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Program švýcarsko-české spolupráce
po deseti letech úspěšně končí

Berounská „Veřejná doprava pro všechny“ byla jedním z 38 podpořených projektů

V

edoucí Kanceláře Programu
švýcarsko-české spolupráce Sophie Delessert 21. dubna navštívila

ní a ekonomické rozdíly v rozšiřující
se Evropě, po deseti letech končí.
V jeho rámci bylo v České republi-

a české koruny podařilo v Berouně
vybudovat nejen nový autobusový
terminál, ale také další doplňkové
aktivity. Těší mě i zprávy o dalších
plánovaných akcí na zvyšování mobility a zajištění parkovacích míst,“
zhodnotila projekt Sophie Delessert, která do Berouna přijela vlakem v doprovodu zástupců ministerstev financí a životního prostředí.
Realizace projektu Veřejná
doprava pro všechny, která byla
zahájena v roce 2015, zahrnovala
vedle výstavby nového autobusového nádraží také revitalizaci starého
autobusové nádraží, bikeboxy pro
bezpečné uložení kol, cestu pro
nevidomé chodce z nádraží na Husovo náměstí včetně akustických
majáčků na autobusových zastávkách, elektronické tabule s odjezdy

vlaků a autobusů, nové označníky
zastávek MHD, parkovací plochy
k bytovému domu u nádraží, herní
prvky pro dětské cestující a knihobudku. Celková investice byla 74,7
milionu korun.
„Beroun nemá mnoho ploch
k vybudování nové infrastruktury. Nový terminál je součástí
dopravního řešení v celé aglomeraci, na nějž by měly navázat další
projekty – nové parkoviště P+R
v lokalitě Na Podole, výstavba jižního obchvatu a v neposlední řadě
i připravované řešení integrované
dopravy Praha – Beroun – Hořovice. Od ledna 2018 by tak mělo být
možné cestovat na jednu jízdenku
vlakem, autobusem i pražským
metrem,“ připomněl berounský
starosta Ivan Kůs. n

n Starosta Berouna Ivan Kůs s vedoucí Kanceláře Programu švýcarsko-české spolupráce Sophií Delessert před berounským nádražím.

Beroun. Jménem švýcarské vlády
zde oficiálně ukončila projekt Veřejná doprava pro všechny a poblahopřála celému berounskému týmu
k jeho úspěšné realizaci.
Program švýcarsko-české spolupráce, jehož cílem je snižovat sociál-

ce realizováno 38 projektů za 2,6
miliardy korun. Berounský projekt
byl jednou ze šesti investičních akcí
z oblasti veřejné dopravy, na něž
Švýcaři uvolnili 708 milionů korun.
„Jsem velmi ráda, že se díky příznivému kurzu švýcarského franku

Parkovací karty pro obyvatele
Zavadilky a Jarova

P

o úplné uzavírce mostu na Zavadilku, která je plánována
od 3. června do 3. října, budou mít
obyvatelé této městské části a lidé
bydlící na Jarově možnost zdarma
parkovat na parkovišti P + R u autobusového nádraží. „Od 9. do 31.
května si mohou zájemci vyzvednout parkovací kartu v budově policie v Tyršově ulici v Berouně, a to
vždy v pondělí a ve středu od 9:00
do 12:00 a od 13:00 do 17:00,“
informoval místostarosta Michal
Mišina.
Řidiči obdrží parkovací kartu
na základě vyplněné žádosti, před-
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ložení malého technického průkazu, občanského průkazu a zaplacení vratné zálohy ve výši 100 korun.
„Po skončení akce dostanou
řidiči zálohu zpět, pokud ve stanoveném termínu vrátí nepoškozenou kartu v pokladně v přízemí
budovy radnice. Termín pro vrácení karet zveřejníme v říjnovém
Radničním listu a na webu města,“ připomněl Mišina.
Formulář žádosti bude k dispozici na webu města v sekci Parkovací karty a v tištěné podobě
ve v kanceláři, kde se budou karty
vydávat. n

n Berounský aquapark oslavil v dubnu 10. výročí otevření a pro

své návštěvníky připravil spoustu her a soutěží. Největší atrakcí
byl aquazorbing, zájemci mohli vyzkoušet střílení z vodních pistolí a fronta se tvořila také u balonkové dílny. „Vedle investic do
modernizace technologií úpravy vody a snižování provozních
nákladů se snažíme přidávat i nové atrakce. Před dvěma lety to
byl Kneippův chodník určený k vodoléčbě a nyní připravujeme
projekt na venkovní brouzdaliště, které bychom chtěli uvést do
provozu na začátku letní sezóny 2019,“ prozradil ředitel aquaparku Antonín Marx, který zde začínal v roce 2008 jako provozní. Foto Pavel Paluska
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Aktuální informace z první ruky

získali představitelé města a zástupci radnice na pracovní cestě po Berouně

L

epší jednou vidět, než dvakrát slyšet, přísloví, jehož pravdivost se
v praxi mnohokrát potvrdila. Berounský starosta Ivan Kůs proto inicioval vytvoření pracovní skupiny, která se během dvou dnů přímo v terénu seznámila s tím, co se v Berouně staví, co se plánuje a jaké problémy
je potřeba aktuálně řešit. V tomto čísle přinášíme první část reportáže,
o dalších záměrech města a poznatcích z cesty budeme informovat v červnovém Radničním listu.

tady vzniknout například plovárna, která zde dříve byla. Chtěli bychom
si však ponechat možnost využívání části kempu včetně přírodního amfiteátru pro městské akce,“ zdůraznil starosta.
n Pracovní skupina zleva: velitel Městské policie Alexandr Scherber, vedoucí
odboru životního prostředí Jitka Ciroková, starosta Ivan Kůs, místostarosta
Michal Mišina, vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Dana Vilhelmová, provozní ředitel Technických služeb Beroun Luboš Švihlík,
vedoucí odboru dopravy Miroslav Jerling, vedoucí odboru výstavby Martin
Pech a vedoucí odboru majetku a investic Miloslav Ureš.

Homolka

Parkoviště Na Podole
V lokalitě Na Podole začaly terénními pracemi přípravy na vybudování
záchytného parkoviště P+R s plánovanou kapacitou 300 – 350 vozidel. Původní varianta předpokládala využití městských pozemků podél řeky Litavky naproti Penzionu pro seniory a vybudování lávky přes Litavku za řádově
pět milionů korun. „Pokud se nám podaří úspěšně dokončit směnu pozemků se soukromým vlastníkem a vybudovat parkoviště v prostoru blíže
k autobusovému nádraží, budou náklady výrazně nižší,“ vysvětlil místostarosta Michal Mišina.

Stavba parkoviště bude vyžadovat změnu územního plánu. „Všechny
přípravy směřujeme k tomu, aby tuto změnu mohlo zastupitelstvo města
projednat ještě v prosinci letošního roku a na jaře 2018 bylo možné tuto investiční akci zahájit,“ doplnil starosta Ivan Kůs. Vedoucí odboru životního
prostředí Jitka Ciroková zmínila nutnost zatravnění pozemků. „Musíme být
připraveni na případ, že by ještě před zahájením stavby přišly záplavy. Z tohoto důvodu je potřeba plochu zpevnit,“ dodala.

Autokemp Na Hrázi
Pro Autokemp Na Hrázi, který provozují Technické služby Beroun,
bude město hledat nového provozovatele. „V nejbližší době vyhlásíme
výběrové řízení. Tento prostor má velký potenciál pro využití. Mohla by
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Bytová výstavba se chystá na pozemcích na louce pod Dědem, kde
je přes třicet stavebních parcel, město je vlastníkem pěti z nich. „Podle územního plánu jde o smíšenou zónu s využitím pro bydlení a služby včetně možnosti výstavby předškolního a školního zařízení. Chceme
s developery jednat o spolupráci při vybudování občanské vybavenosti,“
řekla Dana Vilhelmová. V současné době zde probíhá výstavba sítí a příjezdová komunikace Na Morákově je zcela uzavřena z důvodu výstavby
kanalizačního řadu a přeložky přivaděče vody pro ulici Košťálkova. Řešit
se bude i vybudování chodníku v ulici Na Morákově a chodníku po levé
straně Na Máchovně až k fotbalovému hřišti. Dalším námětem je nepovolené parkování kamionů na městských pozemcích u „traktorky“.

Venkovní plavecký areál na sídlišti
Pokud město zachová provoz venkovního koupaliště, které nyní provozují
Technické služby Beroun, bude do budoucna nutné navrhnout jeho koncepční řešení. „Nejsem příznivcem myšlenky plavecký areál na sídlišti zavřít, ale
stav technologického zázemí je v kritickém stavu, potrubí je na několika místech prasklé. Problém nelze posuzovat jen z finančního hlediska, zařízení je
zde desítky let a do této lokality patří. Možnost koupání pod širým nebem
nenahradí ani plánované vybudování venkovního brouzdaliště u aquaparku,“ zhodnotil situaci Ivan Kůs.
Koupaliště se ještě letos pro veřejnost otevře, ale zastupitelé města
budou muset do konce roku rozhodnout o jeho dalším osudu. V současné době probíhají nezbytné opravy jako například výměna poškozených
dlaždic, úpravy brodítka či nátěry kovových konstrukcí. „Pro jednání za-
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chceme i na domek hrobníka, který nedělá dobrý dojem. Zároveň prověříme
stavebně-technický stav severních arkádových hrobek a pokusíme se pro ně
najít využití,“ připomněl Ivan Kůs.
Na orientačním plánu hřbitova budou také vyznačeny hroby významných
osobností, které jsou zde pochovány. V nejbližší době bude zveřejněna poslední výzva pro všechny, kteří za své hrobové místo neplatí. Pokud této možnosti nevyužijí, propadne hrobové místo městu.

Areály bývalých kasáren
V areálu bývalých nových kasáren zahájí pravděpodobně v druhé polovině roku společnost Crestyl výstavbu bytových domů se 146 byty a 42
řadových domů. V rámci smlouvy o spolupráci chce město společně s investorem řešit také rozšíření předškolní kapacity v novém bytovém areálu. Současně bude ukončen provoz provizorního bezplatného parkoviště
za Komunitním centrem. „Po uzavření parkoviště umožníme zájemcům
na pár měsíců celodenní parkování v parkovacím domě U Černého koně
za zvýhodněnou cenu,“ poznamenal Michal Mišina.
stupitelstva připravíme návrhy řešení včetně vyčíslení nákladů na rekonstrukci. Uzavření areálu vidím jako poslední možnost,“ dodal berounský
starosta.

Základní škola na Závodí
Lokalita Suchá Luka – Na Cibulce je podle územního plánu určena
převážně k bytové výstavbě. Výstavba nových domů přinese s sebou i potřebu většího počtu míst v mateřských a základních školách. „Závodská
škola je historicky nejvíce spádovou oblastí, v tomto směru je však potřeba řešit její celkovou rekonstrukci, zvýšení počtu tříd nestačí. Je potřeba vybudovat tělocvičnu, řešit jídelní kapacitu, šatny i dílny. V půdní
vestavbě by pak mohly vzniknout nové třídy, prostory pro školní družinu
a kabinety,“ vysvětlil Ivan Kůs.
Připravovaný projekt, na jehož realizaci bude město žádat o dotaci, počítá se zvýšením kapacity o 120 míst. Současně je v této lokalitě potřeba
řešit i dopravu. „V ulici Vrchlického chceme vytvořit nový autobusový záliv,
který zlepší průjezdnost komunikace. Zároveň požádáme Správu železniční
a dopravní cesty o pozemek mezi kolejemi, kde by mohlo vzniknout menší
odstavné parkoviště například pro rodiče, kteří své děti vozí do mateřské
nebo základní školy,“ uvedl Mišina. Nové úpravy se budou týkat i rozšíření
příjezdové cesty do lokality Na Cibulce a komunikací Větrná a Náhorní.

Městský hřbitov

Ještě letos se nové kotelny dočká budova Městské knihovny v bývalých starých kasárnách, projektově se připravuje také její zateplení, nová
fasáda a rozšíření prostor knihovny. V zadní části areálu jedná město
o možnosti využít jeden z přízemních objektů v sousedství gymnázia.
„Byl by vhodný pro poskytovatele sociálních služeb, neziskové organizace, ale třeba i pro sociální bydlení. Budova je sedmdesát metrů dlouhá,
bylo by zde proto možné vytvořit sekce se samostatnými vchody,“ dodal
místostarosta.

Nové parky

V městském rozpočtu na rok 2017 je na nezbytné úpravy hřbitova
a předhřbitovního prostoru vyčleněna částka ve výši 5,5 milionu korun.
Největším problémem je v současné době nedostatek malých hrobových
míst a míst v urnovém háji. Hřbitov má kapacitu pěti tisíc míst. „Momentálně evidujeme 714 neplatičů za pronájem hrobového místa, kteří
neuhradili stanovený poplatek více než deset let,“ uvedl za provozovatele
hřbitova Leoš Švihlík. Město proto zahájí přípravy na budoucí rozšíření
městského hřbitova. „Ještě v letošním roce budeme řešit parkování podél
spodní hřbitovní zdi a nad hřbitovem, nové chodníky a zeleň. Zaměřit se

Zásadní změnou by měla projít oblast od Štulovny až po soutok Litavky
s Berounkou. „Naším cílem je zrevitalizovat dosud nevyužitou část ostrova
a zpřístupnit ji veřejnosti až k lávce pro pěší přes Berounku. V novém parku by mohlo vzniknout například lanové centrum pro aktivní odpočinek
i klidná zákoutí pro relaxaci. V rámci Programu regenerace MPZ plánujeme zesplavnění náhonu a vytvoření malého přístaviště u Zajíčkova mlýna,
kde by vodáci mohli vystoupit a navštívit centrum města. Finančně nejnáročnějším budou zřejmě úpravy v místě soutoku ramena Berounky s Litavkou,“ vysvětlila Vilhelmová. Město již požádalo o dotaci na územní studii
na využití tohoto prostoru, stejně jako na úpravu veřejného prostranství
Hvězda a lokality Homolka, kde by nad mateřskou školou rovněž mohl
v souladu s územním plánem vzniknout park. n
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Blokové čištění ulic
v květnu a červnu

P

o uzávěrce dubnového čísla Radničního listu došlo
ke změně harmonogramu blokového čištění ulic, a proto jsme
již nestihli zaznamenat aktuální
informaci pro měsíc duben. Blokové čištění v květnu a červnu
již uvádíme podle aktuálního
harmonogramu, který v úplné
podobě na celý rok 2017 najdete na www.mesto-beroun.
cz v záložce Doprava/Blokové
čištění.
Blokové čištění probíhá vždy
ve středu a ve čtvrtek a ulice budou vždy sedm dní před stanoveným termínem označeny přenosnými dopravními značkami
- Zákaz zastavení s vyznačením
data a hodiny čištění. V případě
nerespektování těchto značek
bude prováděn odtah vozidel.

Přehled bloků ulic:

n 3. května: Bezručova, Nerudova, Ve Vilách
n 4. května: Družstevní, Dukelská, V Hlinkách, V Zahradách
n 10. května: Na Tržišti, Štěpánkova, Zvonařova – sever
n 11. května: Ve Svahu, Košťálkova, Bratří Nejedlých
n 17. května: K Dubu, Nad Paloučkem, Vinařská
n 18. května: Palouček, U Židovského hřbitova, Kollárova – sever
n 24. května: Slavašovská, K.
Čapka
n 25. května: U Archivu, Pod
Homolkou
n 31. května: Branislavova +
parkovistě (křižovatka s ul. Bezručovou), Tyršova I (od Nám. M.
Poštové ke stadionu)
n 1. června: Tyršova II (od stadionu ke křižovatce s ul. U Archivu)
n 7. června: Svatojánská, Školní
náměstí, Jiráskova
n 8. června: Na Veselou, Vojanova, Máchova
n 14. června: Chválova, Na Kaplance, Pod Kaplankou, Okružní –
spodní části
n 15. června: U Stadionu, nábřeží U Sokolovny, profesora Urbana
n 21. června: Havlíčkova – západ, Tovární
n 22. června: Na Náhonu, K. Machové, Na Parkáně + parkoviště
(stání podél silnice)
n 28. června: Mládeže, J. Fučíka,
Sokolovská
n 29. června: S. K. Neumanna,
Švermova
(Změna vyhrazena) n
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Společnost Aquapark se přejmenuje
na Berounskou sportovní, a.s.
V

létě loňského roku začaly přípravy na zřízení organizace, která
by provozovala sportoviště v majetku
města. Analýzu možností provozu
městských sportovišť zpracovala pro
město Beroun společnost BDO Tax
s.r.o. a jednoznačně z ní vyplynulo,
že je ekonomicky výhodné přenechat
vybraná sportoviště do užívání společnosti Aqupark Beroun, a.s. na základě pachtovní smlouvy.

Od 1. července přejde pod její
správu Městské školní hřiště Hlinky, hřiště na Vorlu, skatepark a inline dráha, od 1. dubna již užívá
na základě pachtovní smlouvy také
zimní stadion, který od 1. října
2016 provozovala na základě uzavřené smlouvy o výpůjčce. Ke stejnému datu zároveň dojde k přejmenování Aquaparku Beroun, a.s.
na Berounská sportovní, a.s.

Na ostatní městská sportoviště – fotbalová hřiště Na Ostrově,
na Závodí a na Zdejcině - jsou
uzavřeny nájemní smlouvy s Českým lvem – Union Beroun, SK
Cembrit Beroun a ENDECO Zdejcina a jejich nájemci zajišťují běžný
provoz a správu ve své režii. Proto
tato hřiště nebudou do užívání
nové servisní organizace převedena. n

Ekologický vůz od Toyoty
J

aké jízdní vlastnosti a náklady
na provoz má osobní elektromobil se začátkem dubna přesvědčili pracovníci radnice při testování vozu Nissan zapůjčeného
leasingovou společností ARVAL.
„Nyní jsme si na zkoušku půjčili
ještě hybridní vozidlo Toyota, které

umožňuje přepínat mezi pohonem
na elektrobaterie a na klasické
pohonné hmoty. Tento typ ekologického vozu bychom rádi zakoupili pro rozvoz obědů pro seniory
a chtěli jsme si ho otestovat v reálné situaci,“ uvedl tajemník městského úřad Jiří Chalupecký. n

Holčička z Olomouce poděkovala strážníkům za pomoc
n V pondělí 20.
března v časných
ranních hodinách
přijala městská
policie od operačního důstojníka
Policie ČR žádost o pomoc při řešení případu vloupání do objektu
Berounského pivovaru. Strážníci
vybaveni stručným popisem pachatele při cestě na místo dostali další
hlášení od obsluhy čerpací stanice
OMV, která oznámila muže zamčeného na toaletě. Pro podezření, že
by tento muž mohl být hledaným
pachatelem, hlídka na místě prověřila situaci. Muž z toalety sice
popisu pachatele neodpovídal,
ale sdělil městské hlídce důležitou
informaci, že podezřelého zahlédl
na autobusovém nádraží. Zde byl
pachatel následně zadržen a předán Policii ČR k dalšímu šetření
případu.
n Ve středu 5. dubna čtvrt hodiny před půlnoci prováděla hlídka
městské policie kontrolu na vlakovém nádraží a zahlédla oheň
v polorozpadlém domku v areálu

nedalekého kovošrotu. Strážníci
vyrozuměli hasiče a do jejich příjezdu zkontrolovali vzdálenější místa
domku, kam se požár dosud nerozšířil. Našli zde spícího bezdomovce,
kterému pomohli ven z objektu.
Muž nebyl zraněn. Šest minut
po půlnoci byl požár uhašen.
n V pátek 14. dubna ve 12:25 městský strážník při pochůzce zahlédl
kousek od městského informačního centra skupinku lidí, která

pobíhala okolo malé holčičky. Při
zjišťování podrobností se od maminky holčičky dozvěděl, že dcera trpí poruchou srážlivosti krve
a žena nemá u sebe léky na zastavení krvácení. Holčička silně krvácela
z nosu. Přivolaná hlídka vyhodnotila situaci jako velmi akutní a sama
odvezla s použitím výstražného
majáčku maminku s dcerou k ošetření do berounské nemocnice, kde
jí byla poskytnuta odborná péče. n

Městská policie bude v Berouně měřit rychlost

P

ravděpodobně již v červnu
začne městská policie měřit
na vybraných úsecích ve městě
rychlost vozidel. „Na překračování
nejvyšší povolené rychlosti v některých oblastech města berounští ob-

čané opakovaně poukazují. Cílem
měření rychlosti je zvýšení bezpečnosti provozu v místech s větším pohybem chodců, cyklistů a zejména
pak dětí u mateřských a základních
škol,“ vysvětlil starosta Ivan Kůs.

Městská policie bude měřit
rychlost laserovým radarem zapůjčeným od odborné firmy nepravidelně podle potřeby. Měřené úseky
budou vybírány v součinnosti s Policií ČR. n
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Školské obvody spádových
mateřských škol

M

ěsto Beroun vydalo Obecně
závaznou vyhlášku, kterou stanovilo školské obvody spádových
mateřských škol zřízených městem
Beroun. Tuto povinnost ukládá obcím novela školského zákona, která
nabyla účinnosti 1. ledna 2017.
Nový školský zákon stanoví povinnost předškolního vzdělávání pro
všechny děti od pěti let až do zahájení povinné školní docházky.
„Obce proto jako zřizovatelé
mateřských škol mají povinnost stanovit školské obvody spádové mateřské školy a pro každé dítě, které
dosáhlo věku pro předškolní vzdělávání zajistit místo ve své mateřské
škole ve školském obvodu podle
místa trvalého pobytu. O  umístění
dítěte mimo spádový obvod rozhoduje ředitelka mateřské školy,“ vysvětlil starosta Ivan Kůs.
Školské obvody spádových
mateřských škol zřízených městem Beroun se stanovují takto:
n Mateřská škola Sluníčko
Beroun, Vladislava Vančury 1154
Beroun-Město: Boční, Jánošíkova, Jaselská, Jiřího Wolkera, Josefa
Hory, Julia Fučíka, Karla Čapka,
Ke Koupališti, Košťálkova, Kozinova, Kpt. Jaroše, Kubátova, Mládeže, Plzeňská (od ulice Jánošíkovy
po Konečnou), Průběžná, S. K. Neumanna, Sokolovská, Švermova,
Tichá, Třída Míru, Vladislava Vančury, Za Humny.
Beroun-Zavadilka: Barrandova,
Bořivojova, Cajthamlova, Hájka
z Libočan, Horymírova, Husova,
Chelčického, Jakoubkova, Jeronýmova, Miličova, Na Ratince, Pod
Jarovem, Prokopa Holého, Roháče z
Dubé, Rokycanova, Sladkovského,
Steinerova, U  Jarova, U  Vápenice,
Želivského, Žižkova.
Celá část města Beroun-Jarov.
n Mateřská škola
Pod Homolkou 1601
Beroun-Město: Hamplova, Haškova, Ječná, K Dubu, Konečná,
Konopíkova, K  Zahradám, K  Zahrádkám, Malé Sídliště, Maxova,
Na Homolce, Na Máchovně, Na Morákově, Nad Paloučkem, Nekolného, Nepilova, Okrajová, Palouček,
Pod Dědem, Pod Homolkou, Polní,
Sabinova, Slunečná, U  Židovského hřbitova, V Rajkách, Ve Svahu,
Vinařská, Wintrova, Zahořanská
(od ulice Kollárova k Polní), Zahrádky, Za Viničnou, Žitná.
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n Mateřská škola Beroun
Tovární 44
Beroun-Centrum: Havlíčkova,
Holandská, Hornohradební, Hradební, Hrdlořezy, Na Klášteře,
Na Příkopě (jih od Pražské brány), Pivovarská, Slapská.
Beroun-Město: Havlíčkova, Karly
Machové, K Nádraží, Na Náhonu,
Na Ostrově, Na Parkáně, Na Podole, Nábřeží U sokolovny, Nádraží,
Nám. M. Poštové, Plzeňská (k ulici
Sadová), Slapská, Strážní domek,
Tovární, Tyršova, U Archivu, U Nádraží, U Stadionu, U Železničního
mostu, Vodárna.
n Mateřská škola Beroun
Drašarova 1447
Beroun-Centrum: Biřická, Čertovka, Česká, Dolnohradební,
Husovo nám., Kostelní, Kolářská, Náměstí Joachima Barranda,
Na Příkopě /sever od Pražské brány/, Palackého, Politických vězňů,
Seydlovo nám., V Plzeňské bráně,
V Pražské bráně, Zámečnická.
Beroun-Město: Alšova, Bezručova, Branislavova, Brdatka, Drašarova, Družstevní, Dukelská,
Dvůr Pták, Fügnerova, Hrnčířská,
Chválova, K Lávce, Kostelní, Křenovka, Městská hora, Na Černém
vršku, Na Kaplance, Na Ptačí
skále, Na Ptáku, Na Vinici, Na Vyhlídce, Na Výsluní, Na Výšině, Nad
Hřištěm, Nad Úvozem, Nerudova,
Okružní, Pod Kaplankou, Pod
Kapličkou, Pod Ptačí skalou, Pod
Studánkou, Pod Vinicí, Politických vězňů, Prof. Urbana, Příčná,
Rybáře, Samota Na Vinici, Samota Pod Studánkou, Samota Pod
Vinicí, Samota U Studánky, Štulovna, Talichova, Talichovo údolí,
Třebízského, U Kasáren, U Ptáku,
V Hlinkách, V Lužánkách, Ve Vilách, V Zahradách, Višňovka, Vít.
Hálka, Wagnerovo nám.
Beroun-Závodí: Jiráskova, Kaplířova, Lidická, Luční, Lužní,
Máchova, Mostníkovská, Na Golfu, Na Hrázi, Na Příkopě (sever
od Pražské brány), Na Šibenci,
Na Veselou, Pod Haldou, Pod
Plešivcem, Pod Šibencem, Pod
Veselou, Samota Nad Eternitkou,
Pánve, Sládkova, Slavašovská,
Spojovací, Šípková, U  Berounky,
U  Hájku, U  Lávky, U  Lizu, U  Pískovny, U Přívozu, V Dolině, V Pánvích, Vojanova, Vřesová, Za Kovárnou, Za Vodou,
Celá část města Beroun-Zdejcina.

n Děti z berounských mateřinek nechybí na žádné větší akci na Husově
náměstí. Snímek Aleny Šustrové zachytil velikonoční vystoupení dětí
z MŠ Tovární. n
n Mateřská škola
Vrchlického 63
Beroun-Závodí: Akátová, Boženy
Němcové, Brožíkova, Dvořákova,
Fibichova, Hájovna Na Veselé,
Hostímská, Ing. Proška, Javorová,
Karlova, Karoliny Světlé, Komenského, Lipová, Lištice, Mánesova,
Mařákova, Merhautova, Mošnova, Myslbekova, Na Cibulce,
Na Herinkách, Na Hůrce, Na Ovčíně, Na Suchých lukách, Náhorní, Pod Hůrkou, Pod Lišticí, Pražská, Prof. Veselého, Smetanova,
Svatojánská, Svatopluka Čecha,
Školní nám., Škroupova, Tylova,
U Dobré vody, U Lhotky, U Ovčína,
Úzká, V Kotlině, V Kozle, Václavské nám., Větrná, Vrchlického,
Za Drahou, Zborovské nábřeží.
Celá část města Beroun-Hostim.
n 2. základní a mateřská škola
Beroun, Preislerova 1335
Beroun-Město: Arnoltova, Bratří Nejedlých, Dobrovského, Erbenova, Heroutova, Hněvkovského,

Chmelenského, Jižní, Jungmannova, K Dědu, Kollárova, Koněpruská, Krameriova, Krátká, K
Vodojemu, Křížkovského, Lomená, Na Dražkách, Na Medrovně,
Na Tržišti, Nad Strání, Nad Zahradnictvím, Obchodní, Pelclova, Plzeňská (od ulice Sadová
po Jánošíkovu), Pod Strání, Pod
Vodojemem, Preislerova, Puchmajerova, Sadová, Šafaříkova,
Štěpánkova, U Dálnice, Ve Stráni, Viničná, Vorlova, V Zátiší,
Za Městskou horou, Zahořanská
(od ulice Pod Studánkou po Kollárovu), Zvonařova. n

Zápisy do mateřských
škol zřizovaných městem
Beroun se uskuteční:

čtvrtek 11. května
14:00 – 17:00
pátek 12. května
14:00 – 17:00

K zápisu do prvních
tříd přišlo 296 dětí

P

ro školní rok 2017/18 zapsaly 4
berounské základní školy 296
dětí, do prvních tříd by ale mělo nastoupit 254 z nich, u ostatních budou rodiče pravděpodobně žádat
o odklad školní docházky. Nejvíce
dětí přišlo k zápisu do Jungmannovy základní školy (104), dalších

86 se zapsalo do 2. ZŠ Preislerova,
78 do ZŠ Wagnerovo náměstí a 28
dětí do ZŠ Komenského na Závodí.
První tři školy otevřou pro nové prvňáčky tři třídy, závodská škola bude
mít jednu novou třídu. V loňském
roce usedlo do školních lavic 264
žáků prvních tříd. n

Registrujte se na Promenádu Bohému!

P

romenáda Bohéma letos doplní Berounské hradby v sobotu
17. června. Připomínáme všem umělecky nadaným amatérům, kteří chtějí vystoupit na pódiu či vystavovat svá díla na Náměstí Joachima Barranda, aby se zaregistrovali na e-mail. bergerova@mkcberoun.cz, tel : 608 885 182 do 12. června.
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Okénko partnerských měst

15 let spolupráce Berouna s Brzegem

V

roce 2017 si města Beroun a Brzeg připomenou 15 let od podepsání partnerské smlouvy. Přípravná schůzka pracovních skupin
„na půl cesty“ se uskutečnila v Náchodě dne 22. března a z obou stran
byly předneseny návrhy na spolupráci v roce 2017.

Akce města Beroun

n Na snímku Pavla Palusky dlouholetý učitel přírodopisu a předseda
berounských ochránců přírody Emil Šnaidauf. n

Den učitelů 2017: Poděkování
pedagogům i školním pracovníkům

U

příležitosti Dne učitelů přivítal starosta Ivan Kůs v obřadní síni berounské radnice 26
učitelů, učitelek a provozních
pracovníků ze 13 mateřských, základních a středních škol okresu
Beroun. Program zpestřila vystoupení žáků ZUŠ Václava Talicha pod
vedením Martiny Rajtmajerové.
Slavnostní odpoledne moderoval
Karel Vydra. Květiny a pamětní
medaile předával společně s berounským starostou Jiří Sixta.

Ocenění z Berouna:
Marie Garkischová,
středoškolská učitelka
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola
s právem státní jazykové zkoušky
Beroun, za celoživotní přínosnou
práci pro školu
Ivan Javůrek, učitel 2. stupně
Jungmannova základní škola Beroun, za inovativní přístup k výuce matematiky podle metody
prof. Hejného a za dosahování
trvale dobrých výsledků ve vzdělávání žáků
Zdeňka Landová, učitelka
2. stupně a výchovná poradkyně
Základní škola Beroun – Závodí,
za lidský přístup k žákům i kolegům, citlivou podporu žáků v oblasti profesní orientace a oběta-
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vou a vstřícnou pomoc při řešení
každodenních problémů
Kateřina Mistrová,
učitelka 2. stupně
Jungmannova základní škola Beroun, za inovativní přístup k výuce matematiky podle metody
prof. Hejného a za dosahování
trvale dobrých výsledků ve vzdělávání žáků
Jaroslava Nedvědová,
učitelka 1. stupně
2. základní škola a mateřská škola Beroun, za dlouholetou obětavou pedagogickou činnost
Ivan Souček, ředitel
Jungmannova základní škola Beroun, za vynikající manažerskou
práci ve funkci ředitele základní
školy, dobré vedení pedagogického
sboru a individuální přístup k žákům se specifickými potřebami
Marcela Stehlíková,
učitelka 2. stupně
Základní škola Beroun – Závodí,
za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci a motivaci žáků
na pozici učitelky českého jazyka
a hudební výchovy
Emil Šnaidauf, učitel 2. stupně
Základní škola Beroun – Závodí,
za vynikající odbornou dlouholetou práci v oblasti environmentální výchovy ve škole i v rámci regionu, pořádání přírodovědných
soutěží pro žáky a podněcování
jejich vztahu k přírodě
Marie Trebulová,
učitelka 2. stupně
2. základní škola a mateřská škola Beroun, za dlouholetou pedagogickou činnost
Eva Treglerová,
učitelka 1. stupně
2. základní škola a mateřská
škola Beroun, za dlouholetou
pedagogickou činnost a práci výchovné poradkyně na 1. stupni
základní školy n

n Polský den
V rámci květnových řemeslných a hrnčířských trhů
a Koláče festu proběhne Polský den, kterého se zúčastní
zástupci Beroun a Brzegu. Dále budou pozváni umělečtí
aktéři – hrnčíři a muzikanti. V propagačním stánku Brzegu před radnicí
budete moci mimo jiné ochutnat speciality polské gastronomie.
n Výstavní činnost
V Muzeu berounské keramiky se plánuje výstava obrazů umělců z Brzegu. Berounští umělci budou mít možnost prezentovat svá díla v partnerském městě.
n Berounské hradby 2017
V rámci Berounských hradeb proběhne oficiální slavnostní setkání
u příležitosti 15 let trvání spolupráce měst Beroun a Brzeg. V plánu je
zasazení polského národního stromu – dubu v „Parku přátelství“ u řeky
Berounky. Brzeg přislíbil vyslat hudební skupinu, vhodnou repertoárově k Berounským hradbám.

Akce města BRzeg
n Městské slavnosti
V rámci Městských slavností se uskuteční oficiální oslava podepsání partnerské smlouvy. Slavnosti se uskuteční v termínu 29. 4. - 2. 5. za účasti zástupci města Beroun.
n Jubileum 600 let - kostel sv. Mikuláše
Významná církevní i společenská akce Brzegu se 16. 9. zúčastní berounská delegace.
O dalších akcích pořádaných ve spolupráci s partnerskými městy
Brzeg a Goslar přineseme informace v dalším čísle Radničního listu.
Již v květnu by se například měla na berounské radnici uskutečnit
společná koordinační schůzka se zástupci města Goslar. „Chceme domluvit hudební spolupráci mezi Ratsgymnasiem Goslar, Gymnáziem J.
Barranda Beroun a ZUŠ V. Talicha, pod jehož hlavičkou působí dětský
orchestr ODDechovka,“ informoval berounský starosta Ivan Kůs. n

P

ři příležitosti oslav Dne Země zorganizoval odbor životního prostředí berounské radnice v pátek 21. dubna na Husově náměstí
informační kampaň na podporu ochrany životního prostředí. Organizace, které se věnují ochraně přírody, tu ve svých informačních stáncích představily svoji činnost a připravily soutěže pro děti. Největší
zájem byl o skákací hrad ve tvaru čajové konvice a házení míčků do
symbolických kontejnerů na tříděný odpad. n
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Umělecké lití kovů na jarních trzích

Na Husově náměstí se o víkendu 6. a 7. května konají 15. hrnčířské a řemeslné trhy

Z

e starých řemeslných dílen
vycházejí už po staletí věci
krásné a lidem užitečné. Tuto starou pravdu si o prvním květnovém
víkendu připomenou návštěvníci
již 15. ročníku jarních hrnčířských
a řemeslných trhů na Husově náměstí v Berouně.
Mezi bezmála třemi stovkami
řemeslníků budou mít tradičně
největší zastoupení hrnčíři se zahradní, užitou i dekorativní keramikou. Těšit se ale můžeme také
na řezbáře, košíkáře, šperkaře,
bednáře, loutkaře, skláře, kartáčníka, brusiče, ale i ručně vyrobenou kosmetiku, svíčky a papír či
výrobky z textilu a kůže.

džbány, korbely, poháry, svícny,
karafami, petrolejovými lampami
či šperky a historickými replikami
z potravinářského cínu a skla.

Střední
uměleckoprůmyslovou
školu a Vyšší odbornou školu Turnov. Zájemcům o umělecké řemeslo
slévač, nabízí studium oboru De-

kovníka BRASS BAND, v neděli od 14
hodin bude účastníky trhů bavit balkánská dechová hudba LOVESONG
ORCHESTRA. K tomu všemu se bude

„Chybět nebude ani smaltované
nádobí z opravdové litiny z malé
české firmy Smalt z Hořovicka
a ukážeme také renovaci starých
litých mosazných kliček, okenních
dorazů, mosazných dveřních kování, dveřní zámky, štítky, rozetky,
mosazné doplňky k zábradlím
a třeba i mosazné konzolky nad
okna v podání Jana Zímy z Prahy.
Malé i velké jistě potěší cínoví vojáčci z dílny pana Jana Žufníčka
z Prahy. S velkou radostí pak rodičům a jejich dětem představíme

sign litých objektů,“ doplnil výčet
vystavujících Vladimír Izbický.

samozřejmě podávat dobré jídlo,
gurmánské speciality a skvělá vína
z Čech a Moravy,“ prozradila Jolana
Izbická.
Také letos organizátoři směřovali
příspěvky od stánků s občerstvením
ve prospěch dobročinné sbírky berounské katolické farnosti. Z výtěžku
této sbírky a z výtěžku hrnčířské tomboly farnost podpoří zčásti Stacionář
sv. Anežky České pro seniory v Berouně a část bude použita na opravu krovu Zábranského kostela.

Smaltované nádobí
z hořovické litiny
Mottem letošních trhů je „Umělecké odlévání kovů“, což je tradiční řemeslná technika, známá již
tisíce let. V umělecké tvorbě se
používá zejména odlitků z mědi,
bronzu, mosazi, cínu, zinku, hliníku, olova ale i litiny.
Ze zástupců tohoto řemeslného oboru se představí například
Jan Šeda z Kostelce nad Orlicí
s bronzovými zvonky a zvony, Barbora Fausová z Mníšku pod Brdy,
která se zabývá tvorbou drobných
plastik, soch a reliéfů z bronzu
a odléváním do šedé litiny a cínu,
Jiří Siedek z Kamenického Šenova,
jenž se ve své dílně věnuje výrobě
svítidel, kování na okna, zdobných
klik a dalších bytových doplňků
z bronzu, hliníku a mosazi nebo
cínařství Ladislava Růžičková
z Radvánovic u Turnova se svými

BRASS BAND
ve vinařském koutku
Trhy se v sobotu 6. května konají
od 8:00 do 18:00 a v neděli 7. května
od 9:00 do 17:00. V jejich průběhu
vystoupí mezi stánky několik hudebních souborů. „V sobotu nám od 16
do 19 hodin bude hrát ve vinařském
koutku k patnáctým narozeninám
originální dixilendová kapela z Ra-

Olbram Zoubek v Muzeu berounské keramiky

R

ovněž letošní hrnčířské a řemeslné trhy budou
mít svou pomyslnou třešničku na dortu. V Muzeu berounské keramiky se 6. května uskuteční vernisáž výstavy autora, kterého není potřeba dlouze
představovat, jeho tvorba patří mezi špičky českého
sochařství.
Výstava nazvaná jednoduše „Olbram Zoubek – sochy“ bude věnována převážně bronzu, ale na zahradě muzea budete mít možnost vidět také jeho betonové plastiky či cementové sochy. Typický osobitý
styl, charakteristický zredukovaným vytvarováním
plastik, výraznou vertikalitou, rozrušeným povrchem a autorovu spřízněností a reakcí na antické
dědictví, to je Olbram Zoubek, jehož tvorbu byste si
rozhodně neměli nechat ujít. Devadesátiletý umělec
se osobně zúčastní vernisáže, která začíná v 18:00. n

www.mesto-beroun.cz

Upozornění
pro motoristy
Husovo náměstí bude od pátku
5. května od 17 hodin do neděle 7. května do 20 hodin pro dopravu zcela uzavřeno. Obyvatelé
a majitelé nemovitostí na Husově
náměstí mohou parkovat na všech
okolních parkovištích určených
pro modrou zónu I.
Pro návštěvníky trhů je opět mimořádně zajištěno bezplatné parkování na travnaté ploše na Závodí
u bývalého autobusového nádraží
a parkoviště u vlakového nádraží.
„Budeme rádi, když řidiči místo
poplatku přispějí dobročinným organizacím, které se zde budou prezentovat,“ podotkl Vladimír Izbický.
Více na www. hrncirsketrhy.cz n
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Čekání na tramvaj po sedmé

D

alší happening Čekání
na berounskou tramvaj vytvoří nadšenci v pondělí 8. května
od 14:00 na Husově náměstí. Akci
letos doprovodí i hra na velký jarmareční flašinet. Původně malá
akce si nachází stále více příznivců. Zájemci mohou přijít oblečení
ve stylu první republiky, někteří
třeba se starými zavazadly nebo
i dalšími rekvizitami. Akce je inspirována dobovou pohlednicí

„Beroun v budoucnosti“ z roku
1904, jež představuje berounské
náměstí s tramvajovým provozem. Představa o budoucnosti
v Berouně se od té dnešní tedy
lišila. Přidejte se k nám a užijte si
tento den společně s námi. Na zastávce poblíž muzea bude čekat
i dobový průvodčí, který cestujícím označí jízdenky berounské
elektrické dráhy.
Více na www.goo.gl/JKt5Ca. n

I v Berouně děti
žijí uměním

Celostátní happening 355 základních uměleckých
škol ZUŠ Open v úterý 30. května

H

udba, tanec, divadlo, výstavy v podání malých umělců v malých i velkých městech
po celé České republice v jeden
jediný den. To je ZUŠ Open, celostátní happening základních

důležitá a přirozená jako pohyb
a sport,“ dodává k prvnímu ročníku ZUŠ Open jeho patronka
Magdalena Kožená (na snímku).
V pestré dramaturgie open-air
happeningu na Husově náměstí

uměleckých škol ve veřejném prostoru, který se uskuteční v úterý
30. května.
Do prvního ročníku projektu
se v Berouně zapojí i ZUŠ V. Talicha a Soukromá základní umělecká škola Dr. Miluše Lidinské.
Celostátní happening pro širokou veřejnost inicioval Nadační
fond Magdaleny Kožené s cílem
otevřít ve společnosti debatu
o důležitosti a pozitivní roli, kterou hraje umělecké vzdělávání
v rozvoji dětské osobnosti.
„Díky velké profesionalitě základních uměleckých škol se mohou lidé těšit na opravdu krásnou
a velkolepou oslavu umění s dětmi. Umělecké vnímání, kreativita
a tvorba je pro malé děti stejně

se v úterý 30. května od 16:00
do 18:00 představí všechny soubory ZUŠ V. Talicha včetně tanečníků.
Vystoupí smyčcový orchestr,
dechový orchestr Oddechovka,
soubor historického tance, pěvecké sbory Krákorky a Meluzíny, komorní uskupení představí
hru na bicí a perkuse, těšit se
můžeme na baletní vystoupení
tanečního oddělení i Divadelní
praktikum. Po zakončení programu na náměstí se průvod
muzikantů, tanečníků a výtvarníků vydá na cestu okolo náměstí.
Po skončení akce na náměstí
bude v 18:15 zahájena vernisáž
výstavy výtvarného oddělení s názvem Cirkus svět v aule školy. n

Sport letos město podpoří
téměř 15 miliony korun

C

elkem 4 miliony korun rozdělilo letos město na sportovní
činnost 21 žadatelům. „Naším cílem je podporovat zejména sportování dětí a mládeže ve sportu,
který si sami vyberou. Osmdesát
procent z částky na dotaci je proto určeno této věkové skupině,
zbývajících dvacet procent se
pak rozděluje všem sportovcům
na reprezentaci města na různých
úrovních,“ vysvětlil hlavní kritéria
dotačního programu předseda komise pro sport a sportovní dotace
Dušan Tomčo.
Rozdělování dotací na sport
podléhá zákonným podmínkám
pro dotační tituly. „Nikdy nedokážeme vymyslet úplně spravedlivý systém už vzhledem k tomu,
že
posuzujeme
dohromady
všechna sportovní odvětví a není
dost dobře možné je dokonale
srovnat,“ podotkl starosta Ivan

Terezínská tryzna

O

blastní výbor Českého svazu
bojovníků za svobodu Beroun
pořádá bezplatný autobusový
zájezd do Terezína na vzpomínkovou akci k uctění obětí nacistické
perzekuce, tradiční TEREZÍNSKOU
TRYZNU, která se bude konat v neděli 21. května od 10:00 hodin
na Národním hřbitově v Terezíně.
Odjezd bude v 7:30 z Wagnerova
náměstí v Berouně. Při zpáteční
cestě proběhne krátká zastávka
v Lánech u hrobu T.G. Masaryka.
Počet účastníků není omezen,
zájemci mohou svoji účast nahlásit na: tel. č. 606 832 653,
721 559 337, e-mail: ov.csbs-beroun@seznam.cz. (mes) n
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Kůs. Připomněl přitom, že sport
město dotuje i prostřednictvím
dalších položek rozpočtu. Ať už
je to příspěvek na úhradu ledu,
na provoz aquaparku a venkovního plaveckého bazénu, bruslařskou školu, náklady na údržbu
sportovišť a dětských hřišť nebo
dotace na významné akce, které
sportovní oddíly či školy ve městě pořádají. Namátkou můžeme
zmínit Běh přes Městskou horu,
Hokejbal proti drogám, Berounskou desítku, Vodácký maraton,
Berounský cyklísek nebo závody
v letním biatlonu. „Vedle sportovních dotací dáváme na podporu
sportu z rozpočtu města dalších
10, 773 milionů korun,“ uvedl
starosta. n

Rozdělení sportovních a kulturních dotací na stranách
15 - 17 (Usnesení RM a ZM).
Úplné informace na www.
mesto-beroun.cz/Dotace.

zusopen.cz
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Z historie
knihovny
(12)
M

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

Novodobé dějiny
berounské knihovny
V našem seriálu o historii
knihovny jsme se dostali až do období posledních šestnácti let. Novinek v oblasti služeb, modernizace
jednotlivých oddělení, kulturního
života či vzdělávání dětí i dospělých bychom za ta léta mohli uvést
nespočet. Pojďme si připomenout
alespoň ty nejzásadnější.
Nejvýznamnější změnou bylo
stěhování knihovny do zrekonstruované budovy v bývalých kasárnách. Zde sídlí od 29. října 2002
a dělí se o prostory s Klubem důchodců a Českým svazem bojovníků za svobodu. Rok 2006 přinesl

odtržení Městského informačního
centra, které se stalo součástí Městského úřadu. Další rok si knihovna
připomínala 111 let od svého založení a 5 let od stěhování do budovy
kasáren. V rámci oslav byla vydána
brožura o historii knihovny. Také
jsme získali svoje logo.
Pronikání technologií do činnosti knihovny nabíralo postupně
na síle. K  internetu byla knihovna připojena ještě v Duslově vile.
V roce 2004 byly spuštěny webové
stránky knihovny s možností online vyhledávání v katalogu, které
sloužily celých deset let, než byly
nahrazeny těmi současnými. V roce
2005 byl stávající knihovnický systém nahrazen systémem Clavius,
který používáme dodnes. K  lepší
orientaci čtenářů jsme začali k záznamům knih v online katalogu
přebírat obálky a anotace. U  odborných publikací později i jejich
obsahy. Postupně jsme spustili
systém informování o rezervacích
a upomínkách prostřednictvím
SMS a zasílání tzv. předupomínek
e-mailem. Vznikl také blog knihov-

Květen v knihovně
Městská knihovna Beroun. Přihlášky na akce: tel.: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz www.knihovnaberoun.cz
Eliášovy příběhy na nebi, na zemi a na moři
Výběr z biblických příběhů a židovských, křesťanských a muslimských legend
o proroku Eliášovi je určen pro všechny, kdo se nebojí pohádek ukrývajících více
než jeden význam. Beseda s autorkou knihy Ruth Weiniger pro děti i rodiče se
uskuteční ve středu 3. května od 17:30. Akce se koná ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.
Most mezi námi
Putovní fotografická výstava, která vznikla jako výsledek soutěže Stáří. Soutěž
a následnou výstavu uspořádal Nadační fond Most mezi námi. Na organizaci výstavy se podílí také Evropská unie žen. Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu
10. května od 13:30 do 16:30. V 15:00 vystoupí muzikanti v čele s Kateřinou
Kůsovou z Naší školy v Litni. Od 14:00 bude probíhat doprovodný program
v prostorách Klubu důchodců. Výstava bude umístěna v prostorách vestibulu
a v 1. patře budovy knihovny do konce měsíce května.
Jak si pravým čajem a bylinami vylepšit zdraví
Čaj pijeme skoro všichni. Víme však proč? Víme například co je EGCG, jak působí
kofein a kdy čaj nejlépe pít? Tvrdí se, že pravé čaje mají účinek preventivní. Podle
moderních výzkumů a tisíciletých zkušeností - např. TCM - jde o účinek převážně
léčivý. Čaj patří mezi nejdostupnější a nejlevnější léky. A navíc, dávkovat si jej
můžete sami! K čaji přidáme i pár českých bylin, které rostou všude kolem nás
a neprávem je opomíjíme. Pořadem vás provede Ing. Zdeněk Nepustil ve čtvrtek
11. května od 17:30. Vstupné 30 Kč, předprodej vstupenek ve studovně.
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ny, na kterém zveřejňujeme recenze a doporučení na známé i dávno
zapomenuté knihy. Náš fond jsme
v roce 2014 rozšířili o audioknihy.
Stranou všeho dění nezůstávala
ani pobočka Sídliště. Zde v daných
letech došlo k zakoupení prvního
počítače, k automatizaci výpůjčního protokolu, vytvoření dětského
koutku a fantazijních nástěnných
maleb, které oživily interiér knihov-

ny. Pobočka se zapojila do projektu
Semínkovna a začaly se zde konat
kurzy šitého šperku. Pobočku pravidelně navštěvují žáci škol z blízké-

ho okolí a všechny děti se zde mohou zapojit do soutěže Lovci perel.
V rámci organizování kulturních akcí jsme navázali spolupráci s paní Irenou Bucharovou při
pořádání fotografického festivalu
Fotoblázinec, s Církví bratrskou
v Berouně, Českobratrskou církví
evangelickou v Berouně či Army
muzeem ve Zdicích. Od roku 2011
pořádáme charitativní bazary knih,
jejichž výtěžek putuje do jedné z berounských neziskových organizací.
Knihovna se stala konzultačním
střediskem Virtuální univerzity
třetího věku, organizačně zajišťuje vzdělávací program Berounská
akademie, nabízí kurzy trénování
paměti a spolupracuje s Domovem
pro seniory TGM v Berouně.
Za těch 120 let jsme se stali organizací, která má své pevné a důležité místo ve městě. Vždy jsme
byli nejen místo půjčování knih, ale
také centrum kultury, vzdělávání
a v novodobé historii i zábavy. Už
120 let jsme tu pro všechny. n

Čínská medicína
Tradiční čínská medicína je jednou z vůbec nejstarších lékařských metod na světě. Jak zúročit znalosti tohoto učení v jednotlivých vývojových etapách života,
ročních obdobích a životních křižovatkách? Jak podpořit tělo, aby bylo zdravé?
Dozvíte se to v pěti krátkých pohádkách a příbězích z praxe léčitelky Jany Jarošové. Přednáška se uskuteční ve středu 17. května od 17:30. Vstup volný, rezervace
míst ve studovně.
Kurz šitého šperku
Další kurz korálkování pod vedením Růženy Mikulové se uskuteční v pondělí 22. května od 16:00 na pobočce knihovny na sídlišti. Cena 300 Kč. Přihlašování na sidliste@
knihovnaberoun.cz.
Historie a modernizace trati Beroun - Zbiroh
Ing. Jiří Zahradník má znalostí o železnicích jako málokdo a dokáže o nich
dlouze a poutavě vyprávět. Obzvláště
o těch regionálních. Do knihovny se
svou přednáškou zavítá již potřetí
a tentokrát se bude věnovat trati
Beroun – Zbiroh. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 25. května od 17:30. Vstupné 30 Kč, předprodej ve studovně.
Rézi Weiniger
Výstava obrazů Rézi Weiniger, která ilustrovala knihu Eliášovy příběhy na nebi,
na zemi a na moři bude k vidění po celý měsíc květen v prostorách oddělení
pro dospělé a studovny.
Soboty na dětském
Sobota 27. května 8:30 – 11:00.
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sobota 6. května 2017

Náměstí Joachima Barranda
V rámci XVIII. POBEROUNSKÉHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU STAROČESKÉ MÁJE
9.30 TŘEHUSK, staropražská kapela

10.40 MŠ VRCHLICKÉHO, Beroun

11.00 DOMAŽLIČANKA, Domažlice
12.05 DOMAŽLICKÁ
DUDÁCKÁ MUZIKA,
Domažlice
12.30 ŘAZENÍ PRŮVODU

(kruhový objezd Havlíčkova ul.)

12.40 PRŮVOD VYCHÁZÍ
13.00 PŘEDÁNÍ PRÁVA K POŘÁDÁNÍ
MÁJŮ, ZAHÁJENÍ FESTIVALU
13.10 MŠ POD HOMOLKOU, Beroun
13.25 DUHOVÁ ŠKOLKA, Beroun
13.35 ZŠ ZÁVODÍ, Beroun

Soutěž o nejlepší koláč!
Registrace soutěžních produktů
v sobotu 6. 5. od 10.00 do 13.00 hod.
Náměstí Joachima Barranda Beroun
Hlavní cena - ŠUNKOVÁ KÝTA
od mistra Alferyho!!!

14.00 NÁRODOPISNÝ SOUBOR
POSTŘEKOV
15.05 KOLÁČOVÝ VSTUP

(představení poroty, vyhodnocení donesených
koláčů, soutěž v pojídání koláčů)

15.35 DUDÁK Petr FREI,
Cerhovice

16.05 KOMINÍČEK, Malá Bělá
16.40 PRAŠTĚNKA,
dudácká muzika, Praha
17.20 NOTIČKY, Řevnice
17.55 KÁCENÍ MÁJKY,
hrají Notičky
18.00 KONEC

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

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

název
Rychle a zběsile 8
The Circle
Zahradnictví: Rodinný přítel
The Circle
Rychle a zběsile 8
Masaryk
Depeche Mode live in Berlin
Špunti na vodě
Strážci Galaxie Vol. 2 3D
Špunti na vodě
Strážci Galaxie Vol. 2
The Circle
Mimi šéf 3D
Zahradnictví: Rodinný přítel
Loupež ve velkém stylu
Strážci Galaxie Vol. 2 (titulky)
Ztracené město Z
Nocturuma
Špína
Uteč
Král Artuš: Legenda o meči
Strážci Galaxie Vol. 2 3D
Zahradnictví: Rodinný přítel
Mimi šéf
Loupež ve velkém stylu
Král Artuš: Legenda o meči 3D
Špunti na vodě
Rychle a zběsile 8
Král Artuš: Legenda o meči 3D
Uteč
Ztracené město Z
Poslední rodina
Rande na slepo
Špína
Jeden německý život
Vetřelec Covenant
Král Artuš: Legenda o meči
Vetřelec Covenant
Příšerky pod hladinou
Strážci Galaxie Vol. 2 (titulky)
Cuky Luky Film
Kráska a zvíře
Vetřelec Covenant
Sibiřský deník
Cuky Luky Film
Lady Macbeth
Špunti na vodě
Vetřelec Covenant
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Cuky Luky Film
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta (titulky)
Šmoulové: Zapomenutá vesnice
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Vetřelec Covenant
Loupež ve velkém stylu
Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta
Deník strojvůdce
Vetřelec Covenant
Na mléčné dráze
Piráti z Karibiku:
Salazarova pomsta (titulky)

čas

popis

Proti „rodině“ bude stát nejen nebezpečná hackerka, ale zcela překvapivě také jeden z jejích členů.
1.
PO
Ohromena ideály a vzájemností se na návrh samotného šéfa Circle (Tom Hanks) zapojí do experimentu.
2.
ÚT
Melodrama ze 40. let německé okupace. Hrají: A. Geislerová, O. Sokol, J. Macháček a další.
Ohromena ideály a vzájemností se na návrh samotného šéfa Circle (Tom Hanks) zapojí do experimentu.
3.
ST
Proti „rodině“ bude stát nejen nebezpečná hackerka, ale zcela překvapivě také jeden z jejích členů.
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.
4.
ČT
Záznam koncertu jednoho z nejúspěšnějších turné odehraného pro 2,5 milionu fanoušků ve 32 zemích světa.
ČR
Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů.
5.
PÁ
USA
Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla.
ČR
Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů.
6.
SO
USA
Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla.
USA
Ohromena ideály a vzájemností se na návrh samotného šéfa Circle (Tom Hanks) zapojí do experimentu.
USA
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen.
7.
NE
ČR
Melodrama ze 40. let německé okupace. Hrají: A. Geislerová, O. Sokol, J. Macháček a další.
USA
V zoufalé snaze platit účty se trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno a přepadnout banku.
8.
PO
USA
Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla.
USA
V roce 1925 se legendární badatel Percy Fawcett vydal do amazonské džungle pátrat po ztracené civilizaci.
9.
ÚT
FR/N/Bel
Jejich pohyby jsou přesné, téměř nebezpečné. Stahují se k obchodnímu domu právě ve chvíli, kdy zavírá.
ČR/SK
Lena je sedmnáctiletá holka z obyčejné rodiny. Její svět plný snů a touhy rozbije znásilnění.
10.
ST
USA
Horor, který překoná nejčernější noční můry a všem připraví naprosto nečekaný a nezapomenutelný zážitek.
11.
ČT
VB/Aus
Když se Artušovi podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama.
USA
Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla.
12.
PÁ
ČR
Melodrama ze 40. let německé okupace. Hrají: A. Geislerová, O. Sokol, J. Macháček a další.
USA
Mimi šéf je ve skutečnosti velký boss. Navenek působí jako roztomilé batole, ale uvnitř je to protřelý byznysmen.
13.
SO
USA
V zoufalé snaze platit účty se trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno a přepadnout banku.
VB/Aus
Když se Artušovi podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama.
ČR
Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů.
14.
NE
USA
Proti „rodině“ bude stát nejen nebezpečná hackerka, ale zcela překvapivě také jeden z jejích členů.
VB/Aus
Když se Artušovi podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama.
15.
PO
USA
Horor, který překoná nejčernější noční můry a všem připraví naprosto nečekaný a nezapomenutelný zážitek.
USA
V roce 1925 se legendární badatel Percy Fawcett vydal do amazonské džungle pátrat po bájné ztracené civilizaci.
16.
ÚT
Pol
Strhující filmová kronika je natočena podle neuvěřitelného skutečného příběhu prokleté rodiny polského malíře.
Něm
Jako teenager začne ztrácet zrak a zdá se, že jeho životní sen je v naprostých troskách.
17.
ST
ČR/SK
Lena je sedmnáctiletá holka z obyčejné rodiny. Její svět plný snů a touhy rozbije znásilnění.
Rak/Něm
Pracovala jako sekretářka nacistického ministra propagandy J. Goebbelse. Zpověď natočila ve věku 105 let.
18.
ČT
USA
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou.
VB/Aus
Když se Artušovi podaří vytáhnout meč z kamene, obrátí se mu život vzhůru nohama.
19.
PÁ
USA
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou.
Špan
Veškerý život na dokonale modré planetě obstarávají roztodivní tvorové z hlubin.
USA
Strážci se musí naučit držet pohromadě a odhalit tajemství rodičů Petera Quilla.
20.
SO
SK
Příběh ztřeštěného kamarádství, které je navždy změní. Cuky je neuznaná video-bloggerka, Luky je celebrita.
USA
V hrané adaptaci animované klasiky, jež je ohromující oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů vůbec.
21.
NE
USA
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou.
22.
PO
Lot/Fin/ČR
Příběh šestnácti let strávených v sibiřském vyhnanství, který Melánija se svým synem strávila živořením.
SK
Příběh ztřeštěného kamarádství, které je navždy změní. Cuky je neuznaná video-bloggerka,Luky je celebrita.
23.
ÚT
VB
Při jednom ze zakázaných výletů narazí na Sebastiana. Jejich vztah, však nemůže uniknout okolí.
ČR
Bratry napadne, že nejlepší by bylo vyrazit za rodiči na kánoích po řece jen ve třech, tak, jako za starých časů.
24.
ST
USA
Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou.
25.
ČT
USA
Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátů.
SK
Příběh ztřeštěného kamarádství, které je navždy změní. Cuky je neuznaná video-bloggerka,Luky je celebrita.
26.
PÁ
Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících
20:00
USA
120
pirátů.
15:30
USA
97 Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává s kamarády na napínavou pouť Zakázaným lesem.
27.
SO 17:30
USA
120 Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátů.
20:00
USA
122 Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou.
28.
NE 18:30
USA
120 V zoufalé snaze platit účty se trojice kamarádů odhodlá riskovat všechno a přepadnout banku.
17:30
USA
120 Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě smrtících pirátů.
29.
PO
20:00
Srb/Chor
85 Vzrušení Ilijovi přivede do cesty život v podobě desetiletého sirotka Sima, který se stane jeho adoptivním synem.
17:30
USA
122 Ridley Scott se vrací do vesmíru, který stvořil ve své kultovní sérii. Vetřelec: Covenant je novou kapitolou.
30.
ÚT
20:00
Mex/USA 125 Zakázaná láska jim uprostřed války přinese řadu nečekaných a nebezpečných dobrodružství.
Kapitán Jack, ke kterému se štěstěna opět jednou nemilosrdně obrátila zády, ocitá tváří v tvář bandě
31.
ST 18:30
USA
120
smrtících pirátů.
Lichožrouti jsou malí tvorové, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek
Dětský klub Bijásek: Lichožrouti
ČR/SK
83
vždy zůstane jen jedna - lichá. Vstupné 50 Kč.
15. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 17. ST 13:45 Preislerova ZŠ, 22. PO 13:45 Preislerova ZŠ, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň, 24. ST 13:45 ZŠ Wagnerovo náměstí, 29. PO 13:45 Jungmannova ZŠ,
31. ST 13:45 ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebaň

www.mesto-beroun.cz

USA
USA
ČR
USA
USA
ČR/SL

136
90
120
90
136
106
129
83
136
83
136
90
97
120
120
136
140
130
87
103
126
136
120
97
120
126
83
136
126
103
140
124
113
87
113
122
126
122
92
136
122
130
122
120
122
89
83
122
120
122
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Kulturní a společenský kalendář
2.

Koncert oddělení elektronických klavírů ZUŠ V. Talicha

Od 17:00, ZUŠ V. Talicha.

Převážně ale nejen O KOČKÁCH A LIDECH

Výstava vtipů kreslíře Pavla Kantorka s osobním setkáním v sobotu 20. 5.
od 10:00. Od ÚT 2. 5. v Holandském domě. Více na straně 19.

Koncert: flétnové kvarteto Napříč a hosté
ÚT

19:30

Kavárna Jiná Káva

Malovaná pohádka
ST

17:00

Galerie V Podloubí

Eliášovy příběhy na nebi, na zemi a na moři
ST

3.

17:30

ST

17:30

Knihovna Hořovice

Čtení z knihy i povídání o životě s Terezou Boučkovou v nové Knihovně
Ivana Slavíka Hořovice.

Kavárna Jiná Káva

28. klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

5.

6.

6. - 7.

8.
9.

17:00

Pivovar berounský medvěd
Městská galerie Beroun

Výstava malířky a herečky, kterou znáte mimo jiné ze seriálu Ordinace
v růžové zahradě. Více na straně 19.

Úsměvy Ivo Šmoldase s hudbou Josefa Strosse

Společenský dům Zdice, ČT od 19:00.

Pietní akt

K 72. výročí ukončení 2. světové války. Pořádá město Beroun ve spolupráci
s ČSBS, Čs. obcí legionářskou, TJ Sokolem a skautem.

PÁ

15:00

Památník obětem 2. sv. války

Otevření vojenské pevnůstky „ŘOPÍK“

Na bývalém autobusovém nádraží v Berouně. SO od 10:00 do 16:00.

Berounští Fotorici 2017

Na vernisáži zahraje a zazpívá Šárka Pexová se svou kapelou. Výstava obsahuje 60 fotografií, tento rok se společným tématem VODA.

SO

16:00

Muzeum Českého krasu

Vernisáž výstavy sochaře Olbrama Zoubka

Muzeum berounské keramiky, SO od 18:00. Potrvá do 25. 6. Více na str. 7.

KOLÁČEFEST

Letos roztančí Náměstí Joachima Barranda folklorní soubory z celé republiky. Více na str. 10.

15. Hrnčířské a řemeslné trhy

Pravidelná akce na Husově náměstí. Více na str. 7.

Jarní řemeslné trhy v muzeu

Ve venkovní expozici Geoparku Barrandien bude na návštěvníky čekat
řada nejrůznějších řemeslníků prodávajících své výrobky, či pochutiny.

SO-NE

8:00

Geopark Barrandien

Otevřené tvůrčí dílny v Muzeu berounské keramiky

Točení na kruhu, malování kukačkou, SO a NE 11:00 - 16:00.

Čekání na berounskou tramvaj po sedmé

Akci letos doprovodí i hra na velký jarmareční flašinet. Zájemci mohou
přijít oblečení ve stylu první republiky. Více na str. 8.

PO

14:00

Husovo náměstí

Pietní akt

Městský hřbitov Beroun - u hrobu vojáků Rudé armády. PO od 15:00.

Cestovatelská beseda - Uganda

Věra Karasová jela navštívit děti, jimž sponzoruje vzdělání. Měla možnost vidět,
jak doopravdy žijí, strávit s nimi celé dny v jejich domovech. Více na str. 21.

ÚT

17:30

Čítárna MIC

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - Jak se učí v lese

10.

ST

12.
14.
15.

14:30 - 18:00

Lesní škola Studánka

Studijní skupina pro děti prvního stupně ZŠ od září 2017 vás zve na interaktivní ukázku „lesní třídy“. Více na www.lkstudanka.cz.

19:30

Klub Labe - Hořovice

Kapela nominovaná na cenu Anděl 2017 za videoklip. Jananas je kapela,
kterou si nespletete, vedená charismatickou zpěvačkou Janou Infeldovou.

Jananas
ST

11.

Jungmanka hledá Slavíčka

Kulturní dům Plzeňka. ČT od 16:00.

ODDechovka + vernisáž výstavy krajinomaleb
PÁ

17:00

Praha park Kampa

Koncert dechového orchestru ODDechovka při zahajovacím koncertu Pražského jara a vernisáž výstavy ZUŠ V. Talicha. Více na str. 8.

Pohádková Městská hora

Pohádkové odpoledne pro celou rodinu na Městské hoře. NE 14:00 - 17:00

Posezení s…Tukani

Berounská Country kapela. Kulturní dům Plzeňka. NE od 16:00.

Fotopoznávání
PO

Kavárna Jiná Káva

Autoři: Zdeněk Radvan, Zdeněk Ledvina. Oba autoři v rámci možností
cestují a při tom fotografují. Trvá do 3. 7. 2017.

Čítárna MIC

Budeme se věnovat možnostem podpory zdraví v rodině, ale i rizikům a zátěži, jakou péče o nemocné v rodině přináší a způsobu zvládání problémů.

Rodina a zdraví

16.

Beseda o tom jak fungují lesní mateřské školky. Jaké přináší hodnoty pro
současnost? Má dítě právo na přírodu?
Tentokrát ve znamení nadcházející Vodáckého maratonu na Berounce,
k poslechu zahrají Country Ladies a Forbes.

Iva Hüttnerová OBRÁZKY
ČT

Výtvarné práce dětí MŠ Drašarova v atriu radnice. Trvá do 26. 5. 2017.

Městská knihovna Beroun

Vychovávat v přírodě a s ní
18:00

Vstupné dobrovolné. Iris Ekrtová. Sandra Malá. Pavla Žufníčková a Markéta Kelnerová.

Beseda pro děti i dospělé s autorkou knihy Ruth Weiniger. Příběhy o proroku Eliášovi, tajemném poutníkovi, si vyprávějí lidé skoro po celém světě.

Život je nádherný

ST

4.

5/2017

ÚT

18:00

Setkání pro rodiny pečující o lidi s demencí
ÚT

17:00

www.mesto-beroun.cz

Budova fary ŘKF

Cílem svépomocné skupiny je vytvořit prostor pro vzájemnou výměnu
zkušeností, radosti i trápení při péči o svého blízkého. Tel. 725 923 181.
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17.
18.

4. cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar berounský medvěd

Mezinárodní den muzeí a galerií + doprovodný program
ČT

9:00 - 17:00

Muzeum Českého krasu

Běžíme na hrad Točník
9:30

Hrad Točník

Závod na 5 km, tzv. Pětku a závod na 15 km, tzv. Patnáctku. Velmi oblíbené
dětské závody čekají na vaše ratolesti, děti v různých věkových kategoriích.

Praha - Vyšehrad

16. ročník spanilé společenské jízdy na velocipédech všeho druhu po stopách bájného koně. Bližší informace na www.mkc-horovice.cz.

Nižbor

Představí se pivovary: Berounský Medvěd, Vilém Jince, Všerad, Pivovar Lobeč, Pivo ZLoun, Pivovar Frýdlant, Pivovary Lobkowicz a další. Živé kapely.

Tetín

11:00 POUTNÍ MŠE SVATÁ kostel sv. Jana Nepomuckého, 14:00 VARHANNÍ KONCERT Jiřinky Marešové, kostel sv. Ludmily, skladby českých autorů.

Šemíkův memoriál

20.

SO

10:00

2. Slavnosti piva Nižbor
SO

11:00

Svatojánská pouť, koncert
SO

21.

11:00

Honza Nebojsa

Kulturní dům Plzeňka, pohádka pro děti. NE od 14:00.

Z toulek světem

22.

23.
24.
27.

PO

17:00

Své fotografie z cesty po jihozápadní části USA představí Irena Bucharová.
Moře, krajiny a lidi na fotkách převážně z Afriky zase Jana Daňková Skořepová.

Holandský dům

Kurz šití s Veronikou Sovovou

Cestovní kosmetická taštička, RC Slunečnice. PO od 18:30.

Martin Mc Donagh – MRZÁK INISHMAANSKÝ

Komedie o tom, co se stane, když do nejzapadlejšího zapadákova v Irsku
přijedou filmaři až z Ameriky.

ÚT

19:30

Kulturní dům Plzeňka

Koncert Pocta Václavu Talichovi

K výročí narození V. Talicha, ZUŠ V. Talicha. ÚT od 17:00.

Závěrečné vystoupení tanečního oddělení ZUŠ V. Talicha

Kulturní dům Plzeňka. ST od 17:00.

27. Workshop ZAHRADNÍ LUCERNY s Ivou Kapounovou

Dolaďte atmosféru grilování vlastnoručně vyrobenou lucernou na svíčky. Délka
trvání 2 - 3 hodiny, cena 300 Kč včetně materiálu, výpalu a odborného lektora.

Prožitkový den s jógou a tibetskými mísami
SO

9:00 - 18:00

Lesní klub Studánka

Jóga s prvky kundalíni jógy zaměřená na nastartování samoléčebných procesů v těle i mysli, relaxace. Zpěv manter a další. Rezervace na tel.: 733 363 945.

13:00

U řeky na Štulovně

Z Brna přisviští drsňácká kapela BomBarďák, Divadlo 100 opic, PNUtí nebo teartr
Rajdo. Odstartovány budou též letecké závody z modelů. Více na straně 18.

Štulec
NE

28.

Pohádkový Knihov pro děti

Společenský klub Zdice. NE od 13:00.

MAYOVKA aneb ve stínu šumavských hvozdů
Klub Labe - Hořovice

Repríza nové hry divadla Na holou. Setkání slavného spisovatele (i jeho alter ega Old Shatterhanda) a nebezpečně chladnokrevné Boženy Němcové.

Kulturní dům Plzeňka

KRUH PŘÁTEL HUDBY – Alena Grešlová – klavír, Markéta Vokáčová – housle, Jan Zemen - violoncello.

NE

29.

19:00

KALLIOPE TRIO PRAGUE
PO

19:00

Celostátní happening základních uměleckých škol

30.

ÚT

16:00

Husovo náměstí

Literární večer s Ondřejem Štindlem
ÚT

17:30

Čítárna MIC

Retro večery U Madly
PÁ- SO

Květen

V muzeu na vás budou čekat komentované prohlídky a snížené vstupné.
Komentované prohlídky a soutěže od 10:00.
Pořádá ZUŠ V. Talicha s městem Beroun a Městským kulturním centrem
v Kulturním domě Plzeňka. Více na straně 20.

19. -20. Přehlídka pěveckých sborů
SO

Berounský cestovatel Tonda Jančařík nás tentokrát zavede na Východní
Malé Sundy - ostrovy draků, skřítků a rytířů na koních.

20:00 - 02:00

Retro Bar U Madly

Taneční pátky a soboty U Štiky
PÁ- SO

20:00 - 02:00

Restaurace U Štiky

Kombinovaný program všech oborů ZUŠ V.Talicha, účinkují pedagogové,
žáci a hosté ZUŠ.
S novinářem, scénáristou a spisovatelem o jeho nejnovější knize K hranici,
ale také práci novinářské i filmové.
5. 5. - Dj Martin Hájek rádio KISS 98; 6. 5.,19. 5. - Dj Zdeněk Vranovský;
12. 5., 26. 5. - Retro Dj Martin Šmíd; 13. 5., 27. 5. - Dj Tomáš Mašek; 20.
5. - Dj Harwey
5. 5. - Sortiment – živá hudba; 6. 5.,20. 5.,26. 5. - DJ Jarda Petarda –
disco; 12. 5. - PHZS – živá hudba; 13. 5.,27. 5. - DJ Pupík –rock & disco;
19. 5. - Duo Melody – živá hudba

Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě úterý, kdy
probíhají pravidelné kurzy. Volné místo v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Zájemci se mohou přihlásit v Muzeu berounské keramiky.
Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Muzeum berounské keramiky opět vyhlašuje 3D soutěž pro veřejnost. Soutěž na téma „“Já a hudba““ u příležitosti 35. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův Beroun. Uzávěrka soutěže: 30. června 2017. Vyhlášení výsledků soutěže: 8. 10. 2017 před zahajovacím koncertem
Prologu Mezinárodního hudebního festivalu Talichova Berouna.
Městské informační centrum oznamuje příznivcům cestovatelských besed, že letos bude opět v období od června do srpna letní přestávka. Znovu
se uvidíme v září. Zároveň uvítáme další cestovatele, kteří by rádi o svých cestách vyprávěli. V případě zájmu kontaktuje Městské informační centrum, mic@mkcberoun.cz.
Pokračující výstavy: Chráněná krajinná oblast Český kras a flóra Českého krasu (Domov seniorů TGM), Bohunka Waageová Andělé (kostel sv. Jana
Nepomuckého na Tetíně, do 31. 10. 2017)

n Výstavy
www.mesto-beroun.cz

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce
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Volný čas
Alena Urbancová – Olejové štěstí
www.olejovestesti.com
Telefon: 777 685 406,
email: info@olejovestesti.com
Aromaterapie v kostce
je soubor
praktických doporučení, jak používat
esenciální oleje. Během voňavého komorního setkání na svůj nos vyzkoušíte
mocnou sílu esencí. Budeme používat
nejběžnější esence, které jsou bezpečné
i univerzální. V květnu se sejdeme v ÚT
2.5., 10:00 – 11:30, téma: Jak zatočit
s reakcí na pyly a ve ST 24. 5., 19:00
– 20:30, téma: Jak na figuru do plavek
na berounském Závodí. Jedná se o malou skupinku, proto si své místo rezervujte na tel: 777 685 406 nebo info@
olejovestesti.com. Workshop: Aromaterapie pro mateřství navštivte v sobotu
13. 5. v KaLa během oslav Světového
týdne respektu k porodu.
Baby Club Ploutvička s.r.o.
Steinerova 56, 266 01 Beroun
www.ploutvicka.cz
Telefon: 777 288 178,
email: info@ploutvicka.cz
Pořádáme lekce plavání pro skupiny dětí
ve věku od 6. měs. do 12 let i individuální lekce dětí 0 – 6 měs. Najdeme 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.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
Beroun, Plzeňská 174/55 (na svět.
křižovatce u Tiby, bývalý Čtyřlístek)
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
email: info@bfitnessberoun.cz
Fitness studio je zaměřené na CVIČENÍ
PRO ŽENY formou nekonečného kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace.
Přijďte kdykoli během otevírací doby. Otevřeno je každý všední den 15:00 – 21:00,
ÚT 15:00 – 19:00 a v NE 16:00 -19:00.
Kromě kruhového tréninku ve fitness nabízíme lekce TABATY (intenzivní intervalový trénink) a lekce ZDRAVÁ ZÁDA. Každou
ST 10:00 -12:00 cvičení s možností hlídání
dětí. Více info na webu.
Dětský koutek Krteček
Sadová 731 (u KD 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 dopolední adaptační programy se zaměřením na TVOŘENÍ, KRESLENÍ, děti si denně odnášejí výtvory domů.
Cvičení - zvířátková JOGA,TANČENÍ,
ZPĚV a procvičování paměti formou
her. Kroužky: KERAMIKA - ST od 15:0016:30 s pecí, cena 80 Kč. Vyrábíme si
zdravá mýdlíčka, oleje a sole do koupele
z levandule a propolisu, rádi používáme medové produkty, máme vlastní
včelstvo PO 15:30 – 17:00, cena 80 Kč,
nutná rezervace. Pro větší děti můžeme
nabídnout včelařský a rybářský kroužek
dle zájmu. Chystáme o letních prázdninách jeden týden pobytový tábor v přírodě u lesa pro malé děti od 3 let, které
mají spoustu energie a potřebují se vyřádit, bazén a jiné zábavné prvky k dispozici. Příměstské tábory běží celé léto.

www.mesto-beroun.cz

Dula - Martina Šebestová
www.duladula.cz
Telefon: 777 967 207
email: martinasebestova@gmail.com
Společným setkáním 12. a 13. 5. oslavíme Světový týden respektu k porodu. V pátek dopoledne nás čeká baby
joga a cvičení pro těhotné. V sobotu
budou celý den probíhat workshopy
– vázání dětí do šátku, aromaterapie
pro mateřství, nosící oblečení, péče
o miminko, promítání filmu. Akci pořádáme ve spolupráci se Studiem Kala,
U Archivu 156, Beroun. Rezervujte si
své místo přímo v místě konání akce
v Kala na tel.: 728 337 338 nebo
777 967 207.
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). Více informací
nejdete webu.
Flexy - bary + balanční čočky + míče
+ židle
Telefon: 608 885 182
email:,marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo Gymnázium, vchod ze dvora
Marcela Bergerová.
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.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
email: skola@jshv.cz
Již 27. rokem: tradice – zkušenosti –
reference!!! Letní kurzy 2017 – zápisy
probíhají! Intenzivní týdenní veřejnostní kurzy (PO-PÁ dopoledne) pro děti
a juniory: opakování a upevňování
gramatiky (ANG, NĚM, FRAN, ŠPAŇ),
konverzační s rodilým mluvčím (ANG).
Naše tipy: týdenní kurzy před vstupem
na SŠ – opakování angličtiny (dopoledne nebo odpoledne) a němčina pro začátečníky. Pro firmy či jednotlivce kurzy
dle požadavku i o letních prázdninách
(včetně doučování žáků ZŠ a studentů
SŠ) – i dojíždíme. Naše motto: Spokojený zákazník – naše nejlepší reklama!
Jazyková škola Henrietty Mottlové
www.jazykovaskola.kvalitne.cz
Telefon: 724 358 518
email: henrietta.mottlova@seznam.cz

dychu ohně, pranajámy, jedinečností
kundalíni jógových prvků. Cílem je posílit tělo, zvýšit vitalitu a plně prožívat
život. Vhodné i pro začátečníky. Každé
pondělí od 18:30 v podkrovním sále
TJ Sokol Beroun, Tyršova 510. Cena
za jednorázové vstupné: 180 Kč, předplatné 160 Kč.. Lekce trvá 90 minut.
Podložku sebou.
Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
email: lbdk@seznam.cz
Zápisy do certifikované lesní mateřské
školy Studánka na září 2017 probíhají
od 2.5 do 8.5 od 10:00 -11:30 v zázemí lesního klubu Studánka na Vrbské, Beroun. Je potřeba si předem
zarezervovat termín. Jako registrovaná
mateřská škola v rejstříku MŠMT ČR
přijímáme i předškoláky. Zápisy do studijní skupiny pro I. stupeň ZŠ (možnost
i pro domškoláky na určité dny) probíhají během května (rezervovat termín
předem). 10. 5. zveme na Den otevřených dveří – Jak se učí v lesní škole.
Informace o letních příměstských táborech a přihlášky najdete na našem
webu. Maminky s dětmi mladšími tří
let zveme do klubu Jozífek – ST 8:30
-11:30. Více info na webu. Těšíme se
na Vás.

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.
Super kruháč

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.

www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
email: michal@superkruhac.cz

Move&Food
www.moveandfood.cz
Telefon: 731 575 531
email: annor@centrum.cz
Pokud nestíháte plnit novoroční
předsevzetí o pevném těle, je pro Vás
řešením unikátní permanentka „Bikiny“. V nabídce jsou 2 balíčky cvičení
(10 či 15 vstupů) včetně konzultace o výživě a dalšími bonusy. Více
na webu. Cvičení probíhá v soukromí
v malém počtu zákazníků - kapacita
studia je 8 osob. Na lekce je nutné se
předem objednat.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700, 311 510 541
email: info@rcslunecnice.cz

www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
email: kjberoun@gmail.com
Otevřené lekce kundalíni jógy zaměřené na probuzení vitality a radostného
přístupu k životu. Postupné zvyšování
náročnosti, osvojení základů meditace,

www.samaya.cz
Telefon: 605 583 469
email: michaela@samaya.cz

Kundalíni jóga - Pro zdraví a radost

Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun

Městské školní hřiště Hlinky

Kurz První pomoci 10. 5. 16:00 –
17:30, zaměřený na poskytnutí první
pomoci u dětí. Duchovní principy nemocí u dětí 11. 5. 10:00 -12:00, zpráva o psychice dítěte, matky i rodiny,
jejich souvislosti, příčiny a symbolika.
Pohádková městská hora 14. 5. 14:00
– 17:00, zábavná akce pro celou rodinu, čekají na vás pohádkové bytosti,
stanoviště s úkoly a odměna.

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.

Nově otevíráme kurz JÓGY V TĚHOTENSTVÍ. Přijďte poznávat své nenarozené
miminko a nalaďte se na stejnou vlnu,
po které spolu poplujete. V lekcích se
pomocí dechu, jemného cvičení a vonných olejů naučíte poslouchat své tělo
a přiblížíte se tak miminku. Lekce probíhají v příjemném a klidném prostředí od května každé ÚT 9:00 - 10:00.
Připravujeme i pokračující kurzy pro
maminky a miminka. Více informací
a přihlášky na telefonu: 603 477 035,
barbora@samaya.cz. Dále nabízíme
široké spektrum lekcí jógy. Aktuálně je
volné místo pro muže či pár na dynamické józe v ÚT 20:00. V prodeji jsou
vstupenky na berounský JÓGOVÝ FESTIVAL, www.jogovyfestival.cz.

Samaya, jógové studio pro setkávání

Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější
Super kruháč? Kruhový trénink pro
každého, kdo se chce cítit a vypadat
super! Široká nabídka tréninků pro
záčátečníky i pokročilé. Přátelská
atmosféra a super parta lidí. To musíš zkusit! První vstup máš zdarma!
https://www.facebook.com/superkruhac/?fref=ts
Těhotenská jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz/
Telefon: 777 216 096
email: kjberoun@gmail.com
Pravidelné lekce jógy pro budoucí
maminky, každé ÚT v Yogaway 17:30
- 18:30. Na lekci se zaměřujeme na ztišení, prohloubení dechu, udržení pružného těla a pozitivní energie. Hodina
má dynamickou fázi, střídající se s klidnými, meditací a relaxaci. Je potřeba se
den předem objednat.
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
www.lokomotivaberoun.cz.
Telefon: 311 626 950
email: info@lokomotivaberoun.cz
44. ročník turistického pochodu Jarním Českým krasem Termín akce:13.
května 2017. Kontakt na pořadatele:
Ing. Pavla Muchlová, tel.: 603 575 503.
start od 6:30. Tyršův stadion Beroun trasy 15, 20, 25, 35, 50 vedou v Chráněné krajinné oblasti Český kras. Více
na straně 21. 40. ročník Vodáckého
maratonu na Berounce. Termín akce:
20. května 2017. Kontakt na pořadatele: Josef Urbánek, tel:. 732 266 200,
trasa z Dolan u Chrástu do Nezabudic
u Branova, 58.3 říčních kilometrů.
Více na str. 23. Informace na recepci
Sportcentra. Otevřeno PO - PÁ 8:00 –
22:00, SO a NE 8:00 – 20:00. Trvale
snížené ceny na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Přehledy oddílů a akcí pro veřejnost na webu.
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Z usnesení Rady města Beroun dne 16. 3. 2017
RM souhlasí s vyřazením žádostí o dotaci na sportovní činnosti v roce 2017
předložených spolkem Aikido Ikeda Dojo Beroun, z.s. se sídlem Pražská 47, Vráž
a spolkem TC R.A.K., z.s. se sídlem Levín 34, Králův Dvůr z důvodu nesplnění
podmínky umístění sídla žadatele podle dotačního programu Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2017 a to bodu 5.1. článku V.
Okruh způsobilých žadatelů.
RM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun podle dotačního
programu „Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce
2017“ dle návrhu zpracovaného Komisí pro sport a sportovní dotace Rady města Beroun dne 3. 3. 2017 a zpracovaného v přehledové tabulce Rozdělení dotací
na sportovní činnost ve městě Beroun v roce 2017.
RM doporučuje ZM:
a) Schválit poskytnutí dotací nad 50 000,- Kč v jednotlivém případě z rozpočtu města Beroun podle dotačního programu „Poskytování dotací na sportovní
činnost ve městě Beroun v roce 2017“ dle návrhu zpracovaného Komisí pro
sport a sportovní dotace Rady města Beroun dne 3. 3. 2017 a odsouhlaseného
radou města dne 16. 3. 2017, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich
poskytnutí s jednotlivými žadateli.
b) Nesouhlasit s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun podle dotačního
programu „Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce
2017“ spolku TC R.A.K., z.s. se sídlem Levín 34, Králův Dvů z důvodu nesplnění
podmínky umístění sídla žadatele podle tohoto dotačního programu, a to bodu
5.1. článku V. Okruh způsobilých žadatelů.
RM schvaluje Zásady pro poskytování dotací na úhradu ceny ledu na ZS v Berouně, v radou města upraveném znění.
RM souhlasí s poskytnutím dotací na úhradu ceny ledu na ZS v Berouně za rok
2017 ve výši 1.400 Kč/hod. dle Zásad pro poskytování dotací na úhradu ceny
ledu na ZS v Berouně a dle předloženého návrhu subjektům: TJ KRASO Beroun,
Spolek Centrum zdravých dětí Beroun, HC Berounští Medvědi z.s.
RM zmocňuje Odbor školství a volnočasových aktivit MěÚ Beroun k proplácení
faktur za pronájem ledu příjemcům dotace na úhradu ceny ledu na ZS v Berouně podle schválených zásad pro poskytování těchto dotací a uzavřených
veřejnoprávních smluv.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací na úhradu ceny ledu na ZS v Berouně za rok 2017 ve výši 1.400,-Kč/hod. dle radou města schválených Zásad pro poskytování dotací na úhradu ceny ledu na ZS v Berouně subjektům:
TJ KRASO Beroun do maximálního a Spolek Centrum zdravých dětí Beroun
do maximálního počtu 300 hodin, HC Berounští Medvědi z.s. do maximálního
počtu 800 hodin a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí s těmito
subjekty.
RM souhlasí s použitím znaku města Beroun Hasičským záchranným sborem
Středočeského kraje, krajské ředitelství, Kladno v katalogu stanic HZS ČR.
RM vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „Územní studie krajiny SO ORP Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost PROCES – Centrum pro rozvoj
obcí a regionů, s. r. o., jejíž nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na tuto zakázku s tímto uchazečem. Cena díla je 1 300 000,- Kč bez DPH.
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2017 z jednání komise pro sport a sportovní
dotace, konaného dne 27. 2. 2017, zápis č. 2/2017 z jednání komise pro sport
a sportovní dotace, konaného dne 3. 3. 2017.

Z usnesení Rady města Beroun dne 29. 3. 2017
RM bere na vědomí zprávu ředitelky městské knihovny Mgr. Hany Ludvíkové
o činnosti příspěvkové organizace Městská knihovna Beroun za r. 2016.
RM konstatuje, že městská knihovna plní poslání a je významnou kulturní
a vzdělávací institucí města.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2017 z jednání Komise pro sport a sportovní
dotace, konaného dne 20. 3. 2017.
Starosta města Beroun a RM souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města
Beroun nad akcí „Hokejbal proti drogám 2017“ pořádanou spolkem SK Kelti 2008 z.s., s poskytnutím finanční dotace tomuto spolku ve výši 5.000,- Kč
na uspořádání této akce, s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
a prominutím nájemného ve výši 8.400,- Kč za využití hokejbalového hřiště
na Městském školním hřišti v Hlinkách.
RM souhlasí:
n S poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „Běh přes Městskou horu“

pořádanou spolkem TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s., s poskytnutím finanční dotace tomuto spolku ve výši 5.000,- Kč na uspořádání akce a dále s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
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n S poskytnutím finanční dotace spolku Klub biatlonu Beroun, p.s. ve výši

7.000,- Kč na akci „Regionální závod v Letním biatlonu“ a dále s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
n S poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „RETRO CUP 2017 – hokejový
turnaj legend“ pořádanou panem Miloslavem Křesťanem, s poskytnutím finanční dotace ve výši 10.000,- Kč na uspořádání této akce a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
n S poskytnutím finanční dotace spolku More Than Bikers, z.s. ve výši 10.000,Kč na akci „Berounská desítka“, která se uskuteční dne 5. 8. 2017, a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
n S poskytnutím finanční dotace spolku VODMAR Beroun z.s. na akci „Vodácký
maraton na Berounce - 40. ročník“ ve výši 25.000,- Kč, která se uskuteční dne
20. 5. 2017, a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
n S poskytnutím finanční dotace spolku TC R.A.K., z.s. na akce „Reprezentace
města Beroun na MČR v roce 2017 v Brně od 12. – 13. 5. 2017 a Praze od 25.
– 28. 5. 2017“ ve výši 50.000,- Kč a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o jejím poskytnutí.
n S poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „Berounský cyklísek“ pořádanou spolkem Cyklistický klub Vinohradské šlapky z.s., která se uskuteční dne
27. 5. 2017, s poskytnutím finanční dotace na tuto akci ve výši 15.000,- Kč
a dále s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM schvaluje:
Poskytnutí dotací do 50.000 Kč v jednotlivém případě z rozpočtu města Beroun
na kulturní činnost v roce 2017 v celkové výši 549.453 Kč a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí s uvedenými žadateli:
n Akademie múzických umění v Praze ve výši 9.200 Kč na projekt „Výstavní síň
Jiřího Jeníčka v Berouně a výstavy Katedry fotografie FAMU“.
n Dobromysl o. p. s. ve výši 32.000 Kč na projekt „Adventní koncert pro Dobromysl“.
n Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace, ve výši 11.760 Kč
na projekt „Sobotní tvoření“.
n Farní charita Beroun ve výši 28.800 Kč na projekt „Benefiční akce Farní charity
Beroun“.
n Jan Liška, DiS ve výši 36.000 Kč na projekt „Beroun Cup 2017“.
n Jiří Pavlis, ve výši 12.160 Kč na projekt „Výstavní činnost Fotoklubu Beroun v roce 2017 a účast na celostátní soutěži fotoklubů Blatenská růže
2016/2017“.
n Jungmannova základní škola Beroun ve výši 6.400 Kč na projekt „Jungmannka hledá Slavíčka“.
n Klub přátel výtvarného umění Beroun ve výši 15.120 Kč na projekt „Plán akcí
KPVU na rok 2017“.
n Křesťanský klub Beroun, z. s. ve výši 4.800 Kč na projekt „Křesťanský klub
Beroun – uchování kulturních tradic a duchovních hodnot ve městě Beroun“.
n Mgr. Bohumila Vokáčová ve výši 25.840 Kč na projekt „Koncertní program
sboru Bonbon na rok 2017“.
n Mgr. Marie Holečková, ve výši 35.520 Kč na projekt „Cyklus besed Setkání
s autory, které máte rádi“.
n Mgr. Robert Štolba, bytem Plickova 553/21, 149 00 Praha 11, ve výši
22.320 Kč na projekt „Vánoční koncert, Big Band Václava Zelinky“.
n Modrej Beroun z. s. ve výši 12.960 Kč na projekt „Cestovatelské klubové večery Modrýho Berouna 2017 – soubor 9 akcí“.
n Muzeum Českého krasu Beroun ve výši 16.000 Kč na projekt „Cyklus přednášek Setkávání v muzeu s historií, přírodou a lidmi“.
n Muzeum Českého krasu Beroun ve výši 24.000 Kč na projekt „Výstava: Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech našich předků (s přihlédnutím k historii bavlnářství v Berouně)“.
n Okrašlovací spolek přátel Černého vršku o. s. ve výši 20.000 Kč na projekt
„Masopust na Černém vršku 2017“.
n Rudolf Kadeřábek ve výši 31.293 Kč na projekt „Kniha Beroun sobě – šesté
berounské reminiscence“.
n Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Berouně ve výši 18.400 Kč
na projekt „Koncerty a výstavy v evangelické modlitebně“.
n Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské ve výši 40.000 Kč na projekt
„Hudební mazec 2017 – přehlídka berounských dětských a studentských hudebních skupin, autorská tvorba“.
n Společnost Josefa Antonína Seydla z. s. ve výši 24.800 Kč na projekt „Cyklus
koncertů duchovní hudby 2017“.
n ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z. s. ve výši 4.000 Kč na projekt „Ježkoviny – 75.
výročí úmrtí Jaroslava Ježka“.
n ŠANCE ŽÍT - CHANCE BE LIVE, z. s. ve výši 4.000 Kč na projekt „Rudolf Cortés
– zatracovaný i milovaný“.
n Vladimír Mužík ve výši 24.880 Kč na projekt „Koncerty DH Berouňačka v Berouně“.
n Vladimír Mužík ve výši 10.800 Kč na projekt „Koncerty MDH B-6 v Berouně“.
n Základní umělecká škola Václava Talicha, Beroun ve výši 39.200 Kč na projekt
„Podpora uměleckého hudebního vzdělávání dětí v Berouně“.
n Základní umělecká škola Václava Talicha, Beroun ve výši 39.200 Kč na projekt
„Tvoříme v krajině – malířský plenér“.

15

RM nesouhlasí:
S poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v roce 2017
žadatelům:
n Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace na projekt „Za kulturou
do světa“.
n Ivo Senkevič na projekt „Fotodokument“.
n LBDK, z. s. na projekt „Tradice a Legendy; Připomínání si českých lidových
tradic a legend vážících se k městu Beroun a jeho okolí“.
n Modrej Beroun z. s. na projekt „Modrej Beroun 2017 – celodenní hudební setkání“.
n Muzeum Českého krasu na projekt „13. Muzejní noc nazvaná Třináctky nejen
v dějinách“.
n TC R.A.K., z. s. na projekt „Reprezentace města Beroun na MČR a MS v roce
2017“.
RM souhlasí s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření Městského kulturního centra Beroun, Městské knihovny Beroun a Domova – penzionu pro důchodce
Beroun za rok 2016 do fondů dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v předloženém znění.
RM bere na vědomí informaci o pořádaných akcích při příležitosti Dne Země
2017 v městě Beroun.
RM souhlasí s pronájmem částí pozemku p.č. 581/1 v k.ú. Beroun a s uzavřením smluv o nájmu za cenu 20,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s šesti měsíční
výpovědní dobou s: 1. M. B., bytem Beroun-Závodí, na část o výměře 22 m2.
2. MUDr. I. H., bytem Beroun-Závodí, na část o výměře 22 m2. 3. PhDr. J. H.,
bytem Beroun-Závodí, na část o výměře 22 m2. 4. H. H., bytem Beroun-Závodí,
na část o výměře 22 m2. 5. J. H., Beroun-Město, na část o výměře 22 m2. 6.
P. J., bytem Králův Dvůr, na část o výměře 22 m2. 7. R. J., bytem Beroun-Město,
na část o výměře 22 m2. 8. P. J., bytem Beroun-Závodí, na část o výměře 22 m2.
9. M. L., bytem Beroun-Závodí, na část o výměře 22 m2. 10. MUDr. K. T., bytem
Beroun-Město, na část o výměře 22 m2. 11. M.T., bytem Beroun-Závodí, na část
o výměře 22 m2.
RM souhlasí s vypovězením dohody o dočasném užívání pozemku ze dne 1. 10.
1982 na pronájem pozemku p.č. 1580/6 v k.ú. Beroun, uzavřené s paní J. S.,
bytem Beroun-Město.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout prodejní stánek, umístěný na pozemku p.č. 60/1 v k.ú. Beroun (přímo na zastávce BUS U Černého koně,
směr na Prahu), za minimální cenu 66.000,- Kč/rok + úhrada el. energie. Stánek
je o velikosti 4,1 m2, zděný, s uzamykatelnými venkovními žaluziemi.
RM bere na vědomí informaci o technických opatřeních a plánovaných opravách, s cílem zajištění připravenosti pro provoz venkovního koupaliště v Berouně na Velkém sídlišti do začátku letní sezóny 2017 a ukládá Odboru majetku
a investic, aby zpracoval a předložil radě města podrobnou informaci o provozu
plaveckého bazénu na sídlišti s návrhem variant řešení jeho dalšího provozování, včetně kalkulace předpokládaných nákladů s tím spojených.
RM souhlasí se Zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Přístavba - Základní Škola, Beroun – Závodí, Komenského 249 – opětovné
vypsání“ a souhlasí se zahájením zadávacího řízení a jmenuje hodnotící komisi
a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Smlouvy o spolupráci
veřejných zadavatelů na akci „II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic“ mezi
Středočeským krajem, městem Beroun a městem Králův Dvůr v předloženém znění.
RM vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „Územní studie vybraných veřejných
prostranství v Berouně – „Park Homolka“ účastníka jednacího řízení bez uveřejnění Ing. arch. MgA. A. Korandovou a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
na tuto zakázku s tímto uchazečem v předloženém znění.
RM vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „Územní studie jižní paralelní komunikace Beroun“ účastníka jednacího řízení bez uveřejnění společnost AF CITYPLAN, s. r. o. a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na tuto zakázku s tímto
uchazečem v předloženém znění.
RM vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „Územní studie vybraných veřejných
prostranství v Berouně – „Od Štulovny k brodu přes řeku Berounku“ účastníka
jednacího řízení bez uveřejnění Ing. arch. Pavla Koubka a souhlasí s uzavřením
smlouvy o dílo na tuto zakázku s tímto uchazečem v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 13. 4.
2015 mezi Zdravotnickou záchrannou službou Středočeského kraje, p.o., Kladno jako půjčitelem a městem Beroun jako vypůjčitelem, v předloženém znění.
RM bere na vědomí informaci o naplňování harmonogramu partnerských vztahů za rok 2016 a schvaluje harmonogram partnerských vztahů města Beroun
na rok 2017.
RM schvaluje Legislativní plán pro rok 2017, v předloženém znění.
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích za rok 2016,
předloženou tajemníkem MěÚ Beroun a Zápis č. 3/2017 ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 20. 3. 2017.

www.mesto-beroun.cz

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun dne 29. 3. 2017
ZM schvaluje:
Poskytnutí dotací nad 50 000,- Kč v jednotlivém případě z rozpočtu města
Beroun podle dotačního programu „Poskytování dotací na sportovní činnost
ve městě Beroun v roce 2017“ dle návrhu zpracovaného Komisí pro sport
a sportovní dotace RM dne 3. 3. 2017 a odsouhlaseného radou města dne 16.
3. 2017 žadatelům:
n TJ LOKOMOTIVA BEROUN, z.s. ve výši 1.563.700,- Kč na podporu celoroční
sportovní činnosti mládeže, včetně podpory na soutěžích a reprezentace TJ
i Města Beroun na údržbu a provoz tělovýchovných zařízení.
n HC Berounští medvědi z.s. ve výši 569.700,- Kč na podporu činnosti mládežnických hokejových družstev příjemce dotace.
n SPORT EDEN BEROUN ve výši 538.300,- Kč na podporu sportování dětí
ve sportovním centru příjemce dotace.
n Český lev – Union Beroun, z.s. ve výši 469.900,- Kč na podporu činnosti
sportovních klubů (spolků) pod vedením příjemce dotace.
n SK Kelti 2008 z.s. ve výši 145.000,- Kč na činnost mládežnických týmů příjemce dotace.
n LTC Beroun, z.s. ve výši 144.300,- Kč na zajištění kvalitních tréninků pro děti
a mládež, přípravu závodních hráčů na mistrovská utkání a celostátní turnaje,
na pořádání okresních i celostátních tenisových turnajů, kondičních, koordinačních a kompenzačních tréninků, nábor členů do spolku příjemce dotace.
n Spolek centrum zdravých dětí Beroun ve výši 110.600,- Kč na podporu činnosti klubu HC Berounské Lvice.
n Basketbalový klub Beroun, z.s. ve výši 90.800,- Kč na podporu sportovní
činnosti provozované příjemcem dotace, zaměřené na basketbal.
n ELÁN sport, z.s. ve výši 88.300,- Kč na pronájem tělocvičen a nákup potřebného sportovního vybavení pro sportující členy oddílu příjemce dotace.
n TJ Kraso Beroun ve výši 79.600,- Kč na pronájem ledové plochy, odměny
trenérům, baletní průpravu členů krasobruslařského oddílu příjemce dotace.
n IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN BEROUN,z.s. ve výši 74.100,- Kč na pronájem tělocvičen, nákup tréninkových pomůcek, úhradu nákladů spojenou se
soutěžemi, provedením náboru nových členů, tj. propagace náboru do spolku
příjemce dotace - letáky, inzeráty, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s těmito žadateli.
ZM nesouhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun podle dotačního
programu „Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce
2017“ spolku TC R.A.K., z.s., se sídlem Levín 34, 267 01 Králův Dvůr, z důvodu
nesplnění podmínky umístění sídla žadatele podle tohoto dotačního programu,
a to bodu 5.1. článku V. Okruh způsobilých žadatelů.
ZM schvaluje poskytnutí dotací na úhradu ceny ledu na ZS v Berouně za rok
2017 ve výši 1.400,- Kč/hod. dle radou města schválených Zásad těmto subjektům: TJ KRASO Beroun do maximálního počtu 300 hodin, Spolek Centrum
zdravých dětí Beroun do maximálního počtu 300 hodin, HC Berounští Medvědi
z.s. do maximálního počtu 800 hodin a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich
poskytnutí s těmito subjekty.
ZM schvaluje Dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici pro zadávání veřejných zakázek
č. 1/2016, v předloženém znění.
ZM bere na vědomí Informaci o komunitním plánování sociálních služeb města Beroun v roce 2016, informaci o prevenci kriminality města Beroun v roce
2016, informaci o převzetí záštit v roce 2016 a zápis č. 3/2017 ze zasedání
kontrolního výboru, konaného dne 20. 3. 2017.
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů na akci
„II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic“ mezi Středočeským krajem, městem Beroun a městem Králův Dvůr v předloženém znění.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 12. 4. 2017
RM bere na vědomí sdělení pana Víta Kolovrata doručené dne 12.4.2017 o odstoupení
z funkce člena a předsedy komise pro kulturu a kulturní dotace.
RM schvaluje program schůze rady města dne 12. 4. 2017.
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Domov penzion pro důchodce Beroun za rok 2016. RM doporučuje ředitelce Domova penzionu pro důchodce Beroun Ing. Kučerové zvážit předložení návrhu na změnu kritérií na přidělení bytů
v Domově penzionu pro důchodce Beroun, respektive úpravy (zvýšení) nájemného
komisi zdravotnictví a sociálních věcí a následně Radě města Beroun.
RM bere na vědomí informaci o průběhu XXXIV. ročníku Mezinárodního hudebního
festivalu Talichův Beroun.
RM schvaluje poskytnutí dotací do 50 000,- Kč v jednotlivém případě z rozpočtu
města Beroun podle dotačního programu „Poskytování dotací na sportovní činnost
ve městě Beroun v roce 2017“ a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí
s těmito žadateli:
a) Piranhas Beroun, z.s. ve výši 43.800,- Kč na podporu provozu baseballu a softballu
zejména na úrovni mládežnických kategorií.
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b) SK Cembrit Beroun-Závodí z.s., ve výši 24.200,- Kč na revitalizaci trávníku hrací
plochy hřiště, náklady na údržbu hřiště, nákup čerpadla pro zavlažovací systém,
údržba objektu šaten a výměna potrubí kanalizace a vodovodní přípojky.
c) Tělocvičná jednota Sokol Beroun pob. spolek, ve výši 15.600,- Kč na podporu
sportovní činnosti dětí a mládeže.
d) TKD KELTI BEROUN z.s. ve výši 14.000,- Kč na podporu činnosti spolku pod
vedením příjemce dotace – startovné na turnajích, nákup sportovních pomůcek
dresů a oblečení.
e) Mgr. Zdeněk Liehne ve výši 10.900,- Kč na nákup sportovního materiálu a vybavení, náklady spojené s dopravou na závody, ubytování a startovné příjemce
dotace.
f) Ing. Jan Nevelöš (zákonný zástupce Adama Nevelöše) ve výši 10.000,- Kč
na úhradu startovného Adama Nevelöše na MS Optimist v jachtingu.
g) Ing. Jan Nevelöš (zákonný zástupce Tibora Nevelöše) ve výši 3.000,- Kč
na úhradu startovného Tibora Nevelöše na MS Optimist v jachtingu.
h) Klub biatlonu Beroun, p.s. ve výši 2.000,- Kč na podporu sportovní činnosti
provozované příjemcem dotace, zaměřené na biatlon.
i) Irena Liehne ve výši 1.500,- Kč na nákup sportovního materiálu a vybavení,
náklady spojené s dopravou na závody, ubytování a startovné příjemce dotace.
j) Jan Liehne, DiS. ve výši 600,- Kč na nákup sportovního materiálu a vybavení,
náklady spojené s dopravou na závody, ubytování a startovné příjemce dotace.
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun podle dotačního
programu „Poskytování dotací na sportovní činnost ve městě Beroun v roce
2017“ spolku Aikido Ikeda Dojo Beroun, z.s. se sídlem Pražská 47, Vráž z důvodu nesplnění podmínky umístění sídla žadatele podle tohoto dotačního programu, a to bodu 5.1. článku V. Okruh způsobilých žadatelů.

RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15. 3. 2017 v pořizovacích cenách od 20ti tisíc Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
1.261.445,10 Kč, účetní hodnota je 137.316,- Kč.
RM souhlasí s předloženými Zadávacími podmínkami veřejné zakázky „MŠ pod
Homolkou - Oprava stávajících rozvodů TZB – 1. etapa“, na základě nichž bude
zpracována zadávací dokumentace.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude plnit funkci komise pro otevírání
obálek.
RM schvaluje s účinností od 1. 5. 2017 Organizační řád Městského úřadu Beroun, v předloženém znění.
RM stanovuje s účinností od 1. 5. 2017 celkový počet zaměstnanců města
v Městském úřadu Beroun takto: Celkový počet zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Beroun je 188. Tento počet lze dočasně překročit jen
v případě nezbytnosti obsazení jednoho pracovního místa ve struktuře úřadu
současně dvěma osobami z důvodu zapracování nového zaměstnance (nejdéle na dobu 1 měsíce) nebo z důvodu zástupu za dlouhodobě nepřítomného
zaměstnance v práci (při dlouhodobé nemoci nebo mateřské či rodičovské dovolené) a za podmínky, že pro toto překročení bude dostatek rozpočtových
prostředků určených na platy zaměstnanců MěÚ.
RM ukládá tajemníkovi Městského úřadu Beroun zajistit do 30. 4. 2017 průkazné seznámení všech zaměstnanců města se schváleným Organizačním řádem
Městského úřadu Beroun a vypsat výběrová řízení na obsazení nových funkčních míst vedoucích oddělení.

RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč Oblastní organizaci Českého svazu bojovníků za svobodu Beroun, která je územní organizací Českého
svazu bojovníků za svobodu a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.

RM bere na vědomí zápis č. 1/2017 ze zasedání Komise pro likvidaci majetku,
konaného dne 15. 2. 2017, zápis č. 2/2017 ze zasedání Komise pro likvidaci majetku, konaného dne 15. 3. 2017 a zápis č. 2/2017 ze zasedání komise bytové,
konaného dne 16. 3. 2017.

RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 7.000 Kč Sdružení osvobozených
politických vězňů a pozůstalých, z. s. na putovní výstavu „Místa utrpení, smrti a hrdinství“ pořádanou Historickou skupinou Osvětim, která se uskuteční
v termínu 1. 6. – 31. 7. 2017, a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.

RM bere na vědomí předložené nové žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města
Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.

Starosta města a RM 2. souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Berouna
nad akcí putovní výstava „Místa utrpení, smrti a hrdinství“.
RM souhlasí s přijetím věcných darů městem Beroun od umělců, kteří v roce
2016 vystavovali v Městské galerii Beroun, a to dle přiloženého seznamu,
a s uzavřením darovacích smluv s těmito umělci a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic Ing. Miloslavovi Urešovi zařadit darovaná díla do majetku
města Beroun.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2017 ze zasedání komise pro výchovu a vzdělávání, konaného dne 15. 3. 2017.
RM schvaluje plán činnosti školské komise pro rok 2017.
RM bere na vědomí informaci o připravovaném měření rychlosti vozidel na území města Městskou policií Beroun.
RM souhlasí s výpůjčkou části budovy bez čp/če, technického vybavení, která je
součástí pozemku st. 4083/1 v k.ú. Beroun a s uzavřením smlouvy o výpůjčce
mezi městem Beroun jako půjčitelem a společností Aquapark Beroun a.s. jako
vypůjčitelem, na dobu určitou dvou let.
RM souhlasí s pronájmem pozemku 300 v k.ú. Zdejcina, jehož součástí je stavba
Beroun-Zdejcina, č.p. 7 a s uzavřením smlouvy o pronájmu se spolkem Naše
Zdejcina, z.s, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky st. 4092/5 a st.
4092/6 v k.ú. Beroun, na pozemcích stojí stavby garáží ve vlastnictví jiného
vlastníka.
RM souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce – OS 8 č. 8603251425, na období od 1. 5. 2017 do 30. 4. 2020
mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group
v předloženém znění.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15. 2. 2017 v pořizovacích
cenách do 20ti tisíc Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem
87.079,61 Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15. 2. 2017 v pořizovacích cenách od 20ti tisíc Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
394.754,- Kč, účetní hodnota je 45.193,90 Kč.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 15. 3. 2017 v pořizovacích
cenách do 20ti tisíc Kč. Pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem
7.009,10 Kč, účetní hodnota je 0 Kč.
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RM bere na vědomí informaci o připravovaném přejmenování společnosti
Aquapark Beroun, a.s. na Berounská sportovní, a.s. a o přenechání vybraných městských sportovišť do užívání této společnosti na základě pachtovní
smlouvy.
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. 5. 2017 Ing. Simonu Boldi vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit Městského úřadu Beroun.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku,
v platném znění, Tomáši Vintrovi dne 24. 6. 2017 od 22.00 hod. do 23.00 pro
veřejnou hudební produkci v rámci akce GrandPrix Beroun s místem konání
v prostorách skateparku v Berouně.
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.

Okénko zastupitele
Poděkování
Dovoluji si touto cestou
poděkovat vedení města
Berouna za ocenění mé více
jak padesátileté činnosti
na úseku rozvoje tělovýchovy a sportu v našem městě
Beroun a v celém okrese.
Zvlášť si vážím udělení Pamětního listu a věcné ceny,
které mi byly předány na vyhlášení Nejúspěšnější sportovec roku 2016 z rukou pana starosty města Mgr. Ivana Kůse. Pokud mi
to zdraví dovolí, budu na úseku tělovýchovy a sportu pracovat i nadále. Přeji si, aby současným sportovcům a funkcionářům tělovýchovy
vydržel jejich elán tak dlouho jako mně. Jiří Pokorný, člen Zastupitelstva města Beroun n
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Jubilea v květnu
n Dne 1. května se paní Emma Vrobelová dožívá krásného věku 92 let.
Vše nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti přejí syn Miroslav a dcery Anna
a Marie s rodinami.
Ve čtvrtek 4. května oslaví 80. narozeniny paní Anna Fialová a 21.
května paní Dagmar Pechová 70.
narozeniny.
Paní Jana Foltýnová se 22. května dožívá 75 let a paní Jaroslava
Dubnová si své 87. výročí narození
připomene 23. května. Paní Božena
Kebrlová bude slavit 24. května, a to
krásných 86 let. Všem jubilantkám
přeje hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti Klub důchodců, vedení
města a redakce Radničního listu.
n Díky, pane profesore!
Uteklo to jako voda, a tak si po šedesáti letech od maturity připomínáme
krásné životní jubileum vynikajícího
profesora pana Františka Hampla.
Přejeme se zpožděním pevné zdraví
a těšíme se na další naše setkávání.
Maturantky SPgŠ 1957 n

Vítání občánků
n Radní Šárka Endrlová přivítala
ve čtvrtek 30. března v obřadní síni
berounské radnice 16 nových občánků města. Jsou to: Matyáš Patera, Dominik Viktora, Tomáš
Hošek, Jan Macán,
Nikol Novotná, Hana
Nislerová,
Teodor
Šváb, Deniel Veselý,
Martin Klimek, Leontýna Kuderová,
Johana
Ježková,
Richard Malík, Adéla
Schneiderová, Marie Provazníková,
Petra Markvartová a Matyáš Zavoral.
n Další obřad je plánován na úterý 27. června. Objednat se můžete
na telefonu 311 654 151 a 152 nebo
e-mailem: evidence@muberoun.cz
a evidence2@muberoun.cz. n

Zubní pohotovost
n 1. 5. MUDr. Valta Richard st., Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
n 6. - 7. 5. MUDr. Kirichenko Denis,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 8. 5. MUDr. Valta Richard st., Žebrák, Hradní 68, tel.: 311 533 384
n 13. - 14. 5. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591, tel.:
601 371 200
n 20. - 21. 5. MUDr. Vrbová Dagmar, Beroun, Talichova 825, tel:
311 624 375
n 27. - 28. 5. 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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Dětský domov
a MŠ speciální

D

ětský domov a mateřská škola
speciální, Mládeže 1102, Beroun pořádá Den otevřených dveří
a zápis dětí do Mateřské školy speciální na školní rok 2017 – 2018
v pondělí 15. května 10:00 – 12:00
a 13:30 – 16:30 v budově DD a MŠ
speciální.
K zápisu je nutné doložit:
n Rodný list dítěte a k zápisu přijít
společně s dítětem.
n Podanou žádost a evidenční list
dítěte k předškolnímu vzdělávání
(příslušné dokumenty je možné si
stáhnout na webových stránkách
školy. Evidenční list dítěte slouží pro
písemné vyjádření odborného lékaře pro přijetí dítěte do MŠ speciální.
n Předložení písemného doporučení
pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického centra k zařazení dítěte do speciálního vzdělávání.
MŠ speciální je součástí Dětského domova pro děti s kombinovaným postižením. Přijímáme k denní
docházce děti s postižením sluchu,
s postižením sluchu a zraku v kombinaci s dalším postižením a děti s poruchou komunikačních schopností.
Nabízíme komplexní péči v bezbariérovém prostředí, individuální
přístup zohledňující specifické potřeby dětí a diagnostickou podporu
Speciálně pedagogického centra
(SPC), které je součástí zařízení. SPC
poskytuje poradenské, ambulantní
logopedické a jiné služby rodičům
a všem, kteří se starají, pečují o děti
s výše uvedeným zdravotním postižením. Více na ddmsberoun.cz. n

Adiktologická ambulance:
Prověřeno odborníky!

D

alší z čerstvě certifikovaných
poboček Magdalény o.p.s. je
berounská adiktologická ambulance, která nabízí již čtvrtým rokem
poradenství uživatelům a uživatelkám návykových látek, podporu
v léčbě či pomoc při doléčování.
Programy pomáhají klientům
a klientkám lépe se orientovat v jejich životní situaci a nabízejí podporu
při směřování v léčbě. V období doléčování pak pomáhají překonávat
rizikové situace, poskytují podporu
při hledání zaměstnání a samostatného bydlení. Lidé se učí měnit své
návyky a životní stereotypy.
Adiktologická ambulance Beroun, Havlíčkova 1732, Ondřej Sklenář, Tel.: 734 622 261, e-mail: ambulance.be@magdalena-ops.cz, více
na www.magdalena-ops.cz (mam) n

ŠTULEC aneb Dětský den
na Štulovně
D

en dětí mohou rodiče s dětmi
oslavit již potřetí u řeky na Štulovně. Odpoledne plné her, dovádění, písniček a pohádek připravilo
Městské kulturní centrum. O zábavu
nebude nouze – z Brna přisviští drsňácká kapela BomBarďák, od Prahy
Divadlo 100 opic, kdežto z jižních
krajů PNUtí nebo teartr Rajdo. Odstartovány budou též letecké závody

z vlastnoručně poskládaných modelů. Pro malíře bude připraveno
dostatek barev a prostoru k sebevyjádření s malířkou Lucií Suchou, pro
akrobaty zase lana a obruče. Komu
nestačí ani to, může si bublifoukat
a nebo si dát jenom něco na zub
a na zapití. Přijďte se trošku pošťuchovat! Začínáme ve 13:00. Tomáš
Suchý. Foto: Alena Šustrová n

Akce pro seniory

Bystření paměti pro seniory
ÚT
9:30 - 10:30
Farní charita Beroun
Besídka ke dni matek, vystoupení MŠ Tetín
3.
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Vesnický román a jejich autoři - beseda Městské knihovny s L. Švecovou
4.
ČT
9:30
Domov seniorů TGM
Prezentace a prodej výrobků seniorů na Hrnčířských trzích
6.
SO
Muzeum Českého krasu - dvůr
Vystoupení flašinetářů
8.
PO
10:00
Domov seniorů TGM
Cestopisná přednáška s Václavem Posem na téma Albánie
9.
ÚT
9:30
Domov seniorů TGM
Nést kříž - povídání s panem Krynským kazatelem adventistů
10.
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Hudební vystoupení country kapely Stopaři
11.
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Beseda s p. Pivoňkou o zpěvných kanárech + ukázka zpěvu kanárů
16.
ÚT
14:30
Domov seniorů TGM
Obětní beránek - povídaní s p. Vymětalem farářem Českobratrské církve
17.
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér se studenty SZŠ Beroun - Pohybová aktivita
ČT
10:00
Domov seniorů TGM
18.
Společenská hra BINGO
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér se studenty SOU a SOŠ - obor Elektrikář
24.
ST
10:00
Domov seniorů TGM
Besídka MŠ Hlinky
25.
ČT
9:30
Domov seniorů TGM
Zpívání s dobrovolnicí Anikou a jejími přáteli z Německa
26.
PÁ
15:00
Domov seniorů TGM
Nevěřící Tomáš - povídaní s p. Krynským kazatelem adventistů
31.
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Po - Čt 9:30 - 11:00 a 14:30 - 16:00 - keramika a pracovní dílna.
KvěPá 14:00 - 15:30 - zpívání pro radost v doprovodu houslisty Karla
ten
Šmída.
2.
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Výstavy v Holandském domě
Pavel Kantorek: Převážně ale nejen
O KOČKÁCH A LIDECH
Zatímco u nás je rodák z Olomouce (nar. 1942) znám zejména jako
kreslíř a karikaturista, ve své nové vlasti Kanadě (kam emigroval v roce
1968 a zpočátku se živil hraním v jazzových klubech) je RNDr. Pavel
Kantorek, Ph.D. znám jako uznávaný
profesor fyziky. Ta ho ostatně kdysi
ke kreslení dovedla – do učebnic totiž domalovával legrační obrázky, aby
obohatil jejich suchopárnost. Fyziku
vystudoval na Masarykově univerzitě
v Brně, hlavním studijním oborem
byla experimentální fyzika; později
spolupracoval například na vývoji
optických vláken a hologramů.
Kantorkovy vtipy vystříhané z časopisů dosud uchovává spousta
lidí, jejich kopie stále visí v nejedné restauraci. V galerii Holandského
domu uvidí od 2. května návštěvníci průřez tvorbou Pavla Kantorka
včetně vtipných glos k české historii.
Osobní setkání s Pavlem Kantorkem proběhne netradičně v poslední
den výstavy, tedy v sobotu 20. května od 10 hodin, kdy bude autor
podepisovat také grafické listy, které budou po dobu trvání výstavy v galerii k zakoupení. Otevřeno bude v obvyklou otevírací dobu a mimořádně
také o víkendu 6. a 7. května v době 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00.

Iva Hüttnerová:

Obrázky, které potěší
Oblíbená malířka vystavuje v Městské galerii Beroun
od 4. do 26. května

P

o celý květen můžete v Městské galerii Beroun obdivovat
obrázky herečky a malířky Ivy
Hüttnerové. Malujících herců
známe hodně, ale málokterý nám
přináší tolik radosti a dobré pohody jako právě ona. Absolventka
herectví u profesora Oty Sklenčky
začala malovat ve svém prvním
angažmá v Karlových Varech.
Ve foyeru tamního divadla měla
v roce 1974 svoji první výstavu.
Dodnes potěšila příznivce výtvarného umění na více než 300
výstavách v Čechách, na Moravě,
na Slovensku, ve Stockholmu
i v New Yorku. Její obrazy jsou
součástí stálých expozic naivního
umění v Paříži a Hamburku a je
evidována i v zahraničních encyklopediích.

Hodně jejích obrázků je z dob
minulých, kdy pánové byli galantnější a dámy elegantnější, aut
jezdilo málo... Vyzařují poklidnou
atmosféru, kdy čas snad utíkal
pomaleji. Iva Hüttnerová maluje
i své literární lásky jako Boženu
Němcovou, Karla Čapka, Bohumila Hrabala i svoji oblíbenou Emu
Destinnovou. Maluje, co zná, co
má ráda, na co myslí i o čem sní.
Na jejích obrázcích uvidíte uličky
staré Prahy s malebnými obchůdky, hospody, hřbitovy, babičky
a dědy, anděly...
Přijďte i Vy do galerie, abyste
zažili tu krásnou atmosféru obrázků Ivy Hüttnerové. Výstava bude
zahájena tentokrát ve čtvrtek 4.
května v 17 hodin a potrvá jenom
do 26. května. Jana Forejtová n

Irena Bucharová & Jana Daňková Skořepová
Z toulek světem
Galerie Holandského domu bude v závěru května patřit toulkám po světě. Své fotografie z cesty po jihozápadní části USA představí Irena Bucharová, která zde navštívila významné přírodní parky jako jsou Grand Canyon, Crater Lake, Bryce
Canyon, Yellowstone,
Arches, Monument Valley a další. Tato oblast
je pokládána za slabikář
veškeré geologie, uvidíte
tedy pozoruhodné skalní útvary všech typů,
kaňony, gejzíry i bublající prameny a navíc
obrovské sekvoje. Moře,
krajiny a lidi na fotkách převážně z Afriky představí Jana Daňková Skořepová, která ráda poznává nové světy se všemi jejich ´barvami a vůněmi´…
Výstava Z toulek světem bude zahájena v pondělí 22. května v 17:00 a vidět ji můžete do 10. června. Alena Šustrová n

Vstupenky na galavečer Pocta
Jarmile Novotné 2017 v prodeji

P

odzimní operní galavečer „Pocta Jarmile Novotné 2017“, který bude moderovat Marek Eben,
se uskuteční 25. září od 20:00
ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, pouhé dva dny poté, kdy

Literární večer s Ondřejem Štindlem

S

etkání s novinářem, úspěšným
scénáristou a spisovatelem Ondřejem Štindlem se uskuteční v čítárně Městského informačního centra
na Husově náměstí v úterý 30. května
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v 17:30. Průvodci večera Lenka a Peter Kuharovi si se svým hostem budou povídat o jeho nejnovější knize
K hranici, ale také o práci novinářské
i filmové. n

si připomeneme 110. výročí narození divy. Galakoncert pořádá nezisková organizace Zámek Liteň,
z.s. v rámci 6. ročníku Festivalu
Jarmily Novotné 2017 ve spolupráci se Symfonickým orchestrem
Českého rozhlasu.
Vstupenky jsou v prodeji na zamekliten.cz a na socr.rozhlas.
cz nebo v síti Colosseum Ticket
(colosseumticket.cz), stejně jako
v pokladně Rudolfina. Z důvodu
zvýšeného zájmu o účast na galakoncertu doporučují pořadatelé
včasnou rezervaci vstupenek. n
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Dětská skupina Beránci na Jarově
Nová forma péče o nejmladší – Dětská skupina Beránek
Farní charity Beroun

N

ově otevřená dětská skupina
v Domě Charity na Jarově je
zařízení podobné školce. Má ale
menší počet dětí a přijímá i děti
mladší dvou let, které potřebují více péče než ty předškolní.
Přesně takové zařízení vzniklo
na začátku letošního roku v Domě
Charity na Jarově a nabízí péči
o ratolesti rodičům, kteří potřebují na jeden až pět dní v týdnu
chodit do práce i přesto, že mají
velmi malé děti.
„V Beránku máme otevřeno
od 7 do 16:30 hodin v pracovních
dnech včetně školních prázdnin.
Otevřeno tak budeme mít i v čer-

venci a srpnu. O vaše nejmenší se
postarají vždy dvě kvalifikované
chůvy a případně další teta asistentka, celkem máme v týmu 6
hlídacích tet,“ říká koordinátorka
dětské skupiny Ivana Vašků.
Zařízení nyní navštěvuje 16
dětí ve věku od osmnácti měsíců
do tří let, většina však nechodí denně, ale na jeden, dva dny
v týdnu. Máme proto stále volná
místa. Do Beránku se můžete přijít kdykoliv podívat. Po dohodě
je možné si vyzkoušet i zvykací
pobyt s maminkou. Více: beroun.
charita.cz/detska-skupina-beranek/
Jitka Papežová n

Nová půjčovna kol na vlakovém nádraží

Č

eské dráhy otevřely 1. dubna
novou půjčovnu kol v Berouně. V provozu bude do 31. října
a zájemcům nabídne šest kvalitních krosových kol a dvě horská
kola s předpisovou výbavou a pra-

Okénko k sousedům
n Přehlídka mysliveckých trofejí

Veřejná chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v honitbách okresu Beroun v mysliveckém
roce 2016/2017 se bude konat
v kulturním domě Tetín od středy
10. května do pátku 12. května
vždy od 10:00 do 17:00. K vidění budou rohy, parohy a parůžky
rohaté a parohaté zvěře, včetně
lebky, zbraně černé zvěře a lebky
některých šelem. Některé trofeje
budou včetně vypreparované hlavy nositele. Na přehlídce budou
zvlášť umístěny význačné trofeje,
pokud při hodnocení dosáhnout
požadovaných hodnot (bodů CIC).
Vstup na chovatelskou přehlídku,
jejíž uspořádání finančně podpořilo
i město Beroun, je zdarma.

n Bohunka Waageová: Andělé

Výstava obrazů Bohunky Waageové je od 29. dubna až do 31. října
k vidění v kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně vždy v sobotu
a v neděli od 10:00 do 18:00. n

Bohunka Waageová

Andělé

www.mesto-beroun.cz
výstava obrazů v kostele
sv. Jana Nepomuckého v Tetíně
29. duben – 31. října 2017
sobota – neděle 10 – 18 hod.
Projekt je realizován za finanční pomoci obce Tetín

videlným servisem. Při zapůjčení
kola je nezbytné podepsat nájemní
smlouvu, předložit dva osobní doklady (občanský, řidičský průkaz
nebo např. In Kartu ČD), zaplatit
půjčovné a složit vratnou kauci.
Celodenní nájemné za kolo pro
dospělé činí 150 korun, vratná kauce je 1000 korun. Vypůjčená kola je
možné zdarma přepravit po řadě
tratí v Praze a Středočeském kraji
a výhodou je také možnost kola
bezplatně uschovat ve stanicích Beroun, Čáslav, Karlštejn, Kutná Hora
hl. n., Libice nad Cidlinou, Mělník,
Praha-Smíchov a Velký Osek.
Podrobnosti najdete na www.
cd.cz/cdbike. n

Vzpomínka na výročí
2. světové války

M

ěsto Beroun ve spolupráci s Českým svazem
bojovníků za svobodu, Čs. obcí
legionářskou, TJ Sokol a Junákem – Svazem skautů a skautek
ČR pořádá v pátek 5. května
od 15:00 u Památníku obětem 2.
světové války na Husově náměstí
pietní akt k 72. výročí ukončení 2.
světové války. Po položení věnců
a úvodním slovu starosty Berouna
a zástupce Českého svazu bojovníků za svobodu udělí Český svaz
bojovníků za svobodu pamětní
medaile a čestná uznání. V sobotu
6. května od 10:00 do 16:00 bude
otevřena vojenská pevnůstka „řopík“ u bývalého autobusového
nádraží a v pondělí 8. května se
od 15:00 na Městském hřbitově Beroun uskuteční pietní akt
u hrobu vojáků Rudé armády. n

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Beroun

V

rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP
Beroun proběhla v dubnu dvě setkání ředitelů mateřských
a základních škol ORP Beroun zapojených do projektu. Také se
sešla pracovní skupina Mateřské školy, pracovní skupina Základní škol i pracovní skupina Mimoškolní a zájmové vzdělávání. Byla
dokončena Analytická část MAP ORP Beroun a v současné době
probíhá její připomínkování (do 24.5.). Text analýzy a další informace na www.mesto-beroun.cz v záložce Školství/MAP vzdělávání.
Pro učitele mateřských a základních škol a pro zájemce z řad
veřejnosti jsou na květen připravené tyto vzdělávací aktivity:
Seminář Základy Hejného metody v předmatematické výchově
Povede certifikovaný lektor H-mat, o.p.s., účastníci obdrží certifikát o absolvování. Proběhne 2. 5. 13:00 – 17:00 ve velké zasedací místnosti MěÚ Beroun.
Workshop Čteme rádi aneb školní čtenářský klub (vhodné
i pro knihovníky)
Lektorka Mgr. Nakládalová je metodička čtenářských klubů Naše
škola, o.p.s. dlouholetá paní učitelka na 1. stupni s lektorskými zkušenostmi širokého spektra čtenářských kurzů. Proběhne v Městské
knihovně Beroun 29. 5. 14:00 – 17:00. Přihlášky do 15. 5.
Mgr. Pavla Dobešová, manažerka projektu MAP ORP Beroun n
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Květnové tipy na výlet
Jarní botanická exkurze

n Slavnostního otevření Muzea Hořovicka v prostorách starého zámku
se začátkem dubna zúčastnil i berounský starosta Ivan Kůs. „Jsem velmi rád, že se v Hořovicích podařilo navázat na dlouholetou muzejní tradici, navíc v těchto krásných historických prostorách,“ řekl při prohlídce
muzea. Na návštěvníky čeká dobový měšťanský interiér a muzejní exponáty ze společenskovědních a přírodovědných sbírek v typických dřevěných vitrínách z 1. poloviny 20. století, pohled do historie cvočkařského
řemesla na Hořovicku i prezentace umělecké litiny z produkce místních
slévárenských závodů. Poslední místnost je věnována brdskému lesu
a dřevu jako každodennímu materiálu našich předků. Dominuje jí mapa
někdejšího hořovického panství z roku 1895 s fotografiemi hájoven,
mysliven, lesních úřadů a hospodářských provozů z 1. poloviny 20. století nacházejících se v místech dnes již neexistujícího vojenského újezdu
Brdy. Foto Pavel Paluska n

Vyprávění o Ugandě v „Íčku“
9. května od 17:30

N

a poslední cestovatelské besedě před prázdninami nás
průvodkyně Věra Karasová zavede
do Ugandy. V této africké zemí adoptovala na dálku čtyři děti a sponzoruje jim vzdělání. „Když jsem je jela
do Ugandy navštívit, viděla jsem, jak
doopravdy žijí a měla jsem možnost
strávit s nimi celé dny v jejich domovech. Zbytek pobytu jsme cestovali
po této nádherné a zatím příliš nezahlcené zemi. Byli jsme i v pralese,
kde jsme z bezprostřední blízkosti
viděli horské gorily, jejichž existence
je velmi ohrožena. Neméně zajímavé
bylo putování po národních parcích,“ poodkryla květnové cestovatelské téma Věra Karasová, která je
se svými dětmi stále v kontaktu.

Další cestovatelská beseda se
v čítárně městského informačního centra uskuteční v září. Pokud
se chcete podělit o své cestovatelské zážitky, přihlaste se mailem:
mic@mkcberoun.cz nebo telefonicky: 311 654 321. n

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa
CHKO Český kras pořádají 6. května jarní botanickou
exkurzi na Velkou horu, Mokrý vrch a Doutnáč. Sraz je
v 9:15 u železniční zastávky v Srbsku. Navštívíme šipákové lesostepi, dubohabřiny a suché a skalní trávníky.
Měli bychom vidět v květu včelník rakouský, hrachor
panonský chlumní, pomněnku úzkolistou, vstavač nachový, škardu ukousnutou, kosatec bezlistý a třešeň
křovitou. Exkurzí Vás provedou botanik Tomáš Tichý
a lesník Josef Mottl ze Správy CHKO Český kras. Exkurze je neplacená a není třeba se přihlašovat, jen přijít.
Více info na http://ceskykras.ochranaprirody.cz/spravainformuje/akce/ (chko)

Turistický pochod jarním Českým krasem
Turistický oddíl při TJ Lokomotiva Beroun pořádá v sobotu 13. května
již 44. ročník akce Pochod jarním Českým krasem. Start je od 6:30 do 10
hodin od Tyršova stadionu TJ Lokomotiva Beroun. Připravené trasy mají délku od 15 do 50 kilometrů. Cíl je opět u stadionu, účastníci by měli dorazit
do 19 hodin. Každý zúčastněný dostane popis trasy a v cíli diplom. Zveme
všechny turisty do probouzející se jarní přírody. (red)

Seriál „Běžíme na hrad“ startuje na Točníku
Běžecký krosový seriál
„Běžíme na hrad“ vstoupí
do 4. ročníku v sobotu 20.
května na hradě Točník.
Připraveno je několik tras
na výběr: 5 km, 15 km, dětské závody od 100 do 1200
metrů podle věku i rodinný běh, kdy alespoň jeden
člen rodiny musí být mladší
15 let. Registrace začínají
v 9:30 na fotbalovém hřišti
v obci Točník v podhradí,
kde bude připravena od 10
hodin Pohádková cesta pro
děti kouzelným lesem. Prvních 250 registrovaných obdrží zdarma seriálové
tričko od partnera KILPI. Připraven je program i pro ty, kteří přijdou jen
fandit. Více na www.bezimenahrad.cz (red)

Cesta Českým krasem za Hagenem
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Správa CHKO Český kras připravily 20. května v rámci
oslavy Evropského dne chráněných území speciální naučnou stezku procházející Národní přírodní
rezervací Karlštejn v délce cca 12 km. Cestou můžete na tématických zastávkách plnit různé úkoly,
zaměřené zejména na poznávání přírody Českého
krasu. V cíli pak obdržíte diplom a historický odznáček CHKO Český kras. Start v Karlštejně u pošty
od 8:30 do 11:00, zde dostanete kartičku na razítka
a nejdůležitější informace. Trasa pokračuje kolem
Dubu sedmi bratří do areálu společnosti Lomy Mořina s.r.o., kde se uskuteční průchod štolou k lomu
Malá Amerika s průvodcem a s tajemným Hagenem
(baterka a pevná obuv nutná, vstupné do štol 50,Kč). Pro velký zájem je nutné si ihned po příchodu
do areálu zakoupit časovou vstupenku do podzemí.
Průchod štolami bude umožněn výhradně účastníkům akce, kteří se prokáží kartičkou s razítky na kontrolách. Pro ostatní zájemce je možný vstup
do podzemí až po 14. hodině. Více na http://ceskykras.ochranaprirody.cz/
sprava-informuje/akce/ (chko)

Po stopách praotce Čecha kolem Řípu
Výjezdní beseda s Otomarem Dvořákem Po stopách praotce Čecha
kolem Řípu se koná v sobotu 27. května v rámci cyklu Setkání s autory,
které máte rádi. Přihlášky a více informací na e-mailu: nakladatelstvi-mh@
seznam.cz. Počet míst omezen. (hol) n
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Hokejbal proti drogám 2017
T

V okresním kole bojovaly hokejbalové týmy z patnácti škol v pěti kategoriích

radiční školní turnaj Hokejbal
proti drogám 2017, nad nímž
převzal záštitu starosta města Beroun Ivan Kůs, se odehrál v týdnu
od 3. do 7. dubna na Městském
školním hřišti v Hlinkách.Z berounského okresu se ho zúčastnilo
v pěti kategoriích 15 škol: ZŠ Wagnerovo náměstí Beroun, 2. ZŠ a MŠ
Preislerova Beroun, ZŠ a MŠ Vráž
u Berouna, ZŠ Hýskov, ZŠ a MŠ
Chyňava, ZŠ Jungmannova Beroun,
ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Loděnice, ZŠ
Nižbor, ZŠ a MŠ Cerhovice, ZŠ P. Lisého Hostomice, ZŠ a MŠ Králův
Dvůr a ZŠ Hudlice.
Turnaj vyhlašuje každoročně
Komise mládeže Českomoravského svazu hokejbalu za podpory

Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Nejlepší týmy
v jednotlivých kategoriích postupují do regionálního kola a jejich
vítězové pak do kola celostátního.
Ceny v Berouně předávali medailovým týmům starosta Ivan
Kůs a místostarosta Michal Mišina.
CELKOVÉ POŘADÍ CHLAPCI
1. – 3. TŘÍDY
1. ZŠ Jungmannova Beroun
2. ZŠ Hýskov
3. ZŠ Hudlice
CELKOVÉ POŘADÍ DÍVKY
1. – 3. TŘÍDY
1. ZŠ a MŠ Vráž u Berouna
2. ZŠ Jungmannova Beroun
3. ZŠ Loděnice

n Tým nejstarších chlapců ze ZŠ Wagnerovo náměstí si po několika
účastech v republikovém finále turnaje Hokejbal proti drogám v předchozích letech neklade menší cíle, než tyto příčky obhájit. Vítězstvím
v okresním kole udělali chlapci první krok v cestě do finále. Nyní je
čekají soupeři v regionálním kole. n

CELKOVÉ POŘADÍ CHLAPCI
4. – 5. TŘÍDY
1. ZŠ Wagnerovo náměstí Beroun
2. ZŠ Jungmannova Beroun
3. ZŠ a MŠ Králův Dvůr
CELKOVÉ POŘADÍ DÍVKY
4. – 5. TŘÍDY
1. ZŠ Jungmannova Beroun
2. ZŠ Wagnerovo náměstí Beroun
3. ZŠ a MŠ Chyňava

CELKOVÉ POŘADÍ CHLAPCI
6. – 7. TŘÍDY
1. ZŠ Beroun Závodí
2. ZŠ Wagnerovo náměstí Beroun
3. ZŠ Jungmannova Beroun
CELKOVÉ POŘADÍ CHLAPCI
8. – 9. TŘÍDY
1. ZŠ Wagnerovo náměstí Beroun
2. ZŠ Jungmannova Beroun
3. ZŠ a MŠ Králův Dvůr n

n Zahájení tradičního turnaje pro Základní školy Hokejbal proti drogám navštívil v pondělí 3. dubna poslanec Parlamentu ČR a radní
Středočeského kraje pro oblast školství a sportu Jan Skopeček. Sekretář klubu SK Kelti Roman Novák mu v doprovodu berounského
místostarosty Michala Mišiny představil fungování klubu a problematiku získávání dotací. Na snímku s vítězi nejmladší kategorie - týmem
Jungmannovy ZŠ. n

Úspěchy mladých hokejistů
na mezinárodním poli

N

a mezinárodním hokejovém turnaji Ostraváček
se berounský klub Medvíďata (3. třída) umístil
v konkurenci 24 týmů na 4. místě. Mužstvo ve složení: brankáři Kristýna Hnízdilová a Jakub Šimon, Jan
Fodor, Daniel Hnízdil, Matěj Voldán, Jakub Šrotýř, Nicolas Abrahám, Antonín Bobek, Marek Hotařík a Matěj
Chylík bylo za svůj herní výkon dokonce vyhlášeno nejlepším hráčem turnaje, Matěj Chylík pak členem ALL
STAR TÝMU.
O rok starší berounští hráči Medvíďat vybojovali
na dalším mezinárodním turnaji v Mostě za účasti
šestnácti týmů z celé Evropy cenné stříbro. Na skvělém
umístění se podíleli brankáři: Samanta Drábková a Matěj Vrbka, Jan Fodor, Matěj Chylík, Daniel Hnízdil, Kryštof Dyk, Radek Lojka, Olexandr Mazur, Matěj Voldán,
Lukáš Pilňáček, Daniel Šimon a Václav Moussa. (dh) n
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Piranhas Beroun pořádají
otevřené tréninky na Lokotce

V

loňském roce mládežnický
klub baseballu a softballu
Piranhas Beroun udělal spousty
náborových akcí. Z jednoho družstva se piraně rozrostly na 4 týmy,
ve kterých hraje více jak 50 dětí
od 5 do 11 let.
Díky spolupráci s TJ Lokomotivou Beroun trénují od letošního dubna děti pálkovací sporty
na Tyršově atletickém stadionu.
Od března získali Piranhas do svého trenérského týmu výraznou
posilu. Na každý čtvrteční trénink
přijíždí z Prahy hráč Kotlářky Praha a úspěšný český reprezentant
Jakub Sládek.
Aby si co nejvíce dětí v Berouně
mohlo vyzkoušet baseball nebo
softball, rozhodl se klub Piranhas
Beroun uspořádat v průběhu celého května bezplatné otevřené tré-

ninky pro všechny berounské děti
do 11 let.
Kdy a kam mohou děti dorazit na otevřené tréninky?
Trénujeme na Tyršově stadionu,
Tyršova 85, Beroun.
n Ročníky 2006 a 2007 – čtvrtek
od 15:00 do 17:00
n Ročníky 2008 a 2009 – pátek
od 15:00 do 17:00
n Ročníky 2010 a 2011 – pátek
od 15:30 do 17:00
Pokud nestíháte začátek tréninku, můžete přijít i v jeho průběhu.

První úspěchy
pro piraní potěr
Baseballová a softballová sezóna odstartovala pro Piraně druhý
dubnový víkend. V sobotu 8. dubna

se uskutečnilo 1. kolo Coachballové ligy v Chomutově, kterého se
zúčastnily hned dva piraní týmy
U11 - Piranhas dívky a Piranhas
chlapci. Lépe se vedlo týmu dívek,
které v konkurenci 9 týmů skončily
na konečném 6. místě. Kluci i přes
2 výhry skončili na 8. místě. Turnaj
vyhrál tým Joudrs Praha.
V neděli 9. dubna se uskutečnilo na Kladně 1. kolo Středočeského oblastního Přeboru, kterého
se účastnily naše týmy U9 a U7.
Dařilo se oběma týmům, které obsadily shodně 2. místo. Výrazným
úspěchem bylo prosazení se v silné
konkurenci kladenských Miners,
rakovnických Red Crayfish a tří

pražských týmů (Kotlářka, Eagles
a Tempo), které disponují obrovskými sportovními areály. Je však
potřeba sportovně přiznat, že některé týmy soupeřů měly mladší
děti. Snad se i my v Berouně brzy
dočkáme vysněného hřiště pro pálkovací sporty. (MM) n

Karel Hradil v síni slávy,
František Bulava čtvrtý

Č

tvrtý z olympiády v Melbourne v roce 1956 a čestný prezident berounského veslařského
klubu Karel Hradil byl na konci
března uveden do síně slávy
v rámci vyhlášení ankety „Nejúspěšnější sportovec Středočeského kraje 2016“. Dostal tak krásný
dárek ke svým 80. narozeninám,
ke kterým mu dodatečně přejeme
hodně zdraví, rodinné pohody
a osobní spokojenosti.

Na předních příčkách mezi
jednotlivci skončil člen triatlonového oddílu TJ Lokomotiva
Beroun František Bulava, který
obsadil čtvrté místo. Pro bronzového medailistu z loňského Mistrovství světa XTERRA na Havaji
to byla hezká tečka za skvělou
sezónou.
Mezi deseti středočeskými talenty roku byl vyhlášen také berounský plavec Tomáš Ludvík. n

Vodáky čeká jubilejní maraton

J

ubilejní 40. ročník Vodáckého
maratonu na Berounce připadne letos na sobotu 20. května.
Startuje se tradičně z vodáckého
tábořiště U Dolanského mostu v Chrástu
u Plzně. Cíl je
v tábořišti pod
Nezabudickým
jezem u obce
Branov.
Celá
trasa maratonu měří 58,3
kilometru. Prezentace účastníků bude probíhat
v den konání od 6:30. Startovné
za dospělou osobu činí 250 Kč,
dítě do 15 let zaplatí 150 Kč. Online přihlášky už byly spuštěny,
přihlašovat posádky i plavidla
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můžete až do 14. května do 24:00
na www.vodmar-beroun.cz, kde
najdete i další informace.
Pokud to nestihnete, přihlášku je možné poslat i po termínu
za zvýšený poplatek 300 Kč
za loď. Maraton je zařazen
do
projektu
ČUS
Sportuj
s námi a finančně ho podporuje Město
Beroun a Středočeský kraj. Pořadatelem akce je oddíl kanoistiky
TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s., organizační zajištění má na starosti
spolek vodáků VODMAR Beroun
z.s. n

n Na mezinárodní soutěži Czech Open 2017 v Taekwon-do ITF, která se
konala ve dnech 17. - 19. března ve sportovním centru České unie sportu v Nymburce, obsadila členka berounské školy Ge-Baek Hosin Sool
Eliška Fuxová krásné třetí místo v technických sestavách. Soutěže se
zúčastnilo 518 závodníků z Česka, Bulharska, Estonska, Finska, Francie,
Řecka, Lotyšska, Nizozemska, Makedonie, Moldavska a dalších zemích.
Více informací na www.tkd.cz. (ap) n
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Ludvík si z mezinárodních
závodů přivezl dvě medaile

M

ožnosti poměřit své síly
s nejlepšími českými i evropskými plavci využili členové
plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Beroun poslední březnový

víkend. Na slovenském Banská
Bystrica Cupu bylo zároveň možné vyplavat limity na mistrovství
Evropy a světa a konkurence proto byla mimořádně silná.
Za berounský oddíl nejlépe
zabojoval David Ludvík (2002) na snímku vpravo, který ve své
kategorii získal stříbro na 100

n Tomáš Ludvík si na mezinárodním
plaveckém mítinku „Multinations Junior Swimming Meet Prague 2017“
v pražském Podolí vyplaval postup
na červencové Mistrovství Evropy juniorů v Izraeli v disciplíně 200 m znak.
Výraznou měrou tak přispěl k umístění
české reprezentace, která v hodnocení
národů skončila druhá za Polskem. n

metrů znak a bronz na 200 metrů
polohový závod. Svůj úspěch podtrhnul osobním rekordem na 100
metrů motýlek, který stačil na 4.
místo, a 6. příčkou na 100 metrů
prsa.
Juniorský reprezentant Tomáš
Ludvík (1999) si vyplaval bronz
na 200 metrů znak, k tomu přidal
5. místo na 100 metrů znak, 6.
místo na 200 metrů polohový závod a 400 metrů polohový závod,
na trati 50 metrů znak a 200 metrů kraul dohmátl osmý a na 400
metrů kraul skončil jedenáctý.
Další člen juniorské reprezentace
Dušan Miko (2000) získal dvě 4.
místa na 100 metrů znak a 200
metrů polohový závod, pátý byl
na 100 metrů kraul, dvanáctý
na 200 metrů a 400 metrů kraul.
Martin Dřevínek, který startoval v kategorii open (1999 a starší) za nejmladší ročník, si zajistil
osobním rekordem na 200 metrů
prsa 5. příčku, na 50 a 100 metrů
prsa byl sedmý.
Neztratil se ani Matěj Pošmourný, který na trati 100 metrů prsa obsadil 8. místo a na 200
metrů polohový závod skončil desátý. (sim) n

n V sobotu 8. dubna 2017 proběhlo v Brně Mistrovství České republiky veteránů v lezení na obtížnost. Náš region skvěle reprezentoval zástupce berounské Lokomotivy Petr Resch (1974), který se stal mistrem
republiky v kategorii Masters, tedy nad 40 let. Lezení na obtížnost je
jednou z disciplín, která se nově představí na olympijských hrách v Tokiu v roce 2020 a těší se stále větší oblibě. Foto Stanislav Mitáč n

Berounští plavci
získali stříbrný pohár
P

rvní dubnovou sobotu se
v Praze – Podolí konal 13.
ročník Jarní ceny Prahy. Tento závod se postupem let stal největším a nejprestižnějším plaveckým
závodem v ČR, pro mladší a starší
žactvo i mladší dorost. Letos se zúčastnilo 63 oddílů z celé ČR a byl
přijatý rekordní počet 709 plavců.
Devět svěřenců trenérů Vladimíra Seemana a Simony Pokorné si
v soutěži týmů vyplavalo stříbrný
pohár za vítězným dvaapadesátičlenným družstvem Plzně a před
šestnáctičlennou kladenskou výpravou.
Do společného hodnocení přispěli cennými body Štěpán Palata
(3x 1. a 3x 2.), Jan Valečka (1x 1.,
4x 3.), Tomáš Míka (1x 2.), Tadeáš
Neliba (1x 2. a 1x 3.), David Ludvík
(1x 2.), Matěj Slaboch (1x 2. a 2x
3.), další členové týmu Dominik

Plhal, Lukáš Uxa a Jan Palata přidali další body za umístění v první
desítce. (LoBe) n

Tým dálkových plavců zářil na mistrovství republiky

V

konkurenci 158 plavců
z 28 českých plaveckých
oddílů se skvěle dařilo i vytrvalcům z berounské Lokomotivy.
Na Zimním mistrovství ČR v dálkovém plavání (5 km) v pražském Podolí si Tadeáš Neliba

(2003) doplaval ve své kategorii pro mistrovský titul časem
1:05:49, starší dorostenec Tomáš Ludvík za výkon 57:26 získal stříbrnou medaili a zároveň
se kvalifikoval na Mistrovství
Evropy juniorů.

Bronzovou medaili si na krk
pověsil David Ludvík (2002), Jiří
Sabo (2004) obsadil 4. místo
stejně jako Tomáš Míka (2003),
Lukáš Uxa (2003) a mladší dorostenec Dušan Miko skončili
sedmí. LoBe n
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