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Rok 2017: Zahájení výstavby nového školního pavilonu
Berounští zastupitelé schválili rozpočet na rok 2017 ve výši 424 miliónu korun

P

řestože berounští zastupitelé schválili na svém veřejném zasedání 19. prosince rozpočet ve výši 424 milionů korun,
lze předpokládat, že příjmy města
budou nakonec vyšší. Vedení města odhaduje, že po sečtení daňové
výnosnosti a konečném výsledku
hospodaření za rok 2016 dojde k navýšení příjmové položky
o zhruba 70 milionů korun.
„Beroun nikdy nešel cestou
rozpočtového provizoria a ne-

budeme se k tomu uchylovat
ani letos. I  když zatím neznáme
všechny příjmy, je to stále lepší
řešení než rozpočtové provizorium, které s sebou přináší řadu
zejména investičních omezení,“
okomentoval berounský starosta
Ivan Kůs rozpočet na rok 2017.
Zda se podaří realizovat
všechny plánované investice,
bude radnice znát při první
úpravě rozpočtu v březnu 2017.
Ve svých prioritách má ale Be-

roun jasno. „V příštích letech
jsou pro nás zcela zásadní investice do rozšíření kapacity
základních škol. Dostáváme se
na populační špičku a musíme
být na to připraveni. Ještě v roce
2017 bychom chtěli zahájit výstavbu nového pavilonu v areálu
2. Základní školy v Preislerově
ulici, což v první vlně představuje vznik zhruba dvou set no-

vých míst. Další školní kapacitu
chceme získat v Základní škole
Komenského na Závodí, kde
zároveň počítáme s celkovou rekonstrukcí budovy včetně nové
tělocvičny a jídelny. Ve schváleném rozpočtu jsou vyčleněny
finanční prostředky na přípravu
projektové dokumentace,“ uvedl
Ivan Kůs.
dokončení na straně 2

Udílení audiovizuálních cen Trilobit již 14. ledna
n Měsíc leden je každoročně spojen s udílením
audiovizuálních cen Trilobit. Jubilejní 30. ročník
bude v sobotu 14. ledna v Kulturním domě Plzeňka
moderovat Hynek Čermák a Martin Myšička. Vstupenky na slavnostní udílení cen a na doprovodný
program v kině zakoupíte v městském informačním centru. Program najdete na straně 10. n

Letošní narozeniny medvědů budou
zároveň vzpomínkou na Vojtu

N

a pátek 13. ledna připadají
letos sedmnácté narozeniny
berounských medvědů, kteří žijí
v
medvědáriu
v berounském lesoparku Městská
hora již od října
2000. Narozeninová oslava však
bude mít tentokrát
hořkou příchuť.
Poprvé při ní bude
chybět jeden z medvědích bratrů
Vojta, který uhynul loni 13. dubna.
Letošní výročí se tak ponese
ve znamení vzpomínky na nejmen-

Sportovec Berounska
n V Kulturním domě Plzeňka se
v pondělí 13. února od 18:00
uskuteční slavnostní vyhlášení
ankety „Nejúspěšnější sportovec
Berounska roku 2016“, kterou
pořádá agentura Sport action
ve spolupráci s městem Beroun
a Berounským deníkem. n
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šího ze sourozenecké trojice. Mezi
gratulanty nebude vedle zástupců
města chybět ani jejich medvědí
táta režisér Václav
Chaloupek
a
samozřejmě
děti z mateřských
škol a školních
družin.
„Oslava sedmnáctých medvědích narozenin
spojená s předáním dárků a krmením medvědů je plánována
od 13:00 do 15:00. V prostoru
pod medvědáriem bude připraven ozvučený prostor pro krátké
narozeninové povídání s představiteli města a Václavem Chaloupkem, který po skončení rád
podepíše zájemcům fotografii
medvědů. Studenti Střední pedagogické školy budou mít připraveny hry pro děti se sladkou odměnou,“ přiblížila průběh oslavy
Marcela Bergerová z Městského
kulturního centra. n

Město Beroun přeje
všem svým obyvatelům
krásné prožití
vánočních svátků
a mnoho úspěchů v novém roce.
1270509_SC_Vanoce_BERO_231216_MěstoBeroun_90x183_MH
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Rekonstrukce mostu na Zavadilku již na jaře

Investor nakonec změnil termín opravy. K úplné uzavírce dojde pravděpodobně v půlce dubna

D

vě plánované krajské investice
v Berouně – dokončení opravy
Plzeňské ulice a rekonstrukce mostu přes železnici na Zavadilce – čekají obyvatele města v roce 2017.
„Opakovaně jsme se snažili jednat
s investorem, aby posunul termín
zahájení opravy mostu na Zavadilce
na rok 2018, až bude dokončena

rekonstrukce Plzeňské ulice. Kraj
tento požadavek přislíbil akceptovat, ale v té době již byly smlouvy
s dodavatelem stavby podepsány
a původní termín zahájení na jaře
2017 se nakonec nepodařilo změnit,“ vyjádřil se k opravě mostu místostarosta Michal Mišina.
Toto rozhodnutí vedení města

Optimalizace trati Beroun – Králův Dvůr

V

prosinci začaly přípravné práce na modernizaci železniční
tratě v úseku Beroun – Králův
Dvůr mezi 37,461 km a 42,700 km
v celkové délce 5239 m.
Stavba plánovaná na období
2017 – 2018 řeší rekonstrukci
železničního spodku a svršku,
úpravu nástupišť včetně bezbariérového přístupu pro cestující, přejezdů, mostů, podchodů
a propustků i modernizaci zabezpečovacího zařízení s dálkovým
ovládáním stanic z uzlu Beroun
s možností budoucího připojení

na Centrální dispečerské pracoviště Praha.
Součástí bude také výstavba
odpovídajícího sdělovacího a informačního zařízení či kamerový
systém pro zajištění bezpečnosti
cestujících a protihluková opatření.
Stavební úpravy nástupišť
a podchodů, která budou provázet i omezení pro cestující, začnou s největší pravděpodobností
v měsíci březnu. Více informací
přineseme v březnovém čísle Radničního listu. n

zaskočilo, nezbývá ale nic jiného než
ho přijmout, i když realizace obou
staveb v jednom roce bude pro už
tak frekventovanou dopravu v Berouně další těžkou zkouškou. Radnice se nyní snaží alespoň jednat o
zkrácení termínů uzavírky mostu.
„Realizační firma se nám snaží vyjít
vstříc a ve hře je nyní návrh na zkrácení původně plánované devítiměsíční uzavírky mostu na polovinu,
tzn. čtyři a půl měsíce od poloviny
dubna do konce srpna. Konečné
rozhodnutí ale bude záviset mimo
jiné i na výsledku soudních sporů
ohledně stavebního řízení a následném vyjednání výluk železničního
provozu,“ vysvětlil Mišina.
S dopravcem nyní berounská
radnice jedná o náhradní dopravě
pro obyvatele Jarova a Zavadilky.
„Odbor dopravy ve spolupráci se
společností ProboBus řeší kyvadlovou dopravu na zavadilské straně a
objízdné trasy. Současně hledáme
provizorní prostory pro parkování
u nádraží pro řidiče z těchto městských částí,“ připomněl starosta
Ivan Kůs.
Dále probíhají vyjednávání s krajem o termínu zahájení rekonstrukce Plzeňské ulice. „Stavbu se snažíme posunout na začátek prázdnin.
Chceme najít kompromisní řešení,
které co nejméně omezí dopravu ve
městě. Proto jsme také poslali dopis
na vedení Ředitelství silnic a dálnic,
aby vzhledem k dvěma velkým dopravním akcím v Berouně odsunulo
případné stavby omezující dopravu
na dálnici v úseku Loděnice – Zdice

na rok 2018,“podotkl Michal Mišina. Ostatně i ministr dopravy Dan
Ťok při své návštěvě na berounské
radnici v srpnu 2016 slíbil, že ministerstvo bude své plány s městy a
kraji více koordinovat, aby dopady
na řidiče byly co nejmenší a neopakovala se situace z opravy dálnice D5
okolo Berouna. S tímto postupem
souhlasil i ředitel provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Pavol
Pecha, který Dana Ťoka při návštěvě
doprovázel. n

Parkovací karty r. 2017

R

ezidentní a abonentní karty
na rok 2017 se budou vydávat od 2. ledna do 28. února
v čítárně Městského informačního
centra v pasáži Na Nové. Postup
bude stejný jako doposud. Pravidla
a formuláře žádostí jsou k dispozici
na webu města nebo je žadatelé
získají přímo ve vydávacím místě.
„Jde o dočasné řešení. Po převzetí agendy od Technických služeb
Beroun hledáme vhodné prostory,
které budou pro žadatele dobře dostupné a dispozičně vhodné pro vydávání parkovacích karet,“ vysvětlil
místostarosta Michal Mišina. n
Provozní hodiny:
Po   9:00 – 18:00
Út   6:30 – 14:30
St    9:00 – 18:00
Čt    6:30 – 14:30
Pá   zavřeno
So   8:00 – 14:00   (pouze v lednu)

Rok 2017: Zahájení výstavby
nového školního pavilonu
pokračování z 1. strany
Finanční prostředky poputují
i do předškolních zařízení. Nejzásadnější změny čekají Mateřskou
školu Pod Homolkou. „Budova
potřebuje celkovou rekonstrukci
sociálního zařízení, elektroinsta-

Noví pracovníci
n Od 1. prosince je novou vedoucí
Odboru školství a volnočasových
aktivit Ing. Alena Fritschová. Od 1.
ledna přebírá Odbor majetku a investic Ing. Miloslav Ureš a své
funkce se ujme také nový velitel
městské policie Alexandr Scherber, kterého 19. prosince jmenovalo zastupitelstvo města. n
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lace a rozvodů topení, plánujeme
i její zateplení,“ dodal starosta.
I  v příštím roce bude město
pokračovat v opravách komunikací a chodníků, nového dopravního řešení by se měla dočkat
oblast Havlíčkova – Plzeňská
u Jungmannovy základní školy,
plánuje se výstavba parkoviště
v Košťálkově ulici, rekonstrukce
kotelny v městské knihovně či
úprava předhřbitovního prostoru
na městském hřbitově.
Schválený rozpočet je k dispozici na www.mesto-beroun.cz
v sekci Povinně zveřejňované informace. (Vizualizaci nového školního pavilonu 2. Základní školy
Beroun najdete na straně 3) n

Vítání občánků již v lednu

O

d ledna opět slouží veřejnosti obřadní síň v budově berounské radnice. Hlavním důvodem rekonstrukce bylo vybavení této reprezentativní
místnosti klimatizací. Nové jsou také malby, koberce a záclony. Zájemci
o účast na vítání občánků, které proběhne v úterý 24. ledna a 28. února, se
mohou hlásit na telefonních číslech 311 654 151 a 152. Po několikatýdenní
pauze se do obřadní síně vrací také svatební obřady. n
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Pražská voda podraží, to
ovlivní ceny i v Berouně
Od nového roku se zvyšuje cena vodného o 2,12 Kč
a stočného o 1,1 Kč za kubík

N

a schůzce hlavních akcionářů
VAK Beroun, které se zúčastnili zástupci měst Beroun, Hořovice,
Králův Dvůr, Zdice a Žebrák, byly
projednány investice a ceny vodného a stočného na rok 2017. Pro
vodohospodáře byl podle Jiřího
Paula, ředitele společnosti, tento
rok mimořádný: „Investovali jsme
rekordních 100 miliónů korun,
z toho více jak 90 % do obnovy. Největšími akcemi byla rekonstrukce
čistírny odpadních vod v Žebráku
a sanace prvního úseku ocelového
přivaděče vody z Prahy. I přesto se
daří držet ceny vodného a stočného
pod úrovní dlouhodobého plánu,
který jsme si s našimi akcionáři odsouhlasili před pěti lety.“ Důvodem
je nižší růst nákladů vlivem úspor
a cílených investic do nových technologií. Příkladem může být letos
zprovozněná malá vodní elektrárna
na vodojemu v Berouně, která využívá zbytkovou energii přitékající
vody nebo výměna čerpadel pro
vodovod Jinočany a Chrášťany.
Hlavním důvodem změny cen je
zdražení vody nakupované z Prahy.
„Už v dubnu letošního roku došlo
k navýšení o 45 haléřů, přesto jsme
cenu v průběhu roku neměnili,“
připomíná Paul. Od ledna ale Praha přichází s dalším růstem ceny
o více jak korunu. Akcionáři se do-

hodli, že cena vodného se změní
právě jen o rozdíl v nákupu vody
z Prahy. Ostatní náklady musí VAK
Beroun udržet na letošní úrovni.
Cena pro vodné se tak od 1. ledna
zvyšuje o 2,12 koruny na jeden
metr krychlový.
Na příští rok plánují vodohospodáři několik velkých investic,
zejména v oblasti odpadní vody.
„Čeká nás další etapa rekonstrukce čistírny v Berouně, při které
vyměníme čerpadla na nátoku
a celkovou obnovou projde celý
stupeň mechanického čištění,“ říká
Roman Badin, technický ředitel.
Další významnou akcí bude odvedení potoka ze Starče v Hořovicích
mimo kanalizaci a zahájení další
etapy rekonstrukce hořovické čistírny. Tyto investice se promítnou
do ceny stočného, která tak bude
o 1,1 Kč vyšší.
Regionální cena za dodávku
vody a odvádění odpadní vody
v roce 2017 tak bude 83,77 Kč/m3
bez DPH.
Průměrná roční spotřeba vody
zákazníků s Regionální cenou je
31 m3. Platba za vodné a stočné
představuje při průměrné spotřebě
méně než 9 Kč s DPH na osobu za jeden den. Tomu odpovídají náklady
ve výši zhruba 2 990 Kč na osobu
za rok, tj. 249 Kč za měsíc. n

bez DPH

včetně 15% DPH

Kč/m

3

Kč/m3

Vodné

45,60

52,44

Stočné

34,95

40,19

Celkem

80,55

92,63

bez DPH

včetně 15% DPH

Kč/m3

Kč/m3

Vodné

47,72

54,87

Stočné

36,05

41,45

Celkem

83,77

96,32

2016

2017

n Přístavba pavilonu s odbornými učebnami v areálu 2. Základní školy
Preislerova na Velkém sídlišti patří mezi hlavní investiční priority města v příštích dvou letech. V současné době se připravují podklady pro
územní řízení.

Místní poplatky se nezmění
Poplatky za svoz komunálního odpadu, za psy, z ubytovací
kapacity či za užívání veřejného prostranství zůstanou i v roce
2017 stejné jako letos.

S

voz komunálního odpadu
vyjde občana Berouna stejně jako loni na 700 Kč na rok.
Poplatek je splatný 31. května.
Pokud nebude poplatek uhrazen
nejpozději do 90 dnů od jeho
splatnosti, bude zvýšen na dvojnásobek. Upozorňujeme, že povinnost uhradit poplatek za svoz
komunálního odpadu mají i fyzické osoby, které jsou majiteli
stavby k individuální rekreaci,
bytu nebo rodinného domu, kde
není hlášena k trvalému pobytu
žádná osoba. Poplatková povinnost se vztahuje i na cizince,
kteří mají trvalý nebo přechodný
pobyt v Berouně.
Za prvního psa platí lidé v bytovém domě 1 000 Kč, každý další pes stojí 1 500 Kč. V rodinném
domě za prvního psa zaplatí 400
Kč, u dalších psů v rodinném
domě se částka nenavyšuje. Lidé,

kteří mají jako jediný zdroj příjmu důchod, platí za psy méně:
v bytovém domě za prvního psa
200 Kč, každý další pes stojí
300 Kč, v rodinném domě platí
100 Kč za psa.
Připomínáme, že kancelář C
103, kde se administrativa poplatků vyřizuje, je umístěna v přízemí radnice na Husově náměstí
naproti matrice. Platbu lze uskutečnit hotově na pokladně v přízemí radnice nebo převodem z účtu
a složenkou. n

Svoz odpadu
č. účtu: 51-4855720247/0100
částka: 700 Kč
variabilní symbol (nemění se): zjistíte na poplatky@muberoun.cz,
poplatky1@muberoun.cz, poplatky2@muberoun.cz
Tel.: 311 654 163 (169, 170)

Nové ulice nesou jména postav berounské historie

V

souvislosti s postupným
rozvojem města a výstavbou
obytných lokalit vzniká potřeba pojmenovat v Berouně nové
ulice, v některých případech
se jedná o komunikace, které
vznikly doslova na zelené louce.
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Berounští zastupitelé schválili
19. prosince na veřejném zasedání názvy pěti nových ulic v lokalitě Na Máchovně.
V Berouně tak přibyly ulice
Konopíkova, Maxova, Nekolného, Nepilova a Wintrova.

„Letopisecká komise se při
přípravě návrhu na pojmenování nových ulic inspirovala významnými postavami berounské
historie. Generál Josef Maxa byl
důstojníkem 38. pěšího pluku
a organizátorem odboje v rámci

Obrany národa, který byl v roce
1943 popraven. Také ředitel měšťanské chlapecké školy v Berouně
Štěpán Konopík nepřežil válku,
zahynul v roce 1942 v Osvětimi,“
okomentoval vznik názvů nových
ulic starosta Ivan Kůs. n
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Povodeň v Berouně nanečisto

Povodňová komise v terénu zkoušela, zda by v případě povodně na řece Berounce a Litavce dokázalo město čelit
velké vodě

V

še probíhalo přesně podle
zpracovaného Povodňového
plánu. Psal se 28. listopad 2016.
V budově radnice měla své sídlo
Povodňová komise města, jejíž

Největším rizikem
je zimní stadion
O  konání cvičení právě na pravém břehu Berounky rozhodl sta-

tějším úkolem Povodňové komise
je bezpečnost obyvatel,“ zdůraznil
důležitost cvičení Ivan Kůs a ocenil
přitom i vstřícný přístup berounské
veřejnosti, která dočasná omezení
v průběhu cvičení přijala s pochopením.

Nácvik stavby
protipovodňové ochrany
je v Česku ojedinělý
Podle zástupců dodavatele
protipovodňové ochrany města –
Povodí Vltavy je nácvik stavby mobilních hrází a další ochranných
prvků v podobném rozsahu jako

Beroun, kteří pomáhali se stavbou
mobilních hrází u zimního stadionu a okolo Hotelu Na Ostrově. Manipulace s nimi vyžaduje opravdové
chlapy a v tomto chladném počasí,
klobouk dolů,“ dodal.
Zpracovatel Povodňového plánu, společnost Koordinace, nyní
celé cvičení vyhodnotí a navrhne
městu, jaká další opatření by bylo
ještě dobré do budoucna přijmout.
„Za sebe mohu říct, že jsem velmi
spokojen. Vše probíhalo podle
časového harmonogramu, spolupráce a součinnost byla na vysoké
úrovni a nemohu nic jiného než
konstatovat, že i vzhledem k vel-

n Stavba mobilních hrází u lávky, jejíž hydraulický mechanismus prošel
během cvičení kontrolní zkouškou. Lávka se zvedla o 1,2 metru.
předseda, starosta Ivan Kůs, vyhlásil úderem půl jedenácté 3. stupeň
povodňové aktivity na Berounce
a do terénu se vydaly desítky členů povodňové komise, profesionálních a dobrovolných hasičů,
pracovníků Technických služeb Beroun, městských strážníků, zástupců Vodovodů a kanalizací a Povodí
Vltavy i vlastníci a správci nemovitostí z pravého břehu Berounky
v oblasti Na Ostrově. Městský rozhlas informoval občany o podrobnostech cvičení a místech s omezeným pohybem chodců i řidičů.

rosta a předseda Povodňové komise Ivan Kůs.
„Pravý břeh Berounky je velmi
specifický pro svou členitost a jeho
ochrana má zcela zásadní význam
pro centrum města, celou oblast
Na Ostrově včetně zdejších sportovních areálů. Největší riziko představuje zimní stadion se třemi tunami
čpavku. I  z tohoto důvodu jsme
tentokrát cvičili na pravém břehu,
nezapomínáme ale ani levou stranu, kde je poměrně hustá rodinná
zástavba. Na tuto oblast se zaměříme v příštím cvičení. Nejdůleži-

n Na stavbu hrazení u zimního stadionu dohlížel předseda povodňové komise Ivan Kůs a ředitel Aquaparku Beroun Antonín Marx.
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n Kolem páté hodiny uzavřely mobilní hráze vjezd do lokality Na Ostrově.
v Berouně v Česku ojedinělý, ale
pro praktické využití velmi důležitý. „Je skvělé, že jste si mohli nácvik v klidu vyzkoušet, navíc ve ztížených podmínkách způsobených
mrazivým počasím. Vše proběhlo
zcela bez problému a větších komplikací,“ vyjádřil svou spokojenost
s průběhem cvičení zástupce odborného dozoru, společnosti Vodní díla TBD.
Maximální nasazení a zodpovědný přístup ke stavbě mobilního hrazení, kontrole funkčnosti
zdvihacího mechanismu lávky, zahrazení dolních a horních branek
náhonu Berounky s pomocí hasičského jeřábu, zkoušky ponorných
čerpadel i činnosti zapisovatelek
v sídle štábu Ivan Kůs hodnotil velmi pozitivně.
„Jsem rád, že jsme si situaci
vyzkoušeli a podařilo se nám najít
i některá slabší místa, která můžeme průběžně a v klidu vyřešit
a na případnou povodeň být ještě
lépe připraveni. To byl ostatně i cíl
cvičení. Velký dík patří profesionálním i dobrovolným hasičům,
a pracovníkům Technických služeb

kému množství protipovodňových
prvků, které je na pravém břehu
potřeba instalovat, nedošlo k žádnému problému,“ zhodnotil Jan
Papež z firmy Koordinace. n

n S uzavřením dolních branek
na náhonu Berounky pomáhal hasičský jeřáb.
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n Proslulé vánoční trhy Weihnachtmarkt nabízí i díky originální výzdobě až pohádkovou atmosféru.

Německý Goslar – rezervace UNESCO

Města Beroun a Goslar rozvíjí vzájemné partnerské vztahy již čtvrt století

V

letošním roce slaví Beroun a německý
Goslar 25. výročí vzájemné spolupráce.
Pro své partnerské město připravili Goslarští při předvánoční návštěvě tohoto půvabného císařského města na severním okraji
pohoří Harz bohatý pracovní i společenský
program.
„Jsme velmi rádi, že je Goslar naším partnerským městem. Je to město, které má nejen
bohatou historii a nádhernou architekturu,
ale i v ostatních oblastech života nám nabízí
mnoho možností a zkušeností,“ řekl starosta
Ivan Kůs. „Během naší návštěvy jsme dohodli
další společné programy zaměřené především

od roku 1992 součástí světového kulturního
dědictví UNESCO.
Císařskou falc vybudoval v letech 1039 1056 Jindřich III., 1868 - 1879 byla zrestaurována a zachráněna před zánikem. Tato
románská stavba nedaleko starého centra je
symbolem města. Ve falci se konalo celkem
23 říšských sněmů a ve falcké kapli sv. Ulricha
dokonce spočívá pod kamennou deskou srdce
Jindřicha III., které je symbolem jeho úzkého
sepětí s městem.

Tisíc starých hrázděných domů
na jeden kilometr čtvereční
Stejně jako ve středověku je i dnes srdcem
Goslaru jeho náměstí. Nad ním se tyčí dvě
nestejné věže kostela „Marktkirche“. Krásným zážitkem je pak prohlídka staré radniční
budovy, kterou si postavili zámožní měšťané
svobodného říšského města kolem roku 1450.
Naproti radnici je goslarský orloj, jehož figurky ilustrují historii dolu v Rammelsbergu.
Atmosféru Goslaru, minulost skloubenou s přítomností, vychutnáme při procház-

n Goslarský starosta Oliver Junk převzal od zástupců Berouna – starosty Ivana Kůse a místostarosty Michala Mišiny – obraz města na Berounce od malíře Karla Součka.

ce starým městem. V křivolakých a úzkých
uličkách dlážděných „kočičími hlavami“ stojí kolem tisíce stářím shrbených hrázděných
domů. Celkem 168 z nich bylo postaveno
před rokem 1550, 242 domů do roku 1700
a 590 domů vzniklo v období 1700 – 1850,
a to vše na rozloze menší než jeden čtverečný kilometr. n

n Frekventovaný „Berounský most“ v Goslaru
doplnila v letošním roce pamětní tabulka připomínající pětadvacetileté partnerství s Berounem.

na mládež, například vzájemné výměnné pobyty,“ doplnil Kůs.
Připravili jsme nyní pro vás malou procházku Goslarem, městem, které určitě stojí
za to navštívit nejen v době adventu.

Ve falcké kapli odpočívá srdce
Jindřicha III.
Středověké staré město s císařskou falcí
a nedalekými stříbrnými doly Rammelsberg je
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n Ke světovému kulturnímu dědictví patří i Rammelsberg – doly, v nichž se až do roku 1988 těžilo

stříbro, měď, olovo a zinek. Díky nim se stal Goslar obchodní mocností a patřil k zakladatelům Hanzy. Jsou to jediné doly na světě, kde těžba probíhala nepřetržitě více než 1000 let.
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Berounský dívčí pěvecký sbor
patří mezi nejlepší v republice

P

Strom splněných přání

Ž

áci výtvarného oddělení ZUŠ Václava Talicha ze třídy Andrey Borovské byli letos vyzváni, aby namalovali pro Berounský Deník Strom
splněných přání. Každým rokem je obrázek stromu zveřejňován v tisku
spolu vánočními přáními dětí z Azylového domu v Berouně. Čtenáři tak
mají možnost udělat radost životem zkoušeným dětem. Redakce Deníku si vybrala malbu Daniely Noskové (10 let), její stromeček je složen
z dopisních obálek, ve kterých se ukrývají tajná přání. n

od vedením Martiny Hanslové se Dívčí pěvecký sbor
SPgŠ a OA Beroun úspěšně prezentoval na Celostátní přehlídce
středoškolských pěveckých sborů
Opava cantat 2016 v nesoutěžní
kategorii.
Berounský sbor zaujal nejen
porotu, ale také široké publikum
a byla mu udělena zvláštní cena
poroty za citlivé užití doprovodných nástrojů.

„Blahopřejeme Vám ke skutečnosti, že ve Vašem městě pracuje
sbor, který se zařadil mezi nejlepší středoškolské sbory v republice a výborně reprezentoval město Beroun a Středočeský kraj,“
napsali v dopise adresovaném
starostovi Kůsovi za pořadatele
Pavlína Čermáková z organizace
NIPOS-ARTAMA a ředitel Mendelova gymnázia v Opavě Petr Pavlíček. n

Město vyplatilo odměnu
za dopadení sprejerů
Na Plzeňce byla v prosinci instalována nová bezpečnostní
kamera s vysokou rozlišovací schopností

V

ýzva města, aby občané Berouna pomohli při usvědčení
a potrestání vandalů poškozujících veřejný i soukromý majetek,
přinesla své ovoce. Přestože se
berounští radní rozhodli ke zvýšení účinnosti výzvy vyplatit finanční odměnu ve výši 15 tisíc korun, mladá slečna, která pomohla
tři sprejery dopadnout, měla pro
oznámení projevů vandalismu
zcela jiné důvody než finanční.

n Lávka přes Berounku získala svou
první sprejerskou značku přímo
v den svého uvedení do provozu.

„Nemám ráda, když někdo
ničí hezké věci a poškozuje cizí
majetek. Sprejeři jdou po své trase a postříkají vše, co je po ruce
a vůbec jim nevadí, že dům má
třeba úplně novou fasádu. Proto
jsem to okamžitě hlásila na policii, o vypsané odměně jsem se
dozvěděla až mnohem později,“
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uvedla studentka střední školy.
Pachatelé byli dopadeni během
několika minut po oznámení.
Podle nahlášeného popisu a trasy své cesty je policisté zadrželi
chvíli poté, co kromě autobusové
zastávky na Plzeňce posprejovali
ještě několik dalších domů. Státní zástupce již přijal obvinění
od policie, s mladými hříšníky se
však nakonec dohodl na náhradě
a odstranění škody.
„Jsem rád, že i přes počáteční
nedůvěru k uveřejnění výzvy, rada
města s tímto krokem nakonec
souhlasila. Posprejované objekty nás ve městě trápí mnoho let.
A je pravda, že od té doby, co byli
pachatelé zadrženi, jsme nemuseli další nové případy sprejerství
řešit. Přesto jsme nově umístili novou bezpečnostní kameru
s vysokou rozlišovací schopností
na Plzeňce, kde je velký pohyb
lidí a tedy i potenciální nebezpečí pro páchání trestné činnosti,“
komentoval přínos výzvy starosta
Ivan Kůs.
Inspirací k jejímu vzniku byly
příklady z jiných měst například
z Kadaně, kde měla spolupráce
s veřejností pozitivní dopady na minimalizaci případů sprejerství. Berounská radnice v současné době
zpracovává také projekt na odstranění graffiti na území města.
Pokud se někdy setkáte s projevy vandalismu, můžete k ohlášení využít linky městské policie
156 nebo operační policejní linky
974 872 700. n

Napsali jste nám: První adventní neděle
Vážený pane starosto,
ráda bych poděkovala vám
i vašim lidem v Městském kulturním centru. Já navštěvuji velmi
často veškeré kulturní akce a musím říci, že tolik kultury, za kterou
se nemusíme stydět, tady nebývalo nikdy.
Koncerty, divadla a v neposlední řadě letošní první adventní
neděle, kdy se rozsvítil náš nádherný vánoční strom. Takovou
návštěvnost jsem ještě nezažila
a letošní složení programu bylo
super. Nebyla jsem tam jen sama

a slyšela jsem z každé strany to
nadšení, ten obdiv.
Musela to být úmorná práce,
aby všechno klaplo, a proto znovu
prosím, pochvalte zaměstnance
MKC, kteří se opravdu snaží dělat
vše na úrovni.
Pokud se někdy něco nepovedlo, tak jedině že vypověděla
technika, jsme jen lidé. Ještě jednou děkuji za příjemné odpoledne
i podvečer. Musí to být velmi dobrá parta lidí, kteří jsou pro kulturu
v našem městě opravdu zapálení.
Děkuji
Jana Zemanová, Talichovo údolí
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Změny termínů zápisů
do mateřských a základních škol

Budoucí prvňáčci půjdou letos k zápisu až v dubnu, mateřinky mají zápis v květnu

N

ovelou školského zákona došlo ke změně termínů zápisů
do mateřských škol a základních
škol. Termín zápisů do první
třídy základní školy se posouvá
na dobu od 1. dubna do 30. dubna (dříve byl stanoven termín

Besedy pro rodiče
předškoláků
Téma:
- školní zralost
- genetická metoda čtení
- matematika podle prof. Hejného
Datum konání:
7. 2. 2017 od 17:00
Místo konání:
Jungmannova ZŠ Beroun
Téma:
- zápis
- genetická metoda čtení
- matematika podle prof. Hejného
Datum konání:
2. 3. 2017 od 17:00
Místo konání:
Jungmannova ZŠ Beroun
Součástí obou besed
je i prohlídka školy.
Více informací:
Email: zastupce1@jzs.cz
Tel.: 311 622 474
Web: www.jzs.cz

od 15. ledna do 15. února). Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podán do konce
dubna (dříve do konce května).
Zápisy k předškolnímu vzdělávání se od následujícího školního
roku konají v období od 2. května
do 16. května. Obecně závaznou
vyhláškou budou nově stanoveny
školské obvody spádových mateřských škol.
Zápisy do základních škol v Berouně pro školní rok 2017/2018
se budou konat:
v pátek 7. dubna 2017
od 14:00 do 17:00
v sobotu 8. dubna 2017
od 9:00 do 11:00
Zápis bude probíhat v jednotlivých základních školách a rodiče
při zápisu předloží rodný list dítě-

obilní aplikací ZÁCHRANKA v případě nouze jednoduchým způsobem kontaktujete Zdravotnickou záchrannou
službu. Zároveň záchranářům
odešlete vaši přesnou polohu
a další užitečné informace, které slouží pro vaši záchranu.
Silnou devizou aplikace je
jednoduché ovládání, kdy stiskem tlačítka vytočíte linku 155
a současně odešlete informace
o místě, kde se nalézáte, což v konečném důsledku může ušetřit
velice cenný čas, který je v takových případech rozhodující.
Přivolání pomoci tedy spočívá v podržení jednoho tlačítka,
během kterého dojde k odeslání informace o poloze na dispečink a spojení s operátorem,
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Zápisy do mateřských škol v Berouně pro školní rok 2017/2018
se budou konat:
ve čtvrtek 11. května 2017
od 14:00 do 17:00
v pátek 12. května 2017
od 14:00 do 17:00
Zápis bude probíhat v jednotlivých mateřských školách. Rodiče k zápisu přinesou rodný list
dítěte a doklad k ověření trvalého
pobytu dítěte (občanský průkaz
jednoho z rodičů nebo dětský
občanský průkaz nebo potvrzení
z evidence obyvatel). Tento termín zápisů platí také pouze pro
mateřské školy zřizované městem
Beroun. Jitka Zálomová n

B

erounští hasiči zasahovali
14. prosince při záchraně
zalehnutého koně v obci Loděnice
na Berounsku. Jednalo se o kobylu ve venkovním boxu, na boku,
neschopnou pohybu. Samotný
zásah ve stísněném prostoru
boxu byl proveden ručně, za využití lezeckého vybavení a techniky.
Na přání veterinární lékařky, která se na zásahu rovněž podílela,
zůstala kobylka dále ještě zavěšena. Při zásahu byla opět úspěšně
využita speciální záchranná síť
určená k záchraně koní a dalších
velkých zvířat, pořízená v letošním roce na stanici Beroun. n

Tříkrálová sbírka již posedmnácté
T

říkrálová sbírka, kterou v naší
zemi již sedmnáct let pořádá
Charita ČR, je největší dobrovolnickou akcí u nás. Výnos sbírky
na Berounsku bude letos určen
na školní pomůcky a aktivity pro
děti ze sociálně slabých rodin –
klienty Sociálně aktivizační služby
Betlém a k rozvoji této služby.
V našem regionu začne sbírka
v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Počaplech, po mši, v neděli

Jak funguje aplikace ZÁCHRANKA

M

te. Jedná se o berounské základní
školy, které zřizuje město.

který zjistí další informace nutné k rozhodnutí o výjezdu.
Součástí aplikace je také
interaktivní návod, který uživatele jednoduchou a intuitivní
formou provede nejdůležitějšími kroky laické resuscitace.
Mobilní aplikaci Zdravotnické záchranné služby je možné
stáhnout pro iOS, Android i Windows Phones.
www.zachrankaapp.cz n

1. ledna 2017. V průběhu dalšího
týdne se tradičně během svých
podvečerních schůzek koledování
po Berouně ujmou skauti střediska Radost a Naděje.
Tři krále budete také moci potkat každé dopoledne na Husově
náměstí, kam s písničkou vyrazí
děti z Katolické mateřské školy
a další skupinka Farní charity
Beroun. Na pátek 6. ledna je naplánované koledování na Tetíně
a v Suchomastech a o víkendu
pak na Zavadilce, okolí Lochovic,
Bítově a v Koněprusích.
Průběžně až do ukončení sbírky 9. ledna můžete zastihnout
s pokladničkou dobrovolníka Far-

ní charity Beroun, pana Jambora,
který na sebe vzal zodpovědnost
koledování v ulicích Berouna.
Závěrečným počinem letošní
sbírky bude Tříkrálový koncert
pěveckého sboru Comodo v neděli 8. ledna v kostele sv. Václava
v Loděnicích, kde bude Tříkrálová kasička umístěna u vstupu
do kostela. Výši vykoledované
částky se dozvíme po rozpečetění
všech pokladniček na Městském
úřadě v Berouně 13. ledna.
Děkujeme všem, kteří nám
na ulicích půjdou naproti či otevřou své dveře, zazpívají si s námi
a podělí o radost. Jitka Papežová,
koordinátor Tříkrálové sbírky n

Papírová úřední deska
bude brzy minulostí
O
d ledna zahájí berounský městský úřad
zkušební provoz digitální úřední desky.
V průběhu roku by měla plně nahradit „papírovou“ úřední desku umístěnou u zadního
vchodu budovy radnice. Pomocí dotykové
obrazovky bude možné prohlížet všechny dokumenty, které jsou nyní přístupné na úřední
desce na webu města a v papírové podobě
vyvěšeny na kamenné úřední desce. Digitální
úřední deska bude přístupná 24 hodin denně.
Najdete ji nalevo od zadního vchodu do budovy
radnice nebo přímo ve vestibulu u ohlašovacího okénka městské policie. n
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Na pódiu na Husově náměstí se v prosinci vystřídaly desítky dětí z mateřských a základních škol, taneční i hudební skupiny. Na snímku čertíci
z Mateřské školy Pod Homolkou.

Na tradiční Mikulášské na Husově náměstí v režii Městského kulturního
centra se to hemžilo čerty, anděly i Mikuláši. Do maškarního se oblékli
nejen děti, ale i dospělí.

K předvánočnímu období patří také důkladné gruntování. A takhle to
vypadá, když se na Plzeňce spustí lustry k zemi, aby mohly být vyčištěny. Ta záře, až se po proceduře znovu rozsvítí, stojí opravdu za to.

Pod vedením mistryně svého řemesla Miluše Šímové vyráběla část dětí
z 2. oddělení družiny při ZŠ Komenského v Muzeu Českého krasu figurky do betléma z vizovického těsta. Ostatní školáci si vyzkoušeli pečení
perníčků.

Koncertem Kamila Střihavky vyvrcholilo zahájení adventu na Husově
náměstí každoročně spojené s rozsvícením vánočního stromu a výzdoby v centru města.

Na prvním vánočním koncertu ZUŠ V. Talicha Beroun v Kulturním domě
Plzeňka 8. prosince vystoupil nejen dechový orchestr ODDechovka, ale
také žáci tanečního oddělení. Mladší žáci paní učiteky BcA. Markéty
Tomcové zatančili tanec „Vojáčci“ z baletu Louskáček.
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Mikuláš a čert zavítal také do berounského klubu důchodců. O kulturní
program se postarali trpaslíčci z Mateřské školy Tovární a vánoční balíčky pro seniory zajistilo město Beroun.

Hudební skupina Slza vystupovala 7. prosince v Kulturního domu Plzeňka. Její fanoušci zaplnili sál do posledního místečka.
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Z historie
knihovny
(9)
M

ěstská knihovna Beroun oslavila loni své 120. výročí fungování. K významnému výročí každý měsíc uveřejňujeme článek mapující historii berounské knihovny.

Práce Okresní lidové
knihovny Beroun
v 60. letech
Šedesátá léta začala pro berounskou knihovnu zásadní změnou. Na post ředitelky nastoupila
Věnka Novotná, která zde působila
až do roku 1991. Během té doby
mimo jiné zpracovala také několik bibliografií o osobnostech Berounska. Změny pociťovalo i celé
československé knihovnictví. V síti
veřejných knihoven došlo k budování tzv. střediskového systému,
kdy byly obecní knihovny přidruženy ke spádové profesionální
knihovně. Tento systém měl zlepšit podmínky malých knihoven
na vesnici. Okresní lidová knihovna Beroun pokračovala v metodické práci a pomoci lidovým (obecním) knihovnám. Jenom v roce

1960 knihovna vykonala 100 metodických návštěv těchto malých
knihoven. Metodická práce byla
postupně systematizována. Došlo
např. k rozdělení lidových knihoven podle velikosti obce do pěti
kategorií, což usnadnilo porovnávání výsledků knihovnické práce.
Nejméně knih bylo pro děti
V letech 1961-1965 došlo
v rámci pětiletého plánu k systematickému propagování technické
literatury (hlavně se zemědělskou
tematikou) - osobním doporučováním či vystavením knih na pultu.
Knihovna věnovala zvýšenou péči
také studovně, která byla pokládána za důležitý nástroj politické
i odborné výchovy. Pro studovnu
byl zpracováván katalog nejaktuálnějších politických článků z denního tisku a časopisů. K vyhledávání
knih čtenářům stále sloužily tzv.

Leden v knihovně

lístkové katalogy. Knihovna měla
v této době k dispozici abecední
autorský katalog beletrie i naučné
literatury. V roce 1962 začal čtenářům sloužit také systematický
katalog, ve kterém byla literatura
roztříděna podle tématu.
V roce 1964 obsahoval fond
knihovny 39 595 svazků. Nejméně knih bylo v oddělení pro děti
a mládež. Důvodem byly nejen
nedostatečné finanční prostředky
na nákup knih, ale také tehdejší
ediční politika nakladatelství.
Dětské knihy byly v knihovně
roztříděny na 3 věkové skupiny,
přičemž každá z nich měla svou
barvu regálu. Oddělení pro děti
půjčovalo tři dny v týdnu.
Nejvíce se četl Remarque,
Holub, Klíma
i regionální literatura
Postupně docházelo k nárůstu
čtenářů i počtu výpůjček. V roce
1962 navštěvovalo knihovnu
1766 čtenářů, kteří si půjčili
72 919 knih, o rok později bylo
evidováno 2003 čtenářů a 79 561
výpůjček a roku 1964 dokonce
83 056 výpůjček. Jejich počet
rostl až do roku 1969, kdy došlo
ke snížení výpůjček v celém okrese. Důvodů se sešlo hned několik.
Za nejvýznamnější lze považovat
nedostatečnou nabídku knižních
novinek způsobenou zvyšováním
cen knih, a tím jejich menší ná-

Propagační leták oddělení
pro děti
kup ze strany knihovny. V Berouně v té době působilo dalších 28
knihoven, především závodních
knihoven ROH.
A co se v této době nejvíce četlo? Roku 1964 patřili mezi nejčtenější autory E. M. Remarque,
I. Erenburg, A. K. Kuzněcov, L.
Feuchtwanger či T. Dreiser. Nejžádanějšími knihami byly cestopisy
a dobrodružné a detektivní romány. Z české litetatury se nejvíce
četla A. Sedlmayerová, R. Kalčík, I. Klíma, M. Holub, B. Říha.
Z naučné literatury se nejvíce
půjčovala díla týkající se ateismu
a filozofie. Neobyčejný zájem byl
o regionální literaturu. n

Kurz šitého šperku

www.knihovnaberoun.cz, tel.: 311 621 947

Další kurz korálkování pod vedením Růženy Mikulové se uskuteční v pondělí 16. ledna od 16:00 na pobočce knihovny na sídlišti. Cena 300 Kč.
Přihlašování na sidliste@knihovnaberoun.cz

Berounská akademie: Zvířecí návraty

Sólo pro Papuu

Ing. Jan Andreska, Ph.D představí život vlků, rysů a dalších velkých šelem
na našem území. Zahajujeme tak třídílný cyklus lekcí na téma Zvířecí
návraty, v nichž se budeme zabývat vztahem mezi člověkem a divokými
zvířaty na území České republiky. Přednáška se koná ve čtvrtek 5. ledna
od 17:30 v Městské knihovně v Berouně (pouze pro přihlášené frekventanty). Zájemci z řad veřejnosti po předchozím přihlášení u paní ředitelky
Ludvíkové za poplatek 70 Kč.

Saša Ryvolová nás na své cestovatelské přednášce seznámí se Západní Papuou.
Tato provincie leží v indonéské části ostrova Nová Guinea a žijí zde stovky kmenů,
některé jsou dodnes téměř na úrovni doby kamenné a mnozí bojovníci ještě
znají chuť lidského masa. S cestovatelkou se zaměříme na příslušníky kmene
Dani v proslulém horském údolí Baliem, jejichž jediným oděvem je vysušený plod
lahvovníku, a nížinný kmen Koroway, nazývaný podle svých obydlí na stromech
„stromoví lidé“. Budeme spát i jíst s domorodci v jejich přístřešcích, těžit ságo
a sbírat ságové červy. Pronikneme do řezbářského umění Asmatů, jejich hudby
a tance i ráje potápěčů celého světa na Raja Ampat. Přednáška se uskuteční
ve středu 18. ledna od 17:30. Vstupné 30 Kč, předprodej vstupenek ve studovně.

Příběh psaný do vody
Blanka Milfaitová dělá ty nejlepší marmelády na světě, cestuje, fotí, běhá,
peče, provozuje v Srní Sluneční kavárnu a v neposlední řadě píše. V listopadu jí vyšla již druhá kniha, která navazuje na veleúspěšný Příběh opravdové
vášně a snoubí v sobě zážitky z cest po ostrovech s vařením marmelád.
Beseda s autorkou se koná v pondělí 9. ledna 2017 od 17:30 hodin a bude
spojena s prodejem knihy a autogramiádou. Vstupné 50 Kč, doporučujeme
zakoupit vstupenky předem ve studovně.
Prevence rakoviny prsu
Mamma HELP je nezisková organizace pacientek s nádorovým onemocněním prsu. Ty zde působí jako lektorky pravidelně proškolované odborníky
z Asociace mamodiagnostiků ČR. Návštěvníci přednášky tak budou mít
možnost setkat se se ženami, které mají kromě odbornosti také osobní
zkušenosti s nemocí. Součástí přednášky bude i multimediální prezentace, nácvik samovyšetřování na fantomovém modelu a diskuze. Akce se
koná ve čtvrtek 12. ledna od 17:30. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.

www.mesto-beroun.cz

Kamenné stopy vedou do pravěku
Lednová beseda z cyklu Setkání s autory, které máte rádi, bude o nových objevech v okolí Kounovských řad. Uskuteční se ve středu 25. ledna
od 17:30. Vstupné dobrovolné, rezervace míst ve studovně.
Hrozba z hlubin vesmíru
Dnes již s velkou pravděpodobností víme, jak byli vyhubeni dinosauři. Může
se tato situace opakovat? Hrozí Zemi srážka s asteroidem nebo kometou?
Jak je to s černými děrami? Jsou hrozbou pro planetu Zemi? Číhá na lidstvo
z hlubin vesmíru ještě jiná hrozba? Kdy zanikne Slunce? Odpovědi nejen
na tyto otázky poskytne přednáška Mgr. Lenky Zychové. Uskuteční se ve čtvrtek 26. ledna od 17:30. Vstupné 30 Kč, předprodej vstupenek ve studovně.
Soboty na dětském
Sobota 28. ledna 8:30 – 11:00
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30. ročník slavnostního vyhlášení
audiovizuálních cen za uplynulý rok se koná

v sobotu 14. ledna 2017
v 19 hod. v Kulturním domě PLZEŇKA

MĚSTSKÉ KINO BEROUN / celodenní doprovodný program
10.00–12.00 hod. 1. blok filmů – Dopoledne s Večerníčkem, pásmo oblíbených večerníčků

11.00 Kvíz pro děti o ceny s dramaturgem České televize Milošem Zvěřinou
Na dopolední program VSTUP ZDARMA do naplnění kapacity sálu

13.00–20.05 hod. 2. blok filmů, o kterých mluvila porota jako o nejžhavějších favoritech
13.00–14.15
14.45–16.00
16.30–17.53
18.30–20.05

Aldabra: Byl jednou jeden ostrov, režie: Steve Lichtag (3D)
setkání se Stevem Lichtagem, režisérem filmu Aldabra
Lichožrouti, režie: Galina Miklínová
Rodinný film, režie: Olmo Omerzu

Na 2. blok filmů VSTUP 50,- Kč nebo se vstupenkou na slavnostní vyhlášení cen Trilobit 2017 VSTUP ZDARMA

20.30–22.40 hod. 3. blok filmů, o kterých mluvila porota jako o nejžhavějších favoritech
předfilm: Účastníci zájezdu, autor: Lukáš Landa, režie: Jiří Krejčík
hlavní film: Eva Nová, režie: Marko Škop
Na 3. blok filmů VSTUP 50,- Kč

změna programu vyhrazena

KULTURNÍ DŮM PLZEŇKA / slavnostní večerní program
19.00 hod.
Slavnostní vyhlášení a předání cen
moderuje: Hynek Čermák, Martin Myšička, Matěj Převrátil
hudba: jazzové kvarteto Prague Super Quartet
(Josef Vejvoda, Jiří Stivín, Emil Viklický, František Uhlíř)
Vstupenky na slavnostní vyhlášení cen je možné zakoupit v Městském informačním centru Beroun
za 160,- Kč. Vstupenka platí i jako vstup do kina na 2. blok filmů, který se koná 14. ledna 2017
od 13.00 hodin v Městském kině Beroun.

www.cenytrilobit.cz

Česká televize uvede slavnostní vyhlášení cen v televizním přenosu na programu ČT art
pořadatelé

generální partner

hlavní mediální partner

mediální partneři

vřelé poděkování patří partnerům, sponzorům a dlouhodobým podporovatelům

100.7 FM
střední Čechy

Obec Lety

Kulturní dům Plzeňka
6.
7.
14.
20.
21.
28.

Maturitní ples SOŠ a SOU Hlinky
PÁ

20:00

Ples rybářů a myslivců
SO

20:00

Slavnostní udílení cen Trilobit 2017
SO

Tak jako každý rok, i tentokrát strhnou „TRILOBITY“ lavinu
ocenění české filmové tvorby za uplynulé roční období. Moderovat Hynek Čermák a Martin Myšička.

19:00

Maturitní ples Obchodní akademie Beroun 4. B
PÁ

19:00

Maturitní ples Manažerské akademie Beroun
SO

20:00

Maturitní ples - Pedagogické lyceum Beroun
SO

16:00

Hudba
1.
5.
10.
13.
17.
26.
31.
Leden

Novoroční koncert sboru Bonbon
NE

15:00

Husovo náměstí čp. 43

Monkey Day Parade (USA)
ČT

20:00

Sál České pojišťovny

Robert Křesťan & Druhá tráva
ÚT

20:00

Sál České pojišťovny

MonoStereo
PÁ

20:00

Sál České pojišťovny

Staropražská kabaretní fraška o nebožtíkovi, který utekl ze hřbitova. V hlavní roli Oldřich Navrátil, dále hrají  Kamila Špráchalová, Libor Jeník, Ivan Kodeš, Milan Duchek a další.

20:00

Sál České pojišťovny

Radůza
Honza Jícha
ÚT

20:00

Kavárna Jiná káva

Retro večery U Madly
PÁ-SO

Koncert k 25. výročí kapely.

Kavárna Jiná káva

Dezertér z Volšan

ČT

Kultovní kapela z Akronu, předchůdce i v ČR populárních Simeon
Soul Charger. V USA natočili celkem čtyři alba.

Moderní folkblues s prvky funky a hiphopu - na české scéně
od roku 2013. Momentálně funguje pod taktovkou Moniky Hejdové a kytaristy Pavla Repy.

20:00

ÚT

I na začátku roku 2017 potěší své posluchače v prostorách Farního sboru Českobratrské evangelické církve. Během vystoupení
zazní koledy a písně s vánoční a novoroční tématikou.

20:00-02:00

Koncert s novou kapelou.
Koncert jedinečného písničkáře s kapelou. Především díky svým
textům byl Honza Jícha označen za „jazykového démona“. Protest i souhlas songy, folkový nářez, intimní lyrika…

Retro Bar U Madly

6., 20. 1. - Retro Dj Martin Šmíd; 7., 21. 1. - Retro Dj Tomáš
Mašek; 13. 1. - Retro Dj Zdeněk Vranovský; 14., 28. 1. - Retro Dj
Harwey; 27. 1. - Retro Dj T.Mašek + Harwey CZ+SK hity

Muzeum Českého krasu

Ve spolupráci s TJ LOKOMOTIVA zveme všechny účastníky Novoročního pochodu stezkou Vojty Náprstka do muzea. Každý přihlášený
účastník pochodu bude mít 1. 1. 2017 vstup do muzea za 1,- Kč.

Muzea
1.
12.
16.
19.

Turista za 1,- Kč
NE

13:00 - 16:30

Výstava Ondřeje Pecky
ČT

17:00

Muzeum berounské keramiky

Dějepisná olympiáda
PO

  8:00 - 12:00

Muzeum Českého krasu

Thajsko - lidé a příroda
ČT

17:00

Muzeum Českého krasu

Vernisáž výstavy keramické tvorby mladého berounského hrnčíře
Ondřeje Pecky.
Každoroční akce pořádaná ve spolupráci se Střediskem volného
času – DOMEČEK HOŘOVICE.
Cestopisná výstava fotografií Františka Javorského. Během návštěvy Thajska vzniklo několik fotografií, o jejichž krásu se s vámi
autor rád podělí.. Trvá do 19. 2. 2017.

Pokračující výstavy: Betlémy (Muzeum Českého krasu, do 8. 1. 2017), MY LIFE WITH RAKU/MŮJ ŽIVOT S RAKU (Muzeum berounské
keramiky, do 8. 1. 2017)
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  v jiné dny. Zájemci se mohou přihlásit v Muzeu berounské keramiky. Více informací
na www.muzeumberounskekeramiky.cz.

www.mesto-beroun.cz
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Přednášky a besedy
17.
18.

Štítná žláza – dirigent hormonů

ÚT

18:00

Pořádá Klub zdraví Beroun.

Čítárna MIC

Cestovatelská beseda - Švédsko

ST

17:30

Tentokrát bude přednášet pan Pavel Čáp. Chcete vědět jak vysoká je nejvyšší hora Gotlandu či zda jsou na Ölandu v trolím lese
trolové?  Více na str. 18.

Čítárna MIC

Výstavy
4.

Ohlédnutí za rokem 2016

6.

Malé formáty

ST

PÁ

Výtvarné práce dětí z MŠ Pod Homolkou. Trvá do 27. 1. 2016.

Galerie V Podloubí

17:00

Městská galerie Beroun

Výstava prací umělců grafiků Hollar. Vernisáž 17:00. Trvá do 10.2.
Více na str. 18.

Pokračující výstavy: Český plakát (Domov seniorů TGM, do poloviny ledna 2017); Výstava T. G. Masaryka (Domov seniorů TGM,
do poloviny ledna 2017); 100 LET Miloslava Troupa (Galerie Starý zámek Hořovice, do 28. 1. 2017)

Ostatní akce
1.
25.

Novoroční pochod Vojty Náprstka

Start pochodu 1. ledna v 9:30 z berounského náměstí od restaurace Alena, cíl v restauraci Pod Dračí skálou v Karlštejně.

Continental Divide Trail - promítání

Pětiměsíční putování zahájili 1. 5. na jihu USA v Novém Mexiku
na hranici s Mexikem a zakončili 3. 10. příchodem na kanadskou
hranici v Montaně. Celkem ušli 4 500 km a prošli 5 států USA.

NE

9:30

Husovo náměstí

ST

19:00

Kavárna Jiná káva

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.

NE

2.

PO

3.

ÚT

4.

ST

5.

6.

7.

začátek

název

čas

Kino nehraje
USA/
VB/FR

102

Dlouho očekávané filmové zpracování dnes již legendární herní ságy o dvou nesmiřitelných táborů
Řádu Asasínů.

Manžel na hodinu

ČR

105

Návrat známé čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři a to je sakra málo.

17:30

Collateral Beauty: Druhá šance

USA

97

Vedoucí pracovník (Will Smith) prožívá tragédii, jeho kolegové vymyslí plán, jak se vyrovnat se svým žalem.

20:00

Rogue One: Star Wars Story
3D

USA

133

Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě
nemožný úkol.

17:30

Pasažéři

USA

17:30

Assassin´s Creed 3D

20:00

116

Dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi jsou probuzeni o 90 let dříve, než bylo plánováno.

USA/
VB/FR

102

Dlouho očekávané filmové zpracování dnes již legendární herní ságy o dvou nesmiřitelných táborů
Řádu Asasínů.

FR

87

André Bamberski dostává zprávu o smrti své čtrnáctileté dcery. Brzy vyjdou najevo podezřelé okolnosti
její smrti.

USA

127

Líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky, až po trpké zklamání z velkých
ambicí.

USA/
VB/FR

102

Dlouho očekávané filmové zpracování dnes již legendární herní ságy o dvou nesmiřitelných táborů
Řádu Asasínů.

20:00

Assassin´s Creed 3D

15:30

Spravedlnost pro mou dceru

18:30

La La Land

17:30

Assassin´s Creed

20:00

La La Land

USA

127

Líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky, až po trpké zklamání z velkých ambicí.

15:30

Anděl Páně 2

ČR

90

Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! Hádka Petronela s Uriášem
skončí neslavně.

17:30

Manžel na hodinu

ČR

105

Návrat známé čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři a to je sakra málo.

Velká čínská zeď 3D

USA/
Čína

94

Žoldák William Garin (Matt Damon), přijel na Dálný východ získat tajemství střelného prachu.

ČT

PÁ

SO

20:00
8.

NE

9.

PO

10.

ÚT

popis
Přejeme všem spokojený celý příští rok a mnoho filmových zážitků.

15:30

Zpívej

USA

110

Podnikavý koalí chlapík jménem Buster Moon má poslední šanci zachránit divadlo, které zdědil po svém otci.

18:30

La La Land

USA

127

Líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky, až po trpké zklamání z velkých ambicí.

18:30

Rogue One: Star Wars Story,
titulky

USA

133

Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě
nemožný úkol.

17:30

Velká čínská zeď

USA/
Čína

94

20:00

La La Land

USA

127

www.mesto-beroun.cz

Žoldák William Garin (Matt Damon), přijel na Dálný východ získat tajemství střelného prachu.
Líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky, až po trpké zklamání z velkých ambicí.

12

11.

12.
13.

ST

ČT
PÁ

17:30

Pasažéři 3D

USA

116

Dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi jsou probuzeni o 90 let dříve, než bylo plánováno.

20:00

Manžel na hodinu

ČR

105

Návrat známé čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři a to je sakra málo.

15:30

Fantastická zvířata a kde je
najít

VB/
USA

133

Co se může stát, když se kouzelník vydá do Ameriky a jeho zvířata (některá i trochu nebezpečná) uniknou z kufříku?

18:30

La La Land

USA

127

Líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky, až po trpké zklamání z velkých ambicí.

18.30

RAMMSTEIN IN AMERIKA

USA

101

Skvělá příležitost shlédnout dokumntární film o kapele RAMMSTEIN a následně jeden z jejich nejlepších koncertů.

TRILOBIT 2017
14.

15.

SO

NE

16.

PO

17.

ÚT

18.

ST

19.

ČT

20.

PÁ

21.

22.

SO

PO

24.

ÚT

25.

ST

26.

ČT

SO

29.

NE

31.

Pásmo oblíbených večerníčků, ukončené kvízem pro děti o ceny s dramaturgem ČT Milošem Zvěřinou. Vstupné zdarma.

13:00

Blok filmů

Aldabara: Byl jednou jeden ostrov 3D následovaný setkáním a rozpravou s režisérem filmu S. Lichtagem, Lichožrouti,
Rodinný film.

20:00

Eva Nová

Eva se vrací z protialkoholního léčení, by udělala cokoliv, aby znovu získala přízeň člověka, kterého v životě ranila nejvíce
– svého syna.

15:30

Anděl Páně 2

ČR

90

Stačí utrhnout jablíčko ze stromu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! Hádka Petronela s Uriášem
skončí neslavně.

18:30

Všechno nebo nic

ČR

107

Romantická komedie s Klárou Issovou, Táňou Pauhofovou, Ondřejem Sokolem a dalšími.

17:30

Všechno nebo nic

ČR

107

Romantická komedie s Klárou Issovou, Táňou Pauhofovou, Ondřejem Sokolem a dalšími.

20:00

Pod rouškou noci

USA

129

Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minulého století, kdy ani prohibice nezastavila tok kořalky
v ilegální síti.

17:30

La La Land

USA

127

Líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky, až po trpké zklamání z velkých ambicí.

20:00

Kluci

ŠV

106

Když ochutnají nektar bobulí tajemné květiny, netuší, že je rostlina dokáže proměnit v kluky, ale pouze
na jednu noc.

17:30

Pod rouškou noci

USA

129

Děj filmu je zasazen do bouřlivých 20. let minulého století, kdy ani prohibice nezastavila tok kořalky
v ilegální síti.

20:00

Všechno nebo nic

ČR

107

Romantická komedie s Klárou Issovou, Táňou Pauhofovou, Ondřejem Sokolem a dalšími.

15:30

Příchozí

USA

117

Když po celém světě přistanou tajemné vesmírné lodě, dojde k sestavení elitního týmu.

18:30

xXx: Návrat Xandera Cage

USA

105

Je ve vyladěné formě a připravený s pomocí svých adrenalinových kousků nakopat všem největším
hnusákům na světě.

17:30

Manžel na hodinu

ČR

105

Návrat známé čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři a to je sakra málo.

20:00

xXx: Návrat Xandera Cage

USA

105

Je ve vyladěné formě a připravený s pomocí svých adrenalinových kousků nakopat všem největším
hnusákům na světě

15:30

Divoké vlny 2

USA

85

Pin-Guí, aby se před davy fanoušků a objektivy kamer zúčastnil surfařského šampionátu.

17:30

La La Land

USA

127

Líčí vášnivý milostný vztah od něžného vzrušení rozvíjející se lásky, až po trpké zklamání z velkých
ambicí.

20:00

Rozpolcený

USA

116

Kevin má 23 odlišných osobnost, unese tři dívky. Zatímco jsou drženy v zajetí, Kevin je pokaždé někdo jiný.

15:30

Ozzy

USA

91

Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem. Jeho páníčci se ale musí za prací přesunout do Japonska.

18:30

Rogue One: Star Wars Story

USA

133

Vypráví příběh skupiny netradičních hrdinů, kteří se dají dohromady, aby splnili odvážný a zdánlivě
nemožný úkol.

18:30

Všechno nebo nic

ČR

107

Romantická komedie s Klárou Issovou, Táňou Pauhofovou, Ondřejem Sokolem a dalšími.

17:30

xXx: Návrat Xandera Cage

USA

105

Je ve vyladěné formě a připravený s pomocí svých adrenalinových kousků nakopat všem největším
hnusákům na světě

20:00

Agnus Dei

FR/
Pol

115

Mladá stážistka se rozhodne porušit pravidla a záhy zjistí, že mnoho sester je po znásilnění ruskými
vojáky těhotných.

17:30

Manžel na hodinu

ČR

105

Návrat známé čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři a to je sakra málo.

20:00

Rozpolcený

USA

116

Kevin má 23 odlišných osobnost, unese tři dívky. Zatímco jsou drženy v zajetí, Kevin je pokaždé někdo jiný.

15:30

Collateral Beauty:
Druhá šance

USA

97

Vedoucí pracovník (Will Smith) prožívá tragédii, jeho kolegové vymyslí plán, jak se vyrovnat se svým žalem.

18:30

Spojenci

USA

124

Max Vatan (Brad Pitt) pracuje jako spojenecký špión. Jeho úkol je předstírat manželství s Marianne Beausejour.

17:30

xXx: Návrat Xandera Cage

USA

105

Je ve vyladěné formě a připravený s pomocí svých adrenalinových kousků nakopat všem největším
hnusákům na světě

20:00

Resident Evil:
Poslední kapitola 3D

USA

117

Nyní se Alice musí vrátit tam, kde celá katastrofa začala - do podzemního komplexu Hive v Raccoon City.

17:30

Psí poslání

USA

100

Všichni psi jednou přijdou do nebe... Ale nejprve musí splnit své poslání.

20:00

Manžel na hodinu

ČR

105

Návrat známé čtveřice k hraní vodního póla se moc nedaří. Zůstali jen tři a to je sakra málo.

15:30

Divoké vlny 2

USA

85

Pin-Guí, aby se před davy fanoušků a objektivy kamer zúčastnil surfařského šampionátu.

18:30

Miluji tě modře

ČR

90

Doktor David Bárta, se blíží Kristovým létům. Jeho život by už měl mít pevné obrysy. Opak je pravdou.

17:30

Resident Evil:
Poslední kapitola

USA

117

Nyní se Alice musí vrátit tam, kde celá katastrofa začala - do podzemního komplexu Hive v Raccoon City.

20:00

Spojenci

USA

124

Max Vatan (Brad Pitt) pracuje jako spojenecký špión. Jeho úkol je předstírat manželství s Marianne
Beausejour.

17:30

Spojenci

USA

124

Max Vatan (Brad Pitt) pracuje jako spojenecký špión. Jeho úkol je předstírat manželství s Marianne
Beausejour.

USA

109

Jen v Zootropolisu najdete luxusní čtvrti jako je Sousedství Sahara nebo chladný Tundrov. Je to velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa. Vstupné 50 Kč.

PÁ

28.

30.

Dopoledne s Večerníčkem

NE

23.

27.

10:00

PO

ÚT

Dětský klub Bijásek: Zootropolis

9. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 11. ST 13:45 Preislerova ZŠ 16. PO 13:45 Preislerova ZŠ, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň, 18. ST 13:45 ZŠ Wagnerovo náměstí, 23. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 25.
ST 13:45 ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebaň

www.mesto-beroun.cz
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Volný čas
Baby Club Ploutvička s.r.o.
www.ploutvicka.cz
Telefon: 777 288 178
email: info@ploutvicka.cz
Všem plaváčkům a jejich rodičům
přejeme báječný nový rok. Pořádáme
lekce skupinového plavání dětí od 6.
měs. do 12 let i individuální lekce
dětí 0 – 6 měs. Najdeme i volná místa v lekcích Aqua – aerobicu. V průběhu roku přijímáme budoucí maminky do kurzů plavání těhotných.
Pořádáme zážitkové předporodní
kurzy pro oba rodiče a poskytujeme
komplexní poporodní péči vč. laktačního poradenství. Nově nabízíme
dárkové poukázky.
Cvičení s Bětkou
www.cvicenisbetkou.cz
Telefon: 777 688 016
email: blatakova@post.cz
Přijďte si zacvičit, odreagovat se
a zaktivovat vnitřní svalový stabilizační systém tak, aby záda nebolela.
Kromě bodystylingu jsou všechna
cvičení vhodná i pro muže. Cvičíme
v tělocvičně 3.ZŠ každé úterý 19:00–
20:00 - kruhový trénink, čtvrtek
18:30-19:30 - bodystyling a ve Fitness Tyran každé pondělí 17:0018:00 - zdravá záda - CORE, každou
středu 17:30-18:30 a neděli 19:0020:00 - TABATA (intervalový trénink).
Dětský aerobik probíhá v tělocvičně
3.ZŠ v úterý 17:00-18:00 a ve čtvrtek 15:30-16:30.
Dětský koutek Krteček
Sadová 731 (u SD Plzeňka) Beroun
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
email: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé JESLE od 6 měsíců, kdy
chůva má max. 2 děti. ŠKOLKA pro
děti od 2 let. Máme kroužky tvoření,
výroba mýdel, keramiku s pecí, cvičíme zvířátkovou jogu, připravujeme
si zdravé svačinky.Od ledna máme
nově otevřené spodní prostory jako
HERNU pro maminky s dětmi s občerstvením.Vždy nutná rezervace
místa. Naše chůvy je možné si objednat do domácnosti i k nemocným
dětem.
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
email: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum
FAMILY SPINNING BEROUN Vás zve
do rodinného prostředí, kde na Vás
čeká 70ti minutová lekce spinningu
(60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY (spinning + posilování nebo zdravotní
cvičení + závěrečné protažení).
Flexy - bary + balanční čočky + míče
+ židle
Telefon: 608 885 182
email: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo Gymnázium, vchod ze dvora
Marcela Bergerová

www.mesto-beroun.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.
Jana Stará
Telefon: 775 603 781
email: Jana-V@seznam.cz
Pravidelné kurzy Pilates ve Studiu KaLa, úterý od 18:00, čtvrtek
od 20:10. Pilatek je cvičební systém,
který zlepšuje funkci svalové kontroly,
flexibilitu těla, sílu a dýchání, aktivuje
pánevní dno. Pravidelné lekce Taebo ve Studio KaLa v úterý v 19:00,
ve čtvrtek od 19:00. Fitness trénink
European Taebo® je účinný sportovní
systém, při hodině ETB® není žádná
choreografie, tedy soustředíte se
pouze na sebe a na svůj trénink. Facebook- Tae-bo a Pilatek Beroun.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
email: skola@jshv.cz
Již 27. rokem: tradice – zkušenosti –
reference! Kurzy probíhají! Garantujeme max. 10 osob ve skupině. Je-li
však volné místo, můžete do kurzu
kdykoli přistoupit (cena kurzu bude
snížena o již odučené hodiny). Náhledy zdarma - přijďte si kurz nejprve vyzkoušet! Slevy 50% v rámci
akce „Chodí celá rodina!“. Pro firmy
či jednotlivce kurzy dle požadavku
(včetně doučování žáků ZŠ a studentů SŠ) – i dojíždíme.
Jazyková škola Henrietty Mottlové
www.jazykovaskola.kvalitne.cz
Telefon: 724 358 518
email: henrietta.mottlova@seznam.cz
Příprava ke Cambridge zkouškám. Kurzy probíhají na místních školách a v jazykové škole. Cena na celý rok 2150 Kč
– YLE, 3150 Kč KET, PET, FCE,CAE.
Jesle a školka Kotvička
www.mskotvicka.cz
Telefon: 601 340 020
email: info@mskotvicka.cz
Přejeme všem našim dětem a jejich rodičům skvělý nový rok. Ještě
máme poslední volná místa pro
děti od jednoho roku. Garantujeme
individuální adaptační program. Samostatnost rozvíjíme laskavým přístupem a jasným vymezením hranic.
Děti tráví čas venku za téměř každého počasí. Pohyb, hra, vzájemný
respekt, umění vlastního vyjádření
a rozvoj individuality jsou naším posláním. Nástup dětí je možný v průběhu celého roku. Přijďte se podívat
kdykoliv po telefonické dohodě.
Lesní klub Studánka a klubík Jozífek
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
email: lbdk@seznam.cz
Možnost zápisů dětí do Lk Studánka
i v průběhu školního roku. Celotýdenní provoz od 8:00 do 16:30. Hledáme
i nového kolegu do týmu průvodců.
Více na našem webu. Každou středu
od 8:30 také dopolední program pro
děti mladší tří let s doprovodem.

Možnost zápisů dětí do Lk Studánka
i v průběhu školního roku. Celotýdenní provoz od 8:00 do 16:30. Hledáme
i nového kolegu do týmu průvodců.
Více na našem webu. Každou středu
od 8:30 také dopolední program pro
děti mladší tří let s doprovodem.
Zveme všechny milovníky přírody a dětí na Den otevřených dveří ve středu 18. 1. 2017 od 8:30
do 11:30 k prožití principů lesní
mateřské školky na sobě samém.
V průběhu interaktivního workshopu Vás provedeme přírodou, kde se
na chvíli stanete školáčkem a necháte se vést průvodcem - přírodou.
Workshop ukončíme tvořivou dílnou
v zázemí školky - v jurtě. V průběhu provádění budeme zodpovídat
i vaše dotazy. Vstupné za dospělého
150,-Kč. Dítě je vítáno a vstup má
zdarma. Na akci je potřeba si rezervovat místo dopředu na email: lsms.
beroun@gmail.com, nebo na tel:
777 216 096.
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.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen od 15:00 do 21:00. Na sobotu
či neděli je nutno si kurt objednat
dopředu. Objednávka dopředu je
možná i v týdnu. Kurt bude potom
určitě váš. Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky
na 311 622 572, 702 071 312
po 15:00 nebo hriste@2zsberoun.cz.
Studio kytka s.r.o.
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222, 602 549 864
email: kytkama@seznam.cz
Třída miniškoličky MŠ Kytka má
v některých dnech ještě volnou kapacitu - Probíhají kurzy 1-3/17 - kurzy plavání miminek a dětí od 6 měs.
do 6 let a předškoláčků 4 – 7 let
v Akádě. Rodinná plavání probíhají
ve ST, PÁ a SO od 13, 14, 15 a 16:00.
Aqua-aerobik v PO s Ivou od 17:45
a 18:30 a 19:15, ve ST s Markétou
od 18:00 a 18:45, ve ČT s Pavlou
od 18:00 a 18:45 a v PÁ s Monikou
a Markétou od 18:00, s hlídáním
dětí ve ČT v 9:55 s Markétou. Cvičení
v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou ve ČT 17:15, služby porodní
asistentky. Začátek kurzů plavání je
v týdnu od 2. 1.

RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700, 311 510 541
email: info@rcslunecnice.cz
14. ledna DEN PRO AUTISTI dva
odborné bloky. Od 10:00-13:00
Kuchařka na autismus - jak lze
upravit symptomy autismu pomocí
stravy, GAPS dieta - Gabriela Miková. Od 13:30-17:00 Problémové
chování u dětí s PAS - jak na ně pomocí ABA terapie - Petra Doleželová.
Animování s Animatějem 15. ledna
je určeno pro začátečníky i zkušené
animátory. Respektující výchova
v praxi, středa 18. 1. 18:30-20:30.
Dětský maškarní karneval 29. 1.
od 14:00-17:00 v berounské sokolovně.
Kurz Předporodní přípravy 8. února
18:00-20:00, vede víceprezidentka
asociace porodních asistentek Marie Vnoučková.
Těhotenská jóga
se Sandrou Černou
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Telefon: 777 216 096
email: sandracerna10@gmail.com
Lekce jsou zaměřené na ztišení
a vnímání svých pocitů, sebe a nového života v sobě. Hodina má
dynamickou fázi, střídající se s klidnou fázi, meditaci a relaxaci. Každé
úterý od 17:30 do 18:30 v Yogaway,
Beroun.
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
www.lokomotivaberoun.cz.
Telefon: 311 621 844
email: info@lokomotivaberoun.cz
Informace na recepci Sportcentra
tel. 311 626 950. Otevřeno PO - PÁ
8:00 – 22:00, SO a NE 8:00 – 20:00.
Po vánočních svátcích znovu otevřeno v pondělí 2. ledna 2017. Trvale
snížené ceny na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou.
Přehledy oddílů a akcí pro veřejnost
na webu. Zveme na Novoroční pochod Vojty Náprstka – start pochodu 1. ledna v 9:30 z berounského
náměstí od restaurace Alena, cíl
v restauraci Pod Dračí skálou v Karlštejně, info Ing. Pavla Muchlová tel.
603 575 503.
Vzdělávací centrum BRILANT
www.brilant.net
Telefon: 702 835 036
email: info@brilant.net
Opět otevíráme náš velmi úspěšný
kurz (všichni studenti uspěli): Příprava na přijímací zkoušky na SŠ
a víceletá gymnázia. NOVĚ otevíráme kroužek programování pro žáky
ZŠ i SŠ webové stránky a mobily
(Java, C#, PHP, SQL, HTML, CSS). Jazykové kurzy anglického jazyka (příprava na mezinárodní certifikované
zkoušky - obecná angličtina KET,
PET, FCE, CAE), obchodní angličtina (BEC) a maturitu. Individuální
či skupinová výuka - max. 4 osoby
ve skupině. Doučování matematiky, němčiny, angličtiny, účetnictví,
češtiny a dalších předmětů vyučovaných na základních a středních
školách.
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Usnesení Rady města Beroun ze dne 30. 11. 2016
RM souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic
ve výši 100 000,- Kč u příspěvkové organizace Městské knihovny Beroun. Prostředky
budou použity na krytí odpisů software – Knihovnický systém CLAVIUS – elektronický
katalog Carmen.
RM doporučuje ZM schválit III. úpravu rozpočtu města Beroun na rok 2016 v předloženém znění.
RM doporučuje ZM schválit Rozpočet města Beroun na rok 2017 v radou města upraveném znění.
RM bere na vědomí Zápis č. 5/2016 z jednání komise zdravotnictví a sociálních věcí,
konaného dne 21.11.2016.
RM schvaluje Plán činnosti Komise zdravotnictví a sociálních věcí pro rok 2017.
RM nesouhlasí s poskytnutím finančního příspěvku Lince bezpečí, z.s. Ústavní 95,
Praha 8 – na finanční zabezpečení provozu této sociální služby z rozpočtu města
roku 2016.
RM 1) Souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Beroun v roce 2017 podle návrhu zpracovaného Komisí zdravotnictví a sociálních věcí města Beroun dne 21. 11. 2016. 2) Doporučuje
ZM schválit poskytnutí individuálních dotací nad 50 000 Kč v jednotlivém případě
z rozpočtu města Beroun na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti ve městě Beroun
v roce 2017, podle návrhu Komise zdravotnictví a sociálních věcí města Beroun ze dne
21. 11. 2016, schváleného Radou města Beroun dne 30. 11. 2016, včetně uzavření
veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli. 3) RM souhlasí
s poskytnutím dotace z rozpočtu města na rok 2016 Klubíčku Beroun, o.p.s., ve výši
50.000,- Kč na pořízení stropního systému pro bezpečný přesun imobilních klientů
a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 4) RM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města na rok 2016 CENTRU NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.,
ve výši 16.000,- Kč na nákup 10 signalizačních náramků pro klienty domova a dále
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM bere na vědomí zápis č. 6/2016 ze zasedání Komise pro kulturu a kulturní dotace,
konaného dne 21. 11. 2016.
RM po projednání stanoví odměny pro ředitelku Městské knihovny Beroun za 2. pololetí 2016, v uvedené výši.
RM souhlasí s tím, aby se Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30 zapojila
do projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání výzvy č. 02_16_022
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke Smlouvě o zajišťování provozování systému
stravování pro berounské základní školy zřízené městem ze dne 6. 4. 2007 se společností SCOLAREST – zařízení školního stravování, spol. s r.o., se sídlem Jankovcova
1603/47a, Praha 7 – Holešovice, v předloženém znění.
RM bere na vědomí Zápis č. 11/2016 z jednání komise pro sport a sportovní dotace,
konaného dne 21.11.2016.
RM souhlasí s účastí delegace města na oslavy 25. výročí uzavření partnerské smlouvy
mezi městy Beroun a Goslar konaných v Goslaru ve dnech 8. – 11. prosince 2016
v navrženém složení.

RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce za účelem provozu penzionu pro
důchodce, v budově číslo popisné 111 – objektu k bydlení stojící na pozemku
parcelní číslo st. č. 5961 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1335 m2 v obci
a k.ú. Beroun mezi městem Beroun (jako „půjčitelem“) a Penzionem Domovem
pro důchodce Beroun (jako „vypůjčitelem“), se sídlem Na Parkáně 111, Beroun
– Město, v předloženém znění.
RM bere na vědomí informaci o zpětvzetí žádosti manželů D., na směnu částí
pozemků p.č. 2276/4 , p.č. 1623/1, p.č. 1596/123, p.č. 1596/124 , vše v k.ú.
Beroun.
RM odvolává členy redakční rady Radničního listu: Adélu Felklovou, Mgr. Radku
Papai a Tomáše Brůžka. Rada města Beroun jmenuje nové členy redakční rady Radničního listu: Mgr. Jitku Soukupovou, Mgr. Olgu Chocovou a Natálii Onderkovou.
RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.12.2016 Ing. Alenu Fritschovou vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Městského úřadu Beroun.
RM doporučuje ZM souhlasit s tím, aby byl vklad mimo základní kapitál pro
Parkování Beroun s.r.o. na rok 2017 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti mimo základní kapitál Parkování Beroun s.r.o., ve výši
odpovídající schválenému rozpočtu města Beroun.
RM doporučuje ZM souhlasit s tím, aby byl finanční příspěvek pro Aquapark, a.s.
na rok 2017 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti
mimo základní kapitál Aquapark Beroun, a.s., ve výši odpovídající schválenému
rozpočtu města Beroun.
RM bere na vědomí informaci o podání žaloby o náhradu škody na zdraví, vedené u Okresního soudu v Berouně pod číslem jednacím 6 C 256/2016, na město
Beroun, včetně nesouhlasného písemného vyjádření města Beroun k podané
žalobě.
RM bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ o stavu Městského úřadu Beroun
a souhlasí se zapracováním navrhovaných položek do návrhu rozpočtu na rok 2017.
RM doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím dotací na úhradu ceny ledu na ZS
v Berouně za období srpen až prosinec 2016 takto: 1. TJ KRASO Beroun, U rybníka 12, Beroun ve výši 180 650,00 Kč a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. 2. Centrum zdravých dětí ve výši 165 900,00 Kč a dále
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.3. HC Berounští medvědi
z.s., Na Ostrově 816, Beroun, ve výši 756 325,00 Kč a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM schvaluje program zasedání ZM, které se bude konat v pondělí dne 19.
prosince 2016 od 15.00 hodin v kulturním domě Plzeňka, Plzeňská 83/48, Beroun-Město.

Usnesení Rady města Beroun ze dne 14. 12. 2016
RM bere na vědomí informaci o změně v obsazení funkce velitele Městské policie Beroun od 1. 1. 2017.

RM na vědomí Zápis č. 4/2016 ze zasedání komise výstavby, konaného dne 13. 10.
2016.

RM schvaluje rozšířený program zasedání Zastupitelstva města Beroun, kterése
bude konat v pondělí dne 19. 12. 2016 od 15:00 hodin v kulturním domě
Plzeňka.

RM po projednání doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout podle § 84 odst. 2
písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o názvech
ulic v lokalitě Na Máchovně, Beroun – Město, podle radou města upraveného návrhu.

RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Beroun – Závodí, Komenského 249 přijala věcný dar 340 ks transparentních CD od GZ Media, a.s. se sídlem Tovární
340, Loděnice.

RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20.000,- Kč od společnosti Stillking Features s.r.o., se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Hlubočepy, Praha 5 a s uzavřením
darovací smlouvy mezi městem Beroun, jako obdarovaným a společností Stillking Features s.r.o., se sídlem Kříženeckého náměstí 322/5, Hlubočepy, Praha 5, jako dárcem.

RM po projednání stanoví odměny pro ředitelku Městského kulturního centra
Beroun za 2. pololetí 2016 v uvedené výši a souhlasí s jejich vyplacením.

RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o pronájmu a provozování vodohospodářského majetku v městské části Zdejcina č. 0270/2013/NAJ/OMI ze dne
23. 5. 2013, ve znění dodatku č. 1 č. 0010/2016/NAJ/OMI ze dne 18. 1. 2016 se
společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255, Beroun,v
předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemku v k.ú.
Beroun p.č. 6780 o výměře 7 m2 z vlastnictví města Beroun do vlastnictví společnosti
Hrnčířská Beroun s.r.o., se sídlem Hrnčířská 642, Beroun-Město, za cenu dle znaleckého posudku č. 603-4031-2016 ze dne 6. 10. 2016 ve výši 19.040,- Kč a s uzavřením
kupní smlouvy mezi městem Beroun jako prodávajícím a společností Hrnčířská Beroun s.r.o., jako kupujícím.
RM doporučuje ZM souhlasit se zveřejněním záměru prodat bytovou jednotku
č. 184/10 v domě čp. 184 na parcele st. 572/1 v obci Beroun, část obce Beroun – Město s podílem o velikosti 51/812 na společných částech budovy čp.
184 a na pozemku st. 572/1 (o výměře 1200 m2, zastavěná plocha a nádvoří),
vše v obci Beroun, k.ú. Beroun, formou předkupního práva dle § 1187 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, nájemci bytové jednotky panu E. P., za celkovou
kupní cenu 244.275,-Kč.

www.mesto-beroun.cz

RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o výpůjčce“ s Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, Praha 2, v předloženém znění.
1. RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Systematické vzdělávání
a rozvoj města Beroun“ - klíčová aktivita 3 – vzdělávání zaměstnanců a souhlasí
s případným zapracováním změn vzešlých z kontroly zprostředkovatele dotace.
2. RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude zároveň plnit funkci komise
pro otevírání obálek.
RM doporučuje ZM: 1. Souhlasit s prodejem pozemků p.č. 1580/6 a p.č.
1587/12 v k.ú. Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví pana J. N.
za celkovou kupní cenu 3.861.000 Kč a s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun jako prodávajícím a panem J. N. jako kupujícím. 2. Nesouhlasit
s prodejem pozemků p.č. 1580/6 a p.č. 1587/12 v k.ú. Beroun z vlastnictví
města Beroun do vlastnictví paní I. K. za celkovou kupní cenu 2.000.000 Kč
a s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun jako prodávajícím a paní I.
K. jako kupující. 3. Nesouhlasit s prodejem pozemků p.č. 1580/6 a p.č. 1587/12
v k.ú. Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví pana P. Š. za celkovou
kupní cenu 1.000.000 Kč a s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun
jako prodávajícím a panem P. Š. jako kupujícím.
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RM souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 0127/2010/
VYP/MM ze dne 22. 1. 2010 na dva nebytové prostory mezi městem Beroun jako
půjčitelem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun, se sídlem Na Parkáně
111, Beroun – Město, jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
1. RM souhlasí s uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu ev. č. 0183/2014/
NAJ/OMI ze dne 28. 4. 2014 na pronájem části pozemku st. 1349/1 o výměře 124
m2 v k.ú. Beroun mezi městem Beroun jako pronajímatelem a paní S. T. jako
nájemcem, ke dni 31. 12. 2016. 2. RM souhlasí s pronájmem části pozemku st.
1349/1 o výměře 124 m2 v k.ú. Beroun za cenu 20,- Kč/m2/rok a s uzavřením
smlouvy o nájmu na pronájem této části pozemku mezi městem Beroun jako
pronajímatelem a manželi P. a E. D. jako nájemci, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní dobou.
RM souhlasí s uzavřením dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů podle § 8, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů mezi městem Beroun a panem P. H. v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku st. 4258/3
v k.ú. Beroun, podle předloženého zákresu.
RM souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy č. 7721006829 na rok 2017 ohledně
pojištění majetku města Beroun s pojišťovnou Kooperativa a.s., Vienna Insurance
Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, v předloženém znění.
1. RM bere na vědomí předložené nové a urgované žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun a Zápis
č. 7/2016 ze zasedání komise bytové,konané dne 10. 11. 2016. 2. RM stanovuje
pro byty v domě Talichova č.p. 767, Beroun maximální počet osob v nájemcově domácnosti, který lze považovat za přiměřený velikosti bytu a který nebrání
tomu, aby všechny osoby mohly v bytě žít v obvyklých pohodlných a hygienicky
vyhovujících podmínkách takto: pro byt o velikosti 1 + kk - max. 2 osoby, pro byt
o velikosti 2 + kk - max. 4 osoby, pro byt o velikosti 2 + kk (nad 70 m²) - max. 5
osob. 3. Výjimky nad rámec stanoveného maximálního počtu osob v nájemcově
domácnosti může schválit rada města na návrh komise bytové v případech hodných zvláštního zřetele u rodin s nezletilými dětmi.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.VPI/PH/2016/138 mezi městem Beroun, jako stavebníkem a společností
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem: Praha 3, Olšanská 2681,
jako vlastníkem sítě elektronických komunikací, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na akci „ Kontejnery pro mobilní hrazení
- PPO“ s firmou P&S, akciová společnost, se sídlem Na Pankráci 1003/53, Praha 4,
v předloženém znění, a to pouze v případě schválení zmíněné položky v rozpočtu
města na rok 2017 zastupitelstvem města.

RM vydává Dodatek č. 2 k Pravidlům pro vydávání parkovacích karet ze
dne 19. 12. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2016, v předloženém
znění.
RM s ohledem na nařízení města Beroun č. 5/2011, ve znění nařízení č. 8/2011,
č. 10/2011, č. 2/2012 a č. 5/2016 o vymezení oblastí placeného stání motorových vozidel a na Pravidla pro vydávání parkovacích karet vydaných Radou města Beroun schvaluje s platností od 1. 1. 2017 ceny placeného stání silničních
motorových vozidel na místních komunikacích nebo jejich úsecích v členění
do vymezených oblastí města, v předloženém znění.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí
podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v
platném znění, spolku Modrej Beroun o.s., se sídlem Prof. Urbana 1454/16,
Beroun-Město, od 22.00 hod. do 23.00 hod. dne 17. 6. 2016 pro akci 6. Modrej Beroun 2017 – celodenní hudební přehlídka a pro akci 30. klubový večer
Modrýho Berouna dne 5. 7. 2017 s místem konání obou akcí v areálu Pivovaru
Berounský medvěd, Tyršova 135, Beroun-Město a nepovoluje výjimky od 22.00
hod. do 23.00 hod. pro akce 28. klubový večer Modrýho Berouna dne 3. 5.
2017, 29. klubový večer Modrýho Berouna dne 7. 6. 2017, 31. klubový večer
Modrýho Berouna dne 3. 8. 2017 a 32. klubový večer Modrýho Berouna dne
6. 9. 2017.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí
podle Obecně závazné vyhlášky č.11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, Haně Mayerové, se sídlem Tyršova 135, Beroun-Město, dne 9. 6. 2017
od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro koncert skupiny BRUTUS v areálu Pivovaru
Berounský medvěd, Tyršova 135, Beroun-Město, a nepovoluje výjimku pro tuto
akci od 23.00 hod. do 24.00 hod.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských zařízení
podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, Miroslavu Mikulovi, se sídlem Lhotka u Berouna 12, Chyňava, pro
hostinskou činnost v provozovně Sport Bar HOMOLKA, Třída Míru 1462, BerounMěsto, ve dnech pátek a sobota do 03.00 hod. následujícího dne od 1. 1. 2017
do 31. 12. 2017.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná
verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí 68.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy
ulic Mařákova, Mošnova – Beroun Závodí“ mezi městem Beroun a společností
ROBSTAV stavby k.s., Pražská 483, Pražské předměstí, Písek, v předloženém znění.
RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od 1.1.2017 Ing. Miloslava Ureše vedoucím odboru majetku a investic Městského
úřadu Beroun.

Den
otevřených dveří
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Středa 11. 12.00
1. 2017
– 16.30 hod.
12:00 - 16:30
Středa 11. 1. 2017
12.00 – 16.30 hod.

RM bere na vědomí informaci o podání žaloby o určení vlastnického práva k části
pozemku p.č. 1226/1 o výměře 256 m2 a části pozemku p.č. 2255/1 o výměře 3
m2, v katastrálním území Beroun, obci Beroun, zapsaných na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, vedené
u Okresního soudu v Berouně pod číslem jednacím 6 C 314/2016, na město Beroun, včetně nesouhlasného písemného vyjádření města Beroun k podané žalobě.

Středa 23. 11. 2016

RM bere na vědomí rozsudek Nejvyššího soudu České republiky č.j. 25 Cdo
5758/2015-94 ze dne 20. října 2016, kterým bylo zamítnuto dovolání žalobce
M. E. proti rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 25 Co 192/2015-65, kterým byl
potvrzen rozsudek Okresního soudu v Berouně č.j. 105 C 44/2014-43, kterým
byl návrh žalobce, aby žalovanému městu Beroun bylo uloženo zaplatit žalobci
120.000 Kč, zamítnut.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 1 173 700,- Kč od společnosti AVE
Kladno s.r.o, se sídlem Kladno – Rozdělov, Smečenská 381 a s uzavřením darovací
smlouvy mezi městem Beroun, jako obdarovaným a společností AVE Kladno s.r.o,
se sídlem Kladno – Rozdělov, Smečenská 381, jako dárcem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem
Beroun a JUDr. Drahomírem Korčekem, advokátem, pracoviště advokátní kanceláře Beroun, Talichova 807, v předloženém znění.
1. RM souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. 0399/2012/
NAJ/OMI ze dne 31. 10. 2012 mezi městem Beroun jako pronajímatelem a Parkováním Beroun s.r.o., se sídlem Politických vězňů 1940, Beroun-Město, jako nájemcem, v předloženém znění. 2. RM souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy mezi
městem Beroun jako příkazcem a Parkováním Beroun s.r.o., se sídlem Politických
vězňů 1940, Beroun-Město, jako příkazníkem, v radou města upraveném znění.

www.mesto-beroun.cz



Přijďte se podívat a přesvědčit
se na vlastní oči



Prohlédnout si prostory
a vybavení školy



Zeptat se učitelů, studentů
na studium a vše, co vás zajímá



Vyzkoušet si resuscitaci
v rámci prezentace první pomoci



Teprve poté správně rozhodnout o své budoucnosti…



Návštěvu školy lze telefonicky
domluvit i v jiném termínu.

VE ŠKOLNÍM ROCE
2017/2018
Otevíráme:
MATURITNÍ STUDIJNÍ OBORY



STIPENDIUM pro každého žáka (oboru ZA)



JISTOTA PRÁCE – žádanost absolventů
na trhu práce



Praxe v moderních zdravotnických
a sociálních zařízeních



Výuka odborných předmětů v cizím jazyce



Individuální přístup, vstřícní učitelé, rodinné prostředí

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT-

denní a dálková forma
studia


SOCIÁLNÍ ČINNOST

Tříleté denní studium ukončené
závěrečnou zkouškou


OŠETŘOVATEL

Kontakty:

Mládeže 1102, 266 01
Beroun Tel.: 311 623 527

e-mail:
sekretariat@szsberoun.cz
reditelka@szsberoun.cz

www.szsberoun.cz
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Akce pro seniory
5.
6.
7.
10.
17.
18.
19.

Varování! F63 – špatná sázka

V České republice je odhadem 100 tisíc gamblerů a pro
200 tisíc lidí znamená hráčství potenciální nebezpečí

F

63.0 je kódové označení patologického hráčství v mezinárodní klasifikaci nemocí
a zároveň je to zkrácený název
projektu, který od roku 2016 realizuje Magdaléna, o. p. s. spolu
s dalšími neziskovými organizacemi zaměřenými na léčbu závislostí ve Středočeském kraji,
ProstorPlus, o. p. s., Laxus, z. ú.
a Semiramis, o. s.
Projekt realizovaný Magdalé-

Vydejte se do světa
na zkušenou

P

od tímto titulkem jsme zveřejnili v prosincovém čísle
Radničního listu článek o aktivitách Rotary klubu Beroun, který
mimo jiné organizuje dlouhodobé zahraniční pobyty pro mladé
lidi. Pro všechny, kteří mají zájem
poznat život v jiných zemích a zároveň se zdokonalit ve znalosti
příslušného jazyka, uvádíme aktuální kontakt, kam se mohou
v případě zájmu obrátit a získat
potřebné informace. n
Kontakty:
petra@montessori-beroun.cz
www.rotary2240youthexchange.org

nou se zaměřuje na zformování
stabilní, udržitelné a kvalifikované sítě ambulantních pracovišť pro gamblery a jejich blízké
ve Středočeském kraji a na vzdělávání odborníků v pomáhajících
profesích ohledně prevence, rozpoznání a možností léčby tohoto
duševního onemocnění.
Ambulance jsou první nárazovou službou, kde odborný personál provede základní diagnostiku
a pomůže klientovi v orientaci
v jeho problému, případně zahájí
samotnou léčbu.
Součástí projektu je i aktivní
vyhledávání potenciálních klientů
v jejich přirozeném prostředí –
barech a hernách. Tam docházejí
terénní pracovníci zmíněných organizací a zprostředkovávají ohroženým osobám adresář pomoci.
Zároveň zmíněné organizace
poskytují interaktivní semináře zaměřené na prevenci a rozpoznání
problémového hraní učitelům, pracovníkům úřadů a dalším odborníkům, kteří se s problémem hraní
mohou setkat, ale sami nemají odborné nebo časové kapacity na jeho
řešení. Více na www.f63.cz.
Johana Růžková n

Vyšel katalog poskytovatelů sociálních
služeb a doplňkových programů

M

ěsto vydalo v závěru roku
2016 aktualizovaný katalog poskytovatelů sociálních
služeb a doplňkových programů pro občany Berouna.
Součástí katalogu je i nabídka
masérských,
pedikérských
a kadeřnických služeb - služby
do domu. Katalog vyšel v nákla-

du pět tisíc výtisků a zájemci si
ho mohou vyzvednout v městském informačním centru, v odboru sociálních věcí a zdravotnictví Pod Kaplankou 21 nebo
u poskytovatelů sociálních
služeb. V elektronické podobě
je k dispozici na www.mesto-beroun v sekci sociální služby. n

23.
25.
26.
28.
Leden

Nový model pečovatelské služby i v Berouně

K

omunitní centrum Petrklíč,
z.s. realizuje v deseti regionech České republiky s podporou
Evropského sociálního fondu sociální inovaci 3S, která představuje
nový model poskytování pečovatelské služby. Území města Berouna bylo do tohoto inovačního programu rovněž zařazeno a zájemci
o pečovatelskou službu tak mají
na výběr mezi tradičním a inovativním modelem.
O  pečovatelskou službu v inovačním modelu 3S lze požádat
na telefonním čísle 608 433 252.
Koordinátor služby si se zájemcem
o službu nebo jeho rodinnými příslušníky sjedná bezplatnou schůzku přímo v Berouně a podrobně
vysvětlí způsob poskytování služby. Cena je nastavena v souladu
s platnou legislativou a nepřevyšuje cenu služby poskytované

v tradičním modelu. Více informací na www.petrklice.cz. Anna Simaková, regionální koordinátor n

Jubilea v lednu
n Dne 6. ledna oslaví paní Marie
Lehká 87 let, 16. ledna oslaví 85.
narozeniny paní Kristina Paterová
a 26. ledna si své životní výročí 92
let připomene pan Bohuslav Vrba.
Všem oslavencům přeje hodně zdraví Klub důchodců Beroun.
n Dne 19. ledna oslaví 80. narozeniny paní Božena Prošková. Hodně
štěstí a spokojenosti do dalších let
jí přejí dcera Květa a synové Luboš
a Libor s rodinami.
n K přáním všem jubilantům se
připojuje i vedení města a redakce
Radničního listu. n

Zubní pohotovost

Katalog
poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů
pro občany města Beroun

2017
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n 1. 1. 2017 MUDr. Laštovičková Václava, Komárov, Buzulucká
480, tel.: 311 572 765
n 7. - 8. 1. MUDr. Navrátil Tomáš,
Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.:
311 610 225
n 14. - 15. 1. MUDr. Neužil Miloslav,
Cerhovice 175, tel.: 311 577 559
n 21. - 22. 1. MUDr. Joukl Jan,
Králův Dvůr, Průmyslová 614, tel.:
724 275 395
n 28. - 29. 1. MUDr. Zaytsev Dmitry, Beroun, Havlíčkova 1732/3,
tel.: 727 836 818
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin
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Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně.odlesk
Přehled
poskytovatelů
je
také k bydlení
dispozici
na webových
stránkách
www.mesto-beroun.cz.
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Topinkování
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Tříkrálové hudební vystoupení harmonikáře Richarda Marinova
PÁ
14:30
Domov seniorů TGM
Milosrdný samaritán - povídání s p. Krynským kazatelem adventistů
SO
9:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér na téma - Imobilizační syndrom se studenty SZŠ
ÚT
10:00
Domov seniorů TGM
Křeslo pro hosta - Tradice a budoucnost pekáren v Berouně
ÚT
14:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér - Představení oboru Truhlář SOŠ a SOU Beroun
ST
10:00
Domov seniorů TGM
Společenská hra Bingo
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Pracovní dílna na oddělení Domova se zvláštním režimem
PO
15:00
Domov seniorů TGM
ZAKOPAT HŘIVNU - povídaní s panem farářem Vymětalem
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Procházka Prahou s Karlem Hašlerem - hudební vystoupení s K. Šedivým
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Ukázka výcviku psů z kynologického klubu pod vedením p. Čermáka
SO
9:00
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 7:00 - 19:00

strach
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dluhy
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Letošní rok je rokem grafiky

Spolek sv. Ludmily

Výstava grafických prací “Malé formáty” zahájí novou
sezónu v Městské galerii Beroun

Hájkova kronika znovu
vyšla v roce 2016

P

Většinu zpráv o starších
českých dějinách máme
z kronik a legend, což je případ i sv. Ludmily. Nemusí se jednat vždy o nejpřesnější zprávy, například u legend platí pravidlo, že čím větší doba dělí
samotný text od úmrtí světce, tím více se v legendě objevuje zázraků.
Jedním z kronikářů, kteří se podíleli i na našem současném historickém povědomí, byl Václav Hájek z Libočan, který žil v 16. století a působil
na tetínské faře, tedy zde na Berounsku. Václav Hájek z Libočan je autorem
Kroniky české. Specifikum této kroniky je, že se poměrně obšírně a velice
detailně věnuje nejstarším českým dějinám, tedy pradávným slovanským
kmenovým vládcům a následně knížatům.
Hájkova kronika byla v povědomí českého lidu po dlouhá staletí. Někteří
historici z ní čerpali a považovali ji za hodnověrný zdroj, například jezuitský
historik Bohuslav Balbín. V období osvícenství se historici pokoušeli kroniku „překonat“ a fakta uvést na pravou míru. Hájek si od osvícence Gelasia
Dobnera vysloužil pojmenování jako „sedmilhář“ nebo „nactiutrhač“.

rvní letošní výstavu v berounské galerii připravilo Sdružení českých umělců grafiků Hollar.
Toto sdružení patří k nejstarším
a zároveň nejvýznamnějším umě-

leckým sdružením. Vzniklo v roce
1917 a po celou dobu své existence se významnou měrou podílelo
na formování české kultury. Podporovalo rozvoj volné umělecké
grafiky a kresby. Do svého názvu
si dalo jméno slavného českého
rytce Václava Hollara.
U  zrodu sdružení stál známý
grafik F. F. Šimon, ke kterému se
připojili další významní umělci jako např. M. Švabinský, F.
Kupka, Z. Braunerová. F. Bílek
a další. Sdružení vyvíjelo bohatou výstavní a publikační činnost
od svého vzniku až do počátku
70. let. Tehdy byla jeho činnost

zastavena a k jejímu obnovení došlo až v roce 1990. Od roku 1995
byl předsedou sdružení známý
grafik Vladimír Suchánek. V současné době, kdy má Hollar více
než 170 členů - známých českých
grafiků, teoretiků a tiskařů včetně
nejmladší generace - je jeho předsedou Ing. Pavel Piekar.
V letošním roce oslaví SČUG
Hollar sté výročí od svého založení.
2017 je rokem jubilejním a je vyhlášen Rokem grafiky. V tomto roce se
budou konat desítky výstav mimo
Galerii Hollar v Praze a první z těchto výstav budou právě Malé formáty v Městské galerii Beroun od 6.
ledna do 10. února. Představí se
zde drobné grafické práce nejrůznějších grafických technik a témat
od současných členů Hollaru.
Vystavené práce jsou limitovány
pouze formátem grafiky (maximální rozměr 210 x 297 mm). Mezi
vystavujícími budou zastoupeni
Antonín Odehnal, Alena Laufrová,
Kateřina Kvítečková, Martin Velíšek, Zbyněk Hraba, Pavel Piekar,
Vladimír Suchánek, Karel Demel
a další. Budou zde vystavena i díla
oceněná v rámci XXII. Festivalu
komorní grafiky, Cenou Nadace
Hollar a Cenou Spolku sběratelů
a přátel exlibris. Jana Forejtová n

Komentované prohlídky
se Zdenou Polívkovou
n 25. ledna od 11:00
n 27. ledna od 12:30
Součástí komentovaných prohlídek výstavy „Malé formáty“
v podání výtvarnice Zdeny Polívkové bude i povídání o grafice
a různých grafických technikách.
Akce jsou určeny pro školy i pro
veřejnost. n

Konference o Václavu Hájkovi z Libočan na Tetíně
V době osvícenství se pro historickou mystifikaci vžil termín „hájkování“. To však byly názory vědců, které veřejnost příliš nezasáhly. Výjevy
z Hájkovy kroniky se staly inspirací mnoha uměleckých děl. Již v roce 1819
začala vycházet Hájkova kronika na pokračování.
Nejnovější vydání této kroniky vyšlo v roce 2016 a jejím editorem je
pracovník Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky Jan Linka.
Pod taktovkou pana Linky se bude konat v roce 2017 listopadová konference o Václavu Hájkovi z Libočan, která se uskuteční na Tetíně, a nezapomene ani na prozkoumání života sv. Ludmily v Hájkově kronice. n

Letem světem na švédské ostrovy
Cestovatelská beseda v čítárně berounského
„íčka“ s Pavlem Čápem již 18. ledna od 17:30

K

dyž ustoupil pevninský
ledovec ze severní Evropy
a Baltské moře opět rozmrzlo,
vynořily se nad jeho hladinu
četné ostrovy. Z první šestice
těch největších má Švédsko
hned dva - Gotland a Öland.
Jsou plné přírodních
krás a zajímavostí,
mají bohatou historii a to nejen tu pravěkou.
Chcete vědět jak
vysoká je nejvyš-

ší hora Gotlandu či zda jsou
na Ölandu v trolím lese trolové?
Nebo co to jsou rauky a čemu
se říká naháč? To vše se dozvíte
na další cestovatelské besedě
18. ledna,“ zve všechny zájemce sám autor Pavel Čáp. n

Plán výstav v Městské galerii Beroun 2017
6. 1. - 10. 2.

SČUG Hollar

15. 2. - 17. 3.

Jiří Šmejkal

22. 3. - 28. 4.

Talent

3. 5. - 26. 5.

Iva Hüttnerová

31. 5. - 30. 6.

Eva Vintrová a Jana Vintrová

7. 7. - 4. 8.

Adam Jílek

9. 8. - 10. 9.

Květa Makovská

13. 9. - 13. 10.

Jiří Kreissl

18. 10. - 16. 11.

Zuzana Svobodová

21. 11. – 29. 12.

Salon berounských výtvarníků

www.mesto-beroun.cz
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Titul Dobrovolník Středočeského kraje
2016 putuje do Berouna

V

úterý 29. listopadu převzala Ladislava
Spurná z rukou
krajského radního Jana Skopečka pamětní list,
plaketu a věcný
dar jako ocenění
za svoji dlouholetou dobrovolnickou činnost v oblasti sportovního
vyžití dětí a mládeže. Paní Ladislava
Spurná byla oceněna titulem Dobrovolník Středočeského kraje 2016.

Více jak 30 let věnuje veškerý svůj
volný čas dětem,
nyní ve sportovním oddíle ELÁN
sport
Beroun.
Ve svých hodinách
zábavnou formou
vede děti k lásce
ke sportu a pohybovým aktivitám.
Paní Spurné gratulujeme a doufáme, že ještě dlouho bude dětem
přinášet radost v tělocvičně.
Hana Ježková n

Dětské příběhy z hlíny
v Muzeu berounské keramiky

S

Mistrovství ČR v taekwondu ITF

O

víkendu 12. – 13. listopadu
proběhl v brněnské městské
sportovní hale Vodova vrchol závodní sezóny - Mistrovství České republiky v taekwondu ITF.
Do Brna zamířilo rekordních 491
závodníků z 28 taekwondo škol
z celé České republiky. I  přes
obrovskou konkurenci se všem
našim závodníkům podařilo předvést skvělé výkony a získat pro
naši školu Ge-Baek Hosin Sool
největší počet medailí. Za to jim
všem gratulujeme.
Ivana Sahulová získala jednu
stříbrnou medaili ze sportovního
boje a jednu zlatou medaili ze silového přerážení jednotlivců. David

Sahula vybojoval bronzovou medaili v kategorii sportovního boje
jednotlivců. Eliška Fuxová získala
dvě bronzové medaile v kategorii
jednotlivců a tři bronzové v kategorii týmů za speciální techniky,
sportovní boj a technické sestavy.
Aneta Poklopová n
Tréninky Taekwon-Do :
každou středu od 15:00 do 16:30
vedoucí: Tomáš Komrska IV. dan;
tel.: 737 803 795
František Tůma I. dan;
tel.: 602 625 318
Více informací o naší škole GeBaek Hosin Sool www.tkd.cz
nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@tkd.cz

oučástí programu domácího
vzdělávání, který pro děti
z Berouna a okolí připravuje lektorka Mgr. Pavlína Kořínková, je
pravidelná
práce s hlínou.
Díky
skvělé spolupráci s lektorkou
Ivanou
Kapounovou se jí daří v dílně Muzea berounské keramiky prohlubovat témata, kterými děti právě
procházejí.
Považuje za velmi cenné, že

děti mají možnost doslova dotknout se příběhů vlastníma rukama. A tak není divu, že se dětem
po návštěvě Tetína tak výstižně podařilo vtisknout do hlíny
podobu průčelí kostela
Sv. Ludmily.
Lektorka
věří, že je to pravý způsob, jak
s dětmi pronikat do příběhů dávné minulosti a probudit v nich
upřímný zájem o místo, ve kterém
žijí. Jana Beránková n

Název projektu „Systematické vzdělávání a rozvoj města
Beroun“
Reg. číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002941
Termín realizace: 1.12.2016 - 1.12.2018
Hlavním cílem projektu je zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení města
Beroun. Naplňování cíle je rozděleno do tří klíčových aktivit.

Klíčová aktivita 1 – Příprava, organizace a vyhodnocení projektu

-

administrativní řízení projektu
Klíčová aktivita 2 – Vytvoření Programu rozvoje obce (3/2017 – 10/2017)
Cílem

této

aktivity

je

vytvoření

nového

strategického

dokumentu,

jehož

prostřednictvím bude možné nastavit strategické řízení obce. Na jeho tvorbě a
aplikaci se vedle externího zpracovatele budou podílet zaměstnanci MěÚ a zástupci
ze strany široké veřejnosti.
Klíčová aktivita 3 – Vzdělávání zaměstnanců (3/2017 – 12/2018)
Cílem této aktivity je odborný rozvoj cílové skupiny (zaměstnanců MěÚ) a získání
znalostí v oblasti legislativy, komunikačních dovedností a odborných znalostí.
Vedoucí zaměstnanci budou dále proškoleni v kurzech zaměřených na rozvoj
manažerských schopností.

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operační program
Zaměstnanost 2014 -2020.

www.mesto-beroun.cz
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Plavci mají za sebou vrchol sezóny

V Trutnově, Mladé Boleslavi a Kopřivnici bojovali členové plaveckého oddílu TJ
Lokomotiva o medaile v žákovských kategoriích

D

o Trutnova na Mistrovství České republiky dvanáctiletých
vyrazili pod vedením Anety Pokorné
čtyři berounští plavci: Marek Kindl,
Jakub Prošek, Jiří Sabo a Petr Pavlis. Nejlépe si vedl Marek Kindl, který obsadil 4. místo na 100 m prsa
a 5. místo na 200 m prsa.

Třináctiletí plavci měli své mistrovské soutěže v Mladé Boleslavi.
Svěřencům trenérů Simony Pokorné a Vladimíra Seemana tentokrát
chybělo trochu pomyslného sportovního štěstí. Dvěma bronzovými
kovy na 200 m prsa a 400 m polohový závod se ozdobil Tomáš Míka,

Krosaři se na golfovém
hřišti topili v bahně
Poslední mistrovské tituly v atletice se rozdávaly
19. listopadu v pražském Motole

Bahnitý terén čekal účastníky
šampionátu v přespolním běhu
v Praze Motole. Běžci v něm
nejen klouzali, ale i padali
především v ostrých zatáčkách
a dlouhých sebězích. Málokdo
doběhl do cíle bez pádu. Z berounského atletického oddílu
se závodů zúčastnila početná
výprava.
V kategorii mladších žáků,
které čekala trať dlouhá dva
kilometry, doběhl na 32. místě
Michal Smetana (7:54) a na 51.
místě Oliver Sobotka (8:30).
V mladších žákyních reprezentovala berounskou atletiku Natálie Krubová, která na stejné
trati zaběhla čas 8:27 a skončila na pěkném 27. místě.
Starší žáci běželi již tři kilometry a tady se nejlépe vedlo
Vojtěchu Dryákovi, který doběhl
na vynikajícím 5. místě (10:04)
a na medaili mu chybělo pouhých šest sekund. Zopakoval tak
svůj výkon z loňského roku. On-

dřej Hofmann doběhl ve stejné
kategorii jako 32. (11:04). Žákyně Anežka Petriláková v těžkém
terénu závod nedokončila.
Také dorostenky čekala tříkilometrová trať a na té se z berounských barev nejvíce dařilo
Simoně Šamanové, která doklouzala do cíle na skvělém 8. místě
(11:27). Za ní na 13. místě doběhla Anita Žáková (12:06) a do třicítky se ještě vešla Klára Stýblová
(12:43). Stříbro v kategorii dorostenek brala její sestra Bára Stýblová, odchovankyně berounské atletiky, která v současnosti obléká
dres AC Tepo Kladno.
Mezi juniorkami se na trati
dlouhé čtyři kilometry statečně
prala Johanka Šafránková, která dorazila do cíle na krásném
11. místě v čase 16:49.
Všem účastníkům běhu
za sportovní výkony v těžkých
podmínkách gratulujeme.
Jitka Šafránková
foto Vladimír Veselý n

v dalších disciplínách na 100 m
prsa a 100 m a 200m polohový
závod se umístil v první desítce.
Tadeáši Nelibovi o kousek uniklo třetí místo na 200 m motýlek
a musel se spokojit s nepopulární
bramborovou medailí. Do 10. místa dohmátl v disciplínách 400 m
a 1500 m volný způsob, 100 m motýlek a 400 m polohový závod. Také
Lukáš Uxa do poslední chvíle bojoval o bronz na 100 m prsa, nakonec to ale bylo rovněž nepopulární
4. místo.
Trojici plavců doplnil Jakub
Cihlář ve štafetě na 4x50 m polohový závod a v těžké konkurenci
pomohl berounskému týmu v mladoboleslavském bazénu k výbornému 5. místu.
Věková kategorie 14letých změřila své síly v plaveckém bazénu
v Kopřivnici. David Ludvík se stal
mistrem republiky na 200 m znak,
bronz získal na 1500 m volný způsob, k němu přidal tři čtvrtá místa
na 400 m volný způsob, 100 m znak
a 400 m polohový závod a 5. místo
na 200 m polohový závod. Jindřiška
Zajacová skončila osmá na 200 m
motýlek a osobní rekord na 100 m
motýlek jí zajistil 11. místo. Jan Holeček si po diskvalifikaci na 200 m
prsa udělal alespoň osobní rekord
na 400 m polohový závod. (lobe) n

n David Ludvík se stal mistrem

republiky na 200 m znak.

n Tomáš Míka vybojoval v Mladé

Boleslavi bronz na 200 m prsa
a 400 m polohový závod.

Plavecké medaile ze Zlína

M

artin Dřevínek, Tomáš
Ludvík, Dušan Miko, Matěj Pošmourný, Tobiáš Trnka
a Filip Zeman reprezentovali
svůj mateřských plavecký oddíl
TJ Lokomotiva Beroun koncem
listopadu ve Zlíně, který byl další
zastávkou závodů Českého poháru. V mezinárodní konkurenci
si Tomáš Ludvík doplaval pro tři
stříbrné medaile na 1500 m volný způsob, 200 m znak a 200 m
polohový závod a dva bronzové
kovy na 400 m polohový závod
a 100 m znak. Dušan Miko přidal
skvělé 5. místo na trati 100 m znak
a 9. místo na 400 m volný způsob.
Filip Zeman na 200 m motýlek
a Matěj Pošmourný na 100 m mo-

týlek shodně vybojovali výborná
osmá místa. (lobe) n

K

oncem listopadu proběhlo
v Liberci slavnostní vyhlášení
sportovců České triatlonové asociace za rok 2016. „Velmi rád jsem si
převzal, po skvělé sezoně, medaili
a diplom za 1. místo v kategorii
M50 - 59. Nejvíce
mě však potěšilo
setkání s přáteli
jak z terénního tak
silničního triatlonu
a všichni jsme měli
co slavit a šli spát
dlouho po půlnoci,“
okomentoval akci
František Bulava. n
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