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Beroun má nové vedení

D

ne 9. února zastupitelstvo
zvolilo nového starostu
a místostarostu. Stávající místostarosta Ivan Kůs (ČSSD) byl
zvolen starostou, do funkce nového dlouhodobě uvolněného
místostarosty byl zvolen Michal
Mišina (Hnutí ANO 2011).
„Rád bych navázal na to, co
dobrého se v Berouně za doby
působení starostky Šárky Endrlové podařilo. K  mému zvolení na post starosty přistupuji
s velkou pokorou, uvědomuji si,
že je to funkce náročná. Letošní
schválený rozpočet vytvoří podstatně větší prostor pro financování potřeb našeho školství.
Musíme se připravit na zvýšení
kapacit základních škol, podle
našeho šetření zde stále existuje potřeba asi 8 až 10 tříd navíc.
V krátkém období bude nutné
dokončit všechny záležitosti okolo nového autobusového nádraží

Upozornění
n Lhůta pro uhrazení poplatků
ze svozu komunálního odpadu
a také z vlastnictví psa je stanovena do konce května letošního
roku. Platební údaje zůstávají
stejné. Více čtěte na straně 5. n

včetně přístupových cest, chodníků, osvětlení a zeleně. Čekají
nás opravy komunikaci, cyklostezek atd. Mým předsevzetím je,
a na tom budu trvat, že zásadní
věci strategického významu, ale

která po rezignaci Stanislava Lidinského (Nezávislí Berouňáci),
Šárky Endrlové (Nezávislí Berouňáci) z postu starostky, Ivo Hojky
(Nezávislí Berouňáci) a Patrika
Brodana (TOP 09) měla jen tři čle-

na. Rada města má tak nyní plný
počet členů.
Den před konáním zastupitelstva podala rezignaci Jana Besserová (PRO BEROUN), čímž zanikl
její mandát zastupitelky. Na její

Zleva: místostarosta Michal Mišina, starosta Ivan Kůs, tajemník Jiří Chalupecký.
nejenom ty, se musí předem
projednávat s veřejností. Lidé
mají mít možnost se k těm věcem
dopředu vyjadřovat,“ říká nový
starosta města.
Na jednání zastupitelů byl také
doplněn počet členů rady města,

ny. Bylo proto třeba doplnit radu
na zastupitelstvem stanovený
počet sedmi členů. Novými radními se stali Šárka Endrlová, Eva
Chlumská (Nezávislí Berouňáci),
Vratislav Randa (ODS) a z titulu
své nové funkce také Michal Miši-

Foto: Zdeněk Zůna

místo nastoupila Alžběta Táborská
(PRO BEROUN), která na zastupitelstvu složila slib. Kromě těchto
personálních záležitostí zastupitelstvo určilo jako další oddávající
Šárku Endrlovou. (aka) n

Nové nádraží slouží veřejnosti již dva měsíce

O

d poloviny prosince funguje nový integrovaný
dopravní uzel vlakového a autobusového nádraží. Zatímco
na komplexní zhodnocení jeho
provozu je ještě brzy, opodstatněné změny v jízdních řádech společnost PROBO BUS
již zohlednila v první úpravě
jízdních řádů funkční od 28.
února. „Kde byla změna možná a výhodná pro většinu cestujících, tam jsme ji provedli,“
komentuje vedoucí provozu
PROBO BUS Vladimír Káš. Prv-
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ní velké vyhodnocení provozu
nového autobusového nádraží
bude provedeno v dubnu. Účelem tohoto hodnocení je zanést
co možná nejvíce relevantních
připomínek do druhé úpravy
jízdních řádů, jejíž spuštění je
naplánováno na červen.
V požadavcích občanů i zástupců obcí, které společnost
PROBO BUS v lednu navštívila
za účelem shromáždění podnětů k fungování nádraží, zazníval
často návrh na zvýšení počtu
spojů zajíždějících do centra

Berouna. „Rádi bychom v centru udrželi hladinu emisí z automobilové dopravy na současné
úrovni a postupně ji snižovali,
což bylo ostatně i podmínkou
přidělení dotace na stavbu
nádraží. Je proto žádoucí, aby
centrem města projíždělo méně
autobusů než před přesunem
nádraží,“ říká starosta města
Ivan Kůs.
Jak se ukázalo, obyvatelé Berouna a spádových obcí nejsou
o možnostech autobusové dopravy dostatečně informováni.

Nejvíce problémů se ukazuje
při přestupech z linek příměstské dopravy na linky městské
a následném placení jízdného.
Kombinace tarifů Středočeského kraje, Pražské integrované
dopravy a cen jízdenek nastavené společností PROBO BUS může
být pro některé občany matoucí.
Zástupci PROBO BUS proto
na žádost města plánují informační kampaň, kdy do autobusů
vylepí plakáty s nejčastějšími
problémy cestujících a jejich řešení. (aka) n
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Krátce
n Upozorňujeme na změnu
termínu konání členské schůze
Svazu tělesně postižených, míst-

ní organizace Beroun. Výroční
členská schůze se bude konat
v pátek 1. dubna od 13:30
v prostorách Klubu důchodců,
U Kasáren 813.
n Město Beroun má nový profil
zadavatele veřejných zakázek.
Veřejnost má na webových
stránkách města přes jednotlivé odkazy v záložce „Veřejné
zakázky“ přístup ke všem veřejným zakázkám, které město
zadává. Již proběhlé veřejné
zakázky jsou zde nadále uveřejněny. V uvedené záložce je možné si prohlédnout i nový profil
zadavatele.
n V souvislosti se zřízením nového odboru školství a volnočasových aktivit a odchodem stávající členky redakční rady Marcely
Bergerové bylo nutné jmenovat
nového člena redakční rady. Marcelu Bergerovou v redakční radě
nahradila vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Radka Papai. Do redakční rady byla
také radou města jmenována
tisková mluvčí Adéla Felklová. n

Pracoviště hygieny
má omezený provoz

K

rajská hygienická stanice
Středočeského kraje, územní
pracoviště Politických vězňů 455,
Beroun oznamuje, že z důvodu
rekonstrukce územního pracoviště KHS bude jeho provoz omezen, a to v termínu od 7. března
do 11. dubna. Provoz podatelny
bude zajištěn od pondělí do pátku od 8 do 10 hodin, telefonický
kontakt 311 548 831. Konzultace na jednotlivých odděleních
je nutné předem telefonicky domluvit na kontaktech uvedených
na www.khsstc.cz. Omlouváme
se za komplikace s tímto spojené
a děkujeme za pochopení. Jan
Jarolímek, ředitel odboru ekonomicko-provozního n

www.mesto-beroun.cz

Ulice Na Klášteře se bude opravovat
T

echnické služby Beroun, s.r.o.
informují, že ve dnech 4. až
17. 4. se bude provádět oprava
ulice Na Klášteře. Během opravy
bude odstraněna stávající žulová
dlažba, bude sanováno neúnosné
podloží v části ulice a odstraněné
dlažební kostky budou následně položeny zpět. Práce budou
prováděny za úplné uzavírky
ulice Na Klášteře. Ulice Havlíčkova v úseku od hotelu Grand
až po kruhový objezd u výjezdu
do ulice Na Klášteře bude slepá

(bez možnosti pokračovat na Husovo náměstí).
Příjezd na Husovo náměstí
bude veden ulicí Karly Machové,
Na Příkopě, Čertovka a dále vlevo
ulicí Českou (viz mapa). Ulice Česká
bude v úseku Husovo náměstí – Čertovka obousměrná. Po dobu uzavírky bude uzavřeno parkoviště v ulici
České (proti drogerii Rossmann)
a bude upraveno parkování na Husově náměstí v úseku od městského
úřadu po Komerční banku. Vozidla,
která využívala parkování v mod-

ré zóně v ulici Na Klášteře a v ulici
České (proti drogerii Rossmann),
budou moci po dobu trvání uzavírky využít parkování na modrých zónách v ulici Karly Machové
a na Husově náměstí. Zároveň
budou majitelé těchto vozů moci
po dobu trvání uzavírky bezplatně
využít zpoplatněná parkovací místa na Husově náměstí. Ve vozidle
musí být viditelně umístěno platné
oprávnění k parkování na modré
zóně. Žádáme řidiče, aby pozorně
sledovali dopravní značení. (ts) n

Opilý muž se pokoušel strážníkům ujet
n Strážníci konající pravidelnou obchůzku
zaregistrovali
na
parkovišti
auto, ze kterého
se linula hlasitá
hudba, a dva muži zde popíjeli alkohol. Hlídka oba muže upozornila, že
ruší noční klid a vyzvala je, aby hudbu ztlumili. Když tak muži učinili
a hlídka byla již na odchodu, řidič
auta náhle uvedl svůj vůz do pohybu. Strážníci vozidlo předepsaným
způsobem zastavili a samozřejmě
zjistili, že je řidič pod vlivem alkoholu. K případu byla přivolána hlídka
Policie ČR, která si případ převzala.
n Hlídka městské policie vyjela
k případu loupežného přepadení rodinného domu na Závodí.
Do domu vnikli dva muži, jeden
z nich byl ozbrojen pistolí. Strážníci hledali místo, kudy se pachatelé
do domu dostali, a poté na žádost
Policie ČR propátrali okolí domu.
n Strážníci obdrželi telefonické
oznámení od obsluhy baru Tipsport. Žena nahlásila opilého hosta, který ústně napadal ji i ostatní
přítomné. Po příjezdu na místo

hlídka muže vyzvala, aby svého počínání zanechal. Muž neposlechl,
a tak strážníci použili donucovací
prostředky a vyvedli jej ven. Poté
byl agresor převezen na obvodní
oddělení Policie ČR. Velitel městské

A k t ua l i t y
strážníci informují
policie provedl vyhodnocení použití
donucovacích prostředků a shledal,
že bylo oprávněné a přiměřené.
n Hlídka městské policie přijela
do obchodního domu Kaufland
kvůli zloději. Když byli strážníci
na odchodu, na recepci narazili
na muže, který se projevoval agresivně. Městská policie jej vyzvala,
aby toho zanechal, když ale neuposlechl, strážníci proti němu použili hmaty a chvaty a nasadili mu
služební pouta. Poté jej převezli
na Policii ČR ke zjištění totožnosti.
Použití donucovacích prostředků
bylo vyhodnoceno jako oprávněné
a přiměřené.
n Policisté strážníky požádali
o asistenci při pátrání po pachateli loupežného přepadení v herně
Na Růžku. Podle popisu dodaného

obsluhou hlídka městské policie
propátrala okolí, nikoho odpovídajícího popisu se však zadržet nepodařilo.
n Při kontrole Husova náměstí
hlídku městské policie zastavil muž
slovenské národnosti. Předtím byl
v blízkosti autobusového nádraží
přepaden třemi muži, kteří mu
odcizili peněženku s doklady a mobilní telefon. Jelikož mu útočníci
způsobili zranění hlavy, vydal se
muž nejprve do nemocnice, kde mu
ránu ošetřili. Nyní hledá obvodní
oddělení Policie ČR za účelem podání oznámení, ale v Berouně se nevyzná. Strážníci jej tedy na oddělení
převezli, kde policisté celý případ
převzali. (aka) n
V poslední době se množí
případy, kdy hlavně na parkovištích u obchodních center údajní zástupci různých
organizací pořádají finanční
sbírky. V případě pochybností
o oprávněnosti sbírky mohou
občané přivolat městskou policii (linka 156), která zástupce konající sbírku prověří.

!
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Nominujte osobnosti
na Cenu města Berouna

V

vyplnit formulář na webu města,
v záložce Kultura/Cena města
Berouna. O  udělení ceny pak
rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním na návrh rady.
Ceny budou následně předány
na slavnostním večeru, který se
u příležitosti výročí vzniku ČSR
uskuteční v říjnu. Prvními laureáty se stali Vladimír Izbický,
organizátor vyhlášených Hrnčířských trhů, a smíšený pěvecký
sbor Slavoš. Loni si cenu odnesla za dlouhodobé cílevědomé
a aktivní šíření myšlenky solidarity a pomoci potřebným ve městě Jana Civínová a Jiří Kahoun
za celoživotní dílo v oblasti literárního a výtvarného umění. n

Foto: Pavel Paluska

íte o někom, kdo se nadmíru a dlouhodobě zasluhuje
o propagaci Berouna? Kdo je
velmi úspěšný ve svém oboru?
Nebo znáte někoho, kdo vykonal
skutek hodný uznání a ocenění? Až do konce června můžete
takové osobnosti navrhovat
na letošní Cenu města Berouna.
Podmínkou je, aby osoba nebo
případně její skutky měly přímý vztah k městu Beroun. Návrh musí obsahovat dostatečné
a podrobné zdůvodnění zásluh
navrhované osobnosti nebo
kolektivu. Nominace je možné
adresovat na odbor školství
a volnočasových aktivit na e-mail
osva@muberoun.cz nebo stačí

Velikonoce začínají v březnu

V

elikonoční atmosféru si můžete vychutnat už na konci
března. V týdnu před velikonoční
nedělí žáci základních škol ozdobí jako každý rok břízky, diváci se
budou moci těšit na vystoupení
mateřských i základních škol
na podiu a bude připraven i další program. Letos vystoupí dva
taneční soubory a spolek hrající staropražské písně. Tradiční
jarmark nabídne příchozím velikonoční a jarní dekorace a také
občerstvení. K  velikonočnímu
programu se připojí i KD Plzeňka
s pohádkou pro děti. Vstupenky
jsou v předprodeji v MIC (více
na str. 9)
Muzeum berounské keramiky
pořádá k Velikonocím dva tematicky laděné workshopy, celodenní
program je pak připraven na sobotu 26. března. Od deseti hodin
se v muzeu koná otevřená tvůrčí dílna, výuka točení na kruhu
i ukázka dobových řemesel (více
na str. 10). Muzeum Českého krasu zase zve své příznivce na ukázku výroby lidových velikonočních

ozdob a tradiční Flerjarmark,
který se koná v Geoparku Barrandien. Na jarmarku můžete pořídit
dekorace, šperky, bytové doplňky
či svíčky (více na str. 9). n
Husovo náměstí
22. 3. dopoledne
Ozdobení břízek žáky základních
škol
23. 3. 10:00 - 11:30
Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ (Jungmannova ZŠ, MŠ Vančurova, MŠ
Vrchlického, ZŠ Beroun-Závodí)
24. 3. 10:00 - 11:00
Vystoupení MŠ Preislerova, MŠ
Drašarova
25. 3. 13:00
Vystoupení tanečního souboru
Vonička
25. 3. 15:00
Vystoupení tanečního souboru
Proměny Řevnice
26. 3. 10:00
Fiakr – spolek emeritních umělců
pražských zahraje staropražské
písničky

Březnový Bazar knih v městské knihovně podpoří Dobromysl

M

ěstská knihovna Beroun
pořádá ve spolupráci
s Dobromyslí o. p. s. bazar knih,
který proběhne ve vestibulu
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knihovny ve dnech 18. a 19.
března 2016. Výtěžek z bazaru
knih poputuje do obecně prospěšné společnosti Dobromysl,

která poskytuje sociální služby
dětem, mladistvým i dospělým
se zdravotním postižením z Berouna a širokého okolí.
Spoustě z nás se doma válí
knihy, které jsme rozečetli a nedočetli. Knihy, které jsme přečetli a číst už znovu nemusíme.
A  pak takové kousky, které se
zkrátka nějakým záhadným způsobem objevily v naší domácnosti a my na ně nejspíše nikdy nesáhneme. Takové knihy můžete
právě teď odnést do berounské
knihovny (ulice U Kasáren 813)
a odměnit se pocitem, že se dostanou do rukou novému čtenáři
a zároveň jejich koupě přispěje
k dobré věci.
Samotný bazar proběhne

ve dvou dnech – v pátek 18. března od 8:30 do 17:00 a v sobotu
19. března od 8:30 do 11:00. Pokud na bazar dorazíte i s vašimi
nejmenšími, určitě vás potěší
přítomnost dětské rukodělné
dílničky, dále pak třeba i prodej
mýdel, svíček, koupelových solí
a keramiky ze sociálně terapeutické dílny Dobromysli. Dílnička
bude na místě spolu s prodejním stánkem Dobromysli v pátek od 13:00 do 17:00, v sobotu
pak po celé dopoledne. Více informací o akci najdete na internetové stránce www.knihovnaberoun.cz, více o Dobromysli pak
na www.dobromysl.org. Pavlína
Štochlová, PR pracovník Dobromysli n

3

Výlep plakátů je v režii MKC

V

ýlepovou službu pro berounské výlepové plochy
nově zajišťuje Městské kulturní
centrum. Výlepovými dny zůstalo
úterý a pátek, materiály určené
k vylepení se přijímají v Městském
informačním centru Beroun, Husovo nám. 69 v provozní době infocentra. Ve dnech výlepu se plakáty přijímají pouze do 14 hodin
(pokud budou plakáty přineseny
po 14. hodině, budou vylepeny
až v další výlepový den). Povolené
rozměry plakátů jsou A4, A3, A2.
V informačním centru je společně
s plakáty třeba odevzdat závaznou
objednávku, která musí obsahovat počet kusů materiálů a jejich

rozměr, termín požadovaného
výlepu a také adresu k zaslání
faktury.
Úhrada za výlepovou službu se
provádí buď hotově přímo v městském íčku nebo fakturací (MKC
Beroun odesílá fakturu za provedený výlep jedenkrát měsíčně).
Kontaktní osoby jsou pracovnice
MIC, tel.: 311 654 321, e-mail:
mic@mkcberoun.cz.
Další součást městského informačního systému – směrovky s cíli
umístěné na sloupech ve městě
– dostal do správy městský odbor
dopravy. Jeho pracovníci se o tyto
směrníky budou starat v rámci údržby dopravního značení. (aka) n

Základní školy žádají kraj
o podporu na vzdělání
i renovaci hřiště

J



Výzva – přehled táborů

Pořádáte klasický či příměstský tábor? Chcete o něm informovat
zájemce? Rádi jej do dubnového vydání Radničního listu zdarma
zařadíme. Stačí vyplnit formulář na úvodní stránce webu města.
Prosíme jen stručné informace: název, místo konání, termín, cena,
pořadatel, kontaktní osoba, telefon, e-mail, web. V  případě, že
text bude dlouhý, vyhrazujeme si právo jej vykrátit. Materiály zasílejte do 10. 3. n
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ungmannova základní škola
a 2. základní škola a mateřská škola se rozhodly podat
žádost o grant ze Středočeského fondu sportu, volného času
a primární prevence. Jungmannova ZŠ by prostředky ráda
využila na retoping povrchu
školního hřiště umístěného
za budovou školy včetně nového lajnování. Výše grantu je
100 tisíc korun, spoluúčast by
byla hrazena z rozpočtu školy.
2. ZŠ a MŠ chce grant použít

na vzdělávání pedagogů v oblasti primární prevence a školení metodika prevence. Výše
požadované částky je 40 tisíc
korun, spoluúčast by byla hrazena z rozpočtu školy.
Středočeský fond sportu,
volného času a primární prevence zamýšlí letos rozdělit 20
milionů korun mezi oblast volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit, vrcholový sport,
primární prevenci a podporu
handicapovaných. (aka) n

Začíná pravidelná deratizace

P

ravidelná jarní deratizace veřejných prostranství,
kanálových šachet a silničních
vpustí, bude v Berouně probíhat od 20. března a potrvá
až do konce května. Účelem je
snížit počet populací hlodavců ve městě. Žádáme vlastníky
nebo správce nemovitostí, aby
na vlastní náklady zajistili deratizaci na svém nebo svěřeném
majetku. V případě zájmu po-

skytneme kontakt na odbornou
deratizační firmu na telefonním
čísle 311 654 237 nebo e-mailu: zelen@muberoun.cz (MěÚ
Beroun, odbor majetku a investic). Současně žádáme všechny
chovatele, aby věnovali zvýšenou pozornost domácím zvířatům, především psům, kočkám,
fretkám apod. a nepouštěli je
volně bez dohledu na veřejná
prostranství ve městě. (aka) n
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Přehled poskytovatelů
lékařských služeb

S

oučástí květnového vydání
Radničního listu bude Přehled poskytovatelů lékařských
služeb, seznam lékařů všech specializací, kteří provozují svoji praxi
v Berouně. Seznam bude zařazen
do prostřední části zpravodaje,
tak, aby si jej čtenáři v případě
zájmu mohli vytrhnout. Současně
budou všechny kontakty umístěny i na webu města. Vyzýváme
proto všechny lékaře, kteří mají
ordinaci v Berouně a chtějí být
do seznamu zařazeni, aby nám
poskytli své údaje v následujícím
uspořádání: specializace, název
ordinace a jméno lékaře, adresa
ordinace, ordinační hodiny, kontakty (telefon, e-mail, případně
webové stránky). Tyto informace prosím vyplňte ve formuláři
na domovské stránce webu města
Beroun. Poslední termín pro odeslání podkladů je 31. březen. n

Poplatky za odpad a psa uhraďte do konce května

P

oplatky za svoz komunálního
odpadu a za psy, které zůstaly ve stejné výši jako v loňském
roce, je možné hradit do konce
května. Poplatky se nadále hradí
v pokladně ve vestibulu úřadu.
Svoz komunálního odpadu vyjde
občana Berouna na 700 korun
na rok. Lidé mohou platit bezhotovostně, složenkou nebo přímo
v pokladně. Pokud nebude poplatek uhrazen nejpozději do 90 dnů
od jeho splatnosti, bude zvýšen
na dvojnásobek. Povinnost uhradit poplatek za svoz komunálního

Na cyklostezku padají kameny,
nyní je uzavřena

C

yklostezka spojující Beroun
a Srbsko je na návrh správy CHKO Český kras v úseku
od nové lávky až po ukončení
skalních stěn směrem k Srbsku
uzavřena. Z horní části svahu
Červených skal totiž spadl skalní

blok, který se při pádu roztříštil,
a některé jeho části dopadly buď
přímo na cyklostezku či do její
bezprostřední blízkosti. Některé
kameny jsou ve svahu ještě zachyceny o skalní výčnělky nebo
křoviny. Tato zjištění přineslo šetření Agentury ochrany přírody,
v jejímž majetku je pozemek, ze

www.mesto-beroun.cz

kterého kameny spadly. Žádost
o šetření podalo město Beroun.
„Vzhledem k tomu, že další
skalní bloky vedle místa zřícení
jsou navětralé a časem se mohou uvolňovat, nelze s jistotou
vyloučit riziko opětovných pádů
kamenů na cyklostezku. Je
třeba provést další šetření
ke zjištění stavu skal, zejména v blízkosti místa zřícení,“ říká vedoucí správy
CHKO Český kras Josef
Mottl. „Na základě žádosti
berounského městského
úřadu bude po zajištění
finančních prostředků objednáno vyčištění od kamenů hrozících bezprostředním pádem,“ dodal.
Z výše uvedených důvodů
je patrné, že cyklostezka
v úseku od lávky V Kozle
až po ukončení skalních
stěn směrem k Srbsku
musí být uzavřena, aby
bylo zajištěno bezpečí
osob, a to až do doby, než Agentura ochrany přírody provede
prohlídku a vyhodnocení rizik
v celém úseku skal nad cyklostezkou. Zmiňovaný úsek cyklostezky je uzavřen od 19. února,
osazení výstražných značek
proběhlo v návaznosti na termín uzavírky. (aka) n

odpadu mají i fyzické osoby, které
jsou majiteli stavby k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu, kde není hlášena
k trvalému pobytu žádná osoba.
Poplatková povinnost se vztahuje
i na cizince, kteří mají trvalý nebo
přechodný pobyt v Berouně.
Za jednoho psa platí lidé v bytovém domě 1000 Kč, každý další
pes stojí 1500 Kč. V rodinném
domě za 1. psa zaplatí 400 Kč,
u dalších psů se částka nenavyšuje. Lidé, kteří mají jako jediný
zdroj příjmu důchod, platí za psy

méně: v bytovém domě za 1. psa
200 Kč, každý další pes stojí
300 Kč, v rodinném domě platí
100 Kč za psa. n

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

Písničkář vystoupí s postním recitálem

F

arní sbor Českobratrské církve evangelické zve na postní
recitál písničkáře Slávka Klecandra. Tento zkušený zpěvák, textař
a kapelník je autorem většiny
hudby a textů pro dvě sólové a
devět úspěšných alb legendární
folk-rockové skupiny Oboroh.
Recitál konaný v sobotu 12.
března od 15 hodin v evangelické modlitebně (Husovo náměstí
43/30) je nazván „Šel přes potok
Cedron k hoře“. Slávek Klecandra o svých sólových vystoupeních říká: „Sólové vystupování
mi na rozdíl od hraní s kapelou
umožňuje určitou volnost. Ačkoli
má každé vystoupení jisté proporce a stavbu, lze jej okamžitě
přizpůsobovat situaci, náladě
a prostředí. Svou roli při výběru
písní hraje samozřejmě i období,
v němž se právě koncert odehrává. Koncertuji s pomocí kvalitní
aparatury, několika kytar různých
ladění a foukacích harmonik. Jde

mi o to, aby na mých sólových
recitálech i u písní známých z nahrávek s Oborohem nebo s jinými
muzikantskými přáteli, nespadla
instrumentální stránka do roviny
jednoduchých doprovodů, nýbrž
aby sama o sobě nesla hudební
sdělení.“ Všichni jsou srdečně
zváni. n

Přehled akcí na rok 2016 je na světě
n Kalendář kulturních a sportovních akcí na tento rok je zdarma k dispozici v Městském informačním centru. Leták obsahující všechny významnější události roku 2016 opět vydalo
MKC. Počítá se s obvyklou aktualizací přehledu v polovině
roku, kdy již budou známy termíny například Berounského adventu. Kromě barevně odlišených sportovních
a kulturních akcí jsou v letáku zveřejněny i otevírací
doby íčka, Městské galerie Beroun, Muzea berounské keramiky a galerie Holandský dům. Změna programu je vyhrazena, pro nejaktuálnější informace
navštivte prosím stránky MKC www.mkcberoun.
cz nebo města www.mesto-beroun.cz. n
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Usnesení ze schůze Rady města Beroun konané dne 27. 1. 2016
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2016 z jednání komise pro prevenci kriminality, konaného dne 19. 1. 2016.
RM schvaluje plán práce komise pro prevenci kriminality na první pololetí roku 2016.
RM odvolává Mgr. Pavla Nováka z komise pro prevenci kriminality rady
města.
RM jmenuje Mgr. Vladimíra Hrotíka členem komise pro prevenci kriminality rady města.
RM bere na vědomí změnu ve složení pracovní skupiny pro řešení problematiky graffiti, kde Mgr. Pavla Nováka nahradí Mgr. Vladimír Hrotík.
RM souhlasí se spoluprací města Beroun s městem Hořovice na projektu
tábora pro děti ze sociokulturně znevýhodněných rodin, na který bude
město Beroun žádat o dotaci z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci a o poskytnutí finančního
příspěvku na zájmové volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových
rodin ve městě Beroun – „Sportovní stipendia města Beroun“ v roce
2016 mezi městem Beroun, jako poskytovatelem finančního příspěvku,
a: 1. P. H. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem
nezletilé E. H. a Basketbalovým klubem Beroun,z.s., IČ 47560720, se sídlem Slavašovská 575/18, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun, jako příjemcem
finančního příspěvku ve výši 4 500,-Kč, jehož členský příspěvek na rok
2016 činí 5 000,-Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 500,-Kč. 2. K. P.
jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého
J. K. a spolkem SK Kelti 2008, IČ 22732713, se sídlem Slunečná 1745,
Beroun-Město, 266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku
ve výši 3 600,- Kč, jehož členský příspěvek na rok 2016 činí 4 000,- Kč
a spoluúčast zákonného zástupce je 400,- Kč. 3. L. M. jako žadatelem
o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého R. K. a Českým
lvem – Union Beroun,z.s., IČ 28560353, se sídlem Na Máchovně 644,
Beroun-Město, 266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku
ve výši 4 320,- Kč, jehož členský příspěvek na rok 2016 činí 4 800,- Kč
a spoluúčast zákonného zástupce je 480,- Kč. 4. N. N. jako žadatelem
o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého D. N. a Českým
lvem – Union Beroun,z.s., IČ 28560353, se sídlem Na Máchovně 644, Beroun-Město, 266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši
4 320,- Kč, jehož členský příspěvek na rok 2016 činí 4 800,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 480,-Kč. 5. P. H. jako žadatelem o finanční
příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého P. N. a spolkem SK Kelti
2008, IČ 22732713, se sídlem Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 01
Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 3 600,- Kč, jehož
členský příspěvek na rok 2016 činí 4 000,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 400,- Kč. 6. N. Š. jako žadatelem o finanční příspěvek
a zákonným zástupcem nezletilého F. N. a Basketbalovým klubem Beroun,z.s., IČ 47560720, se sídlem Slavašovská 575/18, Beroun-Závodí,
266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 4 500,- Kč,
jehož členský příspěvek na rok 2016 činí 5 000,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 500,- Kč. 7. A. P. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilé N. P. a spolkem SK Kelti 2008,
IČ 22732713, se sídlem Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 01 Beroun,
jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 3 600,- Kč, jehož členský
příspěvek na rok 2016 činí 4 000,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce
je 400,- Kč. 8. O. S. jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným
zástupcem nezletilého D. S. a spolkem SK Kelti 2008, IČ 22732713, se
sídlem Slunečná 1745, Beroun-Město, 266 01 Beroun, jako příjemcem
finančního příspěvku ve výši 1 350,- Kč, jehož členský příspěvek na rok
2016 činí 1 500,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 150,- Kč. 9. J. Š.
jako žadatelem o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého
R. Š. a TJ LOKOMOTIVOU BEROUN,z.s., IČ 00473561, se sídlem Tyršova
85, Beroun-Město,266 01, Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku
ve výši 1 800,- Kč, jehož členský příspěvek na rok 2016 činí 2 000,- Kč
a spoluúčast zákonného zástupce je 200,- Kč. 10. J. Š. jako žadatelem
o finanční příspěvek a zákonným zástupcem nezletilého T. Š. a LOKOMOTIVOU BEROUN, z. s., IČ 00473561, se sídlem Tyršova 85, Beroun-Město,
266 01 Beroun, jako příjemcem finančního příspěvku ve výši 1 800,- Kč,
jehož členský příspěvek na rok 2016 činí 2 000,- Kč a spoluúčast zákonného zástupce je 200,- Kč.
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RM souhlasí s uzavřením trojstranné dohody mezi Středočeským krajem,
Domovem penzionem pro důchodce Beroun a městem Beroun o přistoupení města Beroun ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného
hospodářského zájmu a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby číslo S-7893/SOC/2015 uzavřené mezi Středočeským krajem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun dne 6. 1.
2016. 2. RM souhlasí s přistoupením města Beroun ke smlouvám o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a podmínkách
poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřeným
mezi Středočeským krajem a poskytovateli sociálních služeb zařazených
v síti sociálních služeb ve Středočeském kraji pro rok 2016, kterým byla
přiznaná dotace a aktivity v sociálně – zdravotní oblasti z rozpočtu města
na rok 2016, které splňují podmínky pro uzavření uvedené smlouvy. 3. RM
svěřuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odboru sociálních
věcí a zdravotnictví Městského úřadu Beroun rozhodování o uzavírání dohod o přistoupení města Beroun ke smlouvám o pověření k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu a podmínkách poskytnutí vyrovnávací platby za plnění závazku veřejné služby, uzavřeným mezi Středočeským krajem a jednotlivými poskytovateli sociálních služeb zařazených
v síti sociálních služeb ve Středočeském kraji pro rok 2016, kterým byla
přiznána dotace na aktivity v sociálně – zdravotní oblasti z rozpočtu města na rok 2016, které splňují podmínky pro uzavření uvedené smlouvy,
a pověřuje vedoucí tohoto odboru jejich podepisováním za město Beroun.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun určit jako oddávající členku
zastupitelstva města Ing. Šárku Endrlovou a pověřit ji přijímáním projevu
vůle snoubenců o vstupu do manželství.
RM souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene mezi TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s., se sídlem
Tyršova 85, Beroun-Město, Beroun a městem Beroun ze dne 28. 4. 2003
na užívání sportovního areálu – tenisových kurtů po dobu 10 let na pozemcích p.č. 195/11, stpč. 4262, stpč. 5673, stpč. 5672 a p.č. 2639/3
v k.ú. Beroun.
RM souhlasí s vypovězením smlouvy o nájmu č. 0133/2013/NAJ/OMI
na pronájem části pozemků p.č. 209/41 o výměře 6 m2 a p.č. 209/42
o výměře 2 m2 v k.ú. Beroun, uzavřené dne 13. 3. 2013 s paní M. S. za dodržení výpovědní doby podle smlouvy o nájmu č. 0133/2013/NAJ/OMI ze
dne 13. 3. 2013.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor ze dne 18. 4. 2011 mezi městem Beroun, jako vypůjčitelem
a Českou republikou – Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,
se sídlem Na Baních 1535, Praha 5-Zbraslav, jako půjčitelem. Předmětem
dodatku č. 3 je prodloužení platnosti předmětné smlouvy do 31. 12. 2021,
v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory provozovny prádelny o výměře 54,71 m2 situované v přízemí (1NP) budovy
číslo popisné 111 – objektu k bydlení čp. 111 na pozemku parcelní číslo
st. č. 5961 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 335 m2 v obci a k.ú.
Beroun mezi městem Beroun (jako „půjčitelem“) a Penzionem Domovem
pro důchodce Beroun (jako „vypůjčitelem“), se sídlem Na Parkáně 111,
Beroun – Město za účelem provozování prádelenských služeb, na dobu
určitou od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou mezi městem Beroun, jako pronajímatelem a nájemcem panem V. K. na dobu určitou od 15. 1. 2016 do 14. 1. 2018, na byt
na adrese: Na Parkáně čp. 111, Beroun - Město, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3UX č. 1422823667, týkající se skupinového úrazového
pojištění strážníků Městské policie Beroun na období od 1. 2. 2016 do 31.
1. 2017 po slevě 15% ve výši 34.290,- Kč, mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21,
Praha 8, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby mezi městem Beroun, jako vlastníkem a Správou železniční dopravní cesty, s.o.,
se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dlážděná 1003/7, jako stavebníkem,
na stavbu „Optimalizace trati Beroun (včetně) – Králův Dvůr“ na pozemky ve vlastnictví města Beroun, a to st. 905/6 společný dvůr – zastavěná
plocha a nádvoří, o celkové výměře 135 m2, p.č. 931/12 – orná půda,
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o celkové výměře 607 m2, p.č. 1148/4 – manipulační plocha – ostatní
plocha, o celkové výměře 199 m2, p.č. 1148/10 – manipulační plocha
– ostatní plocha, o celkové výměře 116 m2, p.č. 1148/11 - manipulační
plocha - ostatní plocha o výměře o celkové výměře 89 m2, p.č. 1148/16
- manipulační plocha – ostatní plocha, o celkové výměře 36 m2, p.č.
2318/55 – dráha - ostatní plocha, o celkové výměře 133 m2, p.č. 2340/1
– dráha - ostatní plocha, o celkové výměře 5 603 m2 a p.č. 2658/17 –
zeleň - ostatní plocha, o celkové výměře 32 m2 vše v k.ú. Beroun.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Plánovací smlouvě ze dne 2. 6.
2011 mezi městem Beroun a panem D. R. 2. RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy na stavbu veřejné infrastruktury vybudované na pozemcích p.č. 1991/11 a p.č. 1991/21
v k.ú. Beroun, v „Berouně – Závodí, lokalita Pískovna“ mezi městem Beroun, jako kupujícím a panem D. R. jako prodávajícím, za celkovou kupní
cenu 1.000,- Kč. 3. RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovité
věci - pozemku p.č. 1991/11 o výměře 1338 m2 – ostatní komunikace,
ostatní plocha v k.ú. Beroun mezi městem Beroun, jako kupujícím a panem D. R. jako prodávajícím, za celkovou kupní cenu 1.000,- Kč.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy „Posuvné regály do archivu“, se
společností BEG BOHEMIA, spol. s r.o., se sídlem Ledárenská 25, Brno,
v předloženém znění. Cena díla činí 471.950,- Kč bez DPH.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Jídelní výtah MŠ
Vrchlického“. 2. 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 zadávací podmínky veřejné zakázky „Nová vozidla Městské
policie Beroun“. 2. RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro
posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude
plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM souhlasí s tím, aby Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská
30, podala žádost o grant ze Středočeského fondu sportu, volného času
a primární prevence, tematické zadání „podpora volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit“.
RM souhlasí s tím, aby 2. základní škola a mateřská škola, Beroun, Preislerova 1335, podala žádost o grant ze Středočeského fondu sportu, volného času a primární prevence, tematické zadání „Primární prevence“.
RM po projednání stanoví odměnu paní Naděždě Železné, ředitelce Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447 v navržené výši.
RM po projednání stanoví platy ředitelům základních a mateřských škol
zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace dle předložených platových výměrů s účinností od 1. 1. 2016 a dále stanoví pro
uvedené ředitele maximální výši odměn na rok 2016 v navržené výši.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč na financování
akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2015“ od AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, a s uzavřením
darovací smlouvy o jejím poskytnutí, v předloženém znění. RM souhlasí
s přijetím finančního daru ve výši 10.000 Kč na financování akce „Nejúspěšnější sportovec roku 2015“ od Technických služeb Beroun, s. r. o.,
se sídlem Beroun, Viničná 910, a s uzavřením darovací smlouvy o jejím
poskytnutí, v předloženém znění.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 5.000 Kč Pionýru, z. s. - Pionýrské skupině Beroun - Závodí, se sídlem Slapská 1499, Beroun-Město,
266 01 Beroun, na částečné pokrytí finančních nákladů určených na dopravu dětí na dva zimní tábory v termínu 20. – 27. 2. 2016 v Horním
Maršově a v Horní Sytové a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím
poskytnutí.

RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí a hostinských zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011
k zajištění veřejného pořádku, v platném znění, Miroslavu Mikulovi, se
sídlem Lhotka u Berouna 12, Beroun, pro hostinskou činnost v provozovně Sport Bar HOMOLKA, Třída Míru 1462, Beroun-Město, a veřejné
hudební produkce – diskotéky v této provozovně ve dnech 6. 2. 2016,
19. 3. 2016, 16. 4. 2016, 14. 5. 2016, 25. 6. 2016, 27. 8. 2016, 17. 9.
2016, 15. 10. 2016, 19. 11. 2016 a 25. 12. 2016 do 03.30 hod. následujícího dne,
RM ukládá Kanceláři tajemníka Městského úřadu Beroun vyhotovit příslušné správní rozhodnutí o výjimce do 3. 2. 2016.
RM bere na vědomí Zápis č. 1/2016 ze zasedání komise životního prostředí, konaného dne 11.1.2016.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se
bude konat v úterý dne 9. února 2016 od 18.00 hod., v kulturním domě
Plzeňka, Plzeňská 83/48, Beroun-Město.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 9. 2. 2016
ZM souhlasí s doplněním navrženého programu o body: 3) Zánik
mandátu člena Zastupitelstva města Beroun a nastoupení náhradníka
z kandidátní listiny téže volební strany a 4) Složení slibu nového člena
Zastupitelstva města Beroun a s přečíslováním stávajících bodů 3) a 4)
návrhu programu na body 5) a 6).
ZM schvaluje program zasedání zastupitelstva města.
ZM bere na vědomí zánik mandátu členky Zastupitelstva města Beroun
MUDr. Jany Besserové, volební strana PRO BEROUN, ke dni 8. 2. 2016
a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební stany Bc. Alžběty Táborské za členku Zastupitelstva města Beroun dnem 9. 2. 2016.
ZM volí volební komisi ve složení: předsedkyně MUDr. Kateřina Táborská, členové: Ing. Zdeňka Slivková a Bc. Kamil Choc.
ZM volí starostou města Beroun Mgr. Ivana Kůse.
ZM souhlasí se zařazením volby místostarosty do programu zasedání
zastupitelstva.
ZM volí místostarostou města Beroun Ing. Michala Mišinu.
ZM volí dalšími členy Rady města Beroun: Ing. Šárku Endrlovou,
Mgr. Evu Chlumskou a Ing. Vratislava Randu.
ZM určuje jako oddávající členku zastupitelstva města Ing. Šárku
Endrlovou a pověřuje ji přijímáním projevu vůle snoubenců o vstupu do manželství.
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.

Pomozte najít ztraceného psa
Hledá se Šíra, fenka křížence, středně velká, světle hnědé až zrzavé
barvy. Ztratila se ve čtvrtek 21. 1. v brdských lesích, mezi Dobříšem a Velkým Chlumcem. Je očipovaná. Hodná a bojácná. Kontakt: monika.hertlova@gmail.com, 777 782 082, 721 157 330

RM konstatuje, že trvání partnerství s městem Rijswijk bylo přínosné, ale
v případě oficiálního ukončení partnerské smlouvy ze strany Rijswijku je
připravena toto jednostranné ukončení respektovat.
RM schvaluje Plán činnosti školské komise pro rok 2016.
RM odvolává členy redakční rady Radničního listu: JUDr. Marcelu Bergerovou a Pavlu Nováčkovou.
RM jmenuje členy redakční rady Radničního listu: Adélu Felklovou – tiskovou mluvčí města a Mgr. Radku Papai – vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit Městského úřadu Beroun.

www.mesto-beroun.cz
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Výstavy
1.

Knihovna od března do března
ÚT

Městská knihovna

Tradiční výstava věnovaná aktivitám Městské knihovny Beroun
v uplynulém roce ve vestibulu knihovny po celý měsíc březen.

PO

Kavárna Jiná káva

Petra Horáková - malba. Vernisáž 11. 3. 2016 od 19:00, zahraje
Vladimír Václavek. Trvá do 4. 4. 2016.

Galerie Holandský dům

Výstava ukáže na lidi kolem nás, na místa a věci, které máme rádi,
a proto je fotografujeme. Fotoklub Beroun. Více na str. 20.

Starý věci

7.

Nespoutaní
PO

9.
10.
16.
29.

17:30

MŠ Sluníčko Beroun vítá jaro

ST

Galerie V Podloubí

O českých dirigentech a Doteky času

Výtvarné práce dětí MŠ Sluníčko. Trvá do 1. 4. 2016.

ČT

14:00

Domov seniorů TGM

Výstava O českých dirigentech seznámí návštěvníky s významnými českými dirigenty Václavem Talichem, Rafaelem Kubelíkem
a Karlem Ančerlem. Trvá do 6/2016.

ST

17:00

Městská galerie Beroun

Výstava obrazů Davida Ištoka. Trvá do 15. 4. 2016.
Více na str. 20.

ÚT

17:00

Galerie Holandský dům

David Ištok - Obrazy

Cesta značená tužkou a štětcem

Dagmar Dvořáková - Malby, kresby, užitá grafika. Průřez tvorbou
této výtvarnice a berounské rodačky, která se podílela na animaci řady filmů pro děti. Trvá do 8. 4. 2016. Více na str. 20.

Pokračující výstavy: Tomáš Zýka - Fotografie (Městská galerie Beroun, do 11. 3. 2016)

Hudba
3.
12.
14.
22.
31.

Karel Plíhal
20:00

Sál České pojišťovny

SO

15:00

Sbor Husovo nám. 43/30

PO

19:00

ZUŠ V. Talicha

ÚT

17:00

ZUŠ V. Talicha

ČT

20:00

Sál České pojišťovny

PÁ- SO

18:00- 02:00

Retro Bar U Madly

4. 3., 18. 3. - Dj Martin Šmíd; 5. 3., 19. 3. - Dj Tomáš Mašek;
11. 3. - Dj Zdeněk Vrba (Čro Dvojka - Noční proud); 12. 3., 26. 3. DJ Harvey; 25. 3. Dj Tomáš Mašek + DJ Harvey

Restaurace U Štiky

4. 3. , 18. 3. - Dj Run; 5. 3., 11. 3., 19. 3. - Dj Jarda Petarda; 12. 3.,
26. 3. - Dj Pupík; 25. 3. - Duo Melody (živá hudba)

Šel přes potok Cedron k hoře
Martin Kasík (klavír)

Jarní koncert žáků školy
Hop Trop

Retro večery U Madly

březen

Koncert hvězdy českého folku.

ČT

Taneční pátky a soboty U Štiky
PÁ- SO

20:00

Postní recitál písničkáře Slávka Klecandra. Více na str. 5.
Koncert Kruhu Přátel hudby.
Koná se v koncertním sále ZUŠ. www.zusberoun.cz, telefon:
603 460 024, email: zastupce@zusberoun.cz.
Trampská legenda, koncert s projekcí, nový program, nové DVD.

Ostatní akce

Masopust na Černém vršku

5.

16.
18.-19.

13:00

Restaurace Na Černém vršku

SO

14:00

Sokolovna Beroun

Přijďte a užijte si karneval plný hudby, soutěží a tančení. Nezapomeňte si vzít přezuvky. Vstupné dobrovolné. www.ddmberoun.cz

Expediční kamera - 1. část
ST

19:30

Kavárna Jiná káva

Filmy: Himalaya - vizuální snímek, Mizející řeka - řeka Colorado, 82
vrcholů - alpinismus, I-veiw - záchrana, Sníh na Nilu - expedice.

Charitativní bazar knih

Městská knihovna

Již přečtené knihy můžete odnést do berounské knihovny (ulice
U Kasáren 813). Více na str. 3.

Dětský karneval

PÁ-SO

Soboty na dětském

19.

21.

23.

Masopustní veselice pro děti i dospělé. Více na str. 13.

SO

SO

8:30 - 11:00

Městská knihovna

Loučení se zimou na Koukolově hoře
Kurz šitého šperku

Tradiční akce pro děti v knihovně.

SO

10:00

býv. lom pod K. horou

Výstup na vrchol hory, prezentace s předáním pamětních listů,
prodej turistické známky. Více na str. 13.

PO

16:00

Knihovna na sídlišti

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

PO

20:00

Sál České pojišťovny

ST

19:30

Kavárna Jiná káva

Divadlo za vodou - Klášterní tajemství
Expediční kamera - 2. část

www.mesto-beroun.cz

Divadelní komedie.
Filmy: Suri - přírodní národy, Srdce Kalahari - divoká příroda,
Karun - expedice do Iránu, Travailen - běh.
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Kulturní dům Plzeňka - březen
4.

XINDL X - UDG - VOXEL
20:00

Společné turné.Vystoupení těchto tří interpretů, kteří kromě
vlastního setu zahrají i společné skladby a písně svých kolegů.

8.

Hoří má panenko!
ÚT

19:30

Komedie na motivy filmu M. Formana, J. Papouška, I. Passera.
Hraje Docela Velké divadlo.

11.

Ples býv. zaměstnanců vojenského útvaru
PÁ

19:00

Plesová zábava.

Divadelní představení pro školy
ÚT

9:00

Hraje Divadlo různých jmen.

ÚT

15.

PÁ

EveEnsler: Monology Vagíny
19:00

Intimní divadlo. Hrají: Jitka Asterová, Dáša Bláhová, Míša Sajlerová. Předprodej: MIC Beroun, ticketart.cz.

22.

Sportovec roku Středočeského kraje 2015
ÚT

18:00

Anketa oceňuje nejen nejlepší současné i bývalé sportovce kraje jak
v dospělých, tak v mládežnických kategoriích, ale i trenéry a funkcionáře.

25.

Ples HO Produkce
PÁ

20:00

Pořádá agentura HO Produkce, vlastní program.

26.

CZ/SK and RETRO HITS a KARAOKE SHOW
SO

21:00

Hrají: Michal Pácalt a DJ Xavier J., www.tvujdj.cz

27.

Velikonoční pohádka pro děti a rodiče
NE

14:00

Jak pan Slepička s paní Kohoutkovou malovali vajíčka. Hraje
Divadélko Romaneto. Délka trvání: 50 min.

Přednášky a besedy
3.
10.
11.

15.

Berounská akademie ve znamení zahrad

Třetí přednáška PhDr. Josefa Dolejšího na téma symboliky historických zahrad. Více na str. 13.

99 otázek pro M. Berku, 99 odpovědí pro Vás

ČT

17:30

Městská knihovna

ČT

17:30

Městská knihovna

Na další z oblíbených přednášek Miroslava Berky vám léčitel odpoví na všechny vaše otázky. Určeno pro všechny, kteří se chtějí
posunout dále.

PÁ

18:00

Knihovna na sídlišti

Seminář pod vedením Šárky Vlčkové. Cena je 300 Kč. Bližší informace na e-mailu magnaura@volny.cz.

Odolnost a nezdolnost

Čítárna MIC

O imunitě a zvládání stresu. Pořádá Klub zdraví Beroun, vstup
volný.

Himaláje nejen pro horolezce

Agentura Slapská 131

Cestovatelská beseda s promítáním z cest. Tel.: 607 218 467.
Kontaktní email: milena.kusa@centrum.cz.

Cestovatelská beseda

Rodinné konstelace

ÚT

18:00

ÚT

16.
30.
31.

ST

17:30

Čítárna MIC

Východní Malé Sundy - ostrovy draků, skřítků a rytířů na koních. Více na str. 20.

Osobní styl a image - II. díl
ST

17:30

Městská knihovna

Jak vybrat správný materiál oděvů? Jak kombinovat různé vzory a barvy? To všechno a mnohem více nám prozradí stylistka Dana Beranová.

Setkání s autory, které máte rádi
Hudebně - literární večer

Jak se v Berouně točil film Tankový prapor. Více na str. 13.

ČT

17:30

Čítárna MIC

Večer s Milošem Doležalem, autorem životopisné knihy o životě
a smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Více na str. 20.

Muzea
8.
10.
12.
16.
19.

Oslava: Mezinárodní den žen
ÚT

Muzeum Českého krasu

Oslavte tento svátek společně s námi a navštivte muzeum. Připraveny budou nejen prohlídky aktuálních výstav ale také poloviční vstupné pro všechny ženy.

Vernisáž výstavy keramiky Barbory Bendové

ČT

17:00

Barbora Bendová se zabývá tvorbou volné, točené, dekorativní i užité
Muzeum berounské keramiky keramiky, kresbou a malbou.Výstava bude k vidění do 1. května.

Velikonoční workshop s Mílou Bláhovou

Tentokrát se budou na workshopu vyrábět madeirové neboli vrMuzeum berounské keramiky tané kraslice.
Předvádění tvorby lidových velikonoč. ozdob Již tradičně nám paní Miluše Šímová, držitelka titulu Mistr tradiční
rukodělné výroby, se svými kolegyněmi předvede výrobu lidových
ST
9:00 - 15:00 Muzeum Českého krasu
velikonočních ozdob.
Využijte možnosti pořídit nejrůznější ručně vyráběné jarní deFlerJarmark Jaro je tu!
korace, velikonoční ozdoby, bytové doplňky, svíčky nebo šperky
SO
9:00 - 16:00 Muzeum Českého krasu
na jarním FlerJarmarku v Geoparku Barrandien.
SO

www.mesto-beroun.cz

10:00
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19.
26.

Velikonoční workshop s Miluší Šímovou
SO

14:00

Muzeum Českého krasu

SO

10:00 - 16:00 Muzeum berounské keramiky

Velikonoční program v zahradě a dílně MBK

Přijďte si vyrobit ozdoby z vizovického pečiva. Zájemci o workshop
se mohou přihlásit v MBK buď osobně, nebo na: 311 577 345 nebo
na emailu berounska.keramika@gmail.com.
Otevřené tvůrčí dílny, točení na kruhu, ukázka lidových řemesel.

Pokračující výstavy: Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat (Muzeum Českého krasu, do 18. 3. 2016), Keramika s humorem - hliněná
fantazie z Říčan u Prahy““, keramické plastiky, obrazy a užitná kamenina z dílny Václava Kalaše a Evy Novotné (Muzeum berounské
keramiky, do 6. 3. 2016); Jarmila Novotná: operní diva ( Muzeum Českého krasu, do 10. 4. 2016).
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny.
Dílna je otevřená vždy v úterý od 10:00 do 11:30 a ve čtvrtek od 12:30 do 15:00, po dohodě možno i jinak. www.muzeumberounskekeramiky. Kurzy keramiky pro děti i dospělé s profesionálními hrnčíři Ivanou Kapounovou a Martinem Kollerem. Zájemci se mohou přihlásit
v Muzeu berounské keramiky.

Volný čas

Kompletní informace o organizacích
naleznete na uvedených kontaktech.

Angličtina Open English

Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle

www.open-english-beroun.cz, email: martina@open-english-beroun.cz

Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – tel: 608 885 182,
marcela.bergerova@seznam.cz.

Pro děti: Děti 0-3: pondělí 10:00 (2 místa) Děti 3-6 let: úterý 16:30 (2 místa),
středa 17:00 (2 místa), středa 18:00 (2 místa). Online kurz vytvořený neurovědci pro všechny, co nechtějí nebo nemohou chodit do kurzů!
Studujte doma podle Vašeho času a možností. www.open-english-beroun.cz/
scilearn. E-book ZDARMA (www.open-english-beroun.cz/ebook), Interaktivní CD
myšky Millie - Básnička ZDARMA! (www.myskamillie.com).
Babyclub-Hrošík

Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 – 19:00. Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené
na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům a odblokování negativních
nálad. Používám FLEXY - BARY, velké a malé míče, balanční čočky, židle, popruhy.
Family Spinnig Beroun
www.familyspin.cz, tel.: 774 580 733, email: e.chlumska@gmail.com

Babyclub Hrošík pořádá kojenecké plavání 6 měsíců – 3 roky. Plavecké kurzy 3
roky – 13 let, kurzy pro mateřské školy a aquaaerobiky. Plaveme v bazénu Na Marjánce a Obch. Akademie. Vše na našich stránkách www.babyclub-hrosik.cz.

Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN (Lokomotiva
Beroun, Tyršova 85) Vás zve do rodinného prostředí, kde na Vás čeká 70 minutová lekce spinningu (60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce
SPINBODY (spinning + posilování nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení).
Více informací nejdete na www.familyspin.cz. Objednávky na tel. 774 580 733.

Brilant - Vzdělávací centrum

Idea Creative

www.brilant.net, Seydlovo nám. 30, Beroun, kontaktní osoba: Ing. Jiří Smola, Tel.: 702 835 036, email:info@brilant.net

www.idea-creative.cz, tel.: 724 860 811, email: info@idea-creative.cz

www.babyclub-hrosik.cz, tel.: 737 348 903, babyclub.hrosik@seznam.cz

Intenzivní příprava na přijímací zkoušky ze SCIO testů a CERMATu. Nově otevíráme kroužek programování pro žáky ZŠ i SŠ webové stránky a mobily (Java,
C#, PHP, SQL). Jazykové kurzy z anglického jazyka (konverzace nebo příprava
na mezinárodní certifikační zkoušky – obecná angličtina KET, PET, FCE, CAE),
obchodní angličtina (BEC Preliminary, BEC Vantage), technická angličtina. Individuální či skupinová výuka – max. 4 osoby ve skupině. Firemní skupinové
i individuální kurzy anglického jazyka dle aktuálních potřeb realizované u vás.
Doučování matematiky, němčiny, angličtiny, účetnictví, češtiny, stavební mechaniky a dalších předmětů vyučovaných na základních a středních školách. Lektoři
s dlouholetými zkušenostmi s výukou a praxí daného oboru v reálném životě.

Tvoření pro děti od šesti let probíhají v Idea Creative každé úterý od 15:30
do 17:00. Přihlásit se můžete mailem, telefonicky nebo osobně v obchodě. Témata na měsíc březen jsou: 1. 3. Šperky z fima 8. 3. Zahrádka v hrnku 15. 3. Mozaikový obrázek z pěnovky 22. 3. Velikonoční aranžmá 29. 3. Doplňky z organzy.
Irena Ekrtová
www.detskyklubsokolik.cz, tel.: 775 381 217, email: iris.ekrtova@seznam.cz
Nabízím soukromou výuku hry na zobcové flétny a příčnou flétnu u mě v centru
Berouna nebo u vás doma.
Jana Kerlesová a Anna Krause

Dance fitness s Miriam

www.babyporadna.cz, tel.: 775 049 682, email: jaja.kerlesova@gmail.com

ČT 19,00 - 20,00 hod v TJ Lokomotiva Beroun. Info: 775 70 35 35

2. 3. od 17:00 – 19:00. „Péče o miminko“ jak správně koupat miminko, jak
manipulovat s vaším drobečkem, jak na přebalování a koupání. 16. 3. od 17:00
– 19:00. „Hrozba inkontinence po porodu/uvolnění svěračů aneb náprava
a zpevnění pánevního dna“ téma o kterém se mnoho žen stydí mluvit, ale týká
se vlastně každé ženy po porodu. Ukázka cviků a vysvětlení, proč je důležité
pracovat na pánevním dnu. Kde: Králův Dvůr, centrum Pohoda Cena jednoho
workshopu je 190 Kč. V ceně je zahrnuto malé občerstvení a na začátku je možné si dopřát příjemnou 30 min. relaxaci či protažení.

DDM Beroun, www.ddmberoun.cz
Telefon: 774 950 671, email: ddmberoun@ddmberoun.cz
Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi. V sobotu 19. 3. 2016 od 13:00. Společné
tvoření rodičů a dětí pořádá DDM Beroun ve spolupráci s městem Beroun. Březnovým tématem je Velikonoční dekorace z pedigu. Cena za výrobek je 50 Kč.
Objednávejte se do 18. 3. na tel. čísle nebo webu. Srdečně Vás zveme na dětský
karneval pořádaný DDM Beroun ve spolupráci s Tělocvičnou jednotou Sokol.
Karneval se bude konat 5. 3.2016 od 14:00 v berounské sokolovně. Více informací na webu.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz, Sadová 731 (u SD Plzeňka) Beroun, telefon:
605 386 101, email: petra.patricie@seznam.cz
Rodinné centrum pro děti od 6 měsíců do 7 let. Jesle, školka a předškoláci. Můžete zvolit den i hodinu docházky. Každý den si děti odnášejí vytvořené výrobky
domů. Zaměřujeme se na cvičení jógy a kvalitní stravu. Předškoláci mají upravený program dle programu MŠ. Docházíme do rodin ke zdravím ale i nemocným dětem a nejmenším. Jsme k dispozici 24 h. Převážíme a doprovázíme děti
na kroužky. Výběr aktivit na webu. Dětský koutek Krteček připravil od března
pro vaše děti nové Krtečkové centrum na MOŘINCE - nové jesle, školku pro děti
z okolí Bubovic, Mořiny atd. Sídlíme přímo na MOŘINCE v krásné přírodě s vybavenou školičkou a zahradou, kde děti čeká velký výběr aktivit a mnoho pohybu
na čerstvém vzduchu na krásně vybavené zahradě. Je možné zvolit den i hodinu
docházky. Též jsme k dispozici 24 h. Pro větší děti máme klubovnu a okolí nabádá k turistice. Budeme se těšit na nové kamarády. Více na webu nebo tel. čísle.

www.mesto-beroun.cz

Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz, Husovo náměstí 78, skola@jshv.cz, tel. 311 625 804
Kurzy probíhají! Max. 10 osob ve skupině. Je-li volné místo, můžete kdykoli přistoupit
(cena bude snížena o již odučené hodiny). Náhledy zdarma - přijďte si kurz nejprve
vyzkoušet! Naše tipy: konverzační kurzy ANG s rodilým mluvčím pro děti, juniory a dospělé. Slevy 50% v rámci akce „Chodí celá rodina!“. Výuka též v Hořovicích a v Litni.
Pro firmy či jednotlivce kurzy dle požadavku (včetně doučování žáků ZŠ a studentů
SŠ) – i dojíždíme. Naše motto: Spokojený zákazník – naše nejlepší reklama!
Jesle a školka Kotvička, Beroun
www.mskotvicka.cz, Pod Haldou 306, tel.: 601 340 020, email: info@mskotvicka.cz
Soukromé jesle a školka Kotvička zvou na návštěvu. Přijďte se podívat kdykoliv po telefonické dohodě. Přijímáme děti od jednoho roku. Individuální adaptační program
je zdarma, následně účtujeme pouze skutečnou přítomnost dítěte ve školce. Pohyb,
hra, vzájemný respekt, umění vlastního vyjádření a rozvoj individuality jsou naším
posláním. Samostatnost rozvíjíme i způsobem stolování při svačinách. Děti tráví čas
venku za téměř každého počasí. Každý týden děti tvoří z hlíny se zkušenou lektorkou
a plavou v Baby clubu Ploutvička. Těšíme se na Vás po – pá 7:00 – 17:00.
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Julie Poledance

Sandra Černá

www.juliepoledance.webnode.cz, tel.: 732 154 482,
email: juliepoledance@seznam.cz

kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz, tel.: 777 216 096
email: sandracerna@gmail.com

Julie PoleDance je taneční a pohybové studio v prostorách hotelu AD PUK v Kostelní ulici č. p 4, Beroun. Nabízí lekce pole dance neboli tance u tyče, pole fitness
a posilovací cvičení určené pro formování postavy. Lze si domluvit individuální
či skupinovou lekci pod vedením certifikované lektorky. Budeme se těšit na vaši
návštěvu.

Jóga pro vitalitu a zdraví, jóga vycházející z principu kundalíny jógy, podporující
pozitivní myšlení, kreativitu, zvyšuje aktivitu, působí léčivě. I pro začátečníky.
Pondělky od 19:45 v Samaya, Beroun. Jóga pro těhotné- cvičení podporují
budoucí maminku k prožití vědomého těhotenství. Praktikování jógy posilní
fyzickou kondici, udrží pružné tělo, správný postoj těla a připraví ho na příchod
miminka. Lekce jsou dynamické, rytmické, střídající se s klidnými fázemi a závěrečnou relaxací. Úterý od 17:30 do 18:30 hod. Yogaway, Beroun

Kutilka.cz
www.kutilka.cz, tel.: 605 257 619
Kreativní kurzy pro děti od 3 do 15 let - těšíme se na Vás 3x týdně na těchto
adresách: každé úterý od 15:00 Nižbor, kavárna-cukrárna Pod Zámkem; středa
od 16:00 Hýskov - Spolkové a info centrum a každý pátek od 16:30 Beroun
- Studio KaLa. Více info na našem webu www.Kutilka.cz nebo na Facebooku:
https://www.facebook.com/Kutilka.cz/

Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English s.r.o.
www.b-english.cz, tel.: 777 032 098, email: b-english@seznam.cz
Soukromá Základní škola a Mateřská škola B-English, Králův Dvůr. ZÁPIS pro
školní rok 2015/2016: středa 10. 2. 2016, 13-17:00 hod., středa 16. 3., 13-17
hod. Termín zápisu si prosím domluvte na tel. čísle 777 032 098.

Léčebné kódy se Zdenkou Zlesákovou

Studio Kytka

www.zivotvradostiaklidu.cz, tel.: 602 205 925,
email: zdenka.zlesa@zivotvradostiaklidu.cz

www.studio-kytka.cz, tel: 777 452 222, 602 549 864
email: kytkama@seznam.cz

Nejbližší akce: Beseda o léčebných kódech se uskuteční dne 11. 3. v čase 19:00
– 21:00, vstupné 100 Kč. Víkendový seminář Léčebné kódy – energetické léčení,
se uskuteční ve dnech 18. - 20. 3. Místo konání Studio Samaya v Hornohradební
ulici. Rezervaci na obě akce si udělejte na e-mailu zdenka.zlesa@zivotvradostiaklidu.cz, případně na tel. 602 205 925. Více informací najdete na webových
stránkách.

Zapisujeme děti na poslední místa Miniškoličky Kytičky na školní rok 2015/16.
7. 3. začínají zápisy na kurzy 4-6/16 - Hrátky s nemluvňátky pro děti od 1,5
do 2,5 let - cvičení, hraní, hudebnění ve čt v 9 hod, kurz lze kombinovat s aquaaerobikem pro maminky s hlídáním dětí ve čt od 9:55, kurzy plavání miminek
a dětí od 6 měsíců do 6 let a předškoláčků 4 – 6 let v Akádě - přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně - Rodinná plavání probíhají ve st, pá a so od 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 - Aqua-aerobik v po s Ivou
od 17:45 a 18:30 a 19:15, ve st s Markétou od 18:00 a 18:45, ve čt s Pavlou
od 18 a 18:45 a v pá s Monikou a Markétou od 18:00, s hlídáním dětí ve čt
v 9:55 s Markétou - Cvičení v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou ve čt
17:15, služby porodní asistentky. Zapisujeme děti do letních školek plavacích:
11. – 15. 7, 18. – 22. 7. a 8. – 12. 8. a s ježděním na koni 1. – 5. 8. Plavecké
soustředění bude 18. – 22. 7., informace na www.studio-kytka.cz.

Lesní klub Studánka
www.lkstudanka.cz, tel.: 777 216 096, email: lbdk@seznam.cz
19. března od 13:00 - 16:00, Městská hora, Beroun. Zveme rodiče a děti
na Oslavu příchodu jara. Program: 13:00 - Stezka víly Ostary (stezka jarních
úkolů) 15:00 - Legenda o berounské studánce (děti z lesní mateřské školky
Studánka vám zahrají divadlo) 15:30 - symbolické otevírání studánky podle
starých tradic, 16:00 - vynesení Víly Ostary a uvítání jara písněmi. Lesní
mateřská školka nabízí volná místa na některé dny v naší lesní mateřské
školce. Provoz od pondělí do pátku, 8:00 – 16:30. Více informací na našich webových stránkách. Lesní klub Josífek – prostor pro maminky s dětmi
mladšími tří let. Klub je však určen také dětem starším 3 let, které si chtějí
vyzkoušet, jaké to je být v lesní školce. Každou středu od 8:30 do 11:30.
Kde: parkoviště na konečné ulice Pod Studánkou). Cena za jedno dítě je 150
Kč. Svačinku s sebou.

TJ LOKOMOTIVA BEROUN z. s.
www.lokomotivaberoun.cz, tel.: 311 621 844, email: info@lokomotivaberoun.cz
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz
informace recepce Sportcentrum tel. 311 626 950. Navštivte cvičení pro ženy
v tribuně - čtvrtek 18:00 – 19:00. Sledujte na našich stránkách aktuality a slevový program – trvale snížené ceny na slender stoly a vacushape! Najdete nás
i na Facebooku. Novinka – možnost platby kartou.

Městské školní hřiště Hlinky

TJ Sokol Tetín

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.sokoltetin.webnode.cz, email: sokoltetin@seznam.cz. Kontakt: J. Florianová - tel: 605 000 504 (sokolovna), M. Červenková - tel: 721 931 848 (bazar)

Powerjoga s Markétou
kindlovi.beroun@quick.cz, tel: 606 654 223
Každé pondělí od 19.10h v tělocvičně ZŠ Jungmannova. Podložky s sebou.
RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz, tel.: 603 141 700, 311 510 541
email: info@rcslunecnice.cz
Kurz šití pro dospělé 14. 3. Pohádka O Červené karkulce, sobota 12. 3.
od 16:00. Burza dětského a dámského oblečení, bot, hraček a sportovních potřeb 17. - 20. 3. Spokojený prvňáček - seminář podporující rodiče a děti před
nástupem do 1. třídy 7. 4. od 18:30. V dubnu se můžete těšit na seminář Jak
zvládat agresi u dětí a Role rodičů v prevenci šikany. Stále se můžete přihlásit
do jazykových kurzů Aj, Nj, Fj s hlídáním dětí zdarma. Termíny příměstských
táborů najdete v dubnu na našich webových stránkách.
Samaya, jógové studio pro setkávání
www.samaya.cz, tel.: 605 583 469, email: michaela@samaya.cz
Přijďte k nám zklidnit a obohatit svůj život na seberozvojové lekce jógy. Uvolnila se
místa na ranních lekcích pro seniory. Pátky nově nabízíme velmi kvalitní relaxační
masáže s bývalou rehabilitační sestrou. Více na www.masazehostomice.cz 12. 3.
přijďte na kurz pečení kváskového chleba (rezervace nutná), cena 590 Kč (získáte
rady, kvásek, můžete zakoupit ošatku) 18. 3. – 19. 3. vyučujeme léčebné kódy
(rezervace: www.zivotvradostiaklidu.cz).

www.mesto-beroun.cz

Sokol Tetín pořádá den otevřených dveří spojený s bazarem použitých věcí.
Neděle 3. 4. od 14:00 do 17:00. Na co se můžete těšit: prohlídka celé sokolovny
- vyzkoušení nářadí - vyzkoušení stolního tenisu, badmintonu a dalších sportů
- opičí dráha pro děti - informace o nabízených aktivitách (pravidelná cvičení,
jednorázové akce, možnosti pronájmu, příměstské tábory atd.). Jarní vymetání
půdy – bazar použitých věcí, které by mohly někomu jinému ještě posloužit,
občerstvení (sladké, slané, káva, čaj, limo). Zjistili jste, že máte doma více věcí,
než potřebujete? Vymeťte své půdy, sklepy, skříně a přijďte je nabídnout ostatním (hračky, nádobí, knihy, oblečení, kabelky, zajímavé lapače prachu a jiné
kuriozity). Předměty si sami oceníte, nabídnete a prodáte v tetínské sokolovně,
deset procent z vaší tržby připadne na provoz budovy. Těšit se můžete od 16:30
na pohádku pro děti. Vezměte si s sebou přezůvky, děkujeme. Bližší informace
na emailu marcela.cervenkova@centrum.cz.
YOGAWAY, Beroun
www.yogaway.cz
Rehapilates - rehabilitační pilates s Petrou Bramborovou - čtvrtek 3. 3. (17:4518:45). Cvičení, které skloubí prvky pilates a rehabilitačních metod. Vhodné
pro všechny, ať už příznivce zdravého posilování nebo klienty s různými „potížemi“. Cílem je pochopit pohyb, naučit se správnému pohybu, mít z něj radost,
vypadat a cítit se skvěle! Rezervace u Petry Bramborové na tel. 604 90 66 77
nebo mailu pepi1@seznam.cz. Rodinné konstelace - seminář osobního rozvoje
s Lenkou Hochmannovou - pátek 4. 3. (17-21). Podívejte se na podstatu vašeho
rodinného, partnerského nebo pracovního systému. Setkejte se s hlubokými
prožitky a náhledy do vlastního života nebo do života členů systému. Rezervace
na lenka.ruzickova@centrum.cz nebo 602 338 773. Tělo a stres - ojedinělý kurz
s Mgr. Terezou Koryntovou - sobota 19. 3. (10-18). Sebezkušenostní kurz technik z oblasti integrativní psychoterapie zaměřené na tělo (bodypsychoterapie).
Osvojením různých technik práce s tělem je možné odolávat častým stresům
a přetížením v našem životě. Rezervace na stepanka.vagnerova@seznam.cz.
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Městské kino Beroun

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

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

název
Decibely lásky
Ma Ma
Decibely lásky
Deadpool
Lída Baarová
Polednice
Deadpool
Polednice
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
Polednice
The Boy
Zootropolis: Město zvířat 3D
Lída Baarová
Polednice
Ave, Ceasar!
Polednice
Bohové Egypta 3D
Decibely lásky
Star Wars: Síla se probouzí
Rudý kapitán
Decibely lásky
Ave, Ceasar!
Řachanda
Série Divergence: Aliance
Rudý kapitán
Alvin a Chipmunkové: Čiperná jízda
Rudý kapitán
Bohové Egypta
Lída Baarová
Už je tady zase
Grimsby
Suburra
Dvojníci
Lída Baarová
Série Divergence: Aliance
Rudý kapitán
Kung fu Panda 3 3D
Můj král
Dvojníci
Kung fu Panda 3 3D
Dvojníci
Polednice
Grimsby
Rudý kapitán
Líza, liščí víla
Rodinný film
Zkáza krásou
Dvojníci
Trabantem do posledního dechu
Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 3D
Dvojníci
Kung fu Panda 3
Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti 3D
Případ SK1
Řachanda
Batman vs. Superman:
Úsvit spravedlnosti
Decibely lásky
Čarodějnice
Případ SK1
Humr
Brooklyn
Decibely lásky
Padesátka

popis
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
1.
ÚT
Příběh o životní síle a hledání nové naděje, ve kterém ztvárnila svou životní roli oscarová herečka Penélope Cruz.
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
2.
ST
Nejnetradičnější komiksový antihrdina má schopnost rychlého samouzdravování.Černý humor.
Strhující historické drama o životě slavné herečky pod taktovkou neméně slavného režiséra Filipa Renče.
3.
ČT
Přední české herečky Aňa Geislerová a Daniela Kolářová se setkávají v hl. rolích původního českého hororu.
Nejnetradičnější komiksový antihrdina má schopnost rychlého samouzdravování.Černý humor.
4.
PÁ
Přední české herečky Aňa Geislerová a Daniela Kolářová se setkávají v hl. rolích původního českého hororu.
Čtvrté pokračování čiperných veverek Alvina, Simona a Teodora.
5.
SO
Přední české herečky Aňa Geislerová a Daniela Kolářová se setkávají v hl. rolích původního českého hororu.
Ošetřovatelka se stará o osmiletého chlapce. Chlapec není živý, nýbrž porcelánovou panenkou.
Animovaný příběh o úžasné metropoli zvířat a prvním králíkovi, který je součástí policejního sboru
6.
NE
Strhující historické drama o životě slavné herečky pod taktovkou neméně slavného režiséra Filipa Renče.
7.
PO
Přední české herečky Aňa Geislerová a Daniela Kolářová se setkávají v hl. rolích původního českého hororu.
Produkovat film je o nervy, zvlášť když někdo unese vaši největší hvězdu: George Clooney a Scarlett Johansson.
8.
ÚT
Přední české herečky Aňa Geislerová a Daniela Kolářová se setkávají v hl. rolích původního českého hororu.
Bůh nebes Horus je oslepen a svržen z trůnu mocichtivým Sethem. Musí mu pomoci zpět smrtelníci.
9.
ST
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
Netrpělivě očekávané pokračování hrdinského eposu o mezigalaktickém souboji dobra a zla.
10. ČT
Nová drsná česká detektivka, v níž excelují Oldřich Kaiser a Michal Suchánek tak, jak je ještě neznáte.
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
11. PÁ
Produkovat film je o nervy, zvlášť když někdo unese vaši největší hvězdu: George Clooney a Scarlett Johansson.
Nová česká pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě
12. SO
Systém frakcí je rozvrácen. Tris se musí vydat za hranice Chicaga, kde odhalí tajemství, které šokující..
Nová drsná česká detektivka, v níž excelují Oldřich Kaiser a Michal Suchánek tak, jak je ještě neznáte.
Čtvrté pokračování čiperných veverek Alvina, Simona a Teodora.
13. NE
Nová drsná česká detektivka, v níž excelují Oldřich Kaiser a Michal Suchánek tak, jak je ještě neznáte.
14. PO
Bůh nebes Horus je oslepen a svržen z trůnu mocichtivým Sethem. Musí mu pomoci zpět smrtelníci.
Strhující historické drama o životě slavné herečky pod taktovkou neméně slavného režiséra Filipa Renče.
15. ÚT
Co kdyby Hitler v roce 1945 nezemřel, ale jen usnul? Co kdyby se znovu probudil v 21. století?
Nobbyho bratr je již 28 let nezvěstný. Když se sním setká netuší, že má před sebou největšího agenta MI6.
16. ST
Italská mafie. Neapol tentokráte vystřídá Řím a boj o přístav v Ostii, který se má změnit v evropské Las Vegas.
Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. Potkat ho, se může docela dobře hodit, ale také nemusí.
17. ČT
Strhující historické drama o životě slavné herečky pod taktovkou neméně slavného režiséra Filipa Renče.
Systém frakcí je rozvrácen. Tris se musí vydat za hranice Chicaga, kde odhalí tajemství, které šokující.
18. PÁ
Nová drsná česká detektivka, v níž excelují Oldřich Kaiser a Michal Suchánek tak, jak je ještě neznáte.
Nové dobrodružství dračího bojovníka Po a jeho přátel.
19. SO
Je závislá na zdravotním personálu a vzpomíná na svůj románek s mužem, kterému obětovala skoro vše.
Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. Potkat ho, se může docela dobře hodit, ale také nemusí.
Nové dobrodružství dračího bojovníka Po a jeho přátel.
20. NE
Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. Potkat ho, se může docela dobře hodit, ale také nemusí.
Přední české herečky Aňa Geislerová a Daniela Kolářová se setkávají v hl. rolích původního českého hororu.
21. PO
Nobbyho bratr je již 28 let nezvěstný. Když se sním setká netuší, že má před sebou největšího agenta MI6.
Nová drsná česká detektivka, v níž excelují Oldřich Kaiser a Michal Suchánek tak, jak je ještě neznáte.
22. ÚT
Černá komedie o mladé ženě, která touží po lásce, ale všichni její nápadníci nějakým způsobem zemřou.
23. ST
Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dvě dospívající děti, jejichž rodiče se vydali na plavbu po oceánu?
Dokumentární film o herečce Lídě Baarové, pro kterou byla krása největším darem i prokletím zároveň.
24. ČT
Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. Potkat ho, se může docela dobře hodit, ale také nemusí.
Dan Přibáň na své expedici po Tichomoří. Cestovatelský dokument ze dvou trabantů, polského Fiatu a Jawy.
Útok kryptonských vojsk měl velký dopad na celé lidstvo. Dokáže Batman přivést Supermana
17:30
USA
151
k odpovědnosti?
25. PÁ
20:30
ČR
103 Každý člověk prý má někde na světě dvojníka. Potkat ho, se může docela dobře hodit, ale také nemusí.
15:30
USA/Čína
94
Nové dobrodružství dračího bojovníka Po a jeho přátel.
Útok kryptonských vojsk měl velký dopad na celé lidstvo. Dokáže Batman přivést Supermana k odpo26. SO 17:30
USA
151
vědnosti?
20:30
FR
120 Napínavé pátrání detektiva, který jako jediný věří v existenci sériového vraha, který několik let terorizuje Paříž.
15:30
ČR
120 Nová česká pohádka o rozmazlené princezně a dvou kamarádech, kteří se neživí vždycky úplně poctivě.
27. NE
Útok kryptonských vojsk měl velký dopad na celé lidstvo. Dokáže Batman přivést Supermana
18:30
USA
151
k odpovědnosti?
17:30
ČR
85
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
28. PO
20:00
USA/Kan
90
Rodina zakládá svůj nový domov v pustině u hlubokého lesa, o kterém se říká, že v něm přebývá čarodějnice.
17:30
FR
120 Napínavé pátrání detektiva, který jako jediný věří v existenci sériového vraha, který několik let terorizuje Paříž.
29. ÚT
20:00
VB/FR
118 V budoucnosti jsou všichni lidé bez partnera a mají si během 45 dnů najít spřízněnou duši...
17:30
VB/Ir/Kan 111 Eilis vyráží přes oceán na cestu z malého irského městečka Enniscorthy do newyorské čtvrti Brooklyn.
30. ST
20:00
ČR
85
Decibely lásky jsou příběhem tří generací, které prožívají své touhy, sny, naděje i zklamání.
15:30
ČR
97
Nová česká komedie podle scénáře Petra Kolečka o účastnících běžkařského závodu „Tříkrálová padesátka“.
31. ČT
Příběh o muži, který si vzpomene, že byl kdysi tygrem a rozhodne se svou přeměnu z tygra na krá18:30 Teorie tygra
ČR
101
líka zastavit.
FR/It/
Napínavý příběh pralidí. Geniální Evard objeví tajemství ohně, lovu, moderního způsobu bydlení,
Bijásek
Proč jsem nesnědl svého taťku
95
Bel
lásky a dokonce i naděje. Vstupné 50 Kč.
7. 3. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 9. 3. ST 13:45 Preislerova ZŠ, 14. 3. PO 13:45 Preislerova ZŠ, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň, 16. 3. ST 13:45 ZŠ Wagnerovo náměstí, 21. 3. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 23. 3. ST 13:45 ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebaň

www.mesto-beroun.cz

ČR
ŠP
ČR
USA
ČR
ČR
USA
ČR
USA
ČR
USA
USA
ČR
ČR
USA
ČR
USA
ČR
USA
ČR
ČR
USA
ČR
USA
ČR
USA
ČR
USA
ČR
Něm
VB
It
ČR
ČR
USA
ČR
USA/Čína
FR
ČR
USA/Čína
ČR
ČR
VB
ČR
Maď
ČR
ČR
ČR
ČR

čas
85
111
85
106
110
90
106
90
92
90
97
109
110
90
106
90
120
85
136
115
85
106
120
120
115
92
115
120
110
116
82
135
103
110
120
115
94
130
103
94
103
90
82
115
98
95
90
103
90
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Králodvorské čaje pokračují

V

elikonoce jsou za dveřmi
a s nimi i Králodvorské čaje.
Na úspěšný rozjezd v minulém roce
navážeme hned dvěma koncerty
v prvním pololetí tohoto roku. Nejdřív nás přijede pobavit jihočeská

kapela Malá muzika Nauše Pepíka,
kterou mnozí jistě znáte z populárního televizního kanálu Šlágr. Tento
koncert pořádá město Králův Dvůr
v Sokolovně v neděli 13. března tradičně od 16 hodin.

Do Malé muziky přišel v roce
1980 mladý trumpetista a harmonikář Pepík Nauš, to už měla kapela hodně odehráno. Složení kapely
se postupně měnilo a od roku
1987 hraje kapela pod názvem
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA.
V současném složení je také Luboš Nauš, hráč na tubu a basovou
kytaru, a Jiří Nauš bubeník, pozounista a tenorista. Významnou
posilou je zpěvačka Jindřiška Novotná. MALÁ MUZIKA hraje po celé
ČR, ale hostovala i v Německu, Rakousku, Švédsku a Švýcarsku.
V neděli 15. května (opět od 16
hodin v Sokolovně) přijede potěšit Veselá trojka, další muzikanti
ze Šlágru. Účast na akcích je zdarma. Hezkou zábavu přeje senátor
Jiří Oberfalzer. n

Jak se v Berouně točil Tankový prapor

C

yklus Setkání s autory, které máte rádi, tentokrát nabídne přednášku o tom, jak se v Berouně točil film Tankový prapor. Spisovatel Otomar Dvořák prozradí různé zajímavosti z filmového, televizního
a divadelního zákulisí, zavzpomíná na svoji spolupráci se známými
režiséry, herci, hudebníky a zpěváky, i na své působení v legendárním
divadle Semafor. Vyprávět bude také o tom, jak připravoval ve Zlíně
muzikál Frankenstein a samozřejmě nezapomene, na dramatické natáčení filmu Tankový
prapor v berounských kasárnách, v němž hrál roli jednookého ruského generála. Vyprávění
bude zpestřeno vystoupením
písničkáře Jana F. Bartoše. Přednáška se koná ve středu 30.
n Beroun v Tankovém praporu. března od 17:30 v knihovně
Otomar Dvořák jako generál Niki- Beroun. Vstup volný. Marie Holečková n
tičenko.

Loučení se zimou na Koukolově hoře

T

radiční akce pořádaná oddílem turistiky Sokola Králův
Dvůr nazvaná Loučení se zimou
na Koukolově hoře se koná i letos. Všichni, kteří chtějí přivítat
jaro, se sejdou v sobotu 19. března v prostorách bývalého lomu
pod vrcholem Koukolovy hory.
Účastníci mohou využít vlakového
či autobusového spojení do Popovic, či lze přímo na místo dorazit
po žluté nebo zelené turistické
značce. Na programu bude výstup

na Koukolovu horu, prezentace
s předáním pamětních listů, možnost koupit si turistickou známku,
soutěže pro děti, poslech country
hudby a občerstvení s opékáním
buřtů. Prezentace účastníků bude
probíhat od 10 hodin, od 19 hodin
se pak zájemci přemístí do popovické hospody U  Hanzelínů.
K  poslechu zde zahraje country
rocková kapela Black Stars. Na setkání se těší odbor turistiky Sokol
Králův Dvůr. (aka) n

Černý vršek ovládnou
5. března maškary
M

asopustní veselí začne i letos ve čtvrti Černý vršek,
a to již v sobotu 5. března. Sraz
maškar je naplánován na 13.
hodinu v restauraci Na Černém
vršku, pro děti zahraje pohádku
Divadlo Studna. V průběhu odpoledne a večera zahrají kapely
Těžká pára, Jazz No Problem a The
Brownies, k ochutnání a napití
se budou podávat zabíjačkové
a chmelové pochoutky.
Organizátoři si kromě tradičního přivítání nově přistěhovaných sousedů na letošní ročník
připravili i ocenění Čestný Černovršák – sousedům starších 75
let připadne čestné uznání za vytrvalost. Den zakončí masopustní
veselice. (aka) n

Masopust na Černém vršku
13:00 Sraz maškar v zahradní
restauraci Na Černém vršku
13:30 Zahájení masopustu
13:45 Pohádka pro děti
(Divadlo Studna)
- zabíjačkové a chmelové
pochoutky pro dospělé
14:30 Masopustní průvod vyráží
- hraje Těžká pára a spol.
- sousedské návštěvy, volba nejkrásnější masky a další taškařice
15:00 Odpoledne v restauraci
Na Černém vršku
- hraje kapela Jazz No Problem
19:00 Masopustní veselice
v restauraci Na Černém vršku
- hraje kapela The Brownies

Berounská akademie ve znamení zahrad

T

řetí přednáška Josefa Dolejšího na téma symboliky historických zahrad se tentokrát bude věnovat především zahradám
pražským. Navíc pro frekventanty Berounské akademie i další zájemce nabízí výjezd za renesančními a barokními zahradami středních Čech a dalšími památkami, a to v sobotu 2. dubna. Podrobnosti se zájemci dozví na přednášce 3. 3. od 17:30
v městské knihovně. Místo na přednášce je možné předem telefonicky rezervovat u ředitelky knihovny. Marie Holečková n

www.mesto-beroun.cz
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Z historie
knihovny
(1)
M

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

První krůčky
ke knihovně
Půjčování knih v Berouně má
velmi dlouhou tradici. Jeho počátky jsou spjaty s osobností Josefa
Antonína Seydla (1775-1837), berounského děkana, historika a bu-

n Podobizna děkana J. A. Seydla
z roku 1812.
ditele, jehož knihovna se částečně
zachovala dodnes ve sbírkách Muzea Českého krasu v Berouně. Sey-

dl byl nejen uvědomělý vzdělanec,
ale také horlivý čtenář a hlavně
sběratel knih. Kupoval a shromažďoval české i jiné slovanské knihy,
které půjčoval obyvatelům Berouna, čímž v nich chtěl probouzet
zájem o četbu a české knihy. Možná proto panovala domněnka,
že v roce 1836 založil J. A. Seydl
v Berouně půjčovnu knih. Pro toto
tvrzení však nemáme žádný důkaz.
Přesto se dlouho udržovalo přesvědčení, že berounská městská
knihovna je vlastně Seydlův odkaz. A jak to tedy s jeho knihovnou
bylo? Seydl svou knihovnu v závěti
odkázal berounskému děkanství.
Později byla otevřena veřejnosti,
přesný rok je však nejasný. Různé
zprávy uvádějí rok 1838 či 1840.
Setkáváme se i s rokem 1837,
kdy prý byla zveřejněna Seydlova
knihovna jako základ místní městské knihovny. Seydl byl ideovým
i materiálním původcem knihovny,
on sám však městskou knihovnu
nezaložil. Nelze mu upřít velkou
zásluhu o rozšíření české knihy
mezi berounské obyvatelstvo. Vý-

n Místnost dnešního Muzea Českého krasu
s knihovnou J. A. Seydla.
n Majetnické razítko na některých svazcích
Seydlovy knihovny.
znamná
byla také
jeho snaha založit v Berouně čtenářskou
společnost. Takové čtenářské
společnosti vznikaly v 1. polovině
19. století podle individuálních
místních okolností a iniciativy jednotlivců. Přestože zemské řízení
Seydlovu žádost o založení čtenářské společnosti zamítlo, jednalo se
jistě o důležitý impuls k tomu, aby
byl později čtenářský spolek v Berouně založen. Tak se stalo v roce
1848. V roce 1868 byla v Berouně
založena Občanská beseda, při ní
začala fungovat veřejná čítárna. Ta
veřejnosti nabízela kolem patnácti různých časopisů (např. Posel
z Prahy, Národní listy, Osvěta, Svoboda). Právě při Občanské besedě
byla zřízena i knihovna. Její stav
byl však nevalný, především co

se týče českých knih. V roce 1873
spolek zanikl. 6. listopadu 1888
byla ustanovena komise, jejímž
úkolem bylo projednat možnost
založení „obecní knihovny pro
lid.“ Ke zřízení ale nedošlo. Doposud však fungovaly knihovny při
spolcích, jako byl Sokol, Dobročinný spolek Ludmila nebo knihovna
berounských divadelních ochotníků. Od 90. let 19. století byly
také sbírány a ukládány kulturní
písemné památky města i okolí
a vznikl muzejní spolek. Zároveň
s ním se objevila myšlenka spojit
archiv a knihovnu. A tak se v roce
1894 konala schůze, na které se
projednávalo založení vzdělávací
knihovny. Tentokrát byl dokonce
vypracován i výpůjční řád a stanoveny poplatky. Leč knihovna
opět otevřena nebyla. Pokračování
příště n

Počátky půjčování knih v Berouně se pojí s vikariátní knihovnou

V

letošním roce slaví město Beroun 120 let fungování místní
veřejné knihovny. Počátky institucionálního knihovnictví ve městě
se pojí s tzv. vikariátní knihovnou,
která spravovala knihy farností
berounského vikariátu. Evidenční pomůcky dochované ve sbírce Muzea Českého krasu nám
podávají přehled o knihovním
fondu a jeho akvizicích. „Chronologischer Catalog über die der
Vicariat Bibliothek des Berauner
Bezirks zugekommenem Bücher
verfasst 1828 von Joseph Anton
Seydl Dechant der k. Kreisstadt
Beraun Bibliothekar des Berauner Vicariats“ evidoval staré tisky,
monografie a periodika k roku
1828 a dále přírůstky z let 1829

www.mesto-beroun.cz

– 1835. V knihovně se nacházelo celkem 205 titulů, z nichž víc
jak polovinu daroval berounský
děkan Josef Antonín Seydl (1775
– 1837). Od roku 1829 se knihy
i periodika do knihovny převážně
kupovala. Ve výkazu za rok 1828
vyhotoveném pro pražskou arcidiecézi měl berounský vikariát 29
farností, z nichž 11 vlastnilo knihy, kromě Berouna také Hořovice,
Zdice, Loděnice, Tetín, Praskolesy
atd. Celkově spravovala vikariátní
knihovna k tomuto roku 265 darovaných svazků knih. Další katalog
vyhotovený k roku 1871 evidoval
v berounské vikariátní knihovně
již 379 děl a 646 svazků. Knihovna tvořená převážně náboženskou
literaturou sloužila potřebám cír-

kevních institucí, respektive
vytvářela intelektuální zázemí vzdělaným vrstvám měst
a venkova.
Paralelně
od
roku
1837 existovala ve městě
i knihovna berounského
děkanského úřadu. Této
instituci odkázal svou soukromou knihovnu čítající
stovky svazků výše zmíněný
Josef Antonín Seydl. Tuto
knihovnu koupilo v roce
1931 za skoro 30 000 Kč
do svých sbírek berounské
městské muzeum. Vikariátní
knihovna se dostala do muzea v roce 1982 z berounského okresního archivu.
Mgr. Dana Hradilová n
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Leon Marc pak v čítárně Městského informačního centra přednášel o své
práci a literární tvorbě.

Vernisáž fotografií Tomáše Zýky se konala 10. února. Tvorbu tohoto nadšeného fotografa můžete zhlédnout do 11. března v Městské galerii Beroun.

Na začátku února se uskutečnila vernisáž výstavy Vodní světy Jakuba
Krčína. Výstava fotografií je pořádána k vydání knižní novinky Otomara
Dvořáka a Josefa Dolejšího „Tajemné životy Jakuba Krčína“.

Je čas karnevalů, a tak se v půli února do KD Plzeňka sešly děti v kostýmech.
Soutěže a zábavu pro děti zajistili organizátoři z Domu dětí a mládeže Beroun.

Masopustní koncert žáků ZUŠ V. Talicha se konal i letos. Žáci i učitelé
zahráli a zazpívali v kostýmech vlastní výroby.
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Cestovatelská beseda v podání Václava Pose zavedla návštěvníky do skalního města Petra. Dále se podívali do Izraele a jeho hlavního města Jeruzaléma.

V polovině února se na Plzeňce konalo předávání ocenění Nejúspěšnější
sportovec roku. Více na str. 19.
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Foto: Adéla Felklová, Petra Lišková, Zdeněk Zůna, ZUŠ V. Talicha

Slovinský velvyslanec Leon Marc byl hostem lednového hudebně-literárního večera. Hosta na radnici oficiálně přivítal starosta Ivan Kůs.

Žákyně ZUŠ V. Talicha získaly
ocenění v protikorupční soutěži

Ž

áci výtvarného oddělení ZUŠ V.
Talicha pracovali na téma soutěže „Korupce nám nesvědčí“, kterou vyhlásil Úřad vlády ČR, oddělení
boje s korupcí pod záštitou ministra
pro lidská práva, rovné příležitosti
a legislativu Jiřího Dienstbiera a ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové.
Odborná porota pod vedením
Ivony Kasalické (kurátorka Mezinárodní dětské výtvarné soutěže
Lidice) vybrala a ocenila 7 ze 175

zaslaných prací. Hned tři ocenění
získaly žákyně ZUŠ V. Talicha Beroun Anna Slezáková, Karin Kalousková a Anna Dušková. Práce
Anny Duškové s názvem „Poslední
večeře“ byla vybrána jako vítězná
laickou porotou, hlasováním pracovníků úřadu vlády a poslanců.
Ceny a gratulaci dětem předali Jiří
Dienstbier a zástupce MŠMT a odborné poroty soutěže při slavnostním ceremoniálu v Hrzánském
paláci v Praze. (bor) n

Kurzy první pomoci
měly úspěch

n Šest holčiček a čtyři kluci se
zúčastnili lednového vítání občánků. Jmenovitě to byli Valentina
Matowická, Alex Malý, Šarlota
Stýblová, Vanesa Šimonová, Matěj
Budoš, Julie Náprstková, Karolína
Marie Kom, Matyáš Kokeš, Vít Mazánek a Veronika Klímková. Další
vítání občánků se uskuteční v úterý
8. března. Následující termíny jsou
pak stanovené na 26. 4. a 21. 6.

Pro seniory
3.
8.
9.
10.
14.
17.
23.
24.
březen

Povídání o Berouně - II. část s Městskou knihovnou Beroun
ČT
9:30
Domov seniorů TGM
Oslava MDŽ s vystoupením dětí z MŠ Hlinky
ÚT
Domov seniorů TGM
Po nás potopa - povídaní s panem farářem Petrem Krynským
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Vernisáž k nové výstavě Václava Talicha
ČT
Domov seniorů TGM
Zábavná společenská hra Kufr
PO
9:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér „Studijní zájezd do Německa“
ČT
Domov seniorů TGM
Hotový Babylon - povídání s panem farářem Petrem Krynským
ST
Domov seniorů TGM
Společenská hra Bingo
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Pravidelné odpolední akce v Domově seniorů TGM:
Po - Čt 9:30 - 11:00 a 14:30 - 16:00 - keramika a pracovní dílna. Pá 14:00
- 15:30 - zpívání pro radost v doprovodu houslisty pana Karla Šmída.
Denně Zookoutek a venkovní výběh s peruánskými kozami.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu - březen 2016
Úterý
1 x týdně

lichý týden

Rodinné domy Beroun
Závodí, Zavadilka, Jarov
Březen *)

1. 3., 15. 3.
29. 3.

Středa
1 x týdně

lichý týden

Rodinné domy
Beroun - centrum,
Beroun - Město

Čtvrtek
1 x týdně

lichý týden

Rodinné domy
nedostupná místa Beroun

2. 3., 16. 3.
30. 3.

*) V případě nepříznivého počasí bude svoz uskutečněn v nejbližším možném termínu.
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n Paní Zdena Mejstříková oslaví 24.
března své 85. narozeniny. Ke gratulacím se připojují i její přátelé z řad
Klubu důchodců Beroun.
n V pátek 4. března slaví paní Marie Bílá krásné 85. narozeniny. Dcery
s rodinami jí přejí vše nejlepší.
n Paní Marie Hybnerová z Berouna
oslaví dne 22. února 96. narozeniny.
Do dalších let přejeme hodně zdraví,
štěstí a pohody. Dcera Květa s manželem a vnučky Květa a Monika s rodinami.
n Ve středu 16. března si paní Jarmila Novotná z Berouna Závodí připomene své 95. životní výročí. Všechno
nejlepší jí přejí dcery a vnučka s rodinou.
n Ke gratulacím se připojuje i redakce Radničního listu. n

Vítání občánků

Ú

spěšný edukační projekt kurzů první pomoci s názvem
„Učte se od profesionálů“ díky velkému zájmu široké veřejnosti pokračuje. Hlavní iniciativu převzali
pracovníci Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje. Tento
výukový program zaštiťuje hejtman
Středočeského kraje Miloš Petera. Nabídli jsme možnost oživit si
znalosti a dovednosti v poskytnutí
první pomoci svým kolegům pedagogům, učitelům z berounských
škol a zaměstnancům sociálních
zařízení, se kterými úzce spolupracujeme. Zájemců se přihlásilo
mnohem více, než se předpokládalo. Proto se v prostorách Střední zdravotnické školy tyto naučné
kurzy realizovaly hned v několika
únorových termínech. Velmi děkujeme Martině Schwarzrockové
a Martině Kindlové za profesionálně připravenou přednášku o zásadách poskytování první pomoci
s praktickým nácvikem na cvičných
modelech a užitečnými radami ze
své mnohaleté praxe. Každý účastník obdržel certifikát o úspěšném
absolvování kurzu a příručku první pomoci do kapsy, kterou vydala
Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje. Vedení SZŠ
Beroun n

Jubilea

3. 3., 17. 3.
31. 3.

Čtvrtek
lichý týden
Bytové
domy
Beroun
3. 3., 17. 3.
31. 3.

n Na další slavnostní obřady se
můžete objednat na telefonu:
311 654 151 a 152, nebo na e-mailu evidence@muberoun.cz nebo
evidence2@muberoun.cz. n

Zubní pohotovost
n 5. – 6. 3. MUDr. Karmazínová
Jitka, Hořovice, Komenského 49,
311 516 660
n 12. – 13. 3. MUDr. Krabcová Vladimíra, Beroun 3, Pod Haldou 64,
311 621 973
n 19. – 20. 3. MUDr. Krůta Václav, Beroun, Havlíčkova 113,
311 625 901
n 25. – 26. 3. MUDr. Kurťáková
Katarína, Beroun 3, Pod Haldou
64, 311 621 973
n 27. – 28. 3. MUDr. Laštovičková
Václava, Komárov, Buzulucká 480,
311 572 765
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin
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Dětí k zápisům přišlo méně

K

zápisům do prvních tříd základních škol letos v únoru
přišly na tři stovky dětí. Kvůli odkladům však nastoupí prvňáčků
méně, a to přibližně 277. V tuto
chvíli je hlášeno 31 odkladů, to
však ještě nemusí být konečné
číslo. Podle zákona mají totiž rodiče čas se rozhodnout do konce
května.
Nejvíce dětí u zápisu bylo tradičně v ZŠ na Wagnerově náměstí
(98 dětí) a 2. ZŠ v Preislerově ulici (91 dětí). Na ZŠ Jungmannova
přišlo 81 dětí a do ZŠ na Závodí
38 dětí. Stejně jako v minulých le-

tech se tak budou ve třech základních školách s největším počtem
nových žáků otevírat tři první třídy. (aka) n
Vývoj počtu dětí u zápisu
2016

308 dětí

2015

330 dětí

2014

332 dětí

2013

332 dětí

2012

295 dětí

2011

271 dětí

2010

259 dětí

Zápisy do mateřských škol

D

ětský domov a Mateřská škola speciální, Beroun,
Mládeže 1102 pořádá zápis dětí do mateřské
školy speciální na školní rok 2016 – 2017 spojený se
dnem otevřených dveří v prostorách zařízení. Zápis
do MŠ speciální se uskuteční dne 10. 3. v době od 13
do 17 hodin v budově Dětského domova a Mateřské
školy speciální, Beroun, Mládeže 1102.
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba doložit
• Rodný list dítěte a k zápisu přijít společně s dítětem (dodatečně lze domluvit jiný termín zápisu)
• Podanou žádost a evidenční list dítěte k předškolnímu vzdělávání vyplní zákonní zástupci v MŠ nebo si
mohou příslušné dokumenty stáhnout na webových
stránkách školy. Evidenční list dítěte slouží pro písemné vyjádření odborného lékaře pro přijetí dítěte
do MŠ speciální.
• Předložení písemného doporučení pedagogicko-

psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra k zařazení dítěte do speciálního vzdělávání. n

Zápisy do MŠ v Berouně
pro školní rok 2016/17
se budou konat:
ve čtvrtek 17. března 2016 od 14 do 17 hodin
a v pátek 18. března 2016 také od 14 do 17 hodin.
Zápisy budou probíhat v jednotlivých mateřských
školách. Rodiče k zápisu přinesou rodný list dítěte
a doklad k ověření trvalého pobytu dítěte (občanský
průkaz jednoho z rodičů nebo dětský občanský průkaz nebo potvrzení z evidence obyvatel). n

Poradna nově nabízí
řešení problémů dětí

P

sychosomatická poradna Dany
Burandové, Havlíčkova 101/18,
Beroun informuje, že činnost psychosomatika a grafologie je nově rozšířena o psychologickou práci s dětmi
a mladistvými. Poradna pracuje dle
nových metod s dětmi od pěti let
věku, kde řeší problémy při výchově
a jak fyzické, tak i psychické zdravotní
problémy. Často je potřeba dětem pomoci se strachem, sníženým sebevědomím a začleněním se do kolektivu.
Na tato témata budou probíhat přednášky a semináře. Těšíme se na vaši
návštěvu. Informace a objednávky
na tel. 603 115 522, burandova@
poradnaberoun.cz, www.poradnaberoun.cz (aka) n

V Berouně zahájilo provoz
nové zařízení pro seniory

V

Studenti zavzpomínali na velkou dámu
francouzského šansonu

U

příležitosti nedávného 100. výročí narození slavné francouzské
šansoniérky Edith Piaf připravili studenti Střední pedagogické školy
v Berouně netradiční hudebně-dramatické odpoledne. Studenti francouzské
jazykové sekce a hudební specializace seznámili své spolužáky s neobyčejným životem a dílem této ikony francouzské hudby. Pod vedením profesora Vladimíra Mužíka zazněly nejznámější písně z repertoáru slavné Piaf.
V podání Marie Štefanové, studentky 2. ročníku a za doprovodu studentek
hudební specializace, přinesly tyto písně s originálním francouzským textem neobyčejný zážitek. Studenti francouzštiny (pod vedením prof. Lucie
Luxové a Kateřiny Pintové) představili užitečnost a krásu francouzského
jazyka a zároveň pobavili originální scénkou ze života Edith Piaf. (spgš) n
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e spolupráci se Senior Care
pečovatelskou službou bylo
v únoru na berounském Závodí otevřeno nové zařízení s ubytováním
a péčí pro seniory Valentino senior
apartments. Senioři nebo zdravotně postižení občané, kteří obtížně
zvládají své denní potřeby nebo
nejsou schopni sami se o sebe
postarat, si mohou pronajmout vybavené apartmány. Na přání je jim
zajištěna pečovatelská služba s individuálním nastavením a důrazem
na požadavky jednotlivých klientů.
Stravování zajišťuje registrovaný
poskytovatel sociálních služeb Senior Care pečovatelská služba.
„Vše je založeno na zcela individuálním přístupu ke klientům,“
říká ředitel zařízení Jan Lisý. Apartmány jsou vybaveny tak, aby byly co
nejvíce funkční potřebám seniorů.
Součástí bezplatných služeb pro
zákazníky apartmánu je využití zaří-

zení kuchyněk (lednice, myčka, mikrovlnná trouba, kompletní servis
nádobí, včetně příborů) a vybavení
prádelny (pračka, sušička, žehlička).

Je zde 25 lůžek v jednolůžkových
a dvoulůžkových bezbariérových
apartmánech s vlastním sociálním zařízením. Na každém patře
je k dispozici společná kuchyňka.
V přízemí domu je společenská
místnost a letní posezení na předzahrádce.
Kontakt: 602 587 663, email
valentinosa@seznam.cz
nebo
web www.valentinosa.cz. n
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Okénko k sousedům

B

eroun se jako jedno z členských měst svazku Bohemia
Centralis zapojí do jeho projektu
nazvaného Okno k sousedům. Mezi
členy tohoto sdružení patří mimo
Berouna i Kladno, Slaný, Rakovník a Tetín. V Radničním listě tak budete moci najít pozvánky na zajímavé akce, které pořádají členská města
a obce sdružení. (mz) n
Do Kladna
na Ondřeje Brzobohatého
Ondřej Brzobohatý se Symphonicum Tour 2016 dorazí do kladenského Domu kultury 17. března.
Vstupenky v hodnotě 450 Kč,
390 Kč a 350 Kč (ZTP a senioři) můžete v předprodeji zakoupit v Městském informačním centru T. G. M.
499, Kladno (tel. 312 604 540).

Město přispěje
na volnočasové
aktivity dětí

R

ada města letos opět
schválila poskytnutí finančního příspěvku na sportovní aktivity deseti dětem
z nízkopříjmových rodin. Podmínkou poskytnutí příspěvků
je uhrazení desetiprocentní
spoluúčasti zákonnými zástupci dětí. Rada města pro
tyto účely uvolnila přibližně
33 tisíc korun. S  městem
v tomto projektu spolupracují
berounské sportovní kluby věnující se basketbalu, hokejbalu, fotbalu i atletice. n

www.mesto-beroun.cz

Ve Slaném
se o Velikonocích projdou
Pojďte nasát trochu svěžího jarního
vzduchu při speciální velikonoční
vycházce, která se koná v pátek 25.
března. Sraz na vycházku je u infocentra pod Velvarskou branou.
Vstupné 45 Kč, v předprodeji v Infocentru pod Velvarskou branou (tel.
312 523 448).

Zapojte se
do Světového dne ledvin
M

ezinárodní federace pro
nemoci ledvin a Mezinárodní nefrologická společnost
letos vyhlásila již
jedenáctý ročník
Světového dne
ledvin. Již tradičně tento den
připadá na druhý čtvrtek v měsíci březnu, tentokrát tedy na 10.
března, a hlavním tématem je
„Onemocnění ledvin u dětí – začněte s prevencí co nejdříve!“
Každoročně se k této celosvětové akci připojují i zdravotnická
zařízení v Berouně. Mezi tradiční
partnery Dialýza a.s. a Medicentrum Beroun spol. s.r.o. se letos
připojí i Centrum domácí péče,
které nově poskytuje péči pacientům z Berouna a okolí. Centrum
domácí péče poskytuje své služby
klientům v dialyzačním programu
a nabízí i možnost dialýzy přímo
v domácím prostředí i pro dětské
pacienty.
Několik tipů, jak se aktivně zapojit do Světového dne ledvin
n Zorganizujte pohybové aktivity: chůze, jízda na kole, jogging,
návštěva fitness nebo tanec

Berounské atletky závodily
v pětiboji a rychlochůzi

O

víkendu hostila pražská
hala Otakara Jandery hned
dvě mistrovská klání – Mistrovství České republiky ve vícebojích
a v chůzi. Na obou těchto vrcholných závodech halové sezóny
měla berounská atletika své zástupce. Již v pátek závodila dorostenka Nikola Dyrynková v halovém pětiboji, který zahrnuje 60
metrů překážek, skok do výšky,
vrh koulí, skok do dálky a běh
na 800 metrů. Výkonem 2976
bodů vytvořila nový oddílový rekord, když o tři body překonala
výkon berounské odchovankyně
a české reprezentantky v hodu
oštěpem Ireny Šedivé. V silné
konkurenci obsadila patnáctou
příčku.
V neděli se pak vydala žákyně
Stella Sobotková na svůj teprve
třetí závod v chůzi na 3000 m.
Podařilo se jí správně naladit
formu a na mistrovství republiky
překonala svůj dosud nejlepší čas
o téměř třicet sekund. Také ona

se svým výkonem 19:41,23 zapíše
do tabulek oddílových rekordů.
Stella skončila na třináctém místě. Jitka Šafránková n

n Použijte oficiální materiály
WKD 2016 – logo, odkaz na webové stránky (www.worldkidneyday.
org) apod. a informujte vaše okolí
o této události
– v práci, ve škole, v komunitním
centru
n
Propagujte
a podpořte akci na vašem webu,
blogu nebo v diskuzních foŕech
n Propagujte a podpořte akci
na sociálních sítích
n Znáte ve svém okolí někoho
s onemocněním ledvin? Sdílejte
jeho příběh a informujte okolí
o tomto hrdinovi
n Umístěte letáčky ve vaší firmě,
na poště, v čekárně u lékaře…
A  nezapomeňte o své aktivitě
dát vědět prostřednictvím interaktivní mapy na www.worldkidneyday.org. Zde umístíte odkaz
na vaši událost a inspirujete tak
ostatní. V loňském roce bylo zaznamenáno 560 akcí z více jak 90
zemí celého světa. n
Poslání Světového dne
ledvin 2016
Světový den ledvin usiluje
o to, aby byla široká veřejnost
informována o onemocněních
ledvin, která postihují miliony lidí po celém světě včetně
mnoha dětí. 11. ročník klade
důraz na to, že je nezbytné
podporovat zdravý životní
styl dětí, což je nejlepší prevencí proti poškození ledvin.
Projekt si opět klade za cíl
zvýšit celkovou informovanost
zdravotníků, rodičů mladých
pacientů, politiků i laické veřejnosti o nemocech ledvin, jejich včasné diagnostice a možnostech léčby. Více informací
naleznete na oficiálním webu
www.worldkidneyday.org.

Krátce
n Berounské golfové hřiště se umístilo na 6. místě mezi všemi českými
hřišti. Zámořský magazín Golf Digest
každoročně zveřejňuje žebříčky nejlepších hřišť v jednotlivých zemích
a s více než stovkou golfových hřišť
se Česko řadí mezi ty státy, kde si lze
vybírat z pestré nabídky. Absolutním
favoritem se stalo hřiště Albatross
Golf Resort u obce Vysoký Újezd ve
spádové oblasti Beroun. n
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SK Kelti 2008 slaví úspěch, jsou
hokejbalovým centrem mládeže

N

Hokejbalová minipřípravka SK Kelti 2008

Nejlepší sportovci Berounska
převzali ceny za své výkony

V

yhlášení cen Sportovec Berounska 2015, jehož pořadateli jsou Sport Action, Berounský
deník a město Beroun, se konalo
v úterý 16. února. Ceny se předávaly těm nejúspěšnějším z úspěšných
v Kulturním domě Plzeňka, jejíž sál
patřičně zdůraznil slavnostní atmosféru večera. Moderátor Radek
Šilhan ostatně ve své úvodní řeči
pochválil důstojné prostředí a mimořádně dobrou akustiku Plzeňky.
Kromě desítek zástupců nejrůznějších sportů nechyběl ani doprovodný program, o který se postarali zpěváci Andrea Mea a Lešek Semelka.
V kategorii junioři – týmy získali
první místo dorostenci florbalového
týmu T. B. C. Králův Dvůr. Ti po loňské úspěšné kvalifikaci o 1. ligu tak
nyní poprvé v historii klubu hrají první dorosteneckou ligu v B skupině.
Mezi juniory jednotlivci zvítězila atletka Bára Stýblová. Sbírá jednu cenu
za druhou. Například na dorosteneckém mistrovství ČR získala hned dvě
medaile, z toho jednu zlatou.
První místo v kategorii dospělí
– týmy obsadili fotbalisté FK Králův
Dvůr. V České fotbalové lize se jim
vede dobře. V současnosti drží pátou
příčku. Těžké rozhodování měli porotci ve všech kategoriích, stejně tak
i v jednotlivcích – dospělých. Nakonec si pro cenu Sportovce Berounska
na pódium došel kickboxer Jakub
Stelšovský, který mimo jiné vybojoval
bronz na mistrovství světa. (plš) n

Bára
Stýblová

www.mesto-beroun.cz

Vyhodnocení kategorií

(uvádíme pouze první tři místa)
Jednotlivci dospělí
1. místo: STELŠOVSKÝ Jakub –
Spartak Žebrák Muay thai/kickboxing – K1
2. místo: OPATRNÝ Aleš – JS
Opatrný Hořovice – jezdectví
3. místo: KRČEK Jiří – FK Králův
Dvůr – fotbal
Jednotlivci mládež
1. místo: STÝBLOVÁ Bára – Lokomotiva Beroun – atletika
2. místo: CINCIBUCH Jan – Lokomotiva Beroun – veslování
3. místo: LUDVÍK Tomáš – Lokomotiva Beroun – plavání
Týmy dospělí
1. místo: FK KRÁLŮV DVŮR –
fotbal
2. místo: T. B. C. KRÁLŮV DVŮR
– florbal
3. místo: FK HOŘOVICKO – fotbal
Týmy mládež
1. místo: DOROSTENCI T. B. C.
KRÁLŮV DVŮR – florbal
2. místo: STARŠÍ ŽÁCI HC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI – lední hokej
3. místo: JUNIORská DVOJKA
S KORM. LOKOMOTIVA BEROUN
NEJEDLÝ, DVOŘÁK – veslování
Speciální ceny
KRAJÁNEK ROKU: KOSINOVÁ
Karolína (Beroun) – HC Slavia
Praha – lední hokej a hokejbal
CENA JOSEFA MASOPUSTA:
BARTOŠ Zdeněk – Hýskov
CENA MĚSTA BEROUN PRO
SPORTOVNÍ OSOBNOST: JIRÁSEK Jiří – předseda TJ Lokomotiva Beroun
SPORTOVNÍ HVĚZDA BEROUNSKÉHO DENÍKU: ADÁMKOVÁ
Jana – badminton – BK 93 Hořovice

a přelomu roku se členové
hokejbalového klubu SK Kelti
2008 dozvěděli informaci, která by
před několika lety byla nepředstavitelná. Kelti se v polovině roku 2015
zapojili do vstupních rozhovorů
projektu Českomoravského svazu
hokejbalu Hokejbalová centra mládeže. Projekt slibující ze strany svazu
podporu materiální, finanční, ale
především poradenskou a konzultační, navíc spojenou se sdílením
zkušeností s dalšími centry. V lednu
pak hodnotící komise udělila Keltům
titul Hokejbalové centrum mládeže
a mládežnické středisko v Berouně
se bude tímto označením pyšnit
nejméně do konce roku 2016. Vždyť
tento titul získalo pouze devět dalších
míst v České republice!
Vedoucí mládeže Keltů Roman
Novák k samotnému procesu přístupu říká: „Téměř přes půl roku jsme
se na vše poctivě připravovali. První
návštěva v našem klubu proběhla
v přátelské atmosféře, nicméně s řadou drobných připomínek nejen
k tréninkovému i náborovému procesu, ale i zázemí hráčů. Ziskem titulu
Hokejbalového centra mládeže se
završila etapa klubu, kterou bychom

mohli nazvat rozvojovou. Z nuly jsme
za šest let vybudovali v tuto chvíli jednu z největších hokejbalových mládežnických základen v ČR. V týmech
dětí od minipřípravky po starší žáky,
které byly součástí vstupních pohovorů, je více než 80 hráčů a hráček.“
Hokejbal proti drogám
letos potrvá pět dní
Kelti s napětím čekali na rozhodnutí komise, která svým rozhodnutím
velmi potěšila vedení klubu i jeho
členy. Nicméně usnout na vavřínech
by byla velká chyba. „Je to potěšující,
zároveň ale i velký závazek,“ podotýká
Novák. „Dětí máme sice relativně dost,
hokejbal jako sport však známý není.
A to musíme na Berounsku změnit,“
dodává s úsměvem. „Na jaro (18. – 22.
dubna) plánujeme tradiční Hokejbal proti drogám, který letos potrvá
rekordních pět dní a zahrne čtyři věkové kategorie. Nově chceme v rámci
Hokejbalu proti drogám udělat i samostatný turnaj děvčat v nejmenších
kategoriích. V souvislosti s nábory
a osvětou pak připravujeme dlouhodobou kampaň, která má na hokejbal
i Kelty samotné více upozornit,“ uzavírá Roman Novák. SK Kelti 2008. n

Plavci z Lokomotivy reprezentovali
Beroun v Lucembursku

J

eden z největších a nejkvalitnějších plaveckých podniků
v Evropě se 29. - 31. 1. uskutečnil
v Lucemburku pod názvem EuroMeet 2016. Tohoto již 18. ročníku se
zúčastnilo přes pět set plavců z dvaceti osmi zemí starého kontinentu
a vzhledem k tomu, že závody byly
zařazeny mezi kvalifikační na olympijské hry v Riu a mistrovství Evropy

v Londýně, tak zde nechyběla taková plavecká esa jako Laslo Cseh,
Shane Ryan, Jan Micka, Katinka
Hossszu nebo Mireia Belmonte
a další. Do Velkovévodství lucemburského se pod vedením trenéra
starší juniorské reprezentace Borise Neuwirta vydalo se lvíčkem
na prsou hájit české národní barvy

pět šestnáctiletých a pět sedmnáctiletých plavců, mezi kterými nechyběli ani dva zástupci plavecké
Lokomotivy Beroun – Tomáš Ludvík
(17) a Dušan Miko (16). Oba dva
berounští plavci mohli po závěrečném hvizdu hlavního rozhodčího
odjíždět se vztyčenou hlavou. Dušan absolvoval pět startů a vždy se
ve své kategorii (15 – 16 let) umístil
v první desítce. Tomáš plaval v šesti disciplínách a i on byl vždy mezi
nejlepšími deseti, ale co víc, podařilo se mu získat v kategorii 17 – 18
let v sobotu bronzovou medaili
na 100m znak a v neděli na 200m
znak stříbro. Co ale přišlo následně,
v to nevěřil ani ten největší optimista. Tomáš se díky zaplavanému času
na 200m znak dokázal kvalifikovat
do finále kategorie open, které bylo
posledním závodem celého mítinku, a v něm vybojoval senzační
bronzovou medaili, jeho první mezi
dospělými na evropské úrovni.
Věru krásná „zlatá“ bronzová tečka.
Gratulujeme! Dalším Tomášovým
úspěchem je umístění v soutěži
Sportovec roku. (LoBe) n
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V Holandském domě vystavují
berounští fotografové a výtvarnice

G

David Ištok stírá rozdíly
mezi realitou a fantazií
V

březnu se v Městské galerii Beroun po delší době představí berounský výtvarník David Ištok. Jeho
život je dnes rozdělen mezi nedaleké
Zdice, kde žije s rodinou a Beroun,
kde má stále ateliér. Ištokův originální a svébytný styl je výsledkem
samostatného hledání a postupného
rozvíjení talentu. Jako samouk nepovažuje studium na výtvarně zaměřených školách za prvořadé a pouze on
sám si určuje, jakou cestou se bude
jeho tvorba ubírat a dále vyvíjet. Jeho
díla jsou bezprostřední a přesvědčivá, jdoucí přímo od srdce. To, že jde
správnou cestou, ukazuje nejen účast
na řadě samostatných a kolektivních
výstav, zastoupení ve sbírkách soukromníků a institucí (včetně několika
prestižních evropských galerií), ale
také významná ocenění – Evropská
medaile za umění Franze Kafky a 1°
Classificato al Premio „Arti FiguratiMěstská galerie Beroun
Výstava obrazů Davida Ištoka
David Ištok – Obrazy
16. března – 15. dubna
Vernisáž 16. března v 17 hodin
Galerie V Podloubí
Výtvarné práce dětí MŠ Sluníčko
MŠ Sluníčko Beroun vítá jaro
9. března – 1. dubna

ve“. Ištok reprezentoval Beroun také
na výstavách v partnerských městech
v Německu a Holandsku. Jeho tvorba
vychází z realistického pojetí jako
protikladu k dnešní nadvládě abstraktního umění. Je to však jiná realita než jakou známe z pláten malířů
19. století. Dovede nás tam, kde se
stírají rozdíly mezi tím, co je možné
a tím, co je již pouhou fantazií. V první fázi své tvorby se Ištok snažil najít
paralelu v uměleckém stylu známém
v německém prostředí pod názvem
„nová věcnost“ a ve francouzském
jako „magický realismus“. U  realisticky vypadajících scén (malovaných
někdy až s fotografickou přesností)
dosáhl přidáním zvláštní perspektivy, barvy, neobvyklým spojením a slučováním nesourodého jakýsi nádech
tajemnosti a magičnosti. Další fáze
Ištokovy tvorby však přináší velkou
změnu. Opouští striktní realistickou
notu a pracuje více s barvou a tvarem. Ploše obrazů dominuje struktura skládající se z barevných plošek,
rozpíjejících se skvrn, cákanců, linek
a větvení. Svým vzhledem nám může
připomínat buněčné struktury pod
mikroskopem či fraktálové obrazce.
Z této amorfní masy pak vystupují
fragmenty lidských těl – tváře, ruce,
nohy. Ištok posouvá fantaskní svět
svých děl do nové, výraznější dimenze. Jana Forejtová n

alerie Holandského domu
v březnu nabídne výstavu děl
berounského fotoklubu i malby,
kresby a užitou grafiku berounské rodačky. Výstava Fotoklubu
Beroun ukáže na lidi kolem nás,
na místa a věci, které máme rádi,
a proto je fotografujeme. Nespoutaní tentokrát
tématem
se
představí A. Nádvorník, M. Růžička, S. Malík,
D. Jeřábková,
J. Vinterová, D.
Vilhelmová, L.
Dvořák, J. Fojtík, Z. Zůna, J. Hyka,
R. Vápeník, Z. Roubal a J. Pavlis.
Všichni příznivci, kteří mají zájem
o fotografii a chuť si výstavu prohlédnout, jsou zváni na vernisáž
v pondělí 7. března od 17:30. Výstava potrvá do 26. března.
Průřez tvorbou výtvarnice a berounské rodačky Dagmar Dvořákové mohou vidět návštěvníci galerie
Holandského domu od 29. března
do 8. dubna. Dagmar Dvořáková
prožila dětství i dospívání v Berouně, do Prahy odešla po přijetí do ateliéru užité grafiky prof. Rudolfa Beneše na VŠUP. Po jejím absolvování
začala její cesta výtvarnice – pracovala ve studiu kresleného filmu Bratři v triku, kde se podílela na anima-

ci řady filmů pro děti (např. Stvoření
světa od Jeana Effela), po odchodu
z Barrandova se věnovala samostatné činnosti v rámci Českého fondu
výtvarných umělců. Spolupracovala
s vydavatelstvími Orbis, Albatros,
Panorama, Státním nakladatelstvím
dětské knihy a dalšími. Kromě ilustrací pro děti
se
věnovala
také užité grafice pro každodenní použití
– navrhovala
velké množství
ubrousků, balicích papírů a nejrůznějších obalů.
Přestože zde nežije, do Berouna se
celý život vrací – vystavovala na Plzeňce s kolegy Trambou, Součkem
i Goldmannem. Už 35 let vystavuje
s Benešovskými výtvarníky, několikrát se také zúčastnila Pražského
salonu výtvarníků. Pomáhala založit
a vést nové oddělení výtvarné výchovy na ZUŠ v Čerčanech, kde také 15
let učila. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 29. března od 17 hodin.
(aka, šustr) n
Otevírací doba
Holandského domu
Otevřeno: pondělí – pátek 9-12,
13-17 hod., sobota 9-12 hod.

Poznejte ostrovy draků a skřítků

N

ávštěvníci cestovatelské besedy se v březnu podívají do východních Malých Sund se svým
průvodcem Antonínem Jančaříkem. Ve středu 16. března od 17:30
v čítárně Městského informačního
centra výlet začne na ostrovech
Komodo a Rinco. Cestou na ostrov
Flores se potopí na „čistící stanici“
k Mantám obrovským. Na ostrově
Flores navštíví vesničky s typickými staveními, jeskyni Liang Bua,
kde byly před několika léty nalezeny pozůstatky takzvaného člověka
floreského. Na závěr se pojede
na vrcholek vyhaslé sopky Mount
Kelimutu se třemi různobarevnými kráterovými jezírky. Opět se pak
diváci vrátí pod mořskou hladinu,
aby si zaplavali se žralokem velry-

bím. Na závěr hosté budou na ostrově Sumba účastníky unikátní
slavnosti Pasola.
Hudebně-literární večer strávený v příjemném prostředí čítárny íčka se v březnu koná ve čtvrtek 31. 3. Od 17:30 stráví zájemci
večer s básníkem, publicistou
a redaktorem Českého rozhlasu
Milošem Doležalem, který je zároveň také autorem životopisné
knihy o životě a smrti číhošťského faráře Josefa Toufara, kterého
umučila Státní bezpečnost. Kniha, na které autor pracoval přes
dvacet let, se stala krátce po vydání literární událostí. Večer
nese název „Jako bychom dnes
zemřít měli“. Obě akce pořádá
Městské kulturní centrum. n
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