minut protažení) nebo lekce
SPINBODY (spinning + posilování
nebo zdravotní cvičení + závěrečné
protažení). Více informací najdete
na webu.
Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle
Telefon: 608 885 182
E-mail:
marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 –
19:00. Kondičně - rehabilitační
cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům
a odblokování negativních nálad.
Používám FLEXY - BARY, velké
a malé míče, balanční čočky, židle,
popruhy.
Idea Creative, s.r.o.
Telefon: 724 860 811
E-mail: info@idea-creative.cz
www.idea-creative.cz

na našem Facebooku: Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové, anebo
na www.jazykovaskolaberoun.cz..
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
E-mail: lsms.beroun@gmail.com
Kapacita lesní MŠ pro tento školní rok již zcela naplněna. Zveme
do klubu Jozífek, každou středu
od 8:30 do 11:30. Klub je určen pro
maminky s dětmi. Více info na webu.
Těšíme se na vás na jarní slavnosti
už 24. března.
Matematika - příprava na přijímačky
www.matematika-beroun.cz
Telefon: 776 031 692
E-mail:
zitkova@matematika-beroun.cz
Sídlo: Úzká 112/2, Beroun – Závodí
Otevíráme nové intenzivní kurzy
matematiky pro 5. a 9. třídu zaměřené na přijímací zkoušky na střední
školy: leden-březen 2018. Rezervujte si místo co nejdříve, počet dětí
ve skupině je omezen. Více informací
na webových stránkách.
Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153

Pohádka O princezně která chtěla
všechno hned: 1. 3. od 16:00. Jak
podporovat nadání u dětí? 7.3. 19:00
– 21:00. Digidítě - děti a svět digitálních technologií. 19. 3. od 18:00. Jídlem ke zdraví snadno a rychle 21. 3.
od 10:00. Jak pomoci dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami 28.
3. od 18:00. Táta na roztrhání 11. 4.
od 18:00. Vhodné pro všechny muže,
kteří chtějí rozumně kombinovat práci, rodinu i svoje osobní potřeby.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
Otevřeli jsme pro vás nové kurzy.
Hlásit se můžete na jarní workshopy
Akrojóga rodičů s dětmi, restorativní
jóga, aroma jin jóga aj. Nabízíme kurzy pro těhotné a jógu pro miminka
s maminkami. Zkusit můžete také
soukromé individuální lekce. 17.3. se
u nás opět můžete naučit péct kváskový chleba. O jarních prázdninách je
provoz omezený, informujte se prosím předem. Více informací na webu.
Sport Eden Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz

Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Hřiště prošlo
v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomu je nyní určeno pro
lehkou atletiku, hokejbal, in-line
hokej, florbal, malou kopanou, házenou, tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal.
Zařízení půjčuje sportovní potřeby,
poskytuje sportovcům zázemí. Díky
osvětlení v areálu je po předchozím
objednání možné sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace
telefonicky.

Dětská golfová akademie: určena
dětem od 5 let. Účastníci mají volný
vstup na tréninkové plochy, putting
green a na driving range včetně míčků,
jedenkrát nebo dvakrát týdně trénink
s profesionálním trenérem a zapůjčení golfových holí zdarma. Dětská
tenisová akademie: zaměřena na děti
a mládež od 5 do 16 let. Florbalový
oddíl Sport Eden Beroun: florbalový
oddíl má k dispozici multifunkční halu
sportovního centra a zaměřuje se především na práci s dětmi ve věku od 6
do 16 let, ale i na dospělé.

Garantujeme max. 10 osob ve skupině. Je-li volné místo, můžete
do kurzu kdykoli přistoupit (cena
kurzu bude snížena o již odučené
hodiny). Náhledy zdarma - přijďte
si kurz nejprve vyzkoušet! Slevy
50% v rámci akce „Chodí celá rodina!“. Výuka též v Hořovicích
a v Litni. Pro firmy či jednotlivce
kurzy dle požadavku (včetně doučování žáků ZŠ a studentů SŠ) –
i dojíždíme.

Miniškolička Sokolík

Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz

Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové

MOVE&FOOD

Máme vypsané nové kreativní kurzy, jejichž nabídku najdete www.
idea-creative.cz. Na kurz je možné se přihlásit nejpozději jeden
den předem telefonicky, mailem
nebo osobně na pobočce v Berouně.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz

www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail:
henrietta.mottlova@seznam.cz
Zveme Vás do jazykové školy,
kde najdete atmosféru plnou
pohody a individuální přístup
ke všem studentům. Kromě kurzů v JŠ máme kurzy a doučování
ve všech místních ZŠ a SŠ. Výuka
je přímo ve školách, po vyučování, s možností složit Cambridge
zkoušky všech úrovní přímo
v Berouně. Novinky a hodnocení

www.mesto-beroun.cz

www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606 917 991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz
Jsme soukromá miniškolička pro
děti již od 1 roku. Rádi pomůžeme
vašim nejmenším v nové životní etapě, usnadníme jim zvykání na nové
prostředí, nové kamarády a hlavně
pomůžeme v nejtěžší a nejdůležitější
fázi, a to odpoutání se od maminek.

Sport. stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun

Možnost pronájmu kurtů: tenis,
softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal, malá kopaná, běžecká dráha,
trampolína, boccia. Areál je v týdnu
otevřen od 15:00 do 21:00 hod.
Na sobotu či neděli je nutno si
kurt objednat dopředu. Objednávka
dopředu je možná i v týdnu. Kurt
bude potom určitě váš. Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch,
šaten. Půjčujeme rakety, míče apod.
Objednávky telefonicky po 15:00
nebo e-mailem.
Studio Kytka s.r.o.
Telefon: 777452222
E-mail: kytkama@seznam.cz
www.studio-kytka.cz
Zapisujeme do kurzů 4-16/18 plavání miminek a dětí od 6 měsíců
do 6 let, začíná kurz předškoláčků 4
– 7 let v Akádě. Přihlášky na plavání
dětí od narození do 6 měsíců doma
průběžně. Naše další nabídky: Rodinná plavání, aqua-aerobik, cvičení
v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou, služby porodní asistentky.
Informace včetně časů jednotlivých
kurzů na www.studio-kytka.cz
Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz
Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější Super Kruháč? Kruhový trénink
pro každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První
vstup zdarma!
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
Otevřeno PO - PÁ 8:00 až 22:00, SO
a NE 8:00 až 20:00. Trvale snížené
ceny na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Přehledy oddílů a akcí pro veřejnost
na webu.

Březen v Domově seniorů TGM Beroun
Čtvrtek 1. 3. od 15:00 Otevření výstavy Neviditelný lidský svět, Doteky
lesa a Jeleni za doprovodu smyčcového amatérského orchestru Musica
Alternativa.
Pondělí 5. 3. od 9:30 Cvičení na židlích s Marcelou Bergerovou
Úterý 6. 3. od 9:30 Beseda - Názory T. G. Masaryka na život a svět
s panem Švihlou z Masarykovy společnosti

www.moveandfood.cz
Telefon: 731 575 531
E-mail: shodkilo@gmail.com

Středa 7. 3. od 14:30 Sociální stát - beseda s farářem p. Vymětalem

Individuální přístup a soukromí jsou
hlavní benefity cvičení v moderně
vybaveném fitness studiu. Lekce kruhového tréninku, vibrační plošina
Fitvibe, Fat Magic - chůze na pásu
v podtlaku, Rolletic -masážní stroj.
Možnost sestavení jídelníčku.

Středa 14. 3. od 14:30 Velikonoční jarmark v domově

RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz

Čtvrtek 8. 3. od 14:30 Hudební vystoupení harmonikáře Jana Kubíka
Čtvrtek 15. 3. od 9:30 Beseda - Velikonoční zvyky
Čtvrtek 22. 3. od 10:00 Vzdělávání bez bariér - Zacvičme si spolu se
studenty SZŠ Beroun
Čtvrtek 29. 3. od 14:30 Hudební vystoupení s Vladimírem Pecháčkem
ze skupiny Šlapeto
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 Zpívání pro radost
Úplný týdenní program naleznete na: www.seniori-beroun.cz
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Proměny budovy gymnázia, kde nyní sídlí základní škola, Wagnerovo nám.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (4. díl)

Ozvěny války ve škamnech i za katedrou
Každá válka dopadá nejhůře na děti, ať už přímo nebo nepřímo. Mnohé z nich se stávají sirotky,
hladovějí a žebrají po ulicích. Jiné odhazují společenské zábrany, hrubnou a „rostou pro šibenici“.
Škola jako instituce se musela vypořádat se všemi těmito excesy a navíc zajistit výchovu nové naděje
– poválečné generace.

N

a přelomu února a března se
teploty dostaly trvale nad nulu
a některé dny atakovaly desetistupňovou hranici. Zima byla naštěstí
velmi mírná a krátká. Během ledna
a února se totiž ve školách více než
dva týdny netopilo, a tudíž ani neučilo. Litinová kamínka ve třídách
zela prázdnotou, protože došlo uhlí
i dřevo. Navíc největší školní budovu
v Berouně na Plzeňské ulici hned
zkraje války obsadil vojenský lazaret
a okupoval jí až do léta roku 1919. Podobně na tom byla hospodářská škola na Závodí. Školáci tudíž obsadili
nově dokončenou budovu gymnázia,
kde řada tříd zůstávala volných. Gymnázium kromě toho poskytlo od roku
1917 přístřeší i polské obecné škole
pro uprchlíky z rakouské Haliče obsazené Rusy. Další děti se učily v hostinci U Litavy, tedy pokud se podařilo
sehnat topivo. Mimo běžné předměty
se děti musely stále ještě povinně potýkat s náboženstvím a krasopisem.
Do cizích prostor se tak musely
stěhovat obě obecné školy (dívčí

i chlapecké) o pěti ročnících, trojtřídní měšťanské školy a tzv. pokračovací
školy (učňovské). Shodou okolností
právě v roce 1918 se osamostatnila
dívčí měšťanka, která získala vlastní
správu a první ředitelku. Stala se jí
dosavadní řídící učitelka na obecné
závodské škole Marie Storchová, jež
se neúnavně činila v místních humanitárních a kulturních spolcích. Pozice ženy ve společnosti se od počátku
20. století měnila a výrazně tomu
napomohla i světová válka, kdy ženy
stále častěji musely zastupovat muže
v jejich profesích. Tomu odpovídalo
i zvýšené sebevědomí a snaha po vyšším vzdělání. Koneckonců, měšťanku
tehdy neměl kde kdo, většina dětí
oněch osm povinných let absolvovala jen na obecné škole v dělených
třídách podle různých ročníků. A absolvent gymnázia už náležel mezi inteligenční honoraci.
Přes nepřízeň a nedostatek potravin přibyla školákům řada dalších
povinností: sběr maliníku, ostružiníku, borůvek, vlny a bavlny. Děti

v Berouně po domácnostech vybíraly
v rámci Obětních dnů peníze ve prospěch Invalidního fondu či pro sociální spolky pomáhající zdejším dětem.
A  že jich bylo zapotřebí! V Berouně
většina dětí pocházela z dělnických
a sociálně slabých rodin. Otcové válčili na frontě za císaře pána a matky
neměly ani dost peněz, aby je nakrmili a oblékli, ani dost času a síly
k výchově. Město tak v posledních
dvou letech války zaplnili polonazí
a špinaví „pouliční otrhánkové“, jak
je nazvaly zdejší noviny. Vyrůstala
ztracená generace postižená na duchu více, než váleční invalidé na těle.
Přesto existovala v Berouně
škola, jejíž studenti okusili, jak vypadá skutečná válka. Osmitřídní
Jubilejní městské reálné gymnázium
císaře a krále Františka Josefa II., jediná střední škola ve městě a okrese,
vzniklo teprve v roce 1910 a tehdy se
do primy hlásili i starší studenti, takže už během války je armáda povolala do zbraně. Mohli však využít jisté
privilegium, podobně jako učitelé,

a při odvodu se přihlásit jako tzv. jednoroční dobrovolník do poddůstojnického výcviku. Před smrtí v boji je
to příliš neuchránilo, spíše naopak.
Z 33 mobilizovaných gymnazistů se
jich několik už nikdy nevrátilo domů.
Ti, co byli příliš mladí na odvod, museli během války absolvovat povinně
vojenskou přípravu dvakrát týdně,
včetně prázdnin. V létě 1918 se gymnázium dočkalo historicky prvních
maturantů a dvou privátních maturantek (dívky tehdy nesměly studovat
na chlapeckých středních školách).
Válka postihla i učitelstvo všech
stupňů škol, z nichž celá řada skončila v rakouské uniformě na frontě. Jen
z řad gymnaziálního sboru bylo mobilizováno osm profesorů. Dva z nich,
František Kamarýt a Ferdinand Pakosta, správce berounského muzea
a archivu, zahynuli hned na podzim
čtrnáctého roku na ruské frontě. Ti,
co zůstali, museli část svého služného, které nijak neodráželo narůstající
inflaci, „dobrovolně“ přenechávat
ve prospěch válečné pokladny. Válka
se těžce podepsala i na řediteli gymnázia PhDr. Oktaviánu Wagnerovi.
Tato výjimečná osobnost, humanista,
propagátor lidového vzdělávání a reformátor dívčího středního školství
zemřel v únoru 1919 v nedožitých
padesáti letech. Jiří Topinka, Státní
okresní archiv Beroun n

Slavní Berouňané: Alois Herout

B

erounský rodák Alois Herout
(1860 – 1943) rozhodně patří
do řady slavných Berouňanů, kteří
vstoupili do historie. Tento významný pedagog a tvůrce českého těsnopisu po maturitě na akademickém gymnáziu vystudoval filologii
na Filozofické fakultě Univerzity
Karlovy, kde získal doktorát z filozofie. Poté působil jako středoškolský profesor a ředitel.
Již na gymnáziu se začal věnovat
těsnopisu, a to tehdejšímu Gabelsbergrovu převodu. Ve svých dvaceti
letech pak složil zkoušku z komorního českého i německého těsnopisu
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a za dva roky poté i zkoušku učitelskou. V roce 1891 byl Herout zvolen
členem Vědeckého sboru těsnopisného, tím odstartovala jeho oficiální vědecká činnost v tomto oboru. Alois Herout po několikaletém
bádání předložil sboru svůj „Nový
těsnopis český“, který byl ostatními
členy prohlášen za nejlepší. Herout
se poté spojil s autorem druhé
nejzdařilejší soustavy, Mikulíkem,
a společně vytvořili soustavu pokud
možno nejjednodušší, nejrychlopisnější a přesnou. Heroutova - Mikulíkova těsnopisná soustava byla
23. dubna 1921 ministrem školství

a osvěty schválena a zavedena
do škol. Během několika let byla soustava přeložena do dvanácti jazyků
a jen s malými změnami se používá
dodnes.

Berouňané na svého slavného
rodáka nezapomněli. Pojmenovali po něm ulici v zástavbě, která
vznikla v 60. letech minulého století. n
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Karel Souček představí svou retrospektivu

K

oncem března bude v Městské
galerii Beroun zahájena výstava známého berounského malíře
Karla Součka. Ten připravil výběr
obrazů, kterými chce připomenout
svou malířskou cestu od šedesátých let až do dneška. Výstava připomene jeho 80. výročí narození.
Od 11. dubna 1938, kdy se Karel Souček v Berouně narodil, zůstal tomuto městu věrný. Od mládí
věděl, že je mu souzeno výtvarné
umění a především malířství.
V šedesátých letech vystudoval
Karel Souček „Hollarku“, na níž
se věnoval malbě a grafice. V době
studia působil již několik let jako
výtvarník. V roce 1955 nastoupil
do propagačního oddělení Králodvorských železáren a zůstal jim

Novinky z MIC

Ch

cete být včas informováni
o předprodeji vstupenek
a novinkách Městského informačního centra? Zaregistrujte si svou
e-mailovou adresu, a to buď telefonicky na 311 654 321 nebo e-mailem na mic@mkcberoun.cz. (lch) n

Členská výstava
Fotoklubu Beroun

n Karel Souček ve svém berounském ateliéru.
slav Goldmann, Karel Souček a Jan
Tramba, která ukončila svoji činnost po smrti Jaroslava Goldmanna
(1934 - 1995). Kromě toho byl Karel
Souček aktivní i v Unii výtvarných
umělců. Má za sebou i mnoho autorských výstav v Berouně, Praze,
Hammu, Atenkirchenu, Dierdorfu
a Goslaru. V paměti zůstává i jeho
monotématická výstava kreseb
a pastelů z Ameriky, kterou připra-

vil po svém návratu z USA v roce
1989.
Na výstavě budete mít možnost obdivovat práce ze všech etap
umělcova života, nejrůznější techniky i náměty. Věříme, že Ohlédnutí
Karla Součka zaujme široký okruh
návštěvníků. Zveme Vás co nejsrdečněji do galerie na vernisáž, která
začíná 28. března v 17 hodin.
Jana Forejtová n

N

ejdéle fungující berounský fotoklub v Galerii Holandského
domu na své jediné letošní výstavě
v tomto prostoru představí fotografie
všech v současnosti aktivních členů
klubu (Vinterová, otec a syn Dvořákové, Pavlis, Zýma, Malík, Vápeník,
Zůna, Hyka, Růžička, Šedivec, Fojtík,
Nádvorník). Ti dostali při volbě tématu volnou ruku a představí tedy to, co
je v současnosti nejvíce zajímá a baví.
Na své si přijdou velcí i malí návštěvníci galerie. Výstava bude zahájena
v pondělí 5. března v 18:30 a potrvá
do 29. března. Alena Šustrová n

Prezentujte se na Promenádě Bohéma
P
n Zimní Plzeňská brána.
věrný až do konce, plných 45 let.
Po odchodu ze železáren se věnoval naplno volné tvorbě. Ale i v dřívějších letech měl mnoho dalších
aktivit. Spolupracoval s novinami,
pro něž připravoval ilustrace a dodával jim fotografie. Pracoval i pro
město Beroun, navrhoval loga,
diplomy, pamětní listy, ilustroval
knihy...
Šťastnou dobou byla pro malíře
šedesátá léta. Při cestách do zahraničí nacházel nové náměty, získával
nové možnosti prezentace. V roce
1960 vznikla skupina GST - Jaro-

romenáda Bohéma neboli
tržiště umělců se na Náměstí Joachima Barranda uskuteční
16. června a možnost prezentace
máte i vy.
Výtvarníci, muzikanti, zkrátka
všichni, kteří tvoříte, předveďte

bajs Cafe park. Zájemci o účast se
již nyní mohou registrovat na emailu: bergerova@mkcberoun.

cz nebo telefonicky: 608 885 182.
Ukončení registrace je 15. května.
(mb) n

svůj um na uměleckém happeningu v otevřeném plenéru na Náměstí J. Barranda. Občerstvení
zajišťuje Kavárna, cukrárna Ram-

Michal Hrůza & kapela hrůzy

V

rámci tour k nové desce Sám se sebou vystoupí v Kulturním domě Plzeňka Michal Hrůza & kapela hrůzy. Koncert se uskuteční 20. dubna
od 20:00. Vstupenky si můžete již nyní zakoupit v předprodeji v MIC. n

www.mesto-beroun.cz

17

Světový den ledvin
opět v Berouně

V

Cestovatelský večer
přiblíží Špicberky

V

pořadí 12. cestovatelský večer
Modrýho Berouna představí
polární dobrodružství kameramana a speleologa Evžena Janouška
při focení virtuálních prohlídek
ledovcových jeskyň na souostroví
Špicberky (Svalbard).
Evžen Janoušek absolvoval
kurz přežití v drsných podmínkách vysoko na severu za polárním kruhem, aby se mohl na dostat k úžasným jeskyním, které se
každý rok mění.
Těšit se můžete na fotografie
z okolí městečka Longyearbyen,
kde je běžné potkat ledního medvěda, na virtuální prohlídky ledovcových jeskyň, kterými se můžete podívat do nitra ledovců. n

e čtvrtek 8. března se uskuteční
Světový den ledvin, který každoročně upozorňuje na onemocnění ledvin a nutnou prevenci v této
oblasti. K letošnímu ročníku se opětovně připojily berounská Dialýza a.s.,
společnost Kompletní péče s.r.o., které
provozuje nefrologickou ambulanci
a nabízí služby domácí zdravotní péče a nově domácí
hospicové péče a také Medicentrum
Beroun s.r.o.
V prostorách polikliniky Medicentra Beroun spol. s.r.o. bude
od 9:00 do 11:00 možné si nechat
udělat jednoduché vyšetření, tzv.

otary klub Beroun
také v letošním roce
spolupořádá Cenu Ď.
Jedná se o celostátní poděkování jednotlivcům
nebo organizacím, kteří
činí prospěšné věci bez nároku

Pozvánka
n Svaz tělesně postižených v ČR,
místní organizace Beroun, zve
na výroční členskou schůzi, která
se koná v pátek 9. března od 13:30
v prostorách Klubu důchodců Beroun, U Kasáren 813.
Součástí programu bude zpráva
o činnosti organizace, zpráva o hospodaření organizace, volba výboru
organizace, chybět nebude občerstvení ani kulturní program.
Uskuteční se kontrola členských legitimací, výběr členského
příspěvku 100 Kč. Zájemci o zájezd
do kláštera v Plasích uhradí částku
150 Kč. Bohuslava Kolowratová,
předsedkyně. n
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n Vyšší odborná škola pedagogická, Svatojánská kolej zve zájemce
o studium předškolní a mimoškolní
pedagogiky na Dny otevřených dveří. Ty se uskuteční 4. března a 12.
dubna. Více informací o škole a studiu získáte na webových stránkách
www.svatojanskakolej.cz. (mš)
n Základní škola V Zahradách zve
zájemce na Den otevřených dveří,
který se uskuteční ve čtvrtek 22.
března od 14:00 do 17:00.
„Přijďte se podívat se svými dětmi na naši školu, poznat prostředí,
jak pracujeme s našimi žáky, jaké
výukové metody používáme. Jsme
soukromá škola od 1. do 5.ročníku
s potenciálem postupného otevření
2. stupně. Nabízíme individualizovanou výuku s respektujícím přístupem, podporujeme zvídavost,
samostatnost a komunikaci,“ zve
na Den otevřených dveří ředitelka
školy Petra Illnerová. n

Suzuki Music Columbus zahrají pro Dobrou vůli

P

řed velikonočními svátky zazní
27. 3. na Plzeňce ze smyčců
amerických interpretů melodie
klasické, filmové i rockové hudby.
Mladí a nejnadanější studenti orchestru ze Suzuki Music Columbus
předvedou, že na housle (i na jedno
violoncello) je možné začít hrát již
ve třech letech. V Berouně zahrají
poprvé v rámci benefičního koncertu veřejné sbírky Dobrá vůle
pořádaného Farní charitou Beroun.
Všichni členové orchestru včetně

Rotary club vyhlašuje městské kolo Ceny Ď

R

screening, a odhalit případné problémy s ledvinami či zvýšené riziko
onemocnění. Každý z účastníků
obdrží výsledek ihned na místě a následně je mu doporučen další postup.
Tématem letošního ročníku jsou ledviny a ženské zdraví.
Důvodem je momentální situace, kdy
každé osmé úmrtí
ženy na světě souvisí s onemocněním ledvin. „Ohrožení onemocněním ledvin se týká každého z nás bez
ohledu na pohlaví. Nicméně komplikace močových cest bývají u žen častější,“ vysvětluje primářka Dialýzy
a.s. Magdaléna Mokrejšová. n

Dny otevřených dveří

na odměnu, jen z vlastní vůle. Znáte někoho
takového ve svém okolí,
který by si podobné ocenění za svou nezištnou
práci zasloužil? Přihlaste ho do městského kola ceny Ď,
kterou právě místní Rotary club
pořádá.
Své návrhy zasílejte do 15.
března na e-mail: cena-d@rotaryberoun.cz. Více informací získáte
na www.cena-d.cz. (pi) n

Slyšet a naslouchat

dirigenta zahrají bez nároků na honorář
a celý výtěžek
ze vstupného
věnují dětem
z Azylového domu sv. Josefa. Vstupenky na koncert je možné zakoupit v Informační centrum v Berou-

ně, v Domě Charity Cajthamlova
169, Beroun - Zavadilka nebo rezervovat na e-mailu tereza.houskova@
charita-beroun.cz. Vstupné je 100,Kč, pro celou rodinu 150,- Kč.
Sbírku Dobrá vůle můžete podpořit
i formou DMS na 87 777 ve tvaru
DMS DOBRAVULE 30.
Tereza Houšková n

Střední zdravotnická škola
oblékla nový kabát

V

rámci projektu, který byl
spolufinancován ze stukturálních fondů Evropské unie
prostřednictvím Ministerstva životního prostředí – OPŽP a Krajským úřadem Středočeského
kraje změnila budova SZŠ svůj
design.
Nemalé úsilí zcela jistě stálo
za to! Naše škola má „nový kabát“, který lze jen těžko přehlédnout. Kromě toho mají nyní žáci
naší školy v učebnách kvalitnější
vnitřní ovzduší, protože součástí

projektu byla též instalace nuceného větrání s rekuperací tepla
do učeben (instalace vzduchotechnických jednotek). Tím se zamezilo hromadění zvýšené koncentrace oxidu uhličitého, který
se produkuje při dýchání a znehodnocuje vzduch. V teplém období větrání přispívá i k odvodu
tepelné zátěže.
Nyní mají naši studenti skutečně ideální podmínky pro
úspěšné studium.
Leona Machková n

K

lub zdraví Beroun zve
na přednášku na téma. Slyšet i naslouchat. Dozvíte se více
o anatomii a fyziologie sluchu,
seznámíte se s nejčastějšími poruchami a prevencí, chybět nebude praktická ukázka. Akce se koná
v čítárně Městského informačního centra, a to v úterý 20. března
v 18:00. Vstup volný. (jk) n
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Vzdělávání bez bariér

S

tudenti 1. ročníku SOŠ a SOU Beroun Hlinky uspořádali turnaj
s klienty Domova seniorů TGM. Akce se konala v rámci projektu
Vzdělávání bez bariér. (jb) n

Keramický kroužek rozvíjí v dětech
dovednosti a estetické cítění

S

vým žákům nabízí 2. ZŠ Beroun řadu kroužků, které jim
pomáhají k rozvoji jejich osobností

Pavel Paluska
představil sportovní
fotografie

F

otoreportér Pavel Paluska
představil v Holandském
domě své sportovní fotografie,
které vznikly převážně v Berouně
a v Králově Dvoře. Vernisáž výstavy si nenechali ujít ani starostové
obou měst Ivan Kůs a Petr Vychodil. Výstava měla u veřejnosti velký úspěch, řada lidí se na fotografiích poznala, ať už jako aktivní
hráč například fotbalového nebo
florbalového týmu, nebo jako
nadšený fanoušek v hledišti. n

a ukazují cestu k účelnému využití
volného času.
Keramický kroužek na naší škole
již řadu let vede paní učitelka Pinkasová. Děti se scházejí pravidelně
v dílnách, kde mají perfektní zázemí
k tvoření. Zaměřují se na tematické
práce k lidovým tradicím, kam patří
Vánoce, Velikonoce, pálení čarodějnic, aj. Vyrábějí i dárky pro radost
i užitek. Tato aktivita rozvíjí v dětech
zájem o přírodní materiály, vede je
k trpělivosti a k umění dokončit započatou práci. Jana Šopejstalová n

Tajuplné obrazy
v Holandském domě

D

o 2. března můžete navštívit
výstavu Matka Země, Otec
Vesmír v galerii Holandského
domu. Autorka Renata Valentová
(na fotografii vpravo) zde představuje své tajuplné obrazy. Následně
se v Holandském domě budou prezentovat členové Fotoklubu Beroun,
vernisáž se koná 5. března od 17:30
hodin. Foto Alena Šustrová n

B

Kapela Jelen fanoušky nezklamala

V

Kulturním domě Plzeňka se v únoru uskutečnil koncert kapely
Jelen, ze které charisma, energie i chuť hrát doslova sálá! Vědí to
i fanoušci, kteří zaplnili sál Plzeňky. Hostem a současně předkapelou
byla kapela Vesna. Foto: Alena Šustrová n
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erounská rodačka Barbora Stejskalová se druhým
rokem věnuje extrémním překážkovým závodům. Nyní bude
své rodné město reprezentovat
na Mistrovství Evropy v Dánsku
2018, kam jsem se kvalifikovala
3. místem ve své věkové kategorii z loňského podzimního Predator Race na Klínovci. (bs) n
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Největší škola teakwon-do v ČR
vstupuje do nové sezóny

Š

kola Ge-Baek Hosin Sool začíná
novou sezonu. Přijďte si zacvičit tradiční korejské bojové umění
taekwon-do. Jsme největší školou
v Čechách i na Moravě s nejširší nabídkou tréninků. Minulý rok se nám
již popáté v řadě podařilo obhájit
celkové vítězství Mistrovství České
republiky a patříme do nejlepšího
Střediska talentované mládeže v ČR.

lu vedeme pod dozorem korejského
velmistra Hwang Ho Yonga, jako
jediní v republice nově vyučujeme
i další korejská bojová umění taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete po celý rok,
jen u nás získáte zkoušky na vyšší
pásek i výbavu zdarma. Proto neváhejte a přidejte se k nám každou
středu od 15:00 v TJ Lokomotiva

Dvě významná ocenění pro Tomáše Ludvíka

D

ne 31. ledna se v pražské Občanské plovárně uskutečnilo slavnostní
vyhlášení nejlepších sportovců Českého svazu plaveckých sportů za rok
2017. Mezi nejlepšími z nejlepších byl dvakrát dekorován i berounský rodák
a reprezentant Lokomotivy Beroun Tomáš Ludvík. Tento svěřenec trenérů Simony Pokorné a Vladimíra Seemana si nejprve došel na podium pro celkové
3. pořadí v Českém poháru v kategorii open a následně byl vyhlášen třetím
nejlepším plaveckým juniorem v České republice za rok 2017. Tomášovi právem patří velká gratulace! LoBe n

Český pohár v letním biatlonu

P

řijďte se podívat na letní biatlon v Berouně! Akce se koná 21. dubna
a všichni sportovní nadšenci jsou srdečně zváni. Závod se uskuteční
v bývalé vojenské střelnici (za Strabagem). Nástřel se uskuteční od 9:00,
vlastní závod odstartuje od 11:00. Přijďte podpořit závodníky. (ph) n

Hokejbalistky rozšiřují svůj tým
Při tréninku klademe důraz
na originální hodnoty bojových
umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání. Ško-

města Beroun pod vedením Tomáše
Komrsky. Pro bližší informace navštivte náš web na tkd.cz.
Katrin Dejlová n

n Kolektivních sportů pro dívky v Berouně není mnoho. O to zajímavější příležitost ke sportování nabízejí malé hokejbalistky z oddílu HBC Fretky. Už dvacetičlenný dívčí tým, který při turnajích dětí ročníků 2006 - 2010 dává protivníkům
pořádně zabrat, stále rozšiřuje své řady. Ozvěte se trenérce Ivě Sevaldové, tel:
774 913 225! Dívčí tréninky probíhají v pondělí a středu odpoledne. (rn) n

Zimní stadion v Berouně patřil nejmenším hokejistům!

P

ondělní odpoledne 22. ledna
patřilo na zimním stadionu
v Berouně náborové akci malých
hokejistů v rámci projektu Týden
hokeje. Úspěšná akce se konala již

potřetí a i tentokrát přitáhla velké
množství zájemců o lední hokej.
Každý z celkového počtu 23 příchozích obdržel hodnotný dárkový
balíček, jehož součástí byl mimo

jiné reprezentační dres a unikátní
set hokejových kartiček. V jedné
z hokejových kabin se před začátkem akce shromáždili všichni zájemci o náš národní sport se svými
rodiči, ke kterým krátce promluvili
trenéři a představitelé hokejového
klubu Berounští Medvědi.
Během krátké prezentace ledního hokeje byly rodiče se svými
ratolestmi seznámeni s výhodami,
které přináší hraní ledního hokeje.
Díky podpoře ČSLH a berounského
klubu děti získávají do začátku v případ zájmu na celý rok zapůjčenou
kompletní hokejovou výstroj zdarma a po první dva měsíce nemusí
platit klubové příspěvky. Mohou si
tak v klidu bez vysokých vstupních
nákladů vyzkoušet hrát hokej.
Během akce moderované Oldou
Burdou si pak děti vyzkoušely první hokejové krůčky na ledě a mohly
dokonce sledovat, jak se kolem nich

prohání v modelovaném utkání
v minihokeji jen o něco málo starší
děti z berounské přípravky. Na ledě
bylo celkem 23 nových dětí, kterým
se věnovalo sedm kvalitních klubových trenérů a hokejistů z ostatních
věkových kategorií.
Přítomné byly i dokonce dvě te-

levizní kamery z ČT a z hokejka.tv.
Několik dětí dokonce poskytlo svůj
první rozhovor. Celá akce se všem
zúčastněným dětem velmi líbila
a setkala se s pozitivním ohlasem
i u jejich rodičů. Pro mnohé z dětí se
stala i díky mediální prezentaci nezapomenutelným zážitkem. (vb) n

Radniční list, měsíčník města Berouna, č. 3/2018, ročník XVI., vychází 1. 3. 2018.
n Vydává Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum, IČ: 00233 129. n Telefon redakce: 311 654 201, e-mail: kttm@muberoun.cz n Redakční rada: Mgr. Jitka Soukupová,
Ing. Zdeňka Slivková, Radek Dolejš, Mgr. Olga Chocová, Natálie Onderková. Technický redaktor: Petra Lišková. n Náklad 9 500 výtisků. n Sazba a tisk: Radek Dolejš - Dalmat. n Zpracováno
dle grafického návrhu Kameela Macharta, www.machart.cz n Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 14192. n Distribuce prostřednictvím České
pošty zdarma do všech domácností na území města Berouna. n Uzávěrka do březnového čísla pro externí přispěvatele 12. 3. 2018, uzávěrka pro zastupitele 15. 3. 2018. n

www.mesto-beroun.cz

20

