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Na bývalém autobusovém nádraží
vznikne oddechová zóna a parkoviště

R

evitalizace prostoru bývalého autobusového nádraží
nabývá konkrétní podoby. Na
veřejnou zakázku financovanou
z programu švýcarsko-české spolupráce byl v polovině března vybrán zpracovatel.
Stávající prostor nádraží
bude rozdělen na třetiny. Z jedné třetiny vznikne parkoviště,
ze dvou pak oddechová zóna se
zelení. Zpevněné plochy bývalého autobusového nádraží budou
odstraněny a následně bude vybudováno parkoviště pro osobní
vozy se 63 místy. Dopravně se
parkoviště napojí na stávající
ulici Zborovského nábřeží a Václavské náměstí. Některé stávající
chodníky budou stavebně upraveny.
Zbývající území nádraží bude
dorovnáno do úrovně okolního
terénu a následně se zde realizují sadové úpravy včetně výsadby

nové zeleně. U  lávky projektant
navrhl kruhové místo pro setkávání lidí. Stezka pokračující
jižním směrem bude upravena
na šířku tří metrů a plynule napojena na současný úsek.
Na plochy stávajících přístřešků pro cestující budou umístěny
vždy dvě lavičky a jeden odpad-

kový koš. Dvě lampy veřejného
osvětlení, které jsou nyní umístěny v prostoru nového parkoviště,
budou nahrazeny lampami novými a budou přesunuty na ostrůvky parkoviště. V jihovýchodním
rohu parkoviště vznikne zpevněná plocha pro umístění nádob
na tříděný odpad.

Vzhledem k formální náročnosti zadávacího řízení veřejnou
zakázku pro město administruje
společnost Eurovision a.s. Předpokládá se, že hotovo by mělo být
do konce května letošního roku.
Stavbu pro město provede firma
Strabag za cenu 3.9 milionu korun. (aka) n

Pozvánka
n Zastupitelé města Beroun se
na svém veřejném zasedání sejdou ve středu 6. dubna. Setkání se tradičně uskuteční od 15
hodin v Kulturním domě Plzeňka. Na programu bude mimo
jiné i první úprava rozpočtu
města. n

Muzeum berounské keramiky oslavilo své první narozeniny. Na reportáž se můžete podívat na 4. straně. 								
Foto: Adéla Felklová

Na koláče se těšte už v květnu

P

oberounské folklorní setkání s oslavou staročeských
májů se koná již první květnovou
sobotu 7. 5. Souběžně s jarními
Hrnčířskými trhy, na které se
jako obvykle sjedou hrnčíři a keramici ze široka daleka, vystoupí
na Barrandově náměstí nejrůznější kapely a sbory, návštěvníci
se opět mohou těšit na soutěž
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o nejlepší koláč a také na utkání v pojídání koláčů. Berounské
hospodyňky, které se chtějí pochlubit a soutěžit se svým pečivem,
jej mohou donést na místo konání do 13:30. Hodnocených koláčů musí být minimálně tři kusy.
Hlavní cenou pro vítěze je uzená
kýta od řeznického mistra Kamila
Alferyho z uzenářství u horní brá-

ny a pamětní list. Kromě folklorních vystoupení budou příchozí
lákat i stánky s pochoutkami
z různých koutů republiky. Mezi
hvězdy letošního hudebního
programu bude zajisté patřit slovinský sbor Tabor Kalce, keltská
hudební skupina Dé Domhnaigh
a krušnohorská dudácká muzika. Jako již tradičně nebude chy-
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bět průvod s bryčkou a žádání
o právo. Na kulturním programu
se jistě nemalou měrou budou
podílet také berounské základní
a mateřské školy. Více se dočtete
v květnovém čísle Radničního listu.(aka) n
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Krátce
n V soutěži Město pro byznys
Středočeského kraje 2015 se
Beroun umístil na sedmém
místě. Cena týdeníku Ekonom
se uděluje městům s největším
podnikatelským
potenciálem
v ČR. Ve Středočeském kraji bylo
hodnoceno 26 měst, první místo
v žebříčku obsadil Benešov. Města a obce jsou vyhodnocována
na základě 34 kritérií rozdělených do 2 oblastí, a to podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. n

Uzavírka úseku cyklostezky potrvá déle

C

yklostezka spojující Beroun a Srbsko je na návrh Správy CHKO v úseku od nové lávky až
po ukončení skalních stěn směrem k Srbsku uzavřena. Z horní části svahu Červených skal totiž spadl skalní blok, který se při pádu roztříštil, a některé jeho části dopadly buď přímo na cyklostezku či
do její bezprostřední blízkosti.
Vzhledem k reálnému nebezpečí, které nyní
ve zmiňovaném úseku cyklostezky hrozí, je třeba
provést komplexní zhodnocení stavu skal zejména
v blízkosti místa zřícení. Podle předběžných odhadů je bohužel zřejmé, že bude třeba zpracovat rozsáhlejší investiční záměr tak, aby byly zabezpečeny
všechny problematické úseky cyklostezky a ne pouze
místo aktuálního zřícení. „Sanace v této oblasti jsme
dělali již v minulosti. Skály jsou z vápence, který
snadno podléhá povětrnostním podmínkám, časem
by se mohly zřítit další skalní bloky,“ upozorňuje vedoucí správy CHKO Český kras Josef Mottl.
„Zadali jsme požadavek na uvolnění finančních
prostředků k zahájení průzkumných prací. Pokud
se náš odhad potvrdí, bude třeba zpracovat dokumentaci, získat příslušná povolení včetně výjimek
ze zákona o ochraně přírody, vyhotovit zadávací dokumentaci na sanaci oblasti, vypsat výběrové řízení
na zhotovitele zakázky a samotnou sanaci provést,“
vypočítává Jaroslav Obermajer, ředitel regionálního
pracoviště Agentury ochrany přírody, která má území skal ve správě. Už nyní je jasné, že celý proces

komplexního zabezpečení cyklostezky si může vyžádat až dva roky.
„Město Beroun i obec Srbsko mají zájem na co
nejrychlejším znovuotevření cyklostezky. Nebezpečí,
které nyní hrozí, však není malé a nelze jej podce-

REHABILITAČNÍ NEMOCNICE BEROUN

Nemocnice pořádá
Den otevřených dveří

R

ehabilitační nemocnice
Beroun rozšiřuje pracovní kolektiv o zdravotní sestry,
zdravotnické asistenty, fyzioterapeuty,
ergoterapeuty
a další nelékařský personál.
Všichni zájemci o práci v nemocnici jsou zváni na den otevřených dveří, který se koná
v sobotu 9. dubna od 9 do 15
hodin. n

V cementárně skončila
plánovaná demolice

D

emolice některých výrobních
budov Králodvorské cementárny patřící Českomoravskému
cementu a. s. byla dokončena.
Objekty určené k demolici zahrnovaly technologii drcení v lomu
Kosov, dopravu drcené suroviny
do skládky surovin, technologii
ve skládce surovin, technologii
a budovy pro mletí a přípravu
surovinové moučky, budovy pecí
a tepelného výměníku, technologii dopravy slínku, mazutové hospodářství a budovy a technologii
pro mletí cementu včetně přípravy komponent. Událostí, která
musela proběhnout před zahájením demoličních prací, byly přeložky sítí. Se samotnou demolicí
se skončilo na začátku února,
do 15. března pak probíhaly dokončovací práce spočívající v drcení suti z budov, odvozu veškerého železného šrotu a povrchových
úpravách ploch a zachovaných
budov. (čmc) n
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nit,“ okomentoval situaci starosta města Ivan Kůs.
„Správa CHKO zpracuje časový harmonogram průběhu zabezpečení cyklostezky. Chodci a cyklisté jsou
na dopravních značkách informováni o nebezpečí
a o možnosti úsek obejít po pravém břehu Berounky,“ uzavřel starosta. Do Srbska se tak lidé dostanou
bezpečně po druhé straně řeky. K přechodu řeky je
možné využít lávku na železničním mostě. (aka) n

Agresivní výtržník rozbíjel vybavení Plzeňky
n Koncert Xindla X na Plzeňce
poznamenal
agresivní výtržník. Muž nejprve
poškodil barový
stůl v hodnotě 6
tisíc korun, a když na něj obsluha
zavolala strážníky, utekl ven. Před
kulturním domem pobíhal po silnici, vulgárně se vyjadřoval a jeho
agresivita se stále stupňovala. Jelikož mezitím koncert skončil a mezi
vycházejícími lidmi byli i mladiství
a děti, strážníci muže za pomoci
donucovacích prostředků zpacifikovali. Výtržník kladl aktivní odpor
a jeho zadržení bránila i mužova
přítelkyně. Policie ČR si pak pachatele převzala.
n V únoru strážníci vyjeli hned
ke třem pokusům o sebevraždu.
Dva případy se odehrály na svátek sv. Valentýna. Oběma mužům
hlídka městské policie zavolala záchrannou službu. Ošetřující lékař
jednoho pacienta propustil domů,
druhého převezl do nemocnice.
Třetí případ sebevraždy nahlásil
chodec v ulici Slapská, kde se chtěl
zabít bezdomovec. I jemu strážníci
přivolali sanitku, která jej převezla
k hospitalizaci.
n Před restaurací U  Zelených
skákali dva podnapilí muži po za-

parkovaném autě a poškodili mu
karoserii. Hlídka strážníků vandaly
zadržela a identifikovala. Informace pak strážníci předali správnímu
odboru městského úřadu, který
s muži zahájí správní řízení.

A k t ua l i t y
strážníci informují
n Obsluha restaurace U Kropáčů volala na služebnu městské policie se
stížností na agresivního hosta, který
v lokále rozbíjí popelníky. Po příjezdu hlídky podnapilý host pobíhal
po silnici před restaurací a dokonce
se vymočil na kliku zaparkovaného
automobilu, který patřil obsluze
provozovny. Na výzvy strážníků nereagoval, a tak na něj hlídka použila
donucovací prostředky a přiložila
mu služební pouta. Poté jej strážníci
převezli na obvodní oddělení Policie
ČR. Zadržený muž je nyní podezřelý ze spáchání přestupků dle § 47,
§ 49 a § 50 zákona o přestupcích.
Správní odbor městského úřadu
s ním zahájí správní řízení.
n Ke kuriózní stížnosti vyjeli strážníci městské policie do Bezručovy
ulice. Oznamovatel volal s tím, že jej
ruší kokrhání sousedových kohoutů.
Strážníci dorazili na místo, s majitelem opeřenců se spojili a vysvětlili situaci. Majitel se choval velmi vstřícně

a hlídce sdělil, že má v úmyslu zvířata
v nejbližší době prodat.
n Na své pravidelné obchůzce si
strážníci všimli muže, který se snažil dostat do zaparkovaného auta.
Muž byl zjevně pod vlivem alkoholu
a nemohl odemknout dveře vozu.
Hlídka jej upozornila, že by v takovém stavu neměl řídit, což jim muž
odsouhlasil s tím, že si v autě jen
potřebuje něco vyzvednout. Hned
o několik metrů dále jej však strážníci zadrželi již za volantem vozu.
Přivolaná hlídka Policie ČR provedla u řidiče dechovou zkoušku, která
potvrdila mužovu značnou opilost.
Policisté si opilého řidiče odvezli
a podezřívají ho ze spáchání trestného činu ohrožení pod vlivem
návykové látky. Muži to však zřejmě
nestačilo – jaké bylo překvapení
strážníků městské policie, když
na muže o pár hodin později znovu
narazili a podezřelý opět řídil své
auto. Strážníci jej tedy znovu zadrželi a předali Policii ČR.
n U  Pneu Boháč bylo odstaveno
auto bez registračních značek.
Strážníci po příjezdu na místo
zkontaktovali státní policii a lustrací bylo zjištěno, že řidič tohoto vozu
den předtím odjel z místa dopravní
nehody na území Berouna. Vozidlo
bylo odtaženo a zajištěno pro účely
Policie ČR. (aka) n
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Město Beroun zamýšlí
provozovat zimní stadion

O

bjekt zimního stadionu byl
od 9. do 20. března uzavřen
kvůli odpojení od elektrického proudu. V té době byly zrušeny veškeré
sportovní tréninky, které se tam
měly konat. „Společnost ČEZ objekt
zimního stadionu odpojila, domníváme se, že kvůli dluhům provozovatele,“ řekl starosta Ivan Kůs.
Město se o přerušení provozu
zimního stadionu dozvědělo z mé-

dií. Ihned byly podniknuty kroky
k obnovení dodávky elektrického
proudu z důvodu nebezpečí úniku čpavku. Čpavek, který zajišťuje
chlazení ledu, by se mohl při vypnutém proudu zahřát a z potrubí
pod ledem se uvolnit. Jelikož je
plyn zdraví nebezpečný, jeho případný únik by měl nemalé následky. Společnost ČEZ na výzvu města
dodávku elektrického proudu

Do Berouna přijede prezident republiky
Státnickou návštěvu město přivítá v úterý 19. dubna. Prezident
České republiky Miloš Zeman přijede na oficiální návštěvu města
a setká se s jeho představiteli.

provizorně obnovila, aby mohl být
čpavek z potrubí odčerpán.
O  dalším postupu vůči provozovateli zimního stadionu
rozhodla rada města ve středu
16. března. Společnost Dynatel,
která objekt spravuje na základě
smlouvy o výpůjčce z roku 1993,
respektive 2003, v několika případech závažně porušila své
smluvní povinnosti. „Město je
tím stavěno před nepřiměřená

právní, finanční, věcná a společenská rizika,“ podotkl starosta
Ivan Kůs. Na základě právní analýzy městští radní rozhodli vyzvat
provozovatele zimního stadionu
k vrácení objektu do konce měsíce března a současně rozhodli
o odstoupení od výše zmíněné
smlouvy o výpůjčce. V době uzávěrky Radničního listu bylo toto
rozhodnutí doručováno společnosti Dynatel. (aka) n

Informace z ŘSD: provoz
na dálnici D5 bude omezen

n V týdnu od 14. do 18. března proběhl 11. ročník interaktivního projektu primární prevence HIV/AIDS „Hrou proti AIDS“, jehož cílem je dát
mládeži možnost si netradičním způsobem (hrou) osvojit základní znalosti
o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích,
ochraně před nežádoucím těhotenstvím a přemýšlet o vlastních postojích
a chování v možných rizikových situacích. Žáky čtrnácti osmých a devátých tříd programem provázely studentky Gymnázia Joachima Barranda,
akce proběhla ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, Domem dětí
a mládeže Beroun a Městským úřadem Beroun. (lud) n

V

termínu od 30. března do 1.
července letošního roku bude
Ředitelství silnic a dálnic provádět práce na dálnici D5 v úseku
od Loděnic od km 11,2 až za exit
18 ke km 19,7 ve směru na Plzeň.
Za provozu zde proběhne výměna svodidel, frézování vozovky
a následná pokládka vrstev štěrkodrti a asfaltu. Provoz na dálnici tak bude muset být částečně

Most v Hostimě je pro motorová vozidla uzavřen

M

ost č. 116-012 v Hostimě
přes potok Kačák se opravuje. K  náhradě mostu z roku
1932 za nový je přistoupeno
z důvodu jeho špatného stavebního stavu a dále kvůli jeho nevyhovující šířce. V rámci opravy
bude snesena stávající nosná
konstrukce včetně demolice
opěr a bude nahrazena novým
železobetonovým rámem o jednom poli. Proběhne i frézování
přilehlé vozovky.
Z důvodu rekonstrukce je průjezd pro motorová vozidla přes
most uzavřen, a to v maximální
délce uzavírky od 7. března do 1.
října 2016. Ještě před demolicí
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mostu zhotovitel stavby vybudoval dřevěnou lávku pro pěší.
Lávka je bezbariérová a dobře
zabezpečená pro pohyb chodců.
Obousměrná objížďka povede
přes Vráž, Loděnice a Bubovice.
Na termínu uzavírky se na společném jednání dohodli zástupci
městského úřadu Beroun, dopravce PROBO BUS, ROPIDu,
Krajské správy a údržby silnic, vedoucího zhotovitele stavby HIRST
CZ a dotčených obcí.
Autobusové
obslužnosti
Hostima se uzavírka dotkne jen
minimálně. „Do Hostima zajíždí
téměř stejný počet spojů, nedojde k žádné razantní redukci.

Jiný případ je Lištice, kde se
autobus kvůli šířce komunikace
nemůže otočit. Jak jsme zjistili,
z Lištice se do berounských škol
nepřepravují žádné děti, proto
chceme zatím nechat lištickou
autobusovou zastávku neobsluhovanou,“ vysvětluje vedoucí
provozu PROBO BUS Vladimír
Káš. „Zvažujeme také, že z provozních důvodů omezíme víkendové a večerní spoje linky H
především se zajížděním do nemocnice, které jsou v současné
době jen minimálně využívány.
Linka A  zajištující většinu obslužnosti trasy by tyto cestující
převzala,“ uzavírá. (aka) n

omezen – v některých místech
zúžen pouze do jednoho jízdního pruhu a maximální povolená rychlost bude snížena na 80
km/h. Renovační práce budou
realizovány na etapy. Poslední
etapou rekonstrukce představuje
i obnova exitu 18, která proběhne v předpokládaném termínu 7.
6. – 1. 7. V tomto čase se exit uzavře a doprava bude vedena přes
centrum města Beroun. O uzavírce exitu 18 budeme informovat
v Radničním listu a na webových
stránkách města později, neboť
v současné době ještě nemáme
informace, jak bude ŘSD uzavírku řešit. (aka) n

PROBO BUS informuje
n Na žádost města dopravce
PROBO BUS do příměstských
autobusů vylepil plakáty, které
cestující informují o možnostech
autobusové dopravy. Cestující
se mohou dozvědět o výhodách
pořízení čipových karet a jejich
využití. Spojení včetně přestupu
lidé najdou v elektronické verzi na
www.idos.cz, pro radu si mohou
zavolat do informační kanceláře
PROBO (Plzeňská ulice 27) na číslo tel.: 311 612 561. n
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Nejmladší berounské muzeum
oslavilo první rok

M

uzeum berounské keramiky slavilo první
narozeniny v pátek 26. února. Na oslavu se sešlo několik desítek lidí z řad odborné
i laické veřejnosti. Oslavu
zpestřila vernisáž výstavy
zaznamenávající historii Reinovského domu a beseda
o historii keramiky v podání
Vladimíra Izbického a jeho
hostů. Nemohl chybět dort
ve tvaru keramického džbánku a historický hudební doprovod. Všichni příchozí
také dostali památeční keramické odznáčky. V březnu
se v muzeu konala vernisáž
výstavy pop tribal art Barbory Bendové „Keramické
psychedelie z Olomouce“.
Výstavu pestrého etnického
keramického umění můžete
zhlédnout až do 1. května,
tak to nezmeškejte. (aka) n

Výzva pro stánkaře
n V rámci Berounských hradeb,
které se letos konají 18. června,
budou probíhat na Husově náměstí pivní slavnosti a jarmark.
Už teď se mohou hlásit stánkaři,
kteří by se chtěli jarmarku zúčastnit. Přihláška s podmínkami
je ke stažení na stránkách Městského kulturního centra v záložce Berounské hradby. Zájem
máme pouze o rukodělné nebo
málo obvyklé zboží, nikoli běžný komerční sortiment. Alena
Šustrová n

Výtvarná 3D soutěž k výročí
700 let od narození Karla IV.

V

letošním roce uplyne 700 let
od narození Otce vlasti Karla
IV. Oslavy a připomínky Karla IV.
budou probíhat v České republice
po celý rok. K  těmto oslavám se
Beroun chce připojit vyhlášením
výtvarné 3D soutěže na téma „Jak
si představuji Karla IV“.

Na hřbitově probíhá
údržba zeleně

O

dbor majetku a investic městského úřadu oznamuje, že
v areálu městského hřbitova v Berouně probíhá zdravotní a bezpečnostní řez stromů. U  vybraných stromů pak bude provedena
redukce koruny. Stromy, které
jsou ve špatném zdravotním stavu, jsou káceny v termínu do 31.
března. Z důvodu velikonočních
svátků se kácení přeruší od 18.
3. do 28. 3. Ošetření a prořez
stromů bude poté probíhat v návaznosti v termínu do 31. května.
Kácení i údržbu stromů zajišťují
TS Beroun. (aka) n
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berounské keramiky, uzávěrka
soutěžních prací je 10. června.
Díla budou následně vystavena v zahradě muzea či případně
v jeho interiéru. Vernisáž proběhne v rámci Berounských hradeb
18. června a výstava bude trvat
do 1. září. Návštěvníci muzea sami
hlasováním vyberou nejlepší díla,
která budou 1. září odměněna
hodnotnými cenami. Případné
otázky směřujte na adresu muzeum@mkcberoun.cz. (mbk) n

8:00 – 10:00
Brdatka – u rybníka
Zdejcina
Jarov
V. sídliště – Košťálkova (parkoviště)
9:00 – 11:00
Závodí – ul. Na hrázi
Závodí – Brožíkova u nádraží ČD
Zavadilka – Želivského ul.
Jeronýmova ul.
9:00 – 9:15
bytový dům u nádraží
11:00 – 13:00
Závodí – Jiráskova – Na Veselou
Chmelenského – Křížkovského
Velké sídliště – Kubátova
12:00 – 14:00
Závodí – Karlova (pod dál. mostem)
Sadová – U Kropáčů
Hostim
Lištice
14:00 – 16:00
Černý vršek – Dukelská
Kollárova – Chmelenského
Závodí – Mařákova (pod dál. mostem)
15:00 – 17:00
Pod Studánkou – u hasičů
Karly Machové – u parkoviště
Při ukládání odpadu je nutné dbát
na pokyny obsluhy. V rámci této akce
nebude prováděn sběr nebezpečných
odpadů, autobaterií, elektronických
zařízení, chladniček, barev, olejů a podobně. Tento odpad mohou občané
odložit ve sběrném EKO-dvoře v objektu TS ve Viničné ulici.
Provozní doba sběrného dvora
pondělí až pátek: 7:00–17:00
sobota:
8:00–13:00
Tel.: 311 548 226

Mobilní sběr nebezpečného
odpadu – neděle 24. 4.

Revíry v době Karla IV.: myslivecký a rybářský den v kempu

Z míst vzdálenějších od sběrného
dvora bude sběr probíhat v těchto
časech a lokalitách:
8:00 – 8:30
Zdejcina
8:45 – 9:15
Jarov
9:30 – 10:00
Zavadilka
10:15 – 10:45
Závodí – Na Hrázi
11:00 – 11:30
Závodí – Karlova (pod dál. mostem)
11:45 – 12:15
Hostim
Nebezpečnými odpady jsou zejména:
ředidla, barvy, oleje, baterie a akumulátory, olejové filtry, kyseliny, obaly
znečištěné nebezpečnými látkami. Nepřebírá se lepenka, pneumatiky, eternit, nekompletní spotřebiče. Při předání
odpadu je nutné předložit obč. průkaz.
Pro občany Berouna je sběr zdarma.

5. – 11. září

Hrazení poplatků

Další akce k oslavám Otce vlasti
4. června
Královský průvod: Králův Dvůr
– Beroun - Tetín – Karlštejn
Malí i velcí mohou předvést
svůj talent a především ukázat
ostatním, jak podle nich mohl
Karel IV. vypadat nebo jak vypadá
v jejich představách. „Nechceme
vás svazovat ani věkem Karla IV.
3D techniku necháme na vás, ať
už si vyberete hlínu, papír, textil,
dřevo nebo něco úplně jiného,“
říká za vyhlašovatele Marcela
Bergerová.
Soutěžit se bude ve třech kategoriích – dospělí, děti a žáci výtvarných škol. Díla doručte do Muzea

Jarní sběr velkoobjemového
odpadu – sobota 23. 4.

11. června

Dřevo čaruje, kameny dávných
věků: výstava v atriu radnice –
dřevěné plastiky, včetně Karla
IV. a kameny Jaroslava Bergmana
Podzim
Přednášky na téma Karel IV.
v rámci Berounské akademie

Poplatky za svoz komunálního odpadu
(i psy) je možné hradit do konce května.

Svoz odpadu

č. účtu 51-4855720247/0100
částka 700 Kč
VS se nemění. Je pro každého občana jiný. Můžete ho zjistit na poplatky@muberoun.cz, poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@muberoun.cz
Tel.: 311 654 170 (nebo 169 či 163)
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Trhy nabídnou ukázky
provaznického řemesla
J

arní Hrnčířské a řemeslné trhy
se konají již 7. a 8. května. Účast
na nich přislíbily téměř tři stovky
vystavovatelů. Letošní ročník se

ponese ve znamení řemesla provazník. Návštěvníci se tak budou moci
dozvědět všechno o provaznictví
a podívat se či zakoupit množství

Švýcarská delegace se přijela
podívat na hotové nádraží

V

polovině března do Berouna
zavítala početná delegace
hostů z mnoha evropských zemí
v čele se zástupci Švýcarska, kteří městu poskytli štědrou dotaci
na realizaci autobusového nádraží. Švýcarská agentura pro zájemce o dotace ze švýcarských fondů
zorganizovala exkurzi po místech
České republiky, kde již úspěšně
proběhla realizace projektů podpořených těmito fondy. Beroun se
svým novým nádražím byl první

zastávkou. Delegaci přivítali zástupci města v čele se starostou
a místostarostou. Hosté zhlédli
nové nádraží, vyslechli si plány
Berouna ohledně doplňkových aktivit, jako je cesta k nádraží, bike
boxy či knihobudka, dozvěděli se
něco málo o historii města a prohlédli si i radnici. Svůj pobyt zakončili na bývalém autobusovém
nádraží, které také díky grantu
bude v nejbližší době revitalizováno. (aka) n

rukodělných výrobků z provazů. Výrobu provazů příchozím představí
například dílna Marka Skubicse,
provazníka z Weliczky (Polsko),
který pracuje na historickém dobovém stroji. Novější techniky pak
předvede například Společnost
Seile s.r.o., která byla založena pro
výrobu a prodej provazů, provázků
a motouzů z přírodních materiálů.
Věnují se také speciální zakázkové
výrobě lan a provazů pro interiéry,
zoologické zahrady a jiné speciální
umístění a použití.
Návštěvníkům určitě udělají
radost originální houpadla z přírodních materiálů české výroby
Jasukuma. V sortimentu této firmy
najdete houpací sítě a hamaky, závěsná křesla a dětské závěsné kolébky. Vyrábí také z provazů vytvořené
oděvní doplňky, čepice a tašky.
Ostatní umělecká řemesla samozřejmě opět nebudou chybět. Kovářská dílna René Prášila z Lipenců
předvede výrobu drobných dekorač-

ních kovaných předmětů. Můžete
se těšit i na ruční výrobu dřevěných
lidových hudebních nástrojů, nové
druhy textilního zpracování plstě
a vlny, ručně vyráběná bylinná glycerinová mýdla, šperky, interiérové
doplňky a další výrobky.
Trhy začnou v sobotu 7. května v 8 hodin a skončí v neděli v 17
hodin. V průběhu trhů vystoupí několik hudebních souborů. Stánky
s občerstvením nabídnou obvyklé
dobroty včetně dobrého vína z Čech
a Moravy ve vinařském koutku, kde
najdete řecké olivy, sýry a další gurmánské speciality. I letos organizátoři směrovali příspěvky od stánků
s občerstvením ve prospěch dobročinné sbírky berounské katolické
farnosti. Z výtěžku této sbírky farnost podpoří Stacionář sv. Anežky
České pro seniory v Berouně, část
bude použita na opravu střechy kostela sv. Jakuba. Více se o trzích dočtete v květnovém čísle Radničního
listu. (aka) n

Bezpečnostní připravenost kraje prověří cvičení
N

ejen na přípravu před migrační vlnou hodlá Středočeský kraj uvolnit 60 milionů
korun ze svého rozpočtu. Peníze
půjdou na spolupráci se složkami Integrovaného záchranného
systému. V Berouně o tom informoval středočeský hejtman
Miloš Petera na březnovém
setkání s ministrem vnitra Milanem Chovancem, poslancem
parlamentu a místopředsedou
Výboru pro bezpečnost Richardem Dolejšem a starostou Berouna Ivanem Kůsem.
Jednání probíhalo především
na téma bezpečnostní situace
a příprava takticko-štábního
cvičení, které proběhne 12.
dubna, a které prověří připravenost kraje na řešení případné
velké migrační vlny, registraci
migrantů a následnou repatria-
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ci. Cvičení svolává Středočeský
kraj, město Beroun bylo vybráno, aby zde mělo cvičení i praktickou rovinu. Starosta Berouna
Ivan Kůs pak během jednání
pochválil spolupráci s krajem:
„Spolupracujeme nejen v oblasti
hrozící migrace, ale i v dalších
oblastech bezpečnosti. Nejvíce
nás v Berouně trápí sprejerství
a bezdomovectví. Nadcházející
cvičení má za úkol vyzkoušet si
modelovou situaci, kdy hrozí větší migrační vlna v řádech stovek
až tisíců lidí. Kraji v tomto cvičení poskytujeme potřebnou součinnost,“ popsal starosta Kůs.
Praktické ukázky cvičení
budou probíhat v prostorách
Územního odboru policie ČR
Beroun. Cvičení se zaměří
na zásah složek Integrovaného
záchranného systému Stře-

dočeského kraje při zajištění
většího počtu cizinců, kteří neoprávněně vstoupili na území
České republiky. Štábní část
cvičení bude zahájena již v noci,
příjezd autobusu s figuranty se

očekává v deset hodin dopoledne. Na místo se přijede podívat
i hejtman Středočeského kraje,
po cvičení proběhne tisková
konference. Dle tiskové zprávy
Středočeského kraje n
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Usnesení ze schůze Rady města Beroun konané dne 17. 2. 2016
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s tím, aby byl
příspěvek pro Aquapark Beroun, a.s. na rok 2016 poskytnut vkladem
do vlastního kapitálového fondu společnosti Aquapark Beroun, a.s.
RM po projednání stanovuje maximální výši odměn a cílových odměn
na rok 2016 pro ředitelku Městského kulturního centra a ředitelku
Městské knihovny v navrhované výši.
RM pověřuje starostu města Beroun, aby za město Beroun podepisoval
smlouvy s OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům
hudebním, z. s., se sídlem Čs. armády 786/20, Bubeneč, Praha a INTERGRAMEM, nezávislou společností výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově - obrazových záznamů, z. s., se sídlem Klimentská
1207/10, Nové Město, Praha.
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise pro výchovu
a vzdělávání, konaného dne 25. 1. 2016.
RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Beroun – Závodí, Komenského
249 přijala na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar ve výši
2 432,-- Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období
od 29. 2. 2016 do 30. 6. 2016 ve prospěch žákyně školy od společnosti
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s. se sídlem Vlastislavova 152/4, Praha 4
z projektu „Obědy pro děti“.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemku st. 6737 o výměře 5 m2 včetně zbytku obvodové zdi z vlastnictví města Beroun do společného jmění manželů J. P. a V. P. (podíl id. ½)
a společného jmění manželů Z. P. a I. P. (podíl id. ½), za cenu dle znaleckého posudku ve výši 4.600,- Kč. Náklady spojené s prodejem (geometrický plán, znalecký posudek a vklad do KN) hradí strana kupující.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemků části p. č. 1410/9 zahrada a části p. č. 1410/177 orná půda
v k.ú. Beroun – dle geometrického plánu č. 5774-14/2016 p. č. 1410/9
díl „a“ o výměře 3 m2 a p. č. 1410/177 díl „b“ o výměře 5 m2 sloučené
do nově vzniklého pozemku p. č. 1410/247 orná půda o výměře 9 m2
(rozdíl + 1 m2 vznikl zaokrouhlením výměr dle bodu 14.7b přílohy
katastrální vyhlášky) manželům M. S. a I. S. za kupní cenu 100 Kč/
m2, tj. celkem 900 Kč, s podmínkou respektování vedení inženýrských
sítí (věcných břemen). Náklady spojené s prodejem (geometrický plán,
vklad do KN) hradí strana kupující.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemku části p. č. 1410/9 zahrada - dle geometrického plánu č. 577414/2016 p. č. 1410/248 zahrada o výměře 13 m2, v k. ú. Beroun V. Š.
za kupní cenu 100 Kč/m2, tj. celkem 1.300 Kč, s podmínkou respektování vedení inženýrských sítí (věcných břemen). Náklady spojené s prodejem (geometrický plán, vklad do KN) hradí strana kupující.
RM nedoporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit se směnou
pozemků v k.ú. Beroun: - z majetku města Beroun do majetku pana
P.: část stpč. 4258/3 zastavěná plocha a nádvořío výměře cca 350 m2
(celková výměra 859 m2)- z majetku pana P. do majetku města Beroun:
stpč. 4258/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 44 m2.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na část budovy bez čp/če,
technického vybavení, která je součástí pozemku st. 4083/1 v k.ú. Beroun - garážového stání v horním patře této budovy, s paní A. T. za účelem parkování automobilu, za cenu 1.500,-Kč/měsíc, na dobu neurčitou,
s tříměsíční výpovědní dobou, s účinností smlouvy od 1. 3. 2016.
RM nesouhlasí s pronájmem části pozemku p.č. 1203/3 o výměře 1,9 m2
v k.ú. Beroun (pod billboardem) panu Z. V. a panu M. H.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou mezi městem Beroun
a nájemcem paní M. A. na dobu určitou od 1. 4. 2016 do 31. 3. 2018,
v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru na prodej pozemků části p.č.
1596/124 – orná půda o výměře cca 3 m2, části p.č. 1596/123 – orná
půda o výměře cca 9 m2, části p.č. 2276/4 – ostatní plocha (ostatní
komunikace) o výměře cca 26 m2 a p.č. 1596/115 – orná půda o výměře 3 m2, vše v k.ú. Beroun za účelem majetkoprávního vypořádání
pozemků ke stavbě oplocení.
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RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Revitalizace autobusového nádraží v Berouně“ a souhlasí s případným zapracováním změn
vzešlých z kontroly zprostředkovatele dotace. RM jmenuje hodnotící
komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše
uvedenou zakázku, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Jídelní
výtah MŠ Vrchlického Beroun” a jejím opětovným vypsáním.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 13 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ve městě Beroun, uzavřené mezi městem
Beroun a ČR – HZS Středočeského kraje, se sídlem Jana Palacha 1970,
Kladno, v předloženém znění.
RM: 1. povoluje výjimku ze stanovené doby pro pořádání hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č.11/2011 k zajištění veřejného
pořádku, v platném znění, Haně Mayerové, se sídlem Tyršova 135, BerounMěsto, dne 25. 6. 2016 od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro koncert skupin
Bugr, UHR, Beat Sisters v areálu Pivovaru Berounský medvěd, Tyršova 135,
Beroun-Město, a nepovoluje výjimku pro tuto akci od 23.00 hod. do 24.00
hod., 2. ukládá Kanceláři tajemníka Městského úřadu Beroun vyhotovit
příslušné správní rozhodnutí o výjimce nejdéle do 19. 2. 2016.
RM bere na vědomí zánik mandátu členky Zastupitelstva města Beroun
MUDr. Jany Besserové, volební strana PRO BEROUN, ke dni 8. 2. 2016
a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany Bc. Alžběty Táborské za členku Zastupitelstva města Beroun dnem 9. 2. 2016.
1. RM schvaluje Plán prevence kriminality města Beroun na období 2016
– 2020 a Program prevence kriminality města Beroun na rok 2016,
v předloženém znění. 2. RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z Programu prevence kriminality na rok 2016, vyhlášeného Ministerstvem
vnitra ČR, na projekt „Beroun - Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin“ a souhlasí s finanční spoluúčastí města na tomto projektu ve výši 17 000,- Kč, tj. 10,09% z celkových nákladů.

Usnesení ze schůze Rady města Beroun konané dne 2. 3. 2016
RM rozhoduje zadat přezkoumání hospodaření města Beroun za rok
2015 auditorovi a souhlasí s uzavřením Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření s auditorskou společností TOP AUDIT BOHEMIA a.s.,
se sídlem Vřesovická 429/5, Praha 5, v předloženém znění, za celkovou
cenu 100.000,- Kč vč. DPH.
RM bere na vědomí zprávu o použití dotace z rozpočtu města na sportovní činnost v roce 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun
přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace v celkové výši
5 000,- Kč z rozpočtu města Beroun - Fondu životního prostředí – běžné výdaje ekovýchova, příjemci ZO ČSOP ROKYCANY, se sídlem Švermova 748, Nové Město, Rokycany, na činnost záchranné stanice při
ZO ČSOP ROKYCANY v roce 2016 a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí v předloženém znění.
RM souhlasí s vyjádřením podpory pozměňovacího návrhu novely zákona
č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),
který předložila Koalice STOP HF a který se týká zákazu použití všech
metod hydraulického štěpení hornin při vyhledávání a průzkumu ložisek
hořlavého zemního plynu a ropy, a to jak ve vertikálních, ukloněných či
horizontálních vrtech a při těžbě těchto ložisek v horizontálních a subhorizontálních vrtech a zákazu metody UCG – podzemního zplyňování uhlí.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením
Smlouvy o spolupráci při zajištění projektu „Beroun – Pobytový tábor
pro děti ze socio-kulturně znevýhodněných rodin“ mezi městem Beroun
a městem Hořovice, se sídlem Palackého nám. 2, Hořovice, zastoupeným
starostou města Dr. Ing. Jiřím Peřinou, v předloženém znění.
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Domov
penzion pro důchodce Beroun za rok 2015.
RM bere na vědomí informaci o plnění Programu prevence kriminality
města Beroun za rok 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun
přijmout obdobné usnesení.
RM bere na vědomí Zápis č. 2/2016 z jednání komise pro prevenci
kriminality, konaného dne 8. 2. 2016.
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RM bere na vědomí informaci o převzetí záštit v roce 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5 000 Kč Nadačnímu fondu
GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 7, Cheb na částečné pokrytí finančních
nákladů spojených s pořádáním akce „XXV. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií“ a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s uzavřením předložené smlouvy o spolupráci mezi SOŠ
a SOU Beroun – Hlinky, se sídlem Okružní 1404, Beroun a městem
Beroun při projektu Řemeslo má zlaté dno a s finančním příspěvkem
ve výši 5 000,- Kč na materiálové náklady projektu z položky Příspěvek
na mimořádné akce škol.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s podáním písemné žádosti města Beroun na ČR - Státní pozemkový úřad, se sídlem
Praha-Žižkov, Husinecká 1024/1a o bezúplatný převod pozemků p.č.
1220/1, p.č. 1374/4 v k.ú. Beroun a části pozemků p.č. 1374/23, p.č.
1125/13 v k.ú. Beroun a p.č. 454/4 v k.ú. Hostim u Berouna (po zpracování geometrického plánu) z vlastnictví ČR – Státního pozemkového
úřadu do vlastnictví města Beroun.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemku st. 6109 o výměře 21 m2 – zast. plocha, jehož součástí je stavba
bez čp/če, garáž z vlastnictví města Beroun do vlastnictví pana M. Ř.
za cenu dle znaleckého posudku č. 3693-03/2016 ze dne 28. 1. 2016
ve výši 150.000,- Kč a náklady spojené s prodejem.

RM bere na vědomí informaci o průběhu exekuce č.j. 99 EX 25/2004
ve věci oprávněného města Beroun a povinného SDRUŽENÍ ŽIVOT PRO
duševně a tělesně nemocné, se sídlem Zbiroh, a souhlasí se zastavením exekuce proti povinnému za předpokladu, že soudní exekutor
JUDr. Ivo Luhan, Exekutorský úřad Praha 1, se sídlem Karlovo nám. 17,
Praha 2, nebude po oprávněném požadovat žádné náklady exekuce,
neboť oprávněný nezavinil zastavení exekuce.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky ve vlastnictví města Beroun, které jsou součástí drážního tělesa, nebo se nachází
v jeho přímém sousedství, a to p.č. 1148/16 -manipulační plocha –
ostatní plocha, o celkové výměře 36 m2, p.č. 2318/55 – dráha - ostatní
plocha, o celkové výměře 133 m2, část p.č. 1148/10 - ostatní plocha,
dráha, o výměře 84 m2, vzniklý rozdělením pozemku p.č. 1148/10,část
p.č. 1148/22 - ostatní plocha, dráha, o výměře 10 m2, vzniklý rozdělením pozemku p.č. 1148/4, část p.č. 1148/29 - ostatní plocha, dráha,
o výměře 12 m2, vzniklý rozdělením pozemku p.č. 1148/10, část p.č.
2658/24 - ostatní plocha, dráha, o výměře 1 m2, vzniklý rozdělením pozemku p.č. 2658/17, část p.č. 2658/27 - ostatní plocha, dráha, o výměře 4 m2, vzniklý rozdělením pozemku p.č. 2658/17, vše v k.ú. Beroun.
RM bere na vědomí informaci k prodeji pozemků v k.ú. Beroun – golfový areál Na Veselé.

RM bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise bytové, konaného dne 3. 2. 2016.

1. RM vyhlašuje nabídku společnosti Technické služby Beroun,s.r.o., se
sídlem Viničná 910, Beroun jako nejvhodnější v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Ošetření a kácení dřevin na Městském hřbitově v Berouně“. Nabídková cena je 100.000,- Kč bez DPH. 2.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Ošetření a kácení dřevin na Městském hřbitově v Berouně“,
s uchazečem, který podal nejvhodnější nabídku, společností Technické služby Beroun, s.r.o., se sídlem Viničná 910, Beroun. Cena díla je
100.000,- Kč bez DPH.

RM pověřuje zajišťováním interního auditu u města Beroun paní
Ing. Helenu Píšovou, a to s účinností od 3. 3. 2016.

RM pověřuje zajišťováním interního auditu u města Beroun paní
Ing. Helenu Píšovou, a to s účinností od 3. 3. 2016.

RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení veřejné zakázky „Vozidla
Městské policie Beroun” a jejím opětovným vypsáním.

RM bere na vědomí Zápis č. 9/2015 ze zasedání komise výstavby, konaného dne 10. 12. 2015.

RM nesouhlasí s pronájmem pozemku části p.č. 493/5 – ostatní plocha
(ostatní komunikace) o výměře cca 15 m2 v k.ú. Zdejcina paní H. P. za účelem parkování.
RM bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města Beroun.

Kulturní dům Plzeňka - duben
3.

Vodnická pohádka

Pohádka pro děti a rodiče. Hraje: Divadélko Romaneto.

6.

Jednání Zastupitelstva města Beroun

Pravidelné zasedání Zastupitelstva města Beroun.

15.

Reprezentační ples TBG PLZEŇ

Transportbeton s.r.o.

16.

Přehlídka sborů

Pořádá ZUŠ Václava Talicha. Více na str. 15.

21.
22.
23.
28.

NE

14:00

ST

15:00

PÁ

20:00

SO

18:00

ČT

20:00

PÁ

19:00

Koncert známé zpěvačky, která nedávno oslavila své čtyřicáté
narozeniny a při té příležitosti chystá pro své fanoušky šňůru
oslavných koncertů po celé naší republice i Slovensku.
Hosté večera: Jiří Krampol, Marcela Březinová a taneční skupina
Michala Šaraye, spolupráce s Mezinárodní konzervatoří Praha
a J. Krampolem. Vstupenky: MIC.

SO

21:00

Rock party s Tvůj Djcz: hrají DJ Michal Pácalt, DJ Zdenda
Skřivánek.

19:00

Společný koncert Nezmarů a Symfonického orchestru Českého
rozhlasu.

Lenka Dusilová
Galashow Karla Bláhy
Rock the Night
Nezmaři a Sočr
ČT

28. 4. od 19 hodin – NEZMAŘI a Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Kapela působící na folkové scéně od roku 1978 nabídne společný koncert s tělesem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Skupina Nezmaři je charakteristická svým vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojů, každý rok odehrají více jak 100 koncertů v Čechách a na Slovensku. Za léta
aktivního koncertování posbírali všechna ocenění, která se v tomto žánru udělují. Na svém kontě mají
13 samostatných CD a DVD Nezmaři 30 let. SOČR je klasický symfonický orchestr, který byl založen
v roce 1926.

www.mesto-beroun.cz
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Výstavy
1.
4.
6.
11.
20.

Ztracená generace
PÁ

Městská knihovna

Putovní výstava Památníku Karla Čapka vznikla u příležitosti
stoletého výročí 1. světové války a zachycuje bratry Čapky mezi
přáteli v okruhu umělců. Trvá do 30. 4. 2016.

PO

Kavárna Jiná káva

Výstava portrétů kreslených tužkou. Autor Jan Kodet.
Trvá do 2. 5. 2016.

ST

Galerie V Podloubí

Tváře známé, neznámé, němé
Máme rádi zvířátka

Ozvěny Berounské desítky

PO

17:00

Galerie Holandský dům

ST

14:00

Městská galerie Beroun

Talent 2016

Výtvarné práce dětí z MŠ Beroun – Hlinky. Trvá do 29. 4. 2016.
Trvá do 30. 4. 2016. Více na str. 20.
Výstava prací žáků berounských základních škol a ZUŠ Václava
Talicha. Trvá do 20. 5. 2016. Více na str. 20.

Pokračující výstavy: Starý věci (Kavárna Jiná káva, do 4. 4. 2016); O českých dirigentech a Doteky času (Domov seniorů TGM, do 6/2016);
David Ištok - Obrazy (Městská galerie Beroun, do 15. 4. 2016); Cesta značená tužkou a štětcem (Galerie Holandský dům, do 8. 4. 2016)

Hudba
1.
4.
7.
13.
22.
28.
29.

Echoes of Pink Floyd
PÁ

20:00

Sál České pojišťovny

PO

19:00

ZUŠ V. Talicha

ČT

20:00

Kavárna Jiná káva

Posel temnoty, rodák z Čech – pod svým občanským jménem
Kamil Krůta hrál například v F. P. B. Svou tvorbu sám označuje
jako psychadelické country/noir western.

Pivovar Berounský medvěd

Jedná se o otevřenou scénu i s pianem. Přijďte podpořit jaro
s trybeat.cz.

Kruh přátel hudby - Sedláčkovo kvarteto
Koonda Holaa				
Akustický večer

ST

18:00

Muzikálový večer ZUŠ
Muzicírování v atriu ZUŠ
Flétnové kvarteto Napříč, White Coffee trio

Housle, II. housle, viola, violoncello.

Samostatný koncert pěveckého oddělení. Více na str. 15.
Muzicírování ve venkovním atriu pod širým nebem. Více na str. 15.
Klasická komorní hudba; latin jazz, swing, pop, blues.

ČT

19:30

Kavárna Jiná káva

PÁ

20:00

Sál České pojišťovny

PÁ- SO

18:00- 02:00

Retro Bar U Madly

PÁ- SO

20:00

Restaurace U Štiky

1. 4., 15. 4., 29. 4. - Retro DJ Martin Šmíd; 2. 4., 16. 4., 22. 4.,
30. 4. - Retro DJ Tomáš Mašek; 8. 4. - Retro DJ Karel Moravec;
9. 4., 23. 4. - Retro DJ Harwey
1. 4., 15. 4., 29. 4. - Dj Run; 2. 4., 16. 4., 30. 4. - Dj Jarda Petarda;
9. 4., 23. 4. - Dj Pupík; 8. 4. - Mejdan - živá hudba; 22. 4. - Duo
Melody (živá hudba)

Muzeum Českého krasu

Druhá přednáška v rámci tzv. Muzejních podvečerů se bude týkat sociologie stáří. Přednášet bude PhDr. Jiřina Šiklová, CSc.

Pozdní sběr & Cross country
Retro večery U Madly

duben

Úspěšný regionální revival slavné kapely, koncert s projekcí,
kapela v nové sestavě.		

Taneční pátky a soboty U Štiky

Dvojkoncert.

Muzea
14.
16.

18.

30.

Sociologie stáří
ČT

18:00

Berounští fotorici 2016

Letošním tématem každoroční výstavy Berounských fotoriků je
DOPRAVA. Na výstavě tak můžeme vidět fotografie, které zobrazují dopravu na všechny způsoby.
SO
17:00
Muzeum Českého krasu
Na oslavu tohoto dne jsme pro návštěvníky připravili prohlídku
Mezinárodní den památek
celého muzea za poloviční vstupné. Průvodce Vás seznámí s hisa historických sídel			
torií tohoto architektonicky nejcennějšího domu na berounském
PO
Muzeum Českého krasu
náměstí.
Pro dospělé a starší děti - výroba domácích strážců inspirovaných (nejen)
Čarodějnický workshop
etnickým uměním s keramičkou Barborou Bendovou. Zájemci nechť se
SO
Muzeum berounské keramiky přihlásí v MBK (tel. 311 577 345, berounska.keramika@gmail.com)

Pokračující výstavy: Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat (Muzeum Českého krasu, do 1. 5. 2016); Jarmila Novotná: operní diva
(Muzeum Českého krasu, do 10. 4. 2016); Keramika Barbory Bendové ( Muzeum berounské keramiky, do 1. 5. 2016).
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílna je otevřená vždy v úterý od 10:00 do 11:30 a ve čtvrtek
od 12:30 do 15:00, po dohodě možno i jinak. Kurzy keramiky pro děti i dospělé s profesionálními hrnčíři Ivanou Kapounovou a Martinem Kollerem. Zájemci se mohou přihlásit v Muzeu berounské keramiky. www.muzeumberounskekeramiky.cz				
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Ostatní akce
1.
6. - 7.
8.
12.
16.
17.

18.

Noc s Andersenem
PÁ

Městská knihovna

Dobročinný dětský bleší trh

ST-ČT

8:00 - 16:00

Areál katolické fary

PÁ

9:00

Sál České pojišťovny

ÚT

9:00 - 10:30

Městská knihovna

SO

9:30

Městská hora

Studio dell´arte - O zvědavém slůněti
Trénování paměti pro začátečníky
Běh přes Městskou horu

Táborák nejen s písničkou

Kurz šití s Veronikou Sovovou
Kurz šitého šperku

Tradiční dobrodružné nocování v knihovně. Více na str. 14.
Výtěžek bude použit ve prospěch katolické mateřské školy. Více
na www.farnostberoun.cz.
Výpravné představení pro děti podle bajky R. Kiplinga.
Kurz zahrnuje 7 lekcí. Cena 350 Kč. Kurz povede Mgr. Iva Stluková.
Více na str. 14.
33. ročník krosového závodu. Více na str. 19.

NE

14:00

Farní dvůr na Tetíně

Čeká nás: odpoledne plné písniček, opékání špekáčků a dobrá
nálada. Vstupné dobrovolné.

PO

18:30

RC Slunečnice

Kulatý válecí vak - pouf. Šaty na ramínka 4. 4. od 18:30 hodin.
www.rcslunecnice.cz

PO

16:00

Knihovna na sídlišti

Další kurz korálkování pod vedením Růženy Mikulové. Cena
300 Kč.

ÚT

20:00

Kavárna Jiná káva

Promítán bude film z kolekce filmového festivalu Jeden svět,
konkrétní film bude vybrán ve spolupráci se zájemci o promítání.

19.

Filmový večer

23.

Vycházka za obojživelníky a plazy
Českého krasu

Sraz u vlakového nádraží Srbsko. S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení (velkou svačinu, terénní oblečení a dobré boty),
ale také dalekohled či síťku na drobné vodní živočichy.

Vítání ptačího zpěvu

Sraz u vlakového nádraží Srbsko. S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení (velkou svačinu, terénní oblečení a dobré boty),
ale také dalekohled. Případné dotazy na tel.: 728 878 352.
Živá hudba, ukázky a výuka tanců, přijedou bojovníci, sokolník
se svými dravci, ukázka řemesel. Pro děti spousta her. Stánky
s dobovým zbožím, občerstvení. Slavnost zakončí ohňovou show.
Opět zahajujeme sezónu v IC keltské kultury na zámku Nižbor.
Výukový program „Pravěk hrou“. Objednání telefonicky na čísle:
725 759 344 nebo e-mailem na adrese: ickk@uappsc.cz
Sraz před OÚ Loděnice. S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení (velkou svačinu, terénní oblečení a dobré boty), ale také
dalekohled. Případné dotazy na tel.: 728 878 352.
Pravidelné akce pro děti v knihovně. Od 8:30 - 11:00 hodin.

24.

SO

9:00

Srbsko

NE

9:00

Srbsko

SO

12:00 - 20:00 Zámek Nižbor

SO

Zámek Nižbor

Oslava svátku Beltain

Pozvánka na zámek Nižbor

30.

Vítání ptačího zpěvu

SO

7:00

Soboty na dětském

Loděnice

Přednášky a besedy
7.

Berounská akademie - Poklady pod zemí
ČT

17:30

Čítárna MIC

S archeologem Danielem Stolzem se seznámíme s nejzajímavějšími novými nálezy z doby pravěku na území Berounska. Zájemci
o účast se mohou telefonicky hlásit u ředitelky knihovny.
Prezentace fotek z cesty Věry Karasové po Thajsku. Absolvovala
okruh zemí od Bangkoku až k severní hranici s Barmou. Více na
str. 20.

Městská knihovna

Seminář Dany Burandové poradí, jak rozumět dnešním dětem,
zodpoví na otázku, kdo jsou indigové, křišťálové a diamantové
děti. Vstupné 150 Kč.

Městská knihovna

Cestovatelská beseda
13.

ST

ST

19.

28.

17:30

Cukrovka - princip onemocnění,
léčby i prevence

ÚT

20.

17:30

Jak porozumět svým dětem?
Jiný pohled na ADHD a hyperaktivitu

18:00

Pořádá Klub zdraví Beroun.

Čítárna MIC

Setkání s autory, které máte rádi

Krvavý apríl, slavné husitské bitvy, vstup dobrovolný. Více na
str. 15.

Hudebně - literární večer

Setkání s režisérkou, výtvarnicí animovaných filmů a ilustrátorkou Galinou Miklínovou. Povídání, čtení a promítání nejen
o lichožroutech. Více na str. 20.
Psal se rok 1876, když byla otevřena železniční trať Rakovník Beroun. Toto výročí si připomeneme povídáním a promítáním
s Ing. Jiřím Zahradníkem.

ST

ČT

17:30

Čítárna MIC

ČT

17:30

Městská knihovna

140 let provozu železnice Rakovník - Beroun

www.mesto-beroun.cz
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Městské kino Beroun

Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun@iol.cz, www.kinoberoun.cz n Rezervace elektronicky na www.tickets-online.cz n Pokud
chcete dostávat každý den zdarma krátkou SMS o programu kina, zaregistrujte se na tel. čísle 774 905 223
Vzhledem ke koordinaci uzávěrek filmových vydavatelů a Radničního listu není pokaždé možné vytisknout program ve finální verzi.
Prosíme proto návštěvníky, aby si aktuálnost programu vždy ověřili na webových stránkách kina www.kinoberoun.cz. Děkujeme za pochopení.
datum
1.

PÁ

2.

SO

začátek
17:30
20:00
15:30
17:30
20:00

3.

NE

4.

PO

5.

ÚT

6.

ST

7.

ČT

8.

PÁ

9.

SO

10.

NE

11.

PO

12.

ÚT

13.

ST

14.

ČT

15.

PÁ

16.

SO

17.

NE

18.

PO

19.

ÚT

20.

ST

21.

ČT

22.

PÁ

23.

SO

24.

NE

25.

PO

26.

ÚT

27.

ST

28.

ČT

29.

PÁ

30.

SO

15:30
18:30
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název
Deadpool
Teorie tygra
Zootropolis: Město zvířat 3D
Teorie tygra
Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 3D
Zootropolis: Město zvířat 3D
Teorie tygra
Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti
Deadpool
Lagerfeld důvěrné
Teorie tygra
Čarodějnice
Rodinný film
Spotlight
Ulice Cloverfield 10
Teorie tygra
Pat a Mat ve filmu
Moje tlustá řecká svatba 2
Spotlight
Pat a Mat ve filmu
Pád Londýna
Spotlight
Ulice Cloverfield 10
Moje tlustá řecká svatba 2
Smrtelné historky
Teorie tygra
Pád Londýna
REVENANT Zmrtvýchvstání
Jak básníci čekají na zázrak
Spotlight
Jak básníci čekají na zázrak
Totem vlka
Jak básníci čekají na zázrak
Pátá vlna
Zootropolis: Město zvířat
Jak básníci čekají na zázrak
Totem vlka
Kolonie
Pátá vlna
Orel Eddie
Nikdy nejsme sami
Čarodějnice
Decibely lásky
Kniha džunglí 3D
Teorie tygra
Šílený Max: Zběsilá jízda
Kniha džunglí 3D
Jak básníci čekají na zázrak
Lovec: Zimní válka
Kniha džunglí 3D
Ulice Cloverfield 10
Příběh lesa
Carol
Lovec: Zimní válka
Kmotr
Carol
Brooklyn
Jak se zbavit nevěsty
Kniha džunglí
Jak se zbavit nevěsty
Bella a Sebastian:
Dobrodružství pokračuje
Jak se zbavit nevěsty
Lovec: Zimní válka

USA
ČR
USA
ČR

čas
106
101
109
101

popis
Nejnetradičnější komiksový antihrdina má schopnost rychlého samouzdravování.Černý humor.
Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu na králíka zastavit.
Animovaný příběh o úžasné metropoli zvířat a prvním králíkovi, který je součástí policejního sboru.
Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu na králíka zastavit.

USA

151

Útok kryptonských vojsk měl velký dopad na celé lidstvo. Dokáže Batman přivést Supermana k odpovědnosti?

USA
ČR

109
101

Animovaný příběh o úžasné metropoli zvířat a prvním králíkovi, který je součástí policejního sboru.
Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu na králíka zastavit.

USA

151

Útok kryptonských vojsk měl velký dopad na celé lidstvo. Dokáže Batman přivést Supermana k odpovědnosti?
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USA
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Čína/FR
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USA
USA
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Čína/FR
N/Luc/ FR
USA
VB/USA/N
ČR
USA/Kan
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USA
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Aus/USA
USA
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USA
USA
FR
VB/USA
USA
USA
VB/USA
VB/Ir/Kan
ČR
USA
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106
87
101
90
95
129
105
101
80
93
129
80
99
129
105
93
80
101
99
156
120
129
120
121
120
111
109
120
121
110
111
106
105
90
85
120
101
120
120
120
114
120
105
97
118
114
175
118
111
89
120
89

FR

97

ČR
USA

89
114

Nejnetradičnější komiksový antihrdina má schopnost rychlého samouzdravování.Černý humor.
Intimní a lidský portrét Karla Lagerfelda – hlavního návrháře značky Chanel. .
Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu na králíka zastavit.
Rodina zakládá nový domov v pustině na okraji hlubokého lesa, o kterém se říká, že v něm přebývá čarodějnice.
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu jachtou po oceánu?
Reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili skandál zneužívání nezletilých představiteli arcidiecéze.
Po bouračce se probudíte živí v podzemní kopce, kde vám neznámý podivín sdělí, že jste vyhráli v loterii.
Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu na králíka zastavit.
Známí nešikové slaví 40 let od svého vzniku a jak nejlépe oslavit jubileum, než na stříbrném plátně.
Toula, Ian a jejich rodina vracejí, aby si užili ještě více smíchu, jídla a především další velké řecké svatby.
Reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili skandál zneužívání nezletilých představiteli arcidiecéze.
Známí nešikové slaví 40 let od svého vzniku a jak nejlépe oslavit jubileum, než na stříbrném plátně.
Londýn by měl být tím nejbezpečnějším místem na zemi. Místo toho, se ale stane smrtící pastí.
Reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili skandál zneužívání nezletilých představiteli arcidiecéze.
Po bouračce se probudíte živí v podzemní kopce, kde vám neznámý podivín sdělí, že jste vyhráli v loterii.
Toula, Ian a jejich rodina vracejí, aby si užili ještě více smíchu, jídla a především další velké řecké svatby.
Trikový povídkový film, který kombinuje hrané akce s 3D a 2D animací, vedenou loutkou a zadní projekcí.
Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu na králíka zastavit.
Londýn by měl být tím nejbezpečnějším místem na zemi. Místo toho, se ale stane smrtící pastí.
V americké divočině zůstává lovec Hugh Glass (L. Dicaprio) sám a zraněn. Jedinou zbraní mu je vlastní vůle.
Nejnovější pokračování komedie, patřící do rodiny známé hexalogie o radostech a strastech českých básníků
Reportéři amerického deníku The Boston Globe odhalili skandál zneužívání nezletilých představiteli arcidiecéze.
Nejnovější pokračování komedie, patřící do rodiny známé hexalogie o radostech a strastech českých básníků.
Chen Zhen je natolik okouzlen smýšlením Vnitřního Mongolska, že se rozhodne odchytit a vychovat vlčí mládě.
Nejnovější pokračování komedie, patřící do rodiny známé hexalogie o radostech a strastech českých básníků.
Většina Země je zničena vlnami smrtících útoků. Cassie prchá světem, prostoupeným strachem a nedůvěrou.
Animovaný příběh o úžasné metropoli zvířat a prvním králíkovi, který je součástí policejního sboru.
Nejnovější pokračování komedie, patřící do rodiny známé hexalogie o radostech a strastech českých básníků.
Chen Zhen je natolik okouzlen smýšlením Vnitřního Mongolska, že se rozhodne odchytit a vychovat vlčí mládě.
Film inspirovaný skutečnými událostmi odehrávajícími se v chilské kolonii Dignidad za Pinochetova režimu.
Většina Země je zničena vlnami smrtících útoků. Cassie prchá světem, prostoupeným strachem a nedůvěrou.
Touha Michaela Edwardse, je zdánlivě prostá a přímočará: Stát se olympionikem a reprezentovat V. Británii.
Film o současné době a lidech, kteří jsou obětmi i strůjci jejích běsů.
Rodina zakládá nový domov v pustině na okraji hlubokého lesa, o kterém se říká, že v něm přebývá čarodějnice.
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
Hrdinou příběhu je chlapec Mauglí, lidské mládě vychované v džungli vlčí smečkou.
Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu na králíka zastavit.
Šesti oskary ověnčený film o zběsilé jízdě do budoucnosti. Akční dobrodružný film s T. Hardym a Ch. Theron.
Hrdinou příběhu je chlapec Mauglí, lidské mládě vychované v džungli vlčí smečkou.
Nejnovější pokračování komedie, patřící do rodiny známé hexalogie o radostech a strastech českých básníků
Měl zabít Sněhurku. Místo toho ji zachránil a stal se legendou. V hl. rolích Ch. Hemsworth a Ch. Theron.
Hrdinou příběhu je chlapec Mauglí, lidské mládě vychované v džungli vlčí smečkou.
Po bouračce se probudíte živí v podzemní kopce, kde vám neznámý podivín sdělí, že jste vyhráli v loterii.
Příběh lesa. Ne tropického, ale toho, kterého máte za humny a který pulsuje překvapivě bohatým životem.
Carol se seznámí s mladou prodavačkou, ale je vdaná žena a v Americe 50. let byl vztah dvou žen zakázaný.
Měl zabít Sněhurku. Místo toho ji zachránil a stal se legendou. V hl. rolích Ch. Hemsworth a Ch. Theron.
Klasický film z roku 1972. Sledujte osud gangsterské rodiny Corleonů v době jejich největší slávy.
Carol se seznámí s mladou prodavačkou, ale je vdaná žena a v Americe 50. let byl vztah dvou žen zakázaný.
Eilis vyráží přes oceán na cestu z malého irského městečka Enniscorthy do newyorské čtvrti Brooklyn.
Eva je moderní dynamická žena, která řeší trable s láskou, životem a jednou nepohodlnou nevěstou.
Hrdinou příběhu je chlapec Mauglí, lidské mládě vychované v džungli vlčí smečkou.
Eva je moderní dynamická žena, která řeší trable s láskou, životem a jednou nepohodlnou nevěstou.
Chlapec Sebastián a jeho velký horský pes Bella se po dvou letech vrací na plátna kin s novým
příběhem.
Eva je moderní dynamická žena, která řeší trable s láskou, životem a jednou nepohodlnou nevěstou.
Měl zabít Sněhurku. Místo toho ji zachránil a stal se legendou. V hl. rolích Ch. Hemsworth a Ch. Theron.

Bijásek
Králové hor
RAK
97
Rodinný dobrodružný příběh o přátelství chlapce a orla. Vstupné 50 Kč.
4. 4. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 6. 4. ST 13:45 Preislerova ZŠ, 11. 4. PO 13:45 Preislerova ZŠ, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň, 13. 4. ST 13:45 ZŠ Wagnerovo náměstí,
18. 4. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 27. 4. ST 13:45 ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebaň
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Letní a příměstské tábory 2016

Informace jsou uveřejněny ve zkrácené podobě. V případě zájmu oslovte organizátory na uvedených kontaktech.
DDM Beroun
Tel.: 725 506 432
email: ddmberoun@ddmberoun.cz
Příměstský tábor
11. 7. – 15. 7.; 18. 7. - 22. 7.; 8. 8. 12. 8., 15. 8. - 19. 8. 2016
místo konání: DDM Beroun
Hlavní vedoucí: Andrea Linhartová,
cena: 1 700 Kč
11. 7. - 15. 7.; 15. 8. - 19. 8. 2016,
místo konání: Zdice
Hlavní vedoucí: Marcela Heřmanová,
Markéta Potencová, cena 1 700 Kč
Příměstský tábor. V rámci programu
budou děti chodit na procházky,
jezdit na výlety a vyrábět výrobky
z různých materiálů. Program je
přizpůsoben věku dětí a aktuálnímu
počasí.
Dětský klub Sokolík
Tel.: 608 259 990
email: detskyklubsokolik@volny.cz
Červenec - srpen 2016
místo konání: TJ Sokol Beroun
Hlavní vedoucí: Barbora Arnoštová, Margareta Roučová, cena:
od 1 820 Kč
Aktuálně nabízíme dvě varianty letní docházky: a) polední program,
čas: 7:30-13 hod, cena docházky:
1820 Kč (cena včetně jídla - svačina a oběd), b) celodenní program,
čas: 7:30-16 hod, cena docházky:
2420 Kč (cena včetně jídla - svačina
- oběd - svačina), věk dětí 3-7 let,
termín uzávěrky zápisu: 29. 4. 2016,
úhrada docházky do 27. 5. Program
a témata jednotlivých týdnů: červenec: 4. - 8. 7. Cesta do pravěku
11. - 15. 7. Honba za pokladem 18.
- 22. 7. Sportovní olympiáda - využijeme naše venkovní sportoviště
TJ Sokol a TJ Loko Beroun 25.- 29.
7. Indiánské léto, srpen: 1. - 5. 8.
Cesta do pravěku 8. - 12. 8. Honba
za pokladem 15. - 19. 8. Sportovní
olympiáda, 22. - 26.8. Indiánské léto.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Tel.: 605 386 101
email: petra.patricie@seznam.cz
25. 7. - 29. 7. 2016; 1. 8 . - 5. 8.
2016
Dětský koutek Krteček a Petra Kozderková letos pořádá celé letní
prázdniny příměstské tábory v Berouně a na Mořince, cena 1 750 Kč
za týden a pobytové na Mořince,
cena 2 500 Kč. Při větším zájmu je
možné domluvit další týdny. Vše je
na dohodě.
Dětský tábor s výukou plavání
2. - 9. 7. 2016
Středisko Šlovice, cena 3 950Kč
Denně výuka plavání, nácvik sebezáchrany ve vodě, sportovní hry,
olympiáda, ubytování v pokojích
s koupelnou, doprava autobusem,
podrobnosti na www.plavaniberoun.
cz, tel. 728 040 639

www.mesto-beroun.cz

Docházkový tenisový tábor
Tel.: 608 856 795
11. 7. - 15. 7. 2016, 1.- 5. 8. 2016,
místo konání: LTC Beroun, z. s.
Hlavní vedoucí: Michaela Berková
a Mgr. Monika Nováková, cena: 1 950 Kč
Docházkový tenisový kurz, pro děti
ve věku 6-11 let, 8:30 – 13:30, cena
zahrnuje: oběd, nápoje, ceny za turnaj, odměny.
Doubravice – Velehrádek
ltd-velehradek-cerny-cap.estranky.cz
tel. 602 855 004
7. 8.- 21. 8. 2016, hlavní vedoucí
Dušková Renata, cena: 3800 Kč
Zveme vás do Podkrkonoší na tábor,
který je veden kolektivem zkušených
vedoucích, navštívime safari a ukážeme krásy okolí tábora.
English Camp Beroun 2016
www.ksberoun.cz
email: pavla.nawratova@centrum.cz
2. 7. - 9. 7. 2016, místo konání:
Penzion Pod Dubovou skálou, Štoky
(Havlíčkův Brod), http://www.starbenecko.cz/
Hlavní vedoucí: Meinolf Mellwig, cena:
3 200 Kč dospělí, děti se slevou
Příjemný camp s rodilými mluvčími
z Kalifornie v rodinném prostředí
a na pěkném místě s fajn lidmi. Existují zde programy pro všechny věkové
kategorie. Tábor má obvykle 80 -100
lidí. Aktivity: hudba, hry, divadlo, výuka angličtiny, sport a diskuse o Bohu
a životě. Mnoho lidí z oblasti Berouna.
Další podrobnosti budou zveřejněny
na internetových stránkách v dubnu.
In-line bruslení
Tel.: 775 073 134
email: smiovskam@gmail.com
25. 7. 2016 - 29. 7. 2016
místo konání: Beroun
Hlavní vedoucí: Smiovská Michaela,
cena: 1 600 Kč
Příměstský tábor je určen pro děti
od 5 do 12 let. Cena zahrnuje obědy,
2 svačiny denně, pití, výuku, pronájem prostoru pro technickou výuku.
Bruslit budeme na in-line dráze kolem fotbalového hřiště u autobusového nádraží.
K dobré náladě v krásné přírodě
ubytovani@svatojanskakolej.cz
Tel.: 739220751 Renata Bartošová
27. 6. - 12. 8. 2016
místo konání: Svatý Jan pod Skalou
1, Svatojánská kolej - Vyšší odborná
škola pedagogická
hlavní vedoucí: Mgr. Veronika Karoušová, cena: 1 350 Kč/5 dnů
Malebné údolí s přírodou všude kolem nás. Tělocvična, keramická dílna,
výtvarná dílna, rozsáhlý park jako
hřiště, turistika, poznávání i učení.
Péče o domácí zvířata. Vše v přítomnosti zkušených studentů pedagogické školy. Heslo: „Děti jsou pro nás nejenom prací a radostí, ale i posláním“.

Klub 21 Beroun
www.klub21beroun.cz.
Tel.: 731652549,
email: spurna@klub21beroun.cz
Místo konání: NZDM Klub 21, Havlíčkova 8, Beroun, cena: 1 500 Kč
(v ceně jsou obědy, pedagogické vedení, vstupy a pojištění). Přímětské
tábory jsou určené pro děti ve věku
6-13 let a program je od 8 do 16 hod.
Mimoni 11. - 15. 7. – výtvarně zaměřený tábor, kde děti vymyslí pokračování
příběhu Mimoňů; Pobytový tábor Indiana Jones 16. - 30. 7. 2016 – místo konání Dolní Bousov, cena: 4 200 Kč Staň
se členem týmu profesora archeologie
Indiana Jonese, pátrej po ztracených artefaktech bohyně Kálí a pomoz tak zachránit svět; Indiánská stezka 18. - 22.
7. – turisticky zaměřený tábor s cílem
poznat filozofii a dovednosti Indiánů ze
Severní Ameriky; Let do vesmíru 25. 29. 7. – sportovně zaměřený tábor
s praktickými pokusy z fyziky a chemie;
Simpsonovi – pátrání po donutu 1. - 5.
8. – sportovně turistický tábor s detektivním příběhem; Stroj času 8. - 12. 8.
- sportovně zaměřený tábor se zábavnými dějinami; Shrek vs. princ Krasoň
15. - 19. 8. - sportovně turistický tábor
s detektivním příběhem; Star Wars 22.
- 26. 8 . – výtvarně zaměřený tábor s vytvářením sci-fi příběhu.
Letní dětský tábor Javornice 2016
www.rysove-beroun.cz
Tel.: 735 868 133
email: jiri.roznicek@gmail.com
16. 7. - 30. 7. 2016
místo konání: Údolí potoka Javornice, Zvíkovec, okr. Rakovník
Hlavní vedoucí: Jiři Rožníček, cena:
3 800 Kč
Tábor je organizován Junákem – český skaut. Jedná se o stanový tábor
v překrásném údolí potoka Javornice. Děti jsou ubytovány po dvou
ve stanech s podsadami, bez vymožeností dnešní civilizace. Téma celotáborové hry: Piráti z Karibiku.
Letní dětský tábor Motýlek
www.motylek.name.cz
Tel.: 602 614 054,
30. 7. - 13. 8. 2016
místo konání: Šumava, Tábořiště
u Otavy mezi Annínem a Kašperskými Horami, hlavní vedoucí: Jan
Petráček, cena: 4 300 Kč
Tábor s již 14letou tradicí. Letošní
celotáborová hra jsou Avengers. Děti
spí ve srubech, velké vnitřní sprchy,
jídlo 6x denně, zkušení vedoucí.
Letní dětský tábor Soseň
www.tabor-javor.webnode.cz
Tel. 739 501 671
email: ondrej.benes84@gmail.com;
2. 7. - 15. 7. 2016
místo konání: Soseň u Jesenice
u Rakovníka
Hlavní vedoucí: Ing. Ondřej Beneš,
cena: 4 300 Kč

Chatový tábor v krásném prostředí přírodního parku Jesenicko. Celotáborová hra na téma „Kdo přežije“, soutěže,
sportovní vyžití, celodenní výlety.
Letní dětský tábor Šimanov u Sušice
Tel.: 731 489 216
2. 7. - 15. 7. 2016
místo konání: Šimanov u Sušice
Hlavní vedoucí: Mgr. Tomáš Sochr,
cena: 4 500 Kč
Tábor s dlouholetou tradicí. Ubytování v chatkách a ve stanech. Celotáborová hra, výlety, bazén v areálu.
Letní školička bruslení
Email: info@krasoberoun.cz
25. 7. - 29. 7. 2016, místo konání:
Zimní stadion v Berouně
Hlavní vedoucí:
Renata Veselá,
předběžná cena 2 500 Kč. Jedná se
o příměstský tábor s výukou bruslení a pohybovými aktivitami.
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz
Tel.: 777 216 096
email: lbdk@seznam.cz
místo konání: Lesní klub Studánka,
Vrbská, Beroun, cena běhů: 1 700 Kč
Od řeckých bájí a pověstí až
na Olympiádu - 18. 7. - 22. 7. 2016
hlavní vedoucí: Pavla Rambousková,
Ladislava Nová. Nejznámější bohové
a bohyně z Olympu nás provedou celým táborem. Pro děti od 5 do 9 let.
Kouzelný les víl a skřítků - 11. 7. 15. 7. 2016, hlavní vedoucí: Terezka Morsteinová, Zuzka Medvedská.
U zázračné studánky nad Berounem
se potkávají zvířátka, víly a lesní
skřítci. Toto léto musí rozhodnout,
kdo získá poklad krále Karla IV ukrytého někde v Berounských lesích.
Říše divů - 8. 8. - 12. 8 a 15. 8. - 19.
8. 2016, hlavní vedoucí: Sandra Černá, Janka Sukdoláková
Jako Alenka, která se propadla
do říše divů a zažila spoustu prapodivných dobrodružství, tak se
i my „propadneme“ zaječí norou
do světa, kde je někdy všechno příliš
malé, nebo příliš velké, nebo úplně
prapodivné. Potkáme se také s angličtinou. Pro děti od 4 do 8 let.
Mateřská škola Kaštánek
Tel.: 607 685 084
email: info@kastanek-trubin.cz
Barevné léto v Kaštánku
místo konání: Hlavní 40, 267 01 Trubín, hlavní vedoucí: M. Abrahámová,
cena: 1 950 Kč
11. - 15. 7. - červený týden - vaříme
si svačinku z červených potravin - vyrábíme červená srdíčka; 18. - 22. 7. oranžový týden - vyrábíme oranžového
motýla - připravujeme oranžové nápoje z letního ovoce; 25. - 29. 7. - žlutý
týden - výlet - putujeme za sluníčkem
- vyrábíme Mimoně; 1. - 5. 8. - zelený týden - vyrábíme hada - výlet - zachraňujeme žabího prince; 8. - 12. 8. - modrý
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týden - hrátky s vodou - vaříme si borůvkovou svačinu; 15. - 19. 8. - fialový týden
- vyrábíme havajské ozdoby - hrajeme si
na laboratoř- děláme pokusy; 22. - 26.
8. - hnědý týden - vyrábíme z přírodních
materiálů - objevujeme kouzlo hlíny
Mateřská škola Kytka
Tel.: 777 452 222
email: kytkama@seznam.cz
Letní školka s ježděním na koni – 1.
8. - 5. 8. 2016, místo konání: MŠ
Kytka s.r.o., hlavní vedoucí: Anna,
cena: 2 700 Kč. Tábor pro děti od 3
let, od 7,45 do 17 hod, denně ježdění na koni, výtvarnění, hraní, zpívání,
pobyt venku, pitný režim, stravování.
Letní školka s plaváním – 11. 7. - 15.
7. 2016; 18. 7. - 22. 7. 2016; 8. 8. 12. 8. 2016, místo konání: MŠ Kytka
s.r.o. Hlavní vedoucí: Jolana, Markéta,
cena: 2 500 Kč. Tábor pro děti od 3 let,
od 7:45 do 17 hod, denně lekce plavání, výtvarnění, hraní, zpívání, pobyt
venku, pitný režim, stravování.
NAVAHO – Česká tábornická unie
Tel.: 731 188 979, Mgr. Ivana Rychlá
30. 7. - 13. 8. 2016, místo konání:
Manětín, TZ U Vuršova mlýna. Hlavní
vedoucí: Jiří Motl, cena: 4 300 Kč
Podsadové stany, Tee-pee, velká budova
s kuchyní a klubovnou, koupání a náš
filmový štáb, který natáčí film na motivy
divokého západu. Přijímáme do týmu
herce! Pojištění a doprava v ceně.
Open English
www.open-english-beroun.cz, email:
martina@open-english-beroun.cz
11. - 15. 7., 25. - 29. 7., 8. - 12. 8.
Angličtina v létě s Open English
místo: Beroun - Open English, hlavní vedoucí: Mgr. Martina Vokurková
Chocová, Open English pořádá letní
příměstské tábory s angličtinou,
sportem, hrami, exkurzemi a pobytem na čerstvém vzduchu již několik
let. Fotky z akcí jsou k prohlédnutí
na FB stránce Open English Beroun.
Pionýrská skupina Beroun - Závodí
Tel.: 724 440 639
email: kacik123@seznam.cz
2. - 16. 7. 2016, místo konání: Nebřeziny u Plas, kontaktní osoba: Kateřina Paličková, cena: 3 400 Kč
Dobytí ostrova Walakusk, web: www.
cesketabory.cz/tabory/9080-dobytiostrova-walakusk.html. Chcete se cítit
jako pirát z Karibiku? Pojeďte s námi
odhalit nově objevený ostrov v těchto
končinách. Mnohdy budete čelit i nebezpečí, které na tomto ostrově číhá domorodé kmeny, neprostupné pralesy,
apod.
Pod vikingskou vlajkou
www.LTplantaznici.cz
www.domecekhorovice.cz
email: info@LTplantaznici.cz
30. 7. - 13. 8. 2016
místo konání: TZ Hlince, hlavní vedoucí: Petr Spurný, cena: 3 550 Kč
Vydejte se s námi na sever do dob,
kdy se na moři plavily vikingské
národy a zažívaly neuvěřitelná dobrodružství! Klasický letní stanový tábor s celotáborovou hrou určený pro
děti po první třídě školní docházky.

www.mesto-beroun.cz

Příměstský sportovní tábor
Tel.: 608 981 478
email: club@piranhas.cz
1. 8. - 5. 8. 2016
místo konání: Beroun, zázemí na 3.
ZŠ, hlavní vedoucí: Michaela Bendová, cena: 1 700 Kč Sportovní tábor
zaměřen na kolektivní sporty a zejména Tee-ball. Pro děti 6 až 10 let.
Příměstský tábor s výukou plavání
www.plavaniberoun.cz
tel.: 728 040 639
11. - 15. 7. 2016, místo konání: Beroun, cena: 1 800 Kč
Program zajištěn 7:45 – 17:00, 6x
plavecký výcvik, pohybové aktivity, výtvarná činnost, společenské hry, turistika, soutěže, hry, celodenní výlet (rozhledna Děd či Berounka, Nižbor), lesní
pedagogika s pracovníky LS Nouzov.
Rodinné centrum Slunečnice
Tel.: 603141700, email: gabina.horna@rcslunecnice.cz
Příměstský tábor: týdenní turnusy
od 11. 7. do 26. 8. 2016
místo konání: RC Slunečnice, Bezručova 928, Beroun. Hlavní vedoucí:
Lada Gürtlerová, cena: 1 950 Kč
11. - 15. 7. Cestování časem, na cestě vás bude provázet Jana Lešková
a Mirek Jansa; 18. – 22. 7. Záhada
dračího vejce - hledáme a luštíme
indicie, abychom rozluštili záhadu
dračího vejce; 25. – 29. 7. Ostrov
pokladů - starodávná tajemná mapa
nám ukáže cestu k pokladu; 1. – 5.
8. Prázdniny v pravěku – po stopách mamutů s Petrou Pšeničkovou;
8. – 12. 8. Hobitovo putování - Bilbo Pytlík vás zve na výpravu do Středozemě; 15. – 19. 8. Vědecká detektivka - budeme experimentovat,
poznávat chemické a fyzikální vlastnosti světa; 22. – 26. 8. Výprava
za Robinsonem – postavíme přístřešek, rozděláme oheň a skamarádíme
se s domorodci.
V ceně zahrnuta celodenní péče, materiál na tvoření, 2 x svačina, oběd
a pitný režim. Sourozenci mají 10%
slevu. Vyplněnou přihlášku společně
se zálohou 1 000 Kč přijímá do 15. 5.
2016 Gábina Horná-Bulková na emailu: gabina.horna@rcslunecnice.cz, tel.
739 359 114, 311 510 541
Spolek U kouzelného stromu
Tel. 732511604
web: ukouzelnehostromu.comehere.cz
email: ukouzelnehostromu@seznam.cz
Léto v sedle u jurty na Zdejcině
pořádá spolek U kouzelného stromu Beroun - Zdejcina, 11. - 15. 7.
pro děti 4 - 7 let 25. - 29. 7. pro
děti 8 - 12 let, společně se vydáme
po stezkách indiánů, o děti se od 8
do 16:30 hodin starají zkušené lektorky, bližší informace na telefonu.
Sportovní centrum Eden
Tel.: 724 774 353
email: info@sporteden.cz
Příměstský sportovní tábor s angličtinou - 4. - 8. 7. 2016; 11. - 15. 7. 2016;
18. - 22. 7. 2016; 25. – 29. 7. 2016;
1. - 5. 8. 2016; 8. - 12. 8. 2016; 15. 19. 8. 2016; 22. - 26. 8. 2016

Místo konání: Sport. centrum EDEN
Beroun, Pod Homolkou 1482, Beroun
Hlavní vedoucí: dle jednotlivých týdnů, cena: 2 590 Kč
Tábor bude zaměřen na rozvoj tělesné aktivity, kde děti budou využívat
sportovišť sportovního centra (tenis,
badminton, beachvolleyball, beachtenis, golf, lukostřelba, crazygolf,
odbíjená atd.) Zároveň budou děti
zábavnou formou rozvíjet své znalosti
angličtiny. Pro děti je po celou dobu
tábora připraveno stravování v místní
restauraci (2 x svačina, oběd). Tábor
je určen pro děti ve věku 7 až 15 let.
Tenisový tábor Masters
ltcberoun@seznam.cz
tel.: 608 856 795
2. - 9. 7. 2016, místo konání: Úborsko, Šumava, Penzion U Jandů. Hlavní
vedoucí: Mgr. Monika Nováková, cena:
4 750 Kč. 18. ročník tenisového soustředění. Bližší informace na webu.
Sportlines a Sokol Tetín
www.sportlines.cz
Tel.: 602 245 755
email: ptberoun@sportlines.cz
Příměstské tábory Beroun - Tetín,
cena: 1 790 Kč (program, 2x svačina,
teplý oběd, kvalifikovaní instruktoři),
pro děti 3 – 15 let, po – pá od 7:00
– 17:00, místo konání: Sokolovna
Tetín a okolí – tělocvična, klubovna
s kuchyňkou, louka v okolí Sokolovny
a především okolní příroda. Termíny:
4. - 8. 7. – Cesta kolem světa; 11. –
15. 7. – Tenkrát na divokém západě;
1. – 5. 8. – Na pirátské vlně; 8. – 12.
8. – Cesta kolem světa; 29. 8. – 31.
8. – Na pirátské vlně (cena 1 150 Kč).
Tábor LONEIAN 2016
http://letni-tabor-loneian.webnode.
cz/program/, tel.: 603 461 848,
email: tomas@loneian.cz
2. 7. - 16. 7. 2016, místo konání: Lhota
pod Radčem, hlavní vedoucí: Tomáš
Nedvěd, cena: 3 500 Kč, pořádá DDM
Beroun. Program představuje celotáborová hra, která prostupuje veškerým
děním od začátku do konce tábora.
Naším cílem je, aby příběh, který se
odehraje, nebyl dětem vyprávěn, ale
aby byl dětmi prožit. Více na webu.
Vikingové v Čimelicích
Tel.: 725 506 432
email: petra.zavadilova@seznam.cz
30. 7. - 6. 8. 2016, místo konání: Čimelice, pořádá DDM Beroun. Hlavní
vedoucí: Bc. Petra Zavadilová, cena:
1 900 Kč. Pobytový tábor pro děti
a mládež v nádherném prostředí jižních Čech, u malebných rybníků u řeky
Skalice. Na táboře máte možnost zažít
v kolektivu vrstevníků nevšední zážitky
- lanové překážky, čtyřkolka, paintball,
air soft. Hry a soutěže, výlety.
Výtvarně-hudební příměstské tábory
V prostorách Montessori Beroun,
V Zahradách 1874, email: tabory.montessori@gmail.com. 4. 7. - 8. 7., 11. 7.15. 7., 1. 8. - 5. 8., 8. 8. - 12. 8. 2016,
každý den od 8:00 do 16:00. Cena
2 200 Kč (v ceně: jeden celodenní výlet, teplé obědy, dopolední i odpolední
svačiny) Věk dětí od 6 do 12 let. Přihlášky a podrobnější info na emailu.

Volný čas                          
Aikido IkedaDojo Beroun
www.aikido-beroun.cz
Tel.: 605 046 531,
email: mirasan@centrum.cz
Oddíl bojového umění Aikido přijímá
nové členy z řad studentů a dospělých. Je
možné začít pravidelně cvičit, nebo zkusit kurz sebeobrany s prvky Aikido. Časy
cvičení, ceny tréninků a další informace
naleznete na webu.Oddíl Aikido vede Miroslav Šmíd, 4. Dan Aikikai, člen technické
komise SAA, trenér licence“B“ instruktor
sebeobrany.
Angličtina Open English Beroun
www.open-english-beroun.cz
Tel.: 603 118 870
email: martina@open-english-beroun.cz
Hledáme posily do našeho týmu –
i na nadcházející léto! Spolehlivost,
pozitivní přístup k životu a samozřejmě
znalosti angličtiny J Pište na martina@
open-english-beroun.cz Chcete studovat
z domova? Doporučujeme skvělý online
kurz. Více na www.open-english-beroun.
cz/scilearn. Letní příměstské tábory s angličtinou se blíží. Více již brzy na www.
open-english-beroun nebo na našem Facebooku Open English Beroun.
Alena Urbancová
www.olejovestesti.com
Tel.: 777 685 406
email: info@olejovestesti.com
Esenciální oleje jsou čistě rostlinné, vysoce
koncentrované látky, které provázejí člověka od nepaměti a pomáhají tělu navracet
rovnováhu na všech jeho úrovních. Jste
zvědaví, jaký přínos můžou mít esenciální
oleje i pro Vás? Přijďte na nejbližší seminář:
Aromaterapie prakticky - Emoční harmonizace esenciálními oleji, středa 13. 4. 2016,
19:00 – 21:00 hod., SpiritCentrum, Plzeňská
485, tel.: 727 880 590.
Baby Club Ploutvička s.r.o.
www.ploutvicka.cz
Tel.: 777 288 178
email: info@ploutvicka.cz
Přijímáme přihlášky. Plavání dětí - letní
kurz 4. – 6. 2016. Děti 0 - 6 měs. individuální lekce, od 6. měs. do 12 let skupinové.
Skupiny 6 - 12 let v bazénu Obchodní Akademie. Máme volná místa na letní prázdninový kurz. Plavání těhotných – cvičení
vedené porodní asistentkou nebo fyzioterapeutkou každé úterý večer. Aqua – aerobic – každé pondělí večer Pořádáme zážitkové předporodní kurzy pro oba rodiče
a poskytujeme komplexní poporodní péči
vč. laktačního poradenství.
Dance fitness s Miriam
ČT 19:00 – 20:00 hod. v TJ Lokomotiva Beroun. Info: 775 70 35 35
Dům dětí a mládeže Beroun
www.ddmberoun.cz
Tel.: 774 950 671, 725 506 432
email: ddmberoun@ddmberoun.cz
Dům dětí a mládeže Beroun vás zve na sobotní tvoření pro rodiče a děti. Tématem je
Velikonoční dekorace z pedigu. Přijďte si
vyrobit košík, zajíčka nebo třeba kuřátko
a vyzdobit tak své domovy. Dále bychom
vás chtěli pozvat na sobotní tvoření rodičů
s dětmi, termín 23. 4. od 13 hodin, na téma
různorodé čarodějnice. Cena výrobku 50 Kč.
Nutno se telefonicky objednat. DDM Beroun
pořádá v areálu Městské Hory dne 29. 4.
od 9:00 do 15:30 hodin tradiční „Rej čarodějnic a čarodějů“. Pro děti budou připraveny čarodějné úkoly. Zveme všechny školky,
školy, družina, ale i rodiče s dětmi. Vstupné
za dítě 10,- Kč. Masky vítány. Větší skupiny
se musí telefonicky objednat.
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Dětský koutek Krteček
Sadová 731 (u SD Plzeňka) Beroun
www.koutek-krtecek.cz
Tel.: 605 386 101
email: petra.patricie@seznam.cz
Rodinné centrum pro děti od 6 měsíců do 7
let.Jesle, školka a předškoláci. Můžete zvolit den i hodinu docházky. Zaměřujeme se
na cvičení Jógy a kvalitní stravu.Předškoláci
mají upravený program dle programu MŠ.
Docházíme do rodin ke zdravím ale i nemocným dětem a nejmenším.Jsme k dispozici 24h. Převážíme a doprovázíme děti
na kroužky.Máme pro Vaše děti otevřené
nové moderní centrum na Mořince s vybavenou zahradou. Děti zde budou na čistém
vzduchu.Pro větší děti ideální turistika o víkendu.Krteček bude mít celé léto příměstské
tábory v Berouně i na Mořince a 2 x pobytový na Mořince. Vždy nutná rezervace.
Dětský klub Sokolík
www.detskyklubsokolik.cz
Tel.: 608 259 990
email: detskyklubsokolik@volny.cz
ZÁPIS pro školní rok 2016-2017 zahájen, Dětský klub Sokolík je určen pro děti
od dvou let. Vybrat si můžete z celodenní
i polodenní docházky. Láskyplný přístup
k dětem, kapacita 12 dětí a osobní přístup – max. 4 děti na jednu tetu. Zaměření
na sportovní, výtvarné i hudební vyžití. Najdete nás v budově TJ Sokol - 1.patro. O letních prázdninách můžete využít také naše
letní docházky - tématicky zaměřené, učené
i pro starší děti. Pokud nastupuje Vaše dítě
do státní MŠ od září, doporučujeme využít
naše adaptační programy.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo gymnázium, vchod ze dvora
Marcela Bergerová – tel: 608 885 182
marcela.bergerova@seznam.cz
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.
Family Spinnig Beroun
www.familyspin.cz
Tel.: 774 580 733
email: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum Family
Spinning Beroun (Lokomotiva Beroun, Tyršova 85) Vás zve do rodinného prostředí,
kde na Vás čeká 70 minutová lekce spinningu (60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY (spinning + posilování nebo zdravotní cvičení + závěrečné
protažení). Více informací nejdete na www.
familyspin.cz.
Irena Ekrtová
www.detskyklubsokolik.cz
Tel.: 775 381 217
email: iris.ekrtova@seznam.cz
Víkendový seminář hry na perkuse pod vedením Jana Bíska - technika hry na konga,
bongo, timbales, různé cajony a malé perkuse zaměřená na brazilské a kubánské rytmy
- naučíte se využívat perkuse v současné
hudbě různých žánrů (folk, rock, pop, blues,
reggae atd.) 16. - 17. 4. od 9 do 16 hod
ve Studiu Kala, U Archivu 156, Beroun rezervace míst nejpozději do 8. 4. 2016. Pořádá:
Irena Ekrtová 775 381 217. Cena 800 Kč.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Tel.: 311 625 804
email: skola@jshv.cz
Letní kurzy 2016 – zápisy od 4. dubna!
Intenzivní kurzy pro děti, juniory a dospělé,
opakování a upevňování gramatiky, konverzační s rodilým mluvčím. Dospělí: PÁ odpoledne + SO/NE; děti a junioři: PO-PÁ dopoledne. Naše tipy: angličtina na dovolenou,
jazykové soustředění před vstupem na SŠ.

www.mesto-beroun.cz

Celoroční kurzy probíhají! Max. 10 osob
ve skupině. Je-li volné místo, můžete kdykoli přistoupit. 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.
Jazyková škola Henrietty Mottlové
www.jazykovaskola.kvalitne.cz
Cambridge zkoušky a přípravné kurzy
v Berouně za nejlepší ceny! Jazyková
škola PaedDr. Henrietty Mottlové v Berouně, autorizovaný partner pro Evropské
centrum jazykových zkoušek, nabízí přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám
od 1990 Kč za celý rok. Kurzy probíhají
na základních, středních školách v Berouně, Hořovicích, Praze a okolí a přihlásit
se mohou všichni od 5 do 100 let, kteří
chtějí zístat mezinárodní certifikát: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, CAE,
CPE. Uzávěrka prvních přihlášek je 1.4.
pro PET, FCE, CAE, CPE.
Jesle a školka Kotvička
www.mskotvicka.cz
Pod Haldou 306, Beroun
Tel.: 601 340 020
email: info@mskotvicka.cz
Soukromé jesle a školka Kotvička zvou
na návštěvu. Přijďte se podívat kdykoliv
po telefonické dohodě. Nástup dětí je možný v průběhu celého roku. Přijímáme děti
od věku 12 měsíců. Individuální adaptační
program je zdarma, následně účtujeme
pouze skutečnou přítomnost dítěte ve školce. Pohyb, hra, vzájemný respekt, umění
vlastního vyjádření a rozvoj individuality
jsou naším posláním. Děti tráví čas venku
za téměř každého počasí. Každý týden děti
tvoří z hlíny se zkušenou lektorkou a plavou
v Babyclubu Ploutvička. Těšíme se na vás
po – pá 7:00 – 17:00 hod.
Lesní klub Studánka a lesní klub Jozífek
www.lkstudanka.cz
Tel.: 777 216 096
email: lbdk@seznam.cz
Lesní mateřská školka. Zápis od září 2016
bude probíhat v týdnu od 25. - 29.5 2016.
Zájemci můžou přijít přímo do zázemí
na Vrbské louce, Beroun, nebo využít elektronický formulář na webové stránce. Rezervace místa bude potvrzena až po zaplacení zálohy (měsíční poplatek). Nabízíme
také volná místa na některé dny v lesní mateřské školce do začátku prázdnin. Provoz
po – pá, 8:00 – 16:30. Lesní klub Jozífek:
Prostor pro maminky s dětmi mladšími tří
let. Klub je však určen také dětem starším
3 let, které si chtějí vyzkoušet, jaké to je
být v lesní školce(s doprovodem).Každou
středu od 8:30 do 11:30 hod. Místem setkávání je parkoviště pod Kapličkou. Cena
za jedno dítě je 150,-Kč při jednorázové
platbě. Předplatné 5x/130,-Kč. Svačinky se
nosí z domova.
Léčebné kódy se Zdenkou Zlesákovou
www.zivotvradostiaklidu.cz
Tel.: 602 205 925
email: zdenka.zlesa@zivotvradostiaklidu.cz
Léčebné kódy jako samoléčebný prostředek k dosažení a udržení zdraví a úspěchu v životě. Beseda o Léčebných kódech
dne 18. dubna 2016 v době od 19.00
do 21.00 hodin v Rodinném centru Slunečnice v Bezručově ulici, vstupné 150 Kč.
Víkendový seminář Léčebné kódy – energetické léčení ve dnech 22. - 24. dubna
2016 ve Studiu Samaya v Hornohradební
ulici. Více informací najdete na webových
stránkách. Rezervaci na obě akce můžete
udělat na e-mailu, případně na tel. čísle.
Městské školní hřiště Hlinky
Hřiště slouží berounským školákům i široké
veřejnosti. Hřiště prošlo v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí.

Díky tomu je nyní určeno pro lehkou atletiku, hokejbal, in-line hokej, florbal, malou
kopanou, házenou, tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení půjčuje sportovní potřeby, poskytuje
sportovcům zázemí - šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy a nabízí i občerstvení.
Díky osvětlení v areálu je po předchozím objednání sportovat i ve večerních hodinách.
V zimě je v nabídce mimo jiné stolní tenis.
Rezervace: 311 740 153.
Piranhas Beroun
- mládežnický baseball a softball klub
www.piranhas.cz
Tel.: 731 545 955
email: club@piranhas.cz
Pořádá jarní nábor dívek a chlapců, pro ročníky narození 2007 – 2009. Tréninky jsou
2x týdně každé pondělí a středu. Je možné
chodit i 1x týdně. Do konce června probíhají
tréninky pro nováčky ZDARMA! Baseball
a softball rozvíjí u dětí sílu, rychlost, obratnost a kolektivní spolupráci. Budeme rádi,
když se na nás přijdete podívat nebo nás
kontaktujte na výše uvedených kontaktech.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Tel.: 603 141 700, 311 510 541
email: info@rcslunecnice.cz
Pohádka Vlk a ovce běží z kopce neděle 3.
4. od 16.00 h., Spokojený prvňáček 7. 4.
18.30-20.30 hod, Role rodičů v prevenci
šikany s Mgr.Stehlíkovou 11. 4. 19.00-21.00
h., Předporodní příprava s Marií Vnoučkovou 13. 4. 18.30-20.30, Léčebné kódy 18.
4. 19-20.30 h., Agrese je o. k. aneb nechte
děti poznávat svoji sílu 25. 4. 18.00-21.30
hod. Cílem semináře je porozumět agresi,
jejím mechanismům a vlastnímu prožívání
emocí, aby se rodiče i učitelé naučili s agresí
a agresivními projevy účinněji pracovat.
Studio KaLa Beroun
www.studio-kala.cz
Tel.: 777 967 207
email: martinasebestova@gmail.com
Pro „Týden Respektu K Porodu“- KaLa Beroun. KaLa Beroun se připojuje 20. 5. a 21.
5. k festivalu o těhotenství, porodu a rodičovství. Program 20. 5. - 9:45 Baby-yoga,
od 11:00 - Poradna Duly, Poradna laktační
poradkyně Mamila, 18:30 Těhotenské cvičení a příprava k porodu + projekce „Hovory
na téma Porody „ 21. 5. 11:00 - Terapeutické
oleje v těhotenství, při porodu, v šestinedělí - Alena Urbancová, Šátky Vatanai. Burza
nosícího oblečení, šátků a ergo.nosíteka
mnohem více. Dula,LP-Martina Šebestová - těhotenské cvičení s Dulou, každý
pátek od 18:30hod v KaLa Beroun. Je zaměřené především k poznávání vlastního
těla a možností, napojení se na miminko
a zklidnění mysli. Masáže dětí a miminek
s terapeutickými oleji Young Libiny - kurz
masáží je určen maminkám i tatínkům, kteří se chtějí naučit pravidlům dětské masáže
a technikám určeným pro kojence a starší
děti, používání olejů, ale též základnímu
minimu, jak využít přípravky pro zvládání
běžných dětských obtíží. Kurz je koncipován
na 3 setkání po 120 minutách. Cena celého
kurzu je 1200,-. S sebou nepromokavou
podložku. Kdy: soboty 23. 4., 30. 4., 7. 5.
2016 od 14:30. Kde? KaLa Beroun, parkování zdarma přímo u vstupu.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz
Tel.: 605 583 469
email: michaela@samaya.cz
Přijďte k nám zklidnit a obohatit svůj život
na seberozvojové lekce jógy. Pátky nově nabízíme kvalitní relaxační masáže s bývalou
rehabilitační sestrou. Více na www.masazehostomice.cz. Pro velký úspěch opět nabízíme ajurvédskoumasáž, 8.-10.4., masérka má
praxi z Indie a Tao centra v Řecku, objednejte
na tel. čísle. Na všechny se moc těšíme.

Sandra Černá
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Tel.: 777 216 096
email: sandracerna@gmail.com
Jarní kurz, který vás podpoří k získání nové
energie a prohloubení prožívání radosti
z každodenního života. Harmonie, vnitřní
klid, hlubší vhled v náročných situacích
a zdravé pružné tělo. Na to vše se zaměřujeme na lekcích jógy pro vitalitu a zdraví.
Jóga pro těhotné. Lekce se zaměřují na podporu budoucí maminky k prožití vědomého
těhotenství, navození harmonie a vnitřního
ticha, zároveň udržujeme tělo silné a pružné, se speciálními cviky pro přípravu na porod. Lekce jsou dynamické s klidnými fázemi
a závěrečnou relaxací. Každé úterý od 17:30
-18:30 hod. v Yogaway.
Sportovní centrum EDEN Beroun
www.sporteden.cz
Tel.: 724 774 353
email: info@sporteden.cz
Přijďte vyzkoušet naše sportoviště, skupinová cvičení nebo naše nové fitness. Budeme
se na vás těšit. Více na www.sporteden.cz
Studio Kytka
www.studio-kytka.cz
Tel.: 777 452 222, 602 549 864
email: kytkama@seznam.cz
Zápisy do MŠ Kytka, třídy školky i miniškoličky na školní rok 2016/17 bude probíhat
16. a 17. 5. - Začínají kurzy 4-6/16 - Hrátky
s nemluvňátky pro děti od 1,5 do 2,5 let
- cvičení, hraní, hudebnění ve čt v 9 hod,
kurz lze kombinovat s aqua-aerobikem pro
maminky s hlídáním dětí ve čt od 9:55 hod,
kurzy plavání miminek a dětí od 6 měs
do 6 let a předškoláčků 4 – 6 let v Akádě
- Přihlášky na plavání dětí od narození do 6
měsíců doma průběžně - Rodinná plavání
probíhají ve st, pá a so od 13, 14, 15 a 16 h
- Aqua-aerobik v po s Ivou od 17:45 a 18:30
a 19:15, ve st s Markétou od 18 a 18:45,
ve čt s Pavlou od 18 a 18:45 a v pá s Monikou a Markétou od 18 hod, s hlídáním
dětí ve čt v 9,55 hod s Markétou - Cvičení
v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou
ve čt 17:15, služby porodní asistentky. Informace o pořádaných táborech jsou uvedeny
na přechozích stranách.
Taneční Klub Romany Chvátalové s.r.o.
www.tanecberoun.cz
Tel.: 603 908 125
email: tk.chvatalova@centrum.cz
V sobotu 23.4.2016 od 20:00 v KD Zdice
pořádá R. Chvátalová již tradiční Ples společenského tance pro všechny, kteří chtějí
protančit celý repertoár LATT a STT tanců.
V průběhu večera taneční ukázky. Lístky
objednat mailem.
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
www.lokomotivaberoun.cz
Tel.: 311 621 844
email: info@lokomotivaberoun.cz
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na webových stránkách. Navštivte
cvičení pro ženy v tribuně - čtvrtek 18:00
– 19:00. Sledujte na našich stránkách
aktuality a slevový program – trvale snížené ceny na slender stoly a vacushape!
Najdete nás i na Facebooku. Novinka –
možnost platby kartou. Atletický oddíl
TJ pořádá v sobotu 16. dubna 2016 Běh
přes Městskou horu - krosový závod, tratě
vedou po zpevněných cestách parku pod
městskou rozhlednou, více info na str. 19.
Na Tyršově stadionu v Berouně pořádá
oddíl v sobotu 30. dubna 2016 Mistroství
ČR v běhu na 10 000 m. Info o akcích Miroslav Vondra, tel. 606 953 864.

Kompletní informace
o organizacích naleznete
na uvedených kontaktech.
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Z historie
knihovny
(2)
M

ěstská knihovna Beroun slaví letos své 120. výročí fungování. Program oslav lze průběžně najít v Radničním listu
i na webu knihovny, celoroční oslavy vyvrcholí celodenním festivalem v sobotu 17. září. K významnému výročí budeme každý měsíc
uveřejňovat článek mapující historii berounské knihovny.

Spolek Museum
a veřejná knihovna
v Berouně
Nejdůležitější datum v historii naší knihovny je 23. červenec
1896, kdy byl založen spolek
Museum a veřejná knihovna
v Berouně. Jeho úkolem bylo
pátrat po starožitnostech a památkách zejména královského
města Berouna, shromažďovat
je a uchovávat ve spolkových
sbírkách. Spolek měl spravovat
archivy a městské památky a pořádat naučné přednášky. Dalším
úkolem tohoto spolku bylo zřídit
veřejnou knihovnu. Tato knihovna již nesla název „Městská“,
jelikož byla finančně podporována městem. Prvním knihovníkem byl jmenován Vincenc
Švagr. S rokem 1898 začala také
opět fungovat Občanská beseda,
a tak mohla být 3. června 1900
znovu otevřena veřejná čítárna.
Ta sloužila veřejnosti ve všední
dny od 17:00 do 21:00, v ne-

děli a svátek od 8:00 do 12:00
a od 14:00 do 17:00 hodin. Předplácela si osm časopisů a další
získávala prostřednictvím různých spolků. Její fond stále rostl. V roce 1905 měla už 120 časopisů a počet návštěvníků čítal
9 650 osob! V roce 1901 vydal
výbor Musea a veřejné knihovny
pro lid v Berouně první tištěný
katalog knih. Byl malého formátu o 31 stranách. V úvodu ke katalogu se píše, že knihy se půjčují
ve čtvrtek od 6:00 do 7:00 hodin
večer, členem spolku se může
stát každý, kdo zaplatí 2 zlaté.
Knihy se dají půjčovat po celý
rok zdarma, půjčují se nejvýše 3
a je možné si je nechat nejdéle 4
neděle. Musejní spolek si kladl
za cíl, aby knihovna fungovala
co nejlépe a stále se vylepšovala. Významný je také rok 1903,
kdy byla ke knihovně připojena
Seydlova knihovna, která získala
místnosti v nové radnici. Podle
Zprávy zemského statistického úřadu knihovna v roce 1905
vlastnila 2440 knih, měla 80

Duben v knihovně
n Noc s Andersenem

Knihovna se opět připojuje k již 16.
ročníku celostátní akce pro děti Noc
s Andersenem. Tradiční dobrodružné nocování v knihovně se tentokrát
uskuteční z pátku 1. dubna na sobotu
2. dubna. Akce je určena všem dětem
ve věku od 6 do 10 let, které minimálně
rok pravidelně navštěvují knihovnu. Dítě
je nutné předem přihlásit, kapacita je omezena. Přihlášku si rodiče
mohou vyzvednout přímo v knihovně na oddělení pro děti.

n Trénování paměti

Zveme seniory i ostatní zájemce na kurz trénování paměti pro začátečníky. Kurz bude probíhat v malé skupině, zahrnuje 7 lekcí, které se
budou konat vždy v úterý od 9:00 do 10:30 (duben-červen). Začínáme
12. dubna, cena kurzu je 350 Kč. Kurz povede Iva Stluková, certifikovaná trenérka paměti I. stupně a členka České společnosti pro trénování
paměti a mozkový jogging. Zájemci se mohou hlásit osobně ve studovně, na telefonu 311 621 947, nebo na e-mailu studovna@knihovnaberoun.cz. Ve studovně vám zaměstnanci rádi sdělí bližší informace. n

www.mesto-beroun.cz

zapsaných čtenářů a evidovala
4000 výpůjček, čímž se dostala
na první místo v celém českém
království! Tato data sice nebyla
zcela přesná, ale svědčila o tom,
že zájem o četbu v Berouně stoupal. Od roku 1903 zde působili

knihovníci František Mlíčko a Josef Mestek. Tím končí prvních 12
let života naší knihovny, která
bez větších problémů fungovala
až do první světové války. Jaký
osud připravila knihovně válka
si povíme v dalším díle. n

Oslavte narozeniny se Svěrákem

Č

eský dramatik, scenárista
a herec Zdeněk Svěrák slaví na konci března osmdesáté
narozeniny. Jeho syn, režisér
Jan Svěrák, zve k oslavám co
nejsrdečněji všechny otcovy
příznivce. K oslavě už se připojilo po celém světě množství kin,
ve kterých můžete v tento slavný
den vidět remasterovaný film
Obecná škola. Chybět nebude
ani kino berounské, proto si
nenechte ujít mimořádnou příležitost zhlédnout tento skvělý
film za symbolickou cenu 80 korun. Můžete se těšit na welcome
drink, který k této příležitosti
věnovala firma Bohemia Sekt
s. r. o. Každý divák také obdrží
na památku tištěný program

s originálním 35 mm políčkem
filmu. Promítání se koná na Velikonoční pondělí 28. března
od 17:30. n
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Přehlídka sborů
přivítá 15 uskupení

H

ned 15 hudebních těles můžete slyšet 16. dubna v KD Plzeňka na čtvrtém ročníku Přehlídky
sborů. Letos se na akci přihlásily
o čtyři sbory více než loni. Program
začne dopolední částí, kdy se od 10
hodin příchozím představí šest
dětských sborů z Berouna a okolí.
Mezi ty nejlépe známé určitě patří
Krákorky ze ZUŠ V. Talicha či Studentský sbor J. B. S. z berounského
gymnázia. Kolem poledne všechny
sbory zazpívají společnou píseň.
Od 13:30 pak začne odpolední
část přehlídky, kde vystoupí sbory
dospělé. Svou účast potvrdila hudební uskupení ze Zdic, Dobřan
i Vodňan. Po skončení této části dospělé sbory opět zazpívají společnou píseň. Od 19 hodin přehlídku

uzavře koncert s písní, na které se
budou podílet všichni zúčastnění
v počtu přibližně 370 dětských
a dospělých zpěváků. (aka) n
Přehlídka pěveckých sborů
9.00 hodin zvukové zkoušky
dětských sborů
Dětské sbory od 10 do 12 hodin
1. Dětský sbor při ZŠ Broumy
(sbormistr Mgr. I. Šimurdová)
2. Skřivánek při ZŠ Zdice (sbormistr Bc. M. Lodeová)
3. Studentský sbor CRISPEACE
při SZUŠ M. Lidinské (sbormistr
T. Rajnincová – Pomajslová)
4. Fasol – Misol (Praha) studentský sbor (sbormistr Mgr. E. Giretová)

Okénko k sousedům

B

eroun se jako jedno z členských měst svazku Bohemia
Centralis zapojuje do jeho projektu
nazvaného Okénko k sousedům.
Mezi členy tohoto sdružení patří
mimo Berouna i Kladno, Slaný, Rakovník a Tetín. V Radničním listě
budete moci najít pozvánky na zajímavé akce, které pořádají členská
města a obce sdružení. n

Na procházku
s nejlepším přítelem člověka
Infocentrum Slaný za organizačního přispění Antikvariátu Slaný pořádá Slánský pochod s pejsky – memoriál jezevčice Řanky.
Všichni pejskaři jsou zváni na již
9. ročník, který se koná v sobotu
2. dubna. Startuje se od 9 do 10
hodin před infocentrem Pod Velvarskou branou ve Slaném. Startovné činí 45 korun a konzervu.
Vybrané konzervy obdrží psí útulek Bouchalka.

Pěvecký sbor Slavoš na pietním aktu při zahájení festivalu Talichův Beroun.
5. Studentský sbor J. B. S. (gymnázium J. Barranda) (sbormistr
T. Rajnincová – Pomajslová
6. Krákorky ZUŠ V. Talicha Beroun (sbormistr Mgr. Bc. M. Rajtmajerová)
společná píseň dětských sborů
12 – 13.30 zvuková zkouška
Dospělé sbory 13:30 – 17 hodin
1. Slavoš Beroun (sbormistr
Haig Utidjian)
2.Comodo Loděnice (sbormistr
Mgr. T. Bočková)
3. Kubr Kublov (sbormistr J.
Marek)
4. Bonbon Beroun (sbormistr
Mgr. B. Vokáčová)
15:10 – 15:25 zvuková zkouška

řed 595 lety, 1. dubna roku
1421, dobyli Beroun husité,
takže úsloví Krvavý apríl bylo namístě. Berounská královská posádka při dobývání města neměla
žádnou šanci odolat tlaku táborského a pražského vojska pod
vedením Jana Žižky z Trocnova.

www.mesto-beroun.cz

Slavnostní koncert všech sborů
od 19 hodin, zazní společná píseň všech zúčastněných.

Duben v Základní umělecké škole

Koncert Radůzy
a Richarda Müllera
Populární zpěvačka vystoupí v Městském divadle Kladno
13. dubna od 20 hodin. Vstupenky mohou zájemci zakoupit
v předprodeji v Dundee Jam,
nám. Svobody 1626 nebo v infocentru na Třídě T. G. M. 499.
Richard Müller a band bude
v rámci To najlepšie Tour 2016
koncertovat i ve Sportovní hale
Kladno, a to 26. dubna od 19
hodin. Jako speciální host se
představí Michal Pavlíček.
Předprodej vstupenek v infocentru T. G. M. 499 Kladno,
ceny vstupenek se pohybují
od 270 do 350 Kč.

V

pátek 22. dubna se od 17
hodin uskuteční v koncertním sále školy první samostatný
koncert pěveckého
oddělení zaměřený na muzikálovou
tvorbu. Sólový zpěv
učí v ZUŠ Monika
Sommerová,
Renée Nachtigallová
a Daniel Chudovský. Paní učitelka
Monika Sommerová hraje hlavní roli
v muzikálu „Fantom
opery“, a možná
i proto se žáci tento rok zaměřili
právě na muzikál. Na koncertě se
představí všichni žáci pěveckého
oddělení sólově nebo v komorních

Na apríla si připomeneme dobytí Berouna husity

P

5. Myšáci Praha smíšený sbor
(sbormistr Mgr. L. Freiberg,
MBA)
6. Cantica Ostrov smíšený sbor
(I. Širokaja)
7. P. U. D. U. smíšený sbor Dobřany (sbormistr Mgr. A. Christovová)
8. Regina ženský sbor Vodňany
(sbormistr R. Rédlová)
9. Zdický smíšený sbor Zdice
(sbormistr Mgr. Bc. M. Rajtmajerová)
společná píseň všech dospělých
sborů

Názory historiků na tyto události
se liší, pravdou však je, že nejen téměř moderní strategie, ale
i idea těchto střetů posilovala husity ještě dlouho po úmrtí jejich
slavného vojevůdce. Každá bitva
však vyžadovala zcela jiný přístup. S tím, proč husité až do bi-

tvy u Lipan v roce 1434 vesměs
vítězili, nás zasvěceně seznámí
PhDr. Josef Dolejší, autor ojedinělé knihy Husité ve středu 20. dubna v 17.30 v městské knihovně
v Berouně v rámci cyklu Setkání
s autory, které máte rádi. Vstup
dobrovolný. Marie Holečková n

uskupeních. Zazní skladby z muzikálů Drákula, Jesus Christ Superstar, Mama Mia nebo Fantom opery.

Muzicírování v atriu patří mezi
tradiční akce školy, kdy využíváme krásného venkovního atria
a muzicírujeme pod širým nebem.
Na koncertě, který se koná 28. dubna od 17 hodin, se představí především komorní uskupení žáků a orchestry školy. Smyčcový Podstatný
orchestr se ve druhém pololetí zaměřil na filmovou hudbu a také dechový orchestr Oddechovka představí nový repertoár. Doufejme, že
příjemný poslech bude doprovázet
jarní slunce a teplo. Andrea Borovská, zástupkyně ředitelky ZUŠ n
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Jubilea
n 2. dubna oslaví krásných 88 let
paní Libuše Jarošová. Do dalších
let jí přejeme hodně zdraví, štěstí
a pohody.
n 21. dubna si 80. životní výročí
připomene paní Božena Hipčová.
Oběma jubilantkám blahopřejí jejich přátelé z řad Klubu důchodců
Beroun.
n 9. dubna pan Emil Ulbrich slaví
své 95. narozeniny. Jeho přátelé
mu přejí vše nejlepší a hodně životní pohody.
n Ke gratulacím se připojuje i redakce Radničního listu. n

Vítání občánků
n V březnu na radnici přivítali devět nových občánků. Jmenovitě to
byli Majka Pekárková, Sebastian
Veselý, Jakub Hazuka, Dorota Jiravová, Waleria Fürstová, Ema Marxová, Karolína Marie Kom, Antonie
Mužíková a Jakub Kréz. Dubnové
vítání občánků 26. 4. se ruší, náhradní termín byl stanoven na 10.
května. Následující termín vítání
21. 6. zůstává.
n Na slavnostní obřady se můžete
objednat na telefonu: 311 654 151
a 152, nebo na e-mailu evidence@
muberoun.cz nebo evidence2@
muberoun.cz. n

Komunitní plánování
n Širokou veřejnost, poskytovatele sociálních služeb a návazných
programů zveme na setkání pracovních skupin komunitního plánování
sociálních služeb v pondělí 25. 4.
do Klubu důchodců Beroun, U Kasáren 813 (nad knihovnou)
• od 14 hodin pracovní skupiny senioři a osoby se zdravotním postižením
• od 16 hodin pracovní skupiny rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením.
Zajímají nás vaše zkušenosti, názory
a potřeby, týkající se sociálních služeb, přijďte se o ně s námi podělit. n

Zubní pohotovost
n 2. - 3. 4. MUDr. Navrátil Tomáš,
Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.:
311 610 225
n 9. - 10. 4. MUDr. Neužil Miloslav,
Cerhovice 175, tel.: 311 577 559
n 16. - 17. 4. MUDr. Pillmannová
Irena, Beroun, Talichova 825, tel.:
605 251 083
n 23. - 24. 4. MUDr. Pilbauerová
Lenka, Králův Dvůr, Průmyslová
614, tel.: 773 504 306
n 30. 4. - 1. 5. MUDr. Očenášková
Jitka, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 624 375
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin

www.mesto-beroun.cz

Kulturní komise navštívila obě knihovny

K

omise pro kulturu a kulturní
dotace během svého únorového zasedání za účasti starosty navštívila pobočku městské knihovny
na sídlišti a také její hlavní budovu
v centru města. Členové komise
shledali, že pobočka knihovny plní
svou funkci a je potřebná pro dětské i dospělé čtenáře, jejichž počet
stále roste. Kromě knihovních služeb pobočka organizuje kulturní
a vzdělávací aktivity, jako jsou besedy se zajímavými hosty, výtvarné kurzy a osobnostně-rozvojové
semináře. Návštěvnost knihovny
na sídlišti je srovnatelná s městy
jako Králův Dvůr nebo Zdice.

Děti ze znevýhodněných
rodin opět pojedou
na tábor

B

eroun bude žádat o dotaci
z programu prevence kriminality Ministerstva vnitra. Částku
134 tisíc chce použít na organizaci
tábora pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněných rodin. Letos se
ke snaze města připojily i Hořovice. Finanční spoluúčast Berouna
činí 17 tisíc korun, Hořovice se
budou podílet 8,5 tisíci korun.
Město Hořovice se bude také aktivně podílet na organizaci, zajištění
a vyhodnocení průběhu akce. Druhého ročníku tábora se zúčastní
20 berounských a deset hořovických dětí. Děti pojedou do přírody
v termínu od 1. do 11. července,
předběžně vytipovaná lokalita je
středisko Svatý Štěpán. (aka) n

Po prohlídce pobočky se členové komise přemístili do hlavní budovy v bývalých kasárnách, kde si
vyslechli plány a potřeby městské
knihovny. „Hlavní budova je vhodná pro prostory knihovny, ovšem
kapacitně je již nedostatečná,
její skladové prostory jsou zcela
zaplněny. Dále chybí samostatný
větší prostor na vzdělávací či kulturní akce,“ zdůraznila ředitelka
knihovny Hana Ludvíková. Ředitelka knihovny dále poukázala
na fakt, že některá místa budovy
jsou na hranici životnosti, především se jedná o stropy. Druhé patro a půdní prostory by byly ideální
k využití pro provoz oddělení pro
děti, a také by se tím uvolnily pro-

story v přízemí pro sklady. Dosud
nezrekonstruované prostory jsou
však v dezolátním stavu.
„Požadavek efektivně využít
prostory knihovny je zapracován
v programovém prohlášení rady
města. Zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci je
možné začlenit již do 1. úpravy rozpočtu,“ řekl starosta Ivan Kůs. Komise pro kulturu a kulturní dotace
plány knihovny plně podporuje
a souhlasí s neodkladnou potřebou rekonstrukce hlavní budovy.
Činnost pobočky Sídliště komise
doporučuje zachovat, neboť slouží
jako jediné středisko kulturního
života pro děti i dospělé v této hustě obydlené lokalitě. (aka) n

Pro seniory
1.
6.
7.
14
18.
20.
26.
duben

Beseda o Prevenci požáru se sborem hasičů města Beroun
PÁ
10:00
Domov seniorů TGM
Sodoma a Gomora povídaní s panem farářem Petrem Krynským
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Osobnosti Berounska - beseda s Městskou knihovnou Beroun
ČT
9:30
Domov seniorů TGM
Hudební vystoupení s kapelou Stopaři
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Hudební vystoupení harmonikáře Jana Kubíka
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Zábavná společenská hra Kufr
PO
9:30
Domov seniorů TGM
Klanět se zlatému teleti - povídaní s p. farářem Mikulášem Vymětalem
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér - kresba p. Svobodová + žák SOŠ a SOU Beroun
ÚT
9:30
Domov seniorů TGM
Pravidelné odpolední akce v Domově seniorů TGM:
Po - Čt 9:30 - 11:00 a 14:30 - 16:00 - keramika a pracovní dílna. Pá 14:00
- 15:30 - zpívání pro radost v doprovodu houslisty pana Karla Šmída.
Denně Zookoutek a venkovní výběh s peruánskými kozami.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu - duben 2016
Úterý
1 x týdně

lichý týden

Rodinné domy Beroun
Závodí, Zavadilka, Jarov
Duben

5. 4., 19. 4.
26. 4.

12. 4.

Středa
1 x týdně

lichý týden

Rodinné domy
Beroun - centrum,
Beroun - Město
6. 4., 20. 4.
27. 4.

13. 4.

Čtvrtek
1 x týdně

lichý týden

Rodinné domy
nedostupná místa Beroun
7. 4., 21. 4.
28. 4.

14. 4.

Čtvrtek
lichý týden
Bytové
domy
Beroun
14. 4.
28. 4.
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Setkání hejtmana Miloše Petery, zástupců odborů Středočeského kraje a starostů ORP Beroun se konalo 9. března na Plzeňce. Starostové
měli možnost se zeptat na otázky týkající se projektů Středočeského
kraje a vedení kraje je na oplátku informovalo o svých budoucích
záměrech.

Na Černém vršku proběhl masopust. Reje masek se letos zúčastnil i nemalý
počet Berouňáků z ostatních částí města.

Na Plzeňce diváci zhlédli komedii Hoří, má panenko! na motivy slavného filmu pánů Miloše Formana, Jaroslava Papouška a Ivana Passera.
V hlavních rolích mohli příchozí vidět Pavla Nového, Davida Suchařípu,
Josefa Náhlovského a celé Docela velké divadlo.

Vernisáž výstavy Nespoutaní (tématem) se konala 7. března v Holandském
domě. Práci berounských fotografů můžete vidět do 26. března.

V Domově seniorů TGM byla zahájena výstava s názvem O českých dirigentech. Návštěvníky formou textových panelů seznamuje s bohatou fotografickou dokumentací a životem a dílem významných českých dirigentů.

Vernisáž výstavy originálních děl berounského výtvarníka v Městské
galerii Beroun. Obrazy Davida Ištoka jsou ke zhlédnutí do 15. dubna.

Do 1. května se v Muzeu berounské keramiky můžete podívat na výstavu keramičky Barbory Bendové, které se vyznačuje pestrostí barev. Více na str. 4.

www.mesto-beroun.cz
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Foto: Adéla Felklová, Alena Šustrová, Zdeněk Zůna

Starosta Králova Dvora Petr Vychodil přivítal ve středu 9. března
na radnici svého berounského kolegu Ivana Kůse. Společně se shodli
na pravidelném setkávání a řešení aktuálních společných problémů, ale
především na součinnosti ve společných projektech. Tím nejaktuálnějším je plánovaná výstavba jižního obchvatu obou měst.

Z partnerských měst

V

sobotu 7. května se uskuteční mimořádný koncert varhanního mistra Gerarda Legierse
z partnerského města Rijswijku.
Jeho vystoupení je symbolickým
„koncertem přátelství“ mezi
městy Beroun a Rijswijk. Gerard
Legierse patří mezi světovou interpretační špičku ve svém oboru, je
titulárním varhaníkem chrámu sv.
Bonifáce v Rijswijku a jeho koncertní činnost míří do celého světa. Je velmi ceněn jako interpret
francouzské varhanní hudby doby
romantismu (sám ve Francii studoval u legendárního Gastona Litaize). Koncert tohoto významného
umělce se bude konat v kostele
sv. Jakuba v Berouně od 16 hodin.
V tomto chrámě byly v roce 2004
instalovány varhany ze zrušeného
rijswijckého kostela sv. Benedikta, které prošly náročnou rekonstrukcí. Dnes jsou ozdobou města.
Pravidelně znějí při bohoslužbách
a četných koncertech. Díky nim
do Berouna zavítala celá řada význačných českých i zahraničních
varhaníků. Lukáš Petřvalský n

Občanská poradna REMEDIUM
funguje v Berouně již druhým rokem
K

ontaktní místo Občanské
poradny REMEDIUM, které v Berouně provozuje nezisková organizace REMEDIUM
Praha o.p.s., slaví v dubnu dva
roky provozu. Za tuto dobu se
na poradnu obrátilo přes tři
sta lidí. „Zájem klientů se stále
zvyšuje, i z toho důvodu jsme
loni na podzim rozšířili provozní dobu a konzultace tak poskytujeme jeden den v týdnu,“
říká vedoucí poradny Kristýna
Schreilová.
Poradna poskytuje bezplatné
poradenství například v oblasti
dluhů, bydlení, ochrany spotřebitele, sociálních dávek, rodinné či
pracovně-právní. Konzultace probíhají každý čtvrtek, a to v době
9:00 – 12:00 (konzultace bez objednání) a 13:00 – 16:00 (konzultace pro objednané).
Kontaktní místo poradny se
nachází na adrese Wagnerovo

Mezinárodní hudební festival

TALICHŮV BEROUN 2015
Ohlédnutí za XXXIII. ročníkem
Talichova Berouna

www.talichuvberoun.eu

Brožura „Ohlédnutí za XXXIII. ročníkem Talichova Berouna“ je
zdarma k dispozici v Městském informačním centru. V publikaci si
připomenete nejvýznamnější okamžiky festivalu, který se poprvé
uskutečnil v KD Plzeňka, najdete zde i množství fotografií a ohlasy
účinkujících i diváků. Jako bonus se dočtete o plánech festivalu
pro rok 2016.

náměstí 1541 (budova České pojišťovny), místnost 512, 266 43
Beroun. Další informace naleznete na www.remedium.cz nebo

Muzeum Českého krasu
ukáže zkameněliny
V

ýstava s všeříkajícím názvem
Trilobity nebrat, vše ostatní
sebrat je pravděpodobně první expozicí tohoto typu nejen v Čechách,
ale možná také v celé Evropě.
Pro každého sběratele zkamenělin – především těch z okolí
Prahy a Berouna – je synonymem
zkameněliny právě trilobit. Ten
je právem považován za jakýsi
symbol prvohorních moří.
Kdo ale tuší, že v pravěkém
moři trilobiti mnohdy tvořili jen nepatrné procento živočichů? Třeba
v okolí Koněprus trilobiti
patřili k vzácnostem,
zatímco plži
a ramenonožci jsou naprosto
běžní. Právě pro nedostatečnou pozornost
a neprávem opomíjené ostatní
zástupce doprovodné fauny pracovníci Muzea Českého krasu
uspořádali tuto výstavu.
18 amatérských sběratelů vystavuje celkem 935 zkamenělin
celkem 11 živočišných tříd, zastoupeno je 103 mlžů, 99 plžů,
200 ramenonožců, 83 hlavonožců, 70 netrilobitových členovců,
69 korálů, 29 mechovek, 47 hyolitů, 31 konulárií, 137 ostnokožců
a 67 graptolitů. Tyto skupiny živočichů, z nichž velká část žije do-

Beroun podpořil snahu pozměnit horní zákon

K

oalice STOP HF, která se už čtyři roky zasazuje o ochranu zásob podzemní pitné vody, oslovila město
Beroun s prosbou o pomoc při prosazení pozměňovacího návrhu novely tzv. horního zákona (novela
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství). Poté, co se koalici a jejím členským obcím,
mezi něž Beroun patří, podařilo zrušit všechna nová průzkumná území na nekonvenční zdroje uhlovodíků,
je jejím dalším cílem prosadit legislativní zákaz průzkumu a těžby břidlicových plynů metodou hydraulického štěpení hornin a zákaz podzemního zplynování uhlí.
Vedoucí Koalice STOP HF Jiří Malík požádal Beroun o zaslání dopisu s návrhem pozměňovacího návrhu
novely horního zákona senátorům a senátorkám. Jelikož se město Beroun již od roku 2012 aktivně zasazuje
o zákaz těžby břidličných plynů, rada města na svém zasedání odsouhlasila vyjádření podpory tohoto pozměňovacího návrhu. Senátoři o změně zákona hlasovali 3. března, ale bohužel ji nepodpořili. Mezi prokázaná negativa těžby břidlicového plynu patří nevratný zásah do přírody a krajiny, ohrožení kvality podzemních
i povrchových vod, únik metanu do ovzduší, negativní dopad na zdraví lidí a toxikologická rizika. (aka) n
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telefonech 272 743 666 nebo
722 654 523. Provoz poradny finančně podporuje město Beroun
a Středočeský kraj. n

dnes, se nachází spolu s trilobity
na mnoha lokalitách nejen Českého krasu. „Na výstavě se setkáme
s živočichy starými cca 500 milionů let, i se zkamenělinami, jejichž věk lze počítat jen
na desítky milionů
let, jejich tvarová podobnost
a forma je
neskuteč-

ná, příroda zvolila tvar a jeho podoba je
stálá po dobu téměř půl miliardy
let. Toto vše nabízí výjimečná výstava s názvem „Trilobity nebrat,
vše ostatní sebrat“. Pro velký
úspěch je výstava prodloužena
do konce dubna,“ dodávají pořadatelé. Michal Kosprd n

Krátce
n Beroun podpoří zraněná zvířata
Záchranná stanice pro zraněné
a handicapované živočichy sídlící v Rokycanech i letos požádala
město Beroun o finanční podporu
na pokrytí svých nákladů. Stanice
se stará o odchyt, ošetření, léčbu
a vypouštění volně žijících živočichů (ptáci, drobní savci). Své
služby poskytuje pro území Berounska, Hořovicka a Rokycanska.
Za rok 2015 stanice přijala 472 živočichů, z toho 176 z Berounska.
Město stanici finančně podporuje
od roku 2002. Letos rada města
rozhodla organizaci přispět částkou 5 tisíc korun. (aka) n
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Poběží se přes Městskou horu

T

Hokejbal proti drogám
rekordních pět dní

V

areálu Městského školního
hřiště Hlinky se v termínu
18. – 22. dubna uskuteční už šestý ročník školního sportovního
turnaje Hokejbal proti drogám.
Oblíbená meziškolní soutěž letos
narostla do pětidenního klání
a bude se jednat nejen o souboje
mezi chlapci základních škol, ale
nově se uskuteční i turnaj dívek
prvních stupňů základních škol.
„Rádi bychom Hokejbal proti drogám posunuli opět o něco výše,
letos tak zajišťujeme kompletní
nabídku pro základní školy a věříme, že probíhající jednání s neziskovkami v Berouně nám umožní
nabídnout i zajímavý doprovodný
program,“ dodává hlavní organizátor okresního kola hokejbalu
Roman Novák. Turnaj v letošním
roce získal opět záštitu města Berouna. (rn) n

Hřiště Na Vorlu
ožije T-ballem

M

ládežnický
baseball
a softball klub Piranhas Beroun se rozhodl přiblížit svůj sport berounským
dětem. V měsících dubnu
a květnu mají děti z Berouna
možnost se zdarma zapojit
se do tréninku
T-ballu,
což je forma
baseballu pro
děti do 10
let. Odpaluje
se ze stativu a běžec se může
posunout vždy jen o jednu
metu. Otevřené tréninky budou probíhat na městském
hřišti Na Vorlu každé pondělí
od 4. dubna vždy od 17:00
do 19:00. Dětem se budou
věnovat zkušení trenéři. Vítáni jsou všechny děti a jejich
rodiče, kteří si tuto zábavnou
hru budou chtít vyzkoušet.
Oddíl pořádá i nábor nových
dětí od 6 do 9 let. Více informací naleznete i na webových
stránkách klubu www.piranhas.cz. (mm) n
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řicátý třetí ročník krosového
závodu Běh přes Městskou
horu startuje v sobotu 16. dubna
od 9:30. Atletický oddíl TJ Lokomotivy Beroun zve běžce a běžkyně
všech věkových i výkonnostních kategorií. Závod pod záštitou města
Beroun je započítáván do běžeckého poháru mládeže. Na závodníky
čekají hodnotné ceny, trika vítězů,
koláče a fanoušci – medvědi. Prezentace se bude konat pouze v den
závodu na Jungmannově základní
škole od 8:30. Tratě vedou po zpevněných cestách udržovaného parku
pod Městskou horou kolem medvědária. Použití treter je zakázáno. Závodníci startují na vlastní
nebezpečí. Startovné je pro žactvo
stanoveno na 15 korun, dorost zaplatí 30 korun a dospělí 50 korun.
Případné dotazy je možné směřovat
na Miroslava Vondru na tel. čísle
606 953 864. Fotografie a výsledky bude možné najít na webových
stránkách http://mestskahora.wgz.
cz/. Pořadatelé by chtěli věnovat
zvláštní poděkování rodině Hanušově za trpělivost, poskytnutí prostor ke skladování materiálu a dále
za elektrickou energii a shovívavost. (loko) n

Časový harmonogram:
9:30

Skoro školačky

2009 – 2010

360 m

9:40

Skoro školáci

2009 – 2010

360 m

9:50

Nejmladší školačky

2007 – 2008

560 m

10:05

Nejmladší školáci

2007 – 2008

560 m

10:20

Přípravka dívky

2005 – 2006

560 m

10:35

Přípravka hoši

2005 – 2006

560 m

10:50

Mladší žákyně

2003 – 2004

1200 m

11:05

Mladší žáci

2003 – 2004

1200 m

11:20

Předškolní děti - dívky

2011 – 2015

90 m

11:25

Předškolní děti – hoši

2011 – 2015

90 m

11:35

první blok vyhlašování

12:25

Starší žákyně

2001 – 2002

1700 m (jeden okruh)

Starší žáci

2001 – 2002

1700 m

Dorostenky

1999 – 2000

1700 m

Dorostenci

1999 – 2000

1700 m

Ženy mílařky

1998 a starší

1700 m

Muži mílaři

1998 a starší

1700 m

Ženy vytrvalkyně

1982 – 1998

3000 m (dva okruhy)

Muži vytrvalci

1998 – 1977

3000 m Memoriál Jiřího Junka

Ženy veteránky

1981 a starší

3000 m

Muži nad 40 let

1976 – 1967

3000 m

Muži nad 50 let

1966 – 1957

3000 m

Muži nad 60 let

1956 a starší

3000 m

12:40

12:55

13:45

druhý blok vyhlašování

Ceny vítězům nebudou vydávány mimo vyhlašovací bloky.

Atletům skončila halová sezona, připravují se na dráhu

O

prvním březnovém víkendu se v pražské hale Otakara Jandery konalo poslední
mistrovské klání letošní atletické halové sezóny. O  tituly
mistrů republiky zde bojovali
ti nejmladší závodníci kategorie žactva.
Z atletického oddílu TJ
Lokomotiva Beroun se na mistrovství České republiky
kvalifikovalo šest závodníků,
přičemž nejlépe si vedl mílař
Vojtěch Dryák. Ten zaběhl trať
1500 m ve vynikajícím čase
4:23,35 s a obsadil druhé místo. Do desátého místa se ještě
na trati 300 m umístila Anežka
Voříšková, jejíž velmi dobrý
čas 43,15 s stačil na místo
deváté a stejně tak skončila
i štafeta dívek na 4x300 m
ve složení Kupková –Petriláková – Dondová – Voříšková
časem 2:59,87 s.
Ostatní přijeli sbírat hlavně zkušenosti. Ondřej Škrland
na trati 150 m (16. místo a čas
18,63 s), Matěj Král na 300 m
(18. místo a čas 40,82 s), Adéla Kupková na 60 m překážek
(20. místo s časem 9,53 s)

a Kateřina Dondová na 150 m
(20. místo časem 20,42 s).
Chlapecká štafeta na 4x300 m
(Škrland – Sudek – Janeček –
Král) skončila s časem 2:52,75
v poli poražených.
Atletům tak skončila halová sezóna a začíná příprava na dráhu. První závody
soutěže družstev začínají již
na konci dubna a berounští
atleti budou mít hodně napilno. Nejvíce bude opět sledována další pouť družstva žen v 1.
lize, zatímco muži se budou
pokoušet o postup do druhé
ligy. V krajských soutěžích pak
budou bojovat nejmenší děti
v přípravkách, chlapci i děvčata v kategoriích mladšího
i staršího žactvu a dorostu.
V sobotu 30. dubna bude berounský stadion poprvé v historii hostit vrcholné závody
– Mistrovství České republiky
v běhu na 10 000 m, což bude
velká zkouška jak pro pořadatele tak pro rozhodčí. Přijďte
se podívat na Tyršův stadion
na českou vytrvaleckou špičku
a jejich jistě skvělé výkony. Jitka Šafránková

Vojtěch Dryák, 2. místo
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V galerii budou vystavovat nadějní mladí výtvarníci

P

řed deseti lety vyhlásila Městská galerie Beroun poprvé
soutěž pod názvem „MGB hledá
nové talenty“. Tenkrát poprvé přišli
žáci ze čtyř berounských základních škol do galerie, kde se jich
ujali profesionální malíři. Někteří
z nich malovali podle předlohy, jiní
pracovali venku ve městě. Práce,
které během tohoto setkání vznikly,
byly velmi zdařilé a rada Městské
galerie Beroun se rozhodla pokračovat v hledání mladých talentů

i v dalších letech. Tak vznikla pravidelná výstava pod názvem Talent.
Pro některé žáky je výtvarná výchova okrajovým předmětem a berou ji
jako nepodstatný, nedůležitý předmět. Pro ty, kteří poslali na výstavu své práce, i pro ty, kteří přijdou
do galerie ve vlastním zájmu, je
to něco víc. Výtvarná práce je baví
a jednou to může být pro ně skvělý
koníček. Vyplní jím volný čas a odreagují se od problémů, které občas potkávají každého.

Ozvěny Berounské desítky

V

ýstava fotografií Ozvěny Berounské desítky mapuje historii tohoto závodu, která sahá až
do roku 1980. Současní pořadatelé závodu se uspořádáním výstavy
rozhodli poděkovat zakladatelům
závodu a původním pořadatelům
manželům Chuchlerovým za je-

jich obětavou práci. Na výstavě
návštěvníci uvidí nejen fotografie
od prvních ročníků až po současnost, ale také předměty vztahující se k závodu – plakáty, plakety,
vlaječky či výsledkové listiny,
ve kterých bude možno listovat

a účastníci závodu zde tak budou
moci najít jméno své nebo svých
přátel. Letošní ročník závodu Berounská desítka se koná 31. července v okolí rozhledny Děd, a to
již po třicáté (v některých letech se
závod neběžel). Výstava začne v galerii Holandského domu vernisáží
v pondělí 11. dubna v 17 hodin
a potrvá do 30. dubna.
Protože byl archiv fotografií
z velké části zničen při povodních
v roce 2002, prosí pořadatelé
účastníky a příznivce tohoto závodu, kteří nějaké fotografie z této
akce vlastní, o jejich laskavé zapůjčení. Pořadatele lze kontaktovat
prostřednictvím mailu berounskadesitka@seznam.cz nebo telefonicky na čísle 603 472 609. Alena
Šustrová n
Otevírací doba
Holandského domu
Otevřeno: pondělí – pátek 9-12,
13-17 hod., sobota 9-12 hod.

Témata prací jsou různá. Do soutěže přicházejí obrázky, které malují
žáci během celého roku, přibyla
i keramika a prostorové objekty.
Výstavy se účastní žáci berounských
základních škol i žáci Základní
umělecké školy Václava Talicha
a školních družin. Každoročně se
v galerii sejde kolem čtyř set prací,
které posuzuje porota složená z berounských výtvarníků. Zdařilé práce
budou letos vystaveny od 20. dubna
do 20. května. Nejlepší práce budou
vystaveny v době letních prázdnin
na radnici v galerii V Podloubí. Talent bývá nejvíce navštěvovanou výstavou celého roku. Pořadatelé věří,
že i letos přijde hodně návštěvníků,

kteří potěší nejen sebe, ale i mladé
vystavující výtvarníky. Zahájení výstavy se koná ve středu 20. dubna
netypicky ve 14 hodin. Těšíme se
na vás. Jana Forejtová n
Městská galerie Beroun
Výstava prací žáků berounských
ZŠ a ZUŠ Václava Talicha
Talent 2016
20. dubna - 20. května
Vernisáž 20. dubna ve 14 hodin
Galerie V Podloubí
Výtvarné práce dětí MŠ Hlinky
Máme rádi zvířátka
6. - 29. dubna

Podívejte se v dubnu do Thajska

V

ěra Karasová bude hostem
dubnové cestovatelské besedy v čítárně Městského informačního centra. Příchozím představí
své zážitky z cesty po Thajsku.
Zemi
poznala
od Bankoku až
po severní hranici
s Barmou a zavítala i do tzv. Zlatého
trojúhelníku. Tato
oblast je významným producentem
máku setého, který
je později zpracováván na výrobu
opia exportovaného do celého světa.
Navštívila a návštěvníkům ukáže
i historická hlavní města Siamu
Shukhotai a Ayutthaya. Na závěr

si příchozí odpočinou na ostrově
Koh Samed. Přijďte ve středu 13.
dubna od 17:30 načerpat inspiraci třeba už pro letošní dovolenou.
Hudebně-literární večer nabídne setkání s režisérkou, výtvarnicí
animovaných filmů
a ilustrátorkou Galinou Miklínovou,
spoluautorkou nejen dětmi oblíbené
knížky Lichožrouti,
kterou
vytvořila
spolu se spisovatelem Pavlem Šrutem. Povídání, čtení
a promítání nejen
o lichožroutech, ale také o její
další tvorbě se koná ve čtvrtek 28.
dubna od 17:30. (mic) n
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