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Plzeňka už patří městu
M

ajitelem Společenského domu
Plzeňka a stejnojmenné společnosti s ručením omezeným je od
24. března město Beroun. Městský
bál tak byl na Plzeňce nejen poslední
akcí letošní plesové sezony, ale současně i poslední událostí, kterou ve
společenském domě zajišťovala ještě
soukromá společnost. „Je velké štěstí, že Plzeňka byla v minulých letech
vzodpovědných soukromých rukách
a sloužila kultuře. Nicméně na nutnou rekonstrukci chyběly peníze.
Právě ta bude naším hlavním cílem,“
uvedla starostka Šárka Endrlová. Na
rozsáhlou rekonstrukci nyní město
žádá evropskou dotaci. To byl také
důvod, proč vedení města požádalo
původní majitele o dřívější převod
společnosti na město, oproti původně stanovenému termínu 1. dubna.
Do 25. března totiž musela být podána žádost o dotaci.
Podle metodiky poskytovatele
dotace musí město již na jaře vypsat
výběrové řízení na zhotovitele stavby.
Pokud s dotací uspějeme, začne se
v létě stavět, aby se práce stihly ve
stanoveném termínu, a to do prvního čtvrtletí 2015. V případě neúspěchu bude muset město toto výběrové
řízení zrušit, vypsat nové na zmenšený rozsah stavebních prací
a z vlastních zdrojů zahájit nejnut-

nější rekonstrukci. Z městského rozpočtu má být současně u Plzeňky
vybudováno nové parkoviště se 14
místy.
Nyní se objekt uzavře pro veřejnost. Proběhne kompletní inventarizace majetku. „Následně budeme
chtít nabídnout zájemcům z řad
berounských neziskových organizací
nepotřebný mobiliář k dalšímu
využití,“ sdělila Endrlová.
Důležitou otázkou pro další
osud a využití Plzeňky je, jaké provozovny budou otevřeny v přízemí.
Jisté je, že po rekonstrukci zde již
nebude provozována stávající herna. „Naší snahou bude, aby se
jednalo o služby, které budou odpovídat duchu kulturně-společenského zařízení a podpoří jeho oživení,“
říká starostka. Současně by mělo
jít o takové provozovny, z jejichž nájmu bude možné posílit rozpočet
provozovatele Plzeňky, tedy Městského kulturního centra Beroun.
Pro jeho pracovníky bude sice letošní rok náročný, ale současně bude
znamenat velkou výzvu. K již provozovaným kulturním zařízením
jako je kino, letní kino či galerie
totiž bude mít MKC Beroun pro
pořádání akcí k dispozici i prostory
Plzeňky a nového Muzea berounské
keramiky. n

n Letošní plesovou sezonu završil na Plzeňce Městský bál.
Foto: A. Šustrová
Více na str. 5

Jarní trhy zpestří Koláče-fest
S
klářské řemeslo bude tématem
letošního již XII. ročníku Hrnčířských a řemeslných trhů. Na Husově
náměstí se budou konat 3. a 4. května. V těsném sousedství na náměstí
J. Barranda se bude konat Koláče-fest.
Vystoupí folklorní soubory z celé
země, které přivezou nejen svou
lidovou hudbu, ale i místní
kulinářské speciality.
První květnový víkend
nabídne i další doprovodné akce.
Na trzích se
představí sklářské
dílny z okolí Nového
Boru, který je výrobou skla v České republice místem nejvyhlášenějším. Ze zahraničí je pozvána
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sklářská huť z polského Wronóva, která se může pochlubit nevšedními tvary
i barevností foukaného skla. Návštěvníci uvidí broušení skla, tvorbu foukaných i tvarovaných dekoračních
předmětů.
Také letos budou organizátoři trhů
směřovat příspěvky od stánků s občerstvením ve prospěch dobročinné sbírky berounské katolické farnosti.
Parkování bude opět zajištěno mimořádně také na Závodí. Toto parkoviště
a parkoviště u vlakového nádraží bude
bez poplatků. „Věříme, že řidiči rádi
místo poplatku i letos přispějí
dobročinným organizacím Slunečnice
a Dobromysl, které zde budou mít propagační stánky,“ dodal jeden z organizátorů trhů Vladimír Izbický.
Více na str. 9 n

Další Vítání občánků
bude 22. dubna

O

blíbený obřad Vítání občánků se uskuteční 22. dubna.
Rodiče, kteří mají zájem se akce
zúčastnit, se mohou hlásit
na telefon 311 654 151 / 152.
E-mail: evidence@muberoun.cz.
V březnu byli přivítáni:
Vojtěch Kindl, Jonáš Maršík,
Magdaléna Prošková, Jindřich
Vacek, Viktorie Svobodová,
Anna Trojanová, Aneta Grajcárová, Emma Cingrová,
Michal Vydra, Veronika Vynšová, Sofie Urbanová, Denisa
Doubravka Brůčková, Jasmína
Sváčková, Tadeáš Vokurka,
Filip Tihelka.
n

1

Řízení ohledně průzkumu břidlic se blíží ke konci
D
efinitivní rozhodnutí, zda
bude na Berounsku povolen
průzkum břidličného plynu, by
mělo padnout během dubna.
Správní řízení, ve kterém společ-

nost Basgas Energia Czech,
s. r. o. před lety požádala o stanovení průzkumného území Berounka pro vyhledávání a průzkum
břidličného plynu, se totiž blíží ke

Městu se podařilo ušetřit

P

rvní úpravu městského rozpočtu měli berounští zastupitelé na programu letošního
třetího veřejného zasedání, které
se konalo 26. března. Tedy až po
uzávěrce Radničního listu. Z čísel
je zřejmé, že si město co se týká
ﬁnancování vede velmi dobře. „Je
to dokonce vůbec poprvé za
posledních minimálně deset let,
co se podařilo navýšit i rezervní
fond,“ uvedl tajemník radnice Jiří
Chalupecký. Ve fondu, který má
sloužit jako záložní, například pro
další budování infrastruktury ve
městě, je nyní přibližně 8 milionů
korun. Navíc se radnici díky dobrému hospodaření v minulém
roce a uvážlivému sestavení letošního rozpočtu podařilo do první

úpravy rozpočtu zapracovat důležité akce, které bude možné provést z vlastních zdrojů. Jde
například o ﬁnanční spoluúčast
města při realizaci dvou projektů,
na které Beroun získal evropskou
dotaci přes 12 milionů korun.
Spoluúčast města u obou projektů – výstavby Muzea berounské
keramiky a vybavení mateřských
škol – činí 3 miliony korun. „Uvážlivý přístup k hospodaření města
v uplynulém období se vyplatil.
Pokud nyní získáme evropské
dotace, bude nutné si půjčit na
jejich předﬁnancování a spoluúčasti. To by nebylo možné, kdyby
byl náš rozpočet příliš zatížený,“
říká starostka Berouna Šárka
Endrlová. n

konci. Podle ředitele odboru pro
výkon státní správy Ministerstva
životního prostředí ČR Miloslava
Kuklíka měla společnost čas pro
dodání chybějících podkladů do
30. března 2014. Kuklík to řekl při
setkání s berounskou starostkou
Šárkou Endrlovou, která od počátku byla proti průzkumu i těžbě
a zorganizovala několik protestních akcí. „Po 30. březnu bude
moci ministerstvo ve věci správního řízení rozhodnout. Vše nasvěd-

Povodí má zjistit, proč ubyla voda v náhonu

K

vůli nízkému stavu vody v náhonu vyvolalo město Beroun jednání se státním podnikem Povodí
Vltavy, které ve městě zajišťovalo
výstavbu protipovodňových opatření. Jednání se uskutečnilo 5. března.
Jeho nejdůležitějším výsledkem
bylo provedení kontrolního měření
hladin v proﬁlech náhonu. To proběhlo hned 10. března za účasti
odborníků a projektantů z Povodí
Vltavy a pracovníků příslušných
odborů městského úřadu. Během
dopoledne byl postupně navýšen
průtok v náhonu z 1,5 na 3 kubíky,

Protipovodňová ochrana

M

ěsto chce pomoci ochránit na
dvě desítky objektů, které
nemohly byt zahrnuty do státem
budované protipovodňové ochrany,
protože by jejich stavba byla dražší
než hodnota chráněných objektů.
Jako první město v ČR se Beroun
zapojil do pilotního projektu České

Z kalendáře starostky
n 1. 4.
Setkání
starostů ORP
Beroun
s hejtmanem
Josefem
Řihákem
n 2. 4.
Skupina k bezpečnosti města;
Tisková konference
n 3. 4. Seminář starostů
k povodňové
gramotnosti
n 4. 4. Svatební obřady
n 7. 4. Hokejbal proti
drogám
n 9. 4. Rada města Berouna
n 19. 4. Běh přes Městskou
horu
n 22. 4. Vítání občánků
n 23. 4. Rada města
Berouna, Okresní
kolo OVOV
n 26. 4. Koncert pro seniory
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čuje tomu, že by průzkum mohl
být již během dubna definitivně
zamítnut,“ věří berounská starostka. Podobně totiž dopadla snaha
firmy Basgas Energia Czech na
Trutnovsku. Ani tam totiž společnost nedostala povolení na průzkum břidlicového plynu na
Trutnovsku a Náchodsku. Tamní
řízení bylo zastaveno, protože firma ve stanovené lhůtě nedoplnila
svou žádost ani nepožádala o prodloužení lhůty. n

což je podle manipulačního řádu
maximální možná hodnota. Výsledek měření bude podkladem pro
odborné posouzení, které má Povodí Vltavy společně s plánovanými
opatřeními městu Beroun dodat do
konce dubna. „Naše nervozita
ohledně nízkého stavu vody v náhonu narůstá. Stejně jako našim občanům nám tato situace není
lhostejná. Proto chceme, aby Povodí
Vltavy zjistilo a pokud možno hlavně odstranilo příčiny,“ řekla
berounská starostka Šárka Endrlová. n

Logo oslav

protipovodňové asociace a uspořádal pro občany z dotčených oblastí setkání s jejím prezidentem J.
Papežem. Město je připraveno
uhradit majitelům takzvaný povodňový pasport domu, který ukáže,
jak objekt nejlépe chránit. V případě, že by ministerstvo vypsalo dotace i na budování individuálních
ochran, pokusil by se ji Beroun pro
své občany získat. n

Oslavy 100. výročí berounského kina již mají své logo. V jejich
rámci se v březnu uskutečnilo
setkání pa mětníků. Pokračovat
budou v květnu, kdy se uskuteční
Slavnostní večer v sále kina
(27. 5.) a Koncert Bohemian
Symphony Orchestra Prague
v Letním kině (31. 5.) n

Fota zatoulaných psů najdete na webu
M

ladíky, kteří dělali výtržnost na
Husově náměstí, zachytila
kamera v noci z 8. na
9. března. V době,
kdy hlídka na místě
mladíky legitimovala, ozvala se rána
z náměstí J. Barranda. Hlídka tam zadržela další skupinu výtržníků, kteří rozbili výlohu
realitní kanceláře. Na místo byla
povolána státní policie, která si případ převzala.
n Před případnou krádeží ochránili
strážníci majitele vozu, který 6. 3.
nechal klíčky ve dveřích svého auta na
křižovatce ulic Pod Homolkou a Ve
Svahu. Strážníci na místě auto uzamkli
a klíčky zajistili. Po zjištění totožnosti
majitele, jej o všem informovali.

n Na ženu, která vykopala a odcizila
od rodinného domu vysazenou
dřevinu, upozornil strážníky obyvatel Zdejciny. Hlídce se podařilo
vypátrat vůz, kterým žena odjela
a dvojici zadržet. Žena se za své
jednání omluvila a zaplatila
pokutu.
n Berounští strážníci spolupracují
se státní policií na případech
mrtvých psů, jejichž těla byla bez
hlavy nalezena v okolí bývalé
textilní továrny Tiba. Policisté žádají
o pomoc širokou veřejnost, zda si
někdo nevšiml něčeho podezřelého. Nezná někdo někoho ve svém
okolí, kdo si pořídil psa z útulku,
který najednou zmizel? Pokud má
někdo poznatky, které by vedly
k objasnění celého případu, nechť

je prosím sdělí policistům z obvodního oddělení v Berouně na tel.:
974 872 700 nebo na jejich
policejní služebně.
n Agresivního psa, kterého někdo
přivázal v Zábranském parku, se
pokoušela odchytit Městská policie
Beroun 2. 3. Nakonec musela
o pomoc požádat veterináře, kteří
psa následující den uspali, a byl
převezen do útulku. Dalšího psa
bojového plemene, který pobíhal
a ohrožoval lidi v Husově ulici,
hlídka odchytla 6. 3. Majitel, který
se o něj později přihlásil, musel
zaplatit pokutu. V březnu strážníci
odchytili hned několik zatoulaných
psů. Jejich snímky jsou zveřejňovány
na webu města v záložce Městská
policie Beroun. n
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Beroun bojuje o další dotace na silnice
M

ěsto Beroun maximálně
využije poslední šanci, kdy
je možné získat dotace z evropských fondů určených pro roky
2007–2013. Pracovníci dotčených
odborů proto napnuli všechny
síly, aby v šibeničních termínech
odevzdali žádosti o další finanční
prostředky z evropských fondů.
K 25. březnu tak byly podány další dvě žádosti. Jde o projekt Sejdeme se na Plzeňce, v němž město
žádá o přibližně 25 milionů korun
na kompletní rekonstrukci objektu společenského domu. Zahrnuje jak stavební úpravy (například
výměnu starých oken severní
fasády, obnovu střešní krytiny,
opravu poškozených krovů, úpravu fasády, bezbariérový výtah,
rekonstrukci sociálních zařízení),
tak pořízení nového mobiliáře,
audio rozvodů a jevištního osvětlení.
Další žádost k projektu Sportujeme rádi se týká rekonstrukce

tří berounských sportovišť a výstavby jednoho nového víceúčelového
hřiště. V ní město žádá o 12 milionů
korun. Finanční spoluúčast města
se v případě získání dotací pohybuje od 15 do 22 procent.
Ve hře má Beroun ještě další
žádosti o dotace, jejichž výsledky
by měly být zřejmé v nejbližších
dnech. Velkou šanci máme na získání dotace z Operačního programu životního prostředí na zateplení
MŠ Drašarova. Nadále se posuzuje
ještě žádost o zateplení objektu
2. ZŠ.
Rozhodnuto není ani v případě
dotace na projekt Bezpečně do školy, který zahrnuje rekonstrukci částí
ulic Kollárova, Preislerova a tří ulic
na Jarově. Pokud s touto žádostí
město neuspěje, bude mít možnost
se o tuto dotaci ucházet opakovaně
v další výzvě, která již byla vypsána.
Do té se Beroun přihlásí i s dalším
„dopravním“ projektem Bezpečně
za sportem. Ten zahrnuje rekon-

strukce částí ulic Pod Homolkou
a Okružní.
Další dvě dotace již Beroun získal koncem loňského roku. Jde
celkem o 12,7 milionu na vybavení mateřských škol a vybudování Muzea berounské keramiky.
Beroun uspěl i v případě programu
Česko-švýcarské spolupráce, ze kterého získal 52 milionů na přesun
nádraží.
„Všichni děláme, co můžeme,
abychom uspěli. Ale podmínky jsou
opravdu velmi tvrdé. Na zpracování
žádostí je málo času a i termíny realizace jsou extrémně krátké. Navíc
se potýkáme s nutností v jednom
období všechny projekty předﬁnancovat. Navzdory všemu se ale shodujeme, že šance na řešení palčivých a letitých problémů města
se už nebude v takto štědré míře
opakovat. I když se nejspíš neobejdeme bez pomoci bankovního ústavu a úvěrového krytí, stojí to za to,“
míní starostka Šárka Endrlová. n

Ankety: Plzeňku je nutné opravit,
hřišť je málo
M

ěsto udělalo dobře, když loni
zakoupilo Společenský dům
Plzeňka. Vhodné prostory pro kulturu a společenské akce totiž
v Berouně chybějí. To jsou některé
z výsledků ankety, kterou město
vyhlásilo k projektu rekonstrukce
Společenského domu Plzeňka.
Odpovědělo v ní takřka 300 respondentů.
Naprostá většina respondentů,
celých 79 % má za to, že prostory
pro pořádání kulturních akcí
v Berouně jsou nedostatečné. Proto
85 % respondentů uvítalo, že město
Beroun využilo přednostní nabídku
a zakoupilo SD Plzeňka, aby mohl
být objekt nadále využíván ke kulturním účelům. S odkoupením
nesouhlasí jen 9 % respondentů,
zbytek neví.
Na otázku, zda je nutná rekonstrukce SD Plzeňka, odpovědělo
90 %, že ano. Stejný počet respondentů souhlasí s tím, aby se počet
akcí pořádaných na Plzeňce zvýšil,
jen 4 % jsou proti.
V případě rozšíření kulturních
aktivit ve společenském domě by
65 % respondentů uvítalo, kdyby
se součástí objektu stal i klub alternativní kultury, 22 % neví a 13 % je
proti tomu.
V odpovědích na otázku, která
z kulturních akcí ve městě vás
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v minulém roce nejvíce zaujala, se
nejčastěji objevovaly Hrnčířské
trhy, Advent, koncerty v Jiné kávě,
BeKuLe, divadelní představení
a Letorosty. Pestré byly také odpovědi na dotaz jaký je hlavní problém
kultury v Berouně. Převažovaly
odpovědi týkající se nedostatečných prostor a nedostatku ﬁnancí.
Objevily se i názory, že problémem
je absence kulturních akcí i jejich
malá propagace.
Veřejných hřišť je málo
Výrazně méně – jen sedm desítek lidí – odpovědělo v anketě k projektu Sportujeme rádi. „Počet
respondentů jistě ovlivnil fakt, že
o zapojení města do této výzvy
o dotace se rozhodlo později. Proto
i doba trvání ankety byla kratší,“
vysvětlila projektová manažerka
Simona Boldi.
Na otázku, které hřiště využíváte v současnosti nejčastěji, odpovědělo nejvíce lidí, že hřiště TJ
Lokomotivy Beroun. Vícekrát bylo
zmíněno hřiště 2. ZŠ Beroun a Městské hřiště Hlinky. Více než 5 % hlasů
získala i dopravní hřiště, hřiště Na
Vorlu, in-line dráha a dětská hřiště.
Z celkového počtu respondentů
si 68 % myslí, že počet veřejných
hřišť ve městě je nedostatečný a uvítali by hřiště nová. O hřiště se cvi-

čebními stroji, které by sloužilo
mládeži, střední a starší generaci,
by stálo 81 % respondentů. Více než
¾ respondentů v dalším dotazu
uvedlo, že by využívali rovněž nová
hřiště pro míčové hry. Z hřišť, která
ve městě chybějí, respondenti uváděli nejčastěji hřiště na fotbal,
malou kopanou a nohejbal. Lidem
chybějí také hřiště na volejbal či
plážový volejbal a outdoor hřiště
na protažení a posilování.
Na dotaz, zda by byli ochotni za
vstup na veřejné hřiště zaplatit symbolické vstupné, odpovědělo 77 %
respondentů, že ano. Zbylá část by
platit nechtěla a nebo neví. „Každá
platba odradí již část zájemců,
třeba sociálně slabší…,“ domnívá
se jeden z účastníků ankety.
„V dnešní době se platí za vše, tak

Poděkování starostky

V

ážení občané našeho města
a čtenáři našeho zpravodaje,
ráda bych poděkovala všem, kteří
jste si udělali čas a vyplnili ankety
zveřejněné na našich webových
stránkách. Tím, že jste věnovali
několik minut našim dotazníkům,
jste i vy osobně přispěli k úspěšnému završení několikatýdenní
náročné práce našich úředníků

Krátce
n Druhá kontrolní montáž
mobilních hrazení se
v Berouně uskutečnila ve
čtvrtek 20. března. Šlo
o poslední zkoušku před
plánovanou kolaudací celé
stavby, která by měla
proběhnout v létě. Nejenže si
pracovníci Technických
služeb Beroun znovu
vyzkoušeli postavit všechna
hrazení, barevně současně
označili všechny
komponenty. Ty byly
následně odvezeny a uloženy
v areálu TS Beroun.
n V úterý 18. března navštívil
místostarosta města Ivan Kůs
Dětský domov a Mateřskou
školu speciální Beroun, kde
se setkal s ředitelkou zařízení
Janou Müllerovou. Zařízení
existuje již od roku 1993
a pečuje o děti s postižením
zraku, sluchu a také
s mentálním či
kombinovaným postižením.
Místostarosta si prohlédl
prostory dětského domova
a mateřské školy a hovořil
s ředitelkou o provozu
zařízení a o spolupráci
s dalšími organizacemi ve
městě.

alespoň hřiště by mohla být zdarma.
Ale 10 korun za den jsem ochoten
dát. Alespoň by hřiště nevyužívali
jen pobudové,“ míní další.
Symbolickým poplatkem za
vstup na veřejné hřiště víc než polovina respondentů míní částku do
50 korun. Přibližně deset procent
by bylo ochotno zaplatit více, a to
od 50 do 100 korun. n
v podobě odevzdaných žádostí
o dotace. Váš zájem je pro mne
pozitivním signálem, že je mezi
námi stále dostatek ochotných lidí,
kteří se aktivně zajímají o dění ve
městě, kde žijí, a neváhají se do
něj zapojit. Vaše názory a příspěvky jsou pro nás nesmírně cenné.
Posloužily nejen jako podklady pro
žádost o dotaci, ale v případě jejího získání je využijeme i pro
samotnou realizaci projektu.
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Při sběru můžete odevzdat staré barvy i nábytek
V

druhé polovině dubna se
budou moci občané města opět
zbavit nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Jarní sběr vel-

Krátce
n Mistři světa, Evropy
i olympijští vítězové přislíbili
účast na slavnostním
otevření zrekonstruovaného
atletického stadionu
v Berouně. Slavnost se
uskuteční 4. května a svou
účast již přislíbila mistryně
světa, bronzová z olympiády
2012 Zuzana Hejnová, mistr
světa a mistr Evropy,
Pavel Maslák i olympijský
vlajkonoš z Londýna Petr
Koukal. Na programu, který
začne v 10.00, jsou závody
i autogramiáda.
n Komunitní školka Koník
funguje formou dětské
skupiny jako neziskový
projekt v Koněprusech. Zápis
probíhá do června každou
první středu v měsíci od 9 do
12 a od 15 do 16 hodin
formou dne otevřených dveří,
případně podle domluvy. Více
na www.skolka-konik.cz
n Soukromá školka DC
Zlatíčka pořádá Den
otevřených dveří v sobotu 12.
dubna od 9 do 12 hodin.
Pokud vám tento termín
nevyhovuje, můžete po
předchozí domluvě Zlatíčka
navštívit i v jiné dny. Školka
již přijímá přihlášky na školní
rok 2014–2015 a na
prázdninový provoz. Více na
www.zlaticka-beroun.cz.
n Mezioborové vystoupení
hudebního, tanečního
a výtvarného oboru žáků ZUŠ
V. Talicha se letos koná
v rámci Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův
Beroun a ve spolupráci s MKC
a městem Beroun 22. dubna
v sále České pojišťovny
Beroun od 17.00 hodin.
Tentokrát má podtitul
Pohádkové zpívánky. Více na
www.zusberoun.cz.
n Tříčlenná delegace
reprezentovala město Beroun
na setkání partnerských měst
v německém Goslaru ve
dnech 21.–23. 3. Semináře se
kromě Berouna a Goslaru
zúčastnili zástupci dalších
čtyř evropských měst:
Arcachonu (F), Windsoru
(GB), Brzegu (PL) a Raanany
(ISR). Zaměřen byl především
na výměnné pobyty mládeže.
Skupina berounských
studentů se má do Goslaru
vydat již letos v srpnu.
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koobjemového odpadu bude
v Berouně probíhat dne 19. 4. Při
ukládání odpadu je nutné dbát na
pokyny obsluhy. V rámci této akce
nebude prováděn sběr nebezpečných odpadů, autobaterií, elektronických zařízení, chladniček, barev,
olejů a podobně. Tento odpad
PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO
DVORA
Pondělí až pátek: 7.00–17.00
Sobota: 8.00–13.00
Tel.: 311 548 226
SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ
8.00– 8.30 Zdejcina
8.45– 9.15 Jarov
9.30–10.00 Zavadilka
10.15–10.45 Závodí – Na Hrázi
11.00–11.30 Závodí – Karlova
pod dálničním
mostem
11.45–12.15 Hostím

mohou občané odložit ve sběrném
EKO-dvoře v objektu Technických
služeb Beroun ve Viničné ulici.
Kontejnery na nebezpečný
odpad budou přistaveny o den později, v neděli 20. dubna. Nebezpečnými odpady jsou zejména: ředidla,
barvy, oleje, baterie a akumulátory,

olejové ﬁltry, kyseliny, obaly znečištěné nebezpečnými látkami.
Naopak pracovníci TS nebudou přebírat lepenku, pneumatiky či eternit. Při předání odpadu je nutné
předložit občanský průkaz. Pro
občany města Berouna je sběr zdarma. n

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
8.00–10.00 Brdatka – u rybníka, Zdejcina, Jarov, Velké sídliště – Košťálkova – parkoviště
9.00–11.00 Závodí – ul. Na Hrázi, Závodí – Brožíkova u nádraží ČD,
Zavadilka – Želivského ul., Jeronýmova ul.
9.00– 9.15 Bytový dům u železničního nádraží
11.00–13.00 Závodí –Jiráskova – Na Veselou, Chmelenského – Křížkovského, Velké sídliště – Kubátova
12.00–14.00 Závodí – Karlova – pod dálničním mostem, Sadová – u restaurace U Kropáčů, Hostím, Lištice
14.00–16.00 Černý vršek – Dukelská, Kollárova – Chmelenského, Závodí
– Mařákova – pod dálničním mostem
15.00–17.00 Pod studánkou – u hasičů, Karly Machové – u parkoviště
V rámci této akce nebude prováděn sběr nebezpečných odpadů, autobaterií, elektronických zařízení, chladniček, barev, olejů a podobně.

Směrovky umožní lepší orientaci
N

ové informační systémy a rozcestníky budou v letošní turistické sezoně sloužit návštěvníkům
Berouna. Společnost Inform před
letní sezonou dokončila obnovu většiny městských informačních systémů, které již dvacet let slouží
k orientaci po Berouně.
Obměna se týkala páteřní větve
městských informačních směrovek
v centru celkem na sedmi strategických stanovištích. Zahrnovala
obměnu jak nosičů, tak i všech směrovek.
V další etapě by mělo dojít k rozšíření navigačních cílů – nově například o Společenský dům Plzeňka, domov důchodců, skate park.
Postupně by měly být označeny také
základní školy a některé názvy ulic.
Ve spolupráci s Technickými služ-

bami Beroun a odborem majetku
a investic připravuje ﬁrma také
nový orientační plán městského
hřbitova.
Současně Inform zpracovává
návrh na označení a navigaci

k významným památkám ve městě,
a to u příležitosti blížících se oslav
750. výročí první zmínky o Berouně.
Před dokončením je i projekt na
rekonstrukci některých přístřešků
autobusových zastávek. n

Návštěvníkům bude sloužit nový plán hřbitova

P

o loňské opravě kaple městského hřbitova připravuje nyní
město rekonstrukci prodejny květin. Současně bude v areálu umístěn nový orientační plán.
Město vyhlásilo výběrové řízení
na stavební ﬁrmu, která práce na
květince provede, v polovině března. Nabídky mohly ﬁrmy předkládat do konce března. Rekonstrukce
má zahrnovat například výměnu
stávajících dveří a oken. Počítá se
kromě bouracích prací a zdění také
s opravou kamenného schodiště,
nebo výměnou kovaného zábradlí.
Rekonstrukce má zahrnovat i opa-

tření proti vlhkosti a izolaci. Vyměněny budou rovněž klempířské
prvky. Budova má být zateplena
a opláštěna. Zadní vchod vedoucí
do márnice bude nově opatřen
elektronicky ovládanými kovanými
vraty z důvodu zachování piety. Práce by měly proběhnout během června a července.
Ve spolupráci se společností
Inform město připravuje také nový
orientační plán hřbitova. Na něm
najdou návštěvníci nejen bloky
hřbitova s čísly jednotlivých hrobů,
ale současně na něm budou vyznačena i místa zdroje vody, sídlo

správy hřbitova a veřejné toalety.
Použita bude dibondová deska,
která je odolnější proti korozi
i poškrábání. „Nyní čekáme na grafické návrhy i technické návrhy
provedení nosiče. V úvahu přichází
jak moderní vzhled, tak i přizpůsobení nosné konstrukce charakteru hřbitovní zdi s kovanými
výplněmi, tedy s použitím podobných kovaných prvků,“ uvedla
městská architektka Dana Vilhelmová s tím, že původní deska, která je ještě ručně malovaná na
plechovém podkladu, bude uchována. n
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K nádraží bude jezdit více spojů
L

etošní rok je z hlediska dopravy a dopravních staveb v Berouně opravdu výjimečný. Probíhá
výstavba parkovacího domu a zahájen bude přesun autobusového nádraží. Na otázky, jaké změny v této
souvislosti chystá ve spolupráci
s městem zdejší dopravce, společnost PROBOBUS, odpovídá vedoucí
berounské provozovny Vladimír Káš.
Koho se podle vás nejvíce
dotkne přesun autobusového
nádraží?
CO SE ZMĚNÍ
n Cestující budou mít větší
možnost kombinovat
autobusovou a vlakovou
dopravu
n Do centra bude z nádraží
chodit více lidí pěšky.
Sloužit jim bude nová
lávka přes Litavku, která se
letos vybuduje
n V souvislosti s přesunem
nádraží se plánuje také
rozšíření levostranného
chodníku na mostě přes
železnici ve směru na
Zavadilku
n Plocha stávajícího
autobusového nádraží
poslouží na vybudování
nových parkovacích míst

Obecně se dotkne většiny cestujících, protože všechny příměstské
linky budou vedeny na nové autobusové nádraží. Cestující tak získají
možnost přímého spojení na vlak.
Naopak se změny nijak nedotknou
linek směřujících na Prahu, neboť
pro tyto linky plánujeme zachování
stávajících tras.
Jak by tedy příměstské linky
měly jezdit?
Jak se na přesun připravuje
vaše společnost?
V první fázi jsme sledovali počty
cestujících v jednotlivých spojích
a vypracovávali analýzy. Následně
jsme předložili alternativní návrhy
k řešení, které projednali zástupci
města i komise dopravy. Až bude
schválen deﬁnitivní návrh změn, pak
bude nutné začít s administrativními
věcmi jako je změna licencí pro provozování autobusové dopravy. Ta je
vždy nutná, když se mění trasy. Na
to pak naváže změna jízdního řádu.
Jak by se měly změnit trasy
jednotlivých linek MHD?
Linka A by měla jezdit beze změny. Linka B, která jezdí po Plzeňské,
by nově zajížděla k nádraží a pak se
opět vracela na stávající trasu. Linka C by jezdila přímo jen mezi Jarovem a Zdejcinou.

N

edávný statický posudek
ukázal, že loňská povodeň
narušila statiku mostu vedoucího na Ostrov. Proto musela být
snížena nosnost mostu na 5 tun.
Tonáž jediného projíždějícího
vozidla tak může být maximálně
6 tun. Odbor dopravy již na tuto
skutečnost upozornil klíčové
provozovny, kterých se omezení
dotkne.

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
2. 4.–3. 4. Svatojánská – Školní
náměstí; Slavašovská – část;
Jiráskova – část; Na Veselou;
Vojanova; Máchova – část
9. 4.–10. 4. Chválova; Na Kaplance; Pod Kaplankou; Okružní –
spodní části; U Stadionu; nábřeží
U Sokolovny; Prof. Urbana
16. 4.–17. 4. Havlíčkova –
západ; Tyršova; Tovární; Na
Náhonu; K. Machové; Na Parkáně
+ parkoviště; U Archivu
23. 4.–24. 4. Košťálkova –
západ; Mládeže; J. Fučíka; S. K.
Neumanna; K. Čapka; Švermova
30. 4.–1. 5. Bezručova; Branislavova + parkoviště; Nerudova;
Družstevní; V Hlinkách;
Dukelská; Ve Vilách; V Zahradách

O barevné květiny z organzy byl velký zájem. Po květinové volence nezbyla
ani jedna.

Foto: A. Šustrová, Pavel Paluska

Městský bál zahájila berounská starostka Šárka Endrlová.

Počítáte se zavedením přímé
linky od nádraží k nemocnici?
Tuto trasu by měla zajišťovat linka H, která jezdí z Hostími a měla by
být prodloužena až k nádraží.
Podle jakých kritérií jste vybírali optimální varianty?
Byla to zejména časová a místní dostupnost. Cílem bylo, aby se
cestujícím nezhoršila dosažitelnost zastávek a to jak místně, tak
časově.
Změní se tedy nějak počet spojů?
Obecně se nezmění, vzroste jen
počet spojů zajíždějících k vlakovému nádraží. Posílit by se měla také
spojení pro obyvatele ze Třídy Míru
s centrem Beroun. Díky tomu, že náš
vozový park prošel výraznou obměnou, splňuje ty nejpřísnější emisní
normy, dojde ke snížení emisních
limitů v centru Berouna.
Plánuje se umístění nových
zastávek či jejich přesun?
Na původním autobusovém
nádraží vznikne nová zastávka, takže
obyvatelé ze Závodí nemusejí mít
obavu, že by museli někam chodit.
Ve fázích úvah je nyní ipřesun zastávky od Černého koně k Medicentru.
U některých zastávek se plánuje
jejich revitalizace či jiné úpravy. n

Upozornění

Skvělý slowfoxtrot zatančili manželé Smělí z Berouna – vicemistři ČR ve Výtěžek z prodeje květin ve výši 8500 předal místostarosta Ivan Kůs ředitelce
standardních tancích 2013 v seniorské kategorii.
Dětského domova a Mateřské škole speciální v Berouně Janě Müllerové.

www.mesto-beroun.cz
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Z usnesení Rady města Beroun 5. 3. 2014
RM souhlasí se zařazením položek do I. úpravy rozpočtu 2014: „Bezpečně
do školy“, „Bezpečně za sportem“, „Sejdeme se na Plzeňce“, „Sportujeme
rádi“.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit I. úpravu rozpočtu
města Beroun na rok 2014 v radou města upraveném znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu „Sportujeme rádi“ ﬁnancovaného z ROP NUTS 2 střední Čechy mezi městem
Beroun 1) Basketbalovým klubem Beroun se sídlem Slavašovská 575/18,
Beroun - Závodí. 2) NK SQUADRA, se sídlem Preislerova 520/9, Beroun
– Město. 3) Český lev – Union Beroun, o.s., se sídlem Na Máchovně 644,
Beroun-Město.4) Domem dětí a mládeže Příbram, pracoviště Beroun,
se sídlem Pod Šachtami 294, Příbram.5) SK Kelti 2008, se sídlem Slunečná
1745, Beroun.
RM souhlasí s uzavřením „Dohody o partnerství“ v rámci projektu „Moderní autobusy společnosti PROBO BUS – 2014“ Regionální operační program střední Čechy mezi městem Beroun a společností PROBO BUS
BEROUN a. s. v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemky p. č. 1543/46
o výměře 250 m2 – orná půda v k. ú. Beroun a p. č. 1543/72 o výměře
71 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Beroun s panem
V. P. za celkovou kupní cenu 460 500 Kč a náklady s prodejem spojenými
a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM1) doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s bezúplatným
převodem části pozemku p. č. 2217/2 – ostatní plocha o výměře 2 m2
v k. ú. Beroun, společnosti JESSENIA a. s., se sídlem Okruhová 1135/44,
Praha 5. Uvedená část pozemku je umístěna pod budovou areálu Nemocnice Beroun. 2) doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením kupní smlouvy se společností JESSENIA a. s., se sídlem Okruhová
1135/44, Praha 5, na pozemek p. č. 2826/12 – ostatní plocha (jiná
plocha) o výměře 563 m2 v k. ú. Beroun za cenu podle znaleckého
posudku ve výši 158 320 Kč.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu ze dne
20. 5. 2013 na pronájem části pozemku p. č. 580/4 o výměře 125 m2 –
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Beroun s ﬁrmou Jiří Trubák-STAVO, se
sídlem Karlova 540/23, Beroun-Závodí za cenu 6 425 Kč/rok, s uplatněním
každoroční valorizace, s účinností změn od 17. 2. 2014.
RM bere na vědomí prodloužení nájemní smlouvy č. 9/2007/NAJ/MM
ze dne 10. 3. 1995 se společností Penny Market s. r. o., se sídlem Počernická 257, Radonice o pět let, s platností do 16. 12. 2020.
RM souhlasí s ukončením dohody o dočasném užívání pozemku p. č.
2312/4 – ostatní plocha (zahrada) o výměře 580 m2 v k. ú. Beroun uzavřené s paní A. K. s tím, že nájemkyně na své náklady provede vyčištění
pozemku a odklizení odpadu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru projednávat prodej pozemku p. č.
883/9 – ostatní plocha o výměře 94 m2 v k. ú. Beroun. Podmínkou
prodeje je zřízení věcného břemene.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části
pozemku st. 1349/1 – zast. plocha a nádvoří, druh využití společný dvůr
o výměře 124 m2 v k. ú. Beroun, za účelem využití jako zahrada (pozemek
je oplocen).
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „ZŠ
Wágnerovo nám. 458, Beroun – výměna oken v hlavní budově“.
Rada města jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení
a hodnocení nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Městský hřbitov Beroun – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KVĚTINKY“. Rada
města jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM souhlasí s uzavřením „Darovací smlouvy“ na vozovku s živičným
povrchem včetně obrubníků, odvodnění, dopravního značení a veřejného
osvětlení, umístěných na pozemcích p. č. 551/1 a 2210/2 vše v k. ú.
Beroun, v lokalitě „Beroun – Na Cibulce“, se společností Chrysberon a. s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 572/11, a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o právu k provedení stavby na cizím
pozemku na akci „Kulturní dům Plzeňka – stavební úpravy a přístavby“
s ﬁrmou PLZEŇKA, spol. s r. o., se sídlem Plzeňská 83/48, Beroun v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun, aby navrhlo valné hromadě
společnosti PLZEŇKA, spol. s r. o., se sídlem Beroun 2, Plzeňská 83,
zvolit jako zástupce města Beroun do funkce jednatele Ing. Šárku Endrlovou, bytem K Dubu 1849, Beroun-Město.
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Starostka města a RM souhlasí s poskytnutím Záštity starostky města
Berouna nad projektem „Zevlítka (Architektura pro Berouňáky, Berouňáci
pro architekturu)“ spolku „Nezevli jen tak“, se sídlem Třída Míru 1334,
Beroun-Město.
RM 1) souhlasí s poskytnutím záštity města Berouna nad akcí Běh přes
Městskou horu O pohár Města Berouna 2) souhlasí s proplacením pohárů
a cen pro vítěze Běhu přes Městskou horu do maximální výše 5 000 Kč
a s poskytnutím propagačních materiálů a knih s berounskou tematikou.
RM 1) souhlasí s poskytnutím záštity města Berouna nad akcí Velká
cena města Berouna – celostátní taneční soutěž ve sportovním tanci 2)
souhlasí s poskytnutím ﬁnančního příspěvku ve výši 20 000 Kč Tanečnímu
Klubu Romany Chvátalové s. r. o., na částečné pokrytí ﬁnančních nákladů
spojených s pořádáním akce Velká cena města Beroun.
RM 1) souhlasí s poskytnutím záštity města Berouna nad akcí Hokejbal
proti drogám 2) souhlasí s poskytnutím ﬁnančního příspěvku ve výši
3 000 Kč SK KELTI 2008, Beroun, na částečné pokrytí ﬁnančních nákladů
spojených s pořádáním akce Hokejbal proti drogám.
RM 1) souhlasí s poskytnutím záštity města Berouna nad akcí GRANDPRIX
Beroun 2014 – World Skateboarding Cup 2) doporučuje zastupitelstvu
města souhlasit s poskytnutím příspěvku Tomáši Vintrovi na uhrazení
nákladů spojených s pořádáním akce GRANDPRIX Beroun 2014 – World
Skateboarding Cup ve výši 120 000 Kč.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku 5 000 Kč na částečné pokrytí
ﬁnančních nákladů spojených s pořádáním 37. ročníku Vodáckého maratonu občanskému sdružení VODMAR, a dále se zapůjčením vlajky a banerů
města, s poskytnutím propagačních materiálů města a s bezplatným
vylepením plakátů na městských výlepových plochách.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku společnosti Alfa Events, s. r. o.,
ve výši 10 000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním
4. ročníku akce Tour de Kids.
RM souhlasí s poskytnutím ﬁnančního příspěvku ve výši 40 000 Kč společnosti DECARO RMG s. r. o., Husovo náměstí 1702, Hostivice, k podpoře
Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, v předloženém znění.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000 Kč Kemp Klubu
Praha v AČR, se sídlem Františka Kotyzy 989, Nové Město, Rokycany,
který je určený na pořádání 42. Národního srazu Asociace caravan clubů
AČR v termínu 7.–11. 5. 2014 v Berouně.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro pořádání veřejných hudebních
produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č.11/2011, Aleši Vondrákovi, se
sídlem U Nikolajky 10, Praha 5, dne 31. 5. 2014 od 22.00 hod. do 23.00
hod. pro akci Beroun fest v kempu Plešivec, Lidická ul., Beroun-Závodí.
RM rozhodla v souladu s bodem 12.1 zadávacích podmínek ze dne
23. 1. 2014 pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Nákup výpočetní
techniky“ neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem o tuto zakázku.
RM souhlasí s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření Městského
kulturního centra Beroun, Městské knihovny Beroun a Domova – penzionu
pro důchodce Beroun za rok 2013 do fondů podle zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v předloženém znění.
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích za rok
2013, předloženou tajemníkem MěÚ Beroun.
RM bere na vědomí informaci o převzetí záštit v roce 2013 a doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM 1) bere na vědomí nesouhlasné vyjádření R. T. ze dne 30. 12. 2013
k odpovědi Městského úřadu Beroun na jeho stížnost ze dne 21. 11.
2013 na hluk z provozu restauračních zařízení a heren v Hornohradební
ulici a po jejím prověření se plně ztotožňuje s písemnou odpovědí
starostky města ze dne 19. 2. 2014 stěžovateli, 2) doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit rozdělení ﬁnanční
podpory na sportovní činnost z rozpočtu města Beroun pro rok 2014
ve výši 2 600 000 Kč v předloženém znění.
RM bere na vědomí zprávu o použití dotace z rozpočtu města na sportovní
činnost v roce 2013 a ukládá ﬁnančnímu odboru předložit tuto informaci
zastupitelstvu města.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2014 ze zasedání komise pro sport a sportovní dotace, konaného 17. 2. 2014.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2014 ze zasedání komise pro výchovu
a vzdělávání, konaného 5. 2. 2014.
RM schvaluje 1) program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které
se bude konat ve středu dne 19. března 2014 od 17.00 hod. na MěÚ
Beroun, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum 2) program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude konat ve středu dne 26. března
2014 od 15.00 hod. v kongresovém sále Best Western Hotelu Grand,
nám. Marie Poštové 49, Beroun-Město.
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MKC Beroun chystá divadla, muzikál i přehlídku pivovarů

D

esítky akcí plánuje pro letošní
sezonu Městské kulturní centrum Beroun. Většina akcí již má své
pevné datum, další ještě přibudou.
Věříme, že si z pestré nabídky vyberete i vy.
16.–19. 4. Velikonoce (str. 20)
30. 4. Salome – pásmo písní Karla
Kryla (str. 8)
3.–5. 5. Koláče fest (str. 9)

17. 5. Přehlídka pěveckých sborů (str. 17)
27. 5. 100. let kina–Slavnostní večer – Městské
kino
30. 5. Dětský den – hry, malování,
bubnování a dětská hudebně divadelní show
31. 5. 100 let kina – koncert Bohemian Symphony Orchestra Prague

Z usnesení Rady města Beroun 19. 2. 2014
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu „Sejdeme
se na Plzeňce“ ﬁnancovaného z ROP NUTS 2 střední Čechy mezi městem
Beroun a Mgr. Milošem Kebrlem, Nostalgie Music Agency, se sídlem Nerudova 879/16, Beroun-Město; a Divadelním sdružením Herci První Generace, se sídlem Holandská 123, Beroun-Centrum; a Romanou Chvátalovou,
Výuka společenského tance, se sídlem Havlíčkova 7, Beroun-Město;
a Občanským sdružením Smíšený pěvecký sbor Slavoš Beroun, se sídlem
Na Parkáně 1493, Beroun-Město.
RM souhlasí s uzavřením dodatku k nájemním smlouvám č. 2002745902,
2002746002, 2002746102, 2002746202, 2002746302, 2002746402,
2002746502, 2002746601, 2002746701 a 2002746802 uzavřených
na základě rámcové smlouvy o nájmu motorových vozidel ze dne
30. 10. 2013 mezi společností ARVAL CZ, s. r. o., se sídlem Praha 4, Na
Pankráci 1683/127, a městem Beroun, v předloženém znění.
RM schvaluje: I. Licenční smlouvu na užití díla sdělováním veřejnosti
mezi městem Beroun a L. K. zastoupenou M. Š. (zákonný zástupce). II.
A. Č. zastoupenou I. H. (zákonný zástupce). III. M. Č. zastoupenou
R. Č. (zákonný zástupce). IV. L. J. zastoupenou M. J. (zákonný zástupce).
V. A. V. 14.11.2001, zastoupenou I. V. (zákonný zástupce).
RM souhlasí s úpravou znění Smlouvy o poskytnutí dotace na kulturní
účely, které budou nadále uzavírány mezi městem Beroun a příjemci,
kterým bylo schváleno přidělení dotací z rozpočtu města na kulturní
aktivity, v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením
„Dodatku č. 1 smlouvy o převodu obchodních podílů“ mezi městem
Beroun a paní P. P. a panem J. B. v předloženém znění.
RM ruší své usnesení č. 34/2014 a č. 35/2014 ze dne 29. 1. 2014.
RM schvaluje zadávací dokumentaci veřejné zakázky „Mateřské školky
Beroun – Inovace a legrace – část 1: Herní prvky zahrada, část 2: Dopravní
hřiště“ včetně zapracování požadavků ROP.
RM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p. č. 2215/2 o výměře
1632 m2 – ostatní plocha, způsob využití: silnice a p. č. 2533/1 o výměře
308 m2 – zahrada, oba v katastrálním území Beroun a stavby komunikace
na pozemku p. č. 2215/5 o výměře 1890 m2 v k.ú. Beroun z vlastnictví
Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 do vlastnictví
města Beroun a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout
obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku
st. 1349/1 – zast. plocha a nádvoří, druh využití společný dvůr o výměře
150 m2 v k.ú. Beroun, za účelem využití jako zahrada s paní A. K. za
cenu 20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou
bez udání důvodů.
RM souhlasí:1) S uzavřením smlouvy o nájmu na část budovy bez
čp/če, stojící na pozemku st. 4083/1 v k. ú. Beroun – garážových
stání č. 0 a č. 6 v horním patře této budovy, se společností F. M. PLAYGROUND spol. s r. o., se sídlem Nové Strašecí, Rynholec 364, za
účelem parkování dvou osobních automobilů, za cenu 1 500
Kč/měsíc/každý automobil, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní
lhůtou. 2) S uzavřením smlouvy o nájmu na část budovy bez čp/če,
stojící na pozemku st. 4083/1 v k.ú. Beroun – garážového stání č. 2
v horním patře této budovy, s paní H. K. za účelem parkování motocyklu, za cenu 450 Kč/měsíc/motocykl, na dobu neurčitou, s tříměsíční
výpovědní lhůtou.
RM souhlasí 1) s uzavřením smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí VVN a VN pro rok 2014 se společností ČEZ Prodej, s. r. o., se
sídlem Duhová 1/425, Praha 4, podle předloženého znění. 2) s uzavřením
smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí
(NN) pro rok 2014 se společností ČEZ Prodej, s. r. o., se sídlem Duhová
1/425, Praha 4, podle předloženého znění.
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6. 6. Daleká cesta Kanišky a Arašída – Divadlo
Mimotaurus
6. 6. Mirek Kemel a kapela s Vladimírem Javorským
13. 6. Perníková chaloupka–Teatr
Rajdo
14. 6. Muzikál Postřižiny – Poberounští ochotníci spolu s profesionály

20. a 21. 6. Berounské hradby –
městské slavnosti, přehlídka malých
pivovarů, den hudby, dětský stan,
kavárna
28. 6. Svět podle Fagi– Divadlo Dno
červenec – srpen promenádní
neděle
16. 8. ZÁVODÍ – folk-acoustic-world
music festival
3. 9. The Tap Tap–koncert–Letní kino

RM nesouhlasí s návrhem pana V. B. nájemcem nebytového prostoru
(prodejny květin) v budově čp. 345 na st. 886 v k. ú. Beroun, na započtení
hodnoty opravy oken do nájmu, z důvodu plánované rekonstrukce celého
objektu městem Beroun.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části
pozemku p.č. 1502/8 – ostatní plocha, druh využití zeleň o výměře 51 m2
v k.ú. Beroun, za účelem využití jako zahrada (pozemek je oplocen).
RM souhlasí se zveřejněním záměru projednávat pronájem nebytového
prostoru v budově bez čp/če, na pozemku p. č. 164 – zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 45 m2 v k. ú. Zdejcina za účelem parkování a za minimální cenu ve výši 10 000 Kč/rok.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2014 ze zasedání komise bytové konané
29. 1. 2014.
RM bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města Berouna
včetně stanoviska Komise bytové Rady města Berouna.
RM souhlasí 1) s uzavřením nájemní smlouvy na byt v Talichově ulici 767,
Beroun, o velikosti 43,5 m2, s paní A. V. a panem M. P. na dobu určitou
3 měsíce. 2) s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní
V. K. na dobu určitou o 3 měsíce. 3) s uzavřením dodatku a prodloužením
nájemní smlouvy s paní D. Z. na dobu určitou o 1 rok. 4) s uzavřením
dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní I. T. na dobu určitou
o 3 měsíce za podmínky, že nájemkyně do 31. 3. 2014 písemně požádá
o prodloužení nájemní smlouvy. 5) s uzavřením dodatku a prodloužením
nájemní smlouvy s panem J. H. na dobu určitou o 6 měsíců.6) s uzavřením
dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem P. D. a paní D. D. na
dobu určitou o 6 měsíců. 7) s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní
smlouvy s paní A. J. na dobu určitou o 6 měsíců za podmínky, že nájemkyně
do 31. 3. 2014 písemně požádá o prodloužení nájemní smlouvy.
RM souhlasí s poskytnutím ﬁnančního příspěvku v celkové výši 5 000
Kč z Fondu životního prostředí na činnost záchranné stanice při Českém
svazu ochránců přírody, základní organizace Rokycany, zajišťující mj.
své služby ve správním obvodu města Berouna, podle smlouvy o poskytnutí příspěvku v předloženém znění.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských
zařízení a hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011,
Jitce Kobylkové, se sídlem Kollárova 15, Plzeň-Jižní Předměstí, pro Restauraci U Štiky, Hostímská 20, Beroun-Závodí, dne 9. 3.2014 od 02.00
hod. do 04.00 hod.
RM souhlasí s použitím loga města Beroun Kemp Klubem Praha v AČR,
se sídlem Františka Kotyzy 989, Nové Město, Rokycany, a to v Bulettinu
42. Národního srazu Asociace caravan clubů AČR, který se uskuteční
v termínu 7.–11. 5. 2014 v Berouně.
RM souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku právních
subjektů – příspěvkových organizací ZŠ a MŠ města Beroun za rok 2013
do fondů podle návrhu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a zároveň souhlasí
s převodem ﬁnančních prostředků z rezervního do investičního fondu
uvedených příspěvkových organizací podle předložených žádostí.
RM schvaluje poskytnutí jednorázového peněžitého daru ve výši 5 000 Kč
jako ocenění práce v roce 2013 předsedům komisí Rady města Beroun
paní Pavle Červenkové – předsedkyni Komise bytové a Mgr. Luďkovi Trejbalovi – předsedovi Komise pro výchovu a vzdělávání – školská komise.
RM 1) bere na vědomí rezignaci Dr. Viktora Korčeka a Jiřího Kreissla na
členství v komisi pro kulturu a kulturní dotace RM a Mgr. Lukáše Horáka
na členství v komisi životního prostředí RM. 2) jmenuje: a) Andreu Borovskou, členkou komise pro kulturu a kulturní dotace RM, b) Alžbětu Táborskou, členkou komise zdravotní a sociálních věcí RM, c) Mgr. Vladimíra
Lysenka, členem komise životního prostředí RM a také jejím místopředsedou, d) Josefa Miltnera, členem komise životního prostředí RM.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se
bude konat ve středu dne 5. března 2014 od 17.00 hod., ve velké zasedací
místnosti radnice, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum.
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Nominujte osobnosti na Cenu města Berouna
V

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.

Návrhy na udělení Ceny města
Berouna mohou podávat nejen jednotlivci, ale také orgány města či
členové zastupitelstva, stejně jako
politické strany, občanská sdružení
a hnutí či společenské organizace,
které ve městě působí minimálně
tři roky. Nominace je možné adresovat na oddělení kultury a vnějších
vztahů na e-mail: kultura1@muberoun.cz nebo stačí vyplnit formulář
na webu města, v záložce
Kultura/Cena města Berouna.
O udělení ceny pak rozhoduje

V sále pojišťovny zazní Krylovy písně

P

ísně Karla Kryla budou znít
v podání čtyř mladých umělců
v Berouně 30. dubna. Jedinečný
koncert se koná od 19 hodin v sále
České pojišťovny. Vstupenky za 100
korun budou v předprodeji v Městském informačním centru.
Salome – pásmo písní Karla
Kryla je původní a unikátní projekt
pěti mladých umělců, kteří osobi-

tým a vytříbeným způsobem navazují na vynikající hudební potenciál
písní Karla Kryla. Autorské úpravy
vybraných Krylových písní pro
zpěv, harfu, klarinet a kytaru provedl Michal Vejskal. V roli účinkujících se představí Pavel Batěk –
zpěv, Barbora Plachá – harfa,
Tomáš Kůgel – klarinet, Petr Šťastný – kytara. n

zastupitelstvo města hlasováním
na návrh rady. Ceny budou následně předány na slavnostním večeru,
který se u příležitosti výročí vzniku
ČSR uskuteční v říjnu.

Vůbec prvními laureáty se loni
stali Vladimír Izbický, organizátor
vyhlášených Hrnčířských trhů,
a smíšený pěvecký sbor Slavoš.
n

Výrobce desek podpořil festival

L

oděnická společnost GZ Media
je největším výrobcem hudebních nosičů v ČR ahlavně největším
světovým výrobcem gramofonových desek s roční produkcí více
než 10 milionů kusů. A tak není
divu, že její vedení se zájmem sleduje kulturní dění v Berouně aokolí. „Proto jsme se rozhodli podpořit
letošní XXXII. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův
Beroun,“ napsal Zdeněk Vořechovský z GZ Media, a.s.
Jsme si jisti, že většina obyvatel
berounského okresu naší ﬁrmu
dobře zná. Pracuje v ní více než
1500 zaměstnanců – jsme největším zaměstnavatelem na Berounsku. Přibližně 2/3 z nich bydlí a žijí
právě v Berouně a jeho okolí. Naše
ﬁrma má více než 60letou historii
a v současné době se zabývá polygraﬁckou produkcí, lisováním
nosičů (jak digitálních, tak analo-

gových) a konečně balením, kompletací a distribucí našich produktů svým zákazníkům do 42 zemí
světa.
Abychom mohli naše další
rozvojové plány do budoucna
úspěšně realizovat, potřebujeme
k tomu opravdu kvaliﬁkované
a odborně zdatné zaměstnance
hlavně technických oborů. Otevřené dveře našeho personálního
odboru má jistě dobrý nástrojař,
konstruktér, elektromechanik,
seřizovač, tiskař a knihař. Potřebujeme vysokoškoláky – absolventy technických škol a univerzit,
a také anglicky mluvící specialisty
pro péči o zákazníky do našeho
obchodního úseku.
Přejeme si, aby se XXXII. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun vydařil a doufáme, že se spojení našeho jména
s ním stane pěknou tradicí. n

Autoři pokřtí knihu
Slavnostní křest knihy dětské
poezie BAF berounských autorů
Marka Kubáska s ilustracemi Jana
Patáka se koná 8. dubna od 18.00
v kavárně Jiná káva. Současně
proběhne i vernisáž výstavy ilu-

strací J. Patáka. V průběhu akce
si bude možné knihu zakoupit za
zvýhodněnou cenu. Publikace
obsahuje na tři desítky krátkých
básniček doplněných stejným
množstvím barevných ilustrací.

Český Paganini rozplakal i tygra
Z

atímco loňský rok byl v Berouně oslavován jako Rok Václava
Talicha, rok 2014 je Rokem české
hudby. Tomuto tématu se věnuje
i seriál Rudolfa Kadeřábka. Dnes
připomíná českého houslového
virtuosa Josefa Slavíka, který
strávil dětství v nedalekých Hořovicích.
V Jincích poblíž hospody Na
Čardě je na štítě přízemního domku
pamětní deska se sdělením, že se
pod zdejší střechou 26. března
1806 narodil český houslový virtuos
Josef Slavík. V Hořovicích v muzeu
je několik artefaktů upomínajících
na něj, ve městě pomník s bustou,
pamětní deska na škole.
Dá se předpokládat, že Josef
Slavík v mládí při své popularitě
pobláznil hlavu každé hezké holce

www.mesto-beroun.cz

doma i v cizině, kdekoliv koncertoval. Jemu ale žádná. Na ženy to on
nebyl. Podepsala se na něm asi
tvrdá výchova z domova, nejspíš
rovněž neuspěl na první pokus u té,
o kterou usiloval. Možná mu stačilo
vzrušující opojení z kariéry. To
jeho souputník,
přítel a současně
rival Ital Niccolo
Paganini (1782
až 1840), dobrodruh, romantik,
labužník lásky, byl na ženy jiný kos.
Že by opravdu rival? Pokud šlo o hru
na housle, nejspíš si nebyl vedle
českého Slavíka jistý, jak se říká,v
kramﬂecích. Vždyť to hned vzdal,
když mu náš krajan nabídnul, ať
spolu zahrají koncert ﬁs moll pro

dvoje housle a orchestr, což byla
specialita mladičkého Čecha. O tom
vím víc od prof. Jana Schneeweise,
hudebního historika i výkonného
umělce. Byla radost ho poslouchat,
když se rozpovídal o Slavíkovi a jeho
krátkém životě.
Zemřel v pouhých 27 letech.
Chopin o něm
napsal: „Jeden ze
zdejších umělců,
ze kterého mám
radost a s nímž
jsem důvěrný. Je to Paganini, ale
omládlý. Vezme posluchačům řeč
a káže lidem plakat, ba co víc, plakat i tygrům.“ Podle prof. J. Schneeweise na nás působí Slavíkův
koncert ﬁs moll svěžestí, energickým nebo hravým tempem či

ušlechtile nesenou kantilénou. Byl
to právě profesor Schneeweis, který
měl zásluhu na převozu Slavíkových ostatků z Pešti, kde zemřel, na
pražský Slavín.
Je na místě ještě připomenout,
že J. Slavík zemřel v metropoli tehdejších Uher 30. května 1833, 10
dnů po té, kdy sem přicestoval
nachlazený z Vídně. Bylo a je krásným projevem obdivu a uznání českému houslistovi, jestliže se čeští
koncertní mistři dalších generací
snažili a snaží oživit Slavíkovu
památku zařazováním byť jen části
dochovaného houslového koncertu fis – mol (1823). Prof. J. Pixi, jiný
expert na Slavíkovo dílo, o něm
prohlásil, že je to nesmysl, který
nikdo nezahraje. Rudolf Kadeřábek. n
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Kulturní přehled (nejen na) DUBEN
První květnový víkend patří Koláče-festu

N

ejen lidovou muziku z mnoha
koutů České republiky, ale
i krajové tradiční pečivo představí
květnový Koláče-fest. V rámci XV.
ročníku Poberounského folklorního festivalu, který v květnu hostí
několik obcí na Berounsku, se na
berounském náměstí Joachima
Barranda koná v režii MKC Beroun
3. a 4. května.
Zahájen bude slavnostním průvodem, v jehož čele půjdou děti
s májkou, dechovka Hajanka a další
účastníci festivalu. Průvod vyjde ve
13.40 od kruhového objezdu a přes
Husovo náměstí dojde Českou ulicí
k pódiu na náměstí J. Barranda.
Následně předá starostka právo
k pořádání májů a tím bude zahájen
odpolední blok vystoupení jednotlivých souborů.
Muziku bude na pódiu střídat
netradiční koláčové klání. Soutěžit
se bude například v pojídáníkoláčů. „Součástí programu bude i přehlídka pečiva ze všech známých
oblastí, které jsou koláči nebo
jiným pečivem proslavené.
Návštěvníci budou mít možnost
koláče nejen ochutnat, ale současně si je i zakoupit,“ uvedl jeden ze
spolupořadatelů akce Miloslav
Frýdl. Na přehlídce by tak měly být
k mání vyhlášené chodské či slovácké koláče, valašské frgály, proslavené ušaté koláče z Doudleb,
oboustranné berounské koláče, ale
i jihočeské zelňáky a další.

Sobota 3. 5.
13.00 – TŘEHUSK, staropražské písně na náměstí J. Barranda
13.40 – Krojovaný průvod vyjde
od kruhového objezdu
14.00 – Předání práva k pořádání
májů, zahájení festivalu
14.10 – Vystoupení dětí z Duhové
školky, Beroun-Hlinky
14.30 – Děti ze ZŠ Závodí
První koláčový vstup
14.55 – DOUDLEBAN, Doudleby
15.15 – HÁJENKA, krojovaná
dechovka z Domažlic
Druhý koláčový vstup
16.15 – POSTŘEKOVSKÝ
NÁRODOPISNÝ SOUBOR
16.50 – DOUDLEBAN, Doudleby
Třetí koláčový vstup

a vyhodnocení autorek
nejlepších koláčů
17.30 – KRUŠPÁNEK + VALAŠSKÁ
CIMBÁLOVKA
Neděle 4. 5.
10.00 – KOLÍČEK, Zbraslav
10.30 – BONBON, Beroun
11.00 – MŠ POD HOMOLKOU
11.20 – KRKONOŠSKÝ HORAL,
Vrchlabí
12.00 – KAMÝČEK, Kamýk nad
Vltavou
12.30 – KLÍČEK, Řevnice
12.55 – Kvítko, Mníšek pod Brdy
13.15 – MLADÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA, Strakonice
13.55 – KÁCENÍ MÁJE, hraje
Mladá dudácká muzika

Upečte nejlepší koláč a vyhrajete kávovar
Májové oslavy na náměstí J. Barranda zpestří netradiční kulinářská
soutěž o nejlepší koláč pro místní kuchařky či kuchaře. Zapojit
se může každý. Stačí přinést členům odborné poroty domácí
výtvor, členové poroty pak určí vítěze. Na něj čeká atraktivní odměna – kávovar. Drobnou cenu získají všichni účastníci soutěže.

Krátce
Veletrh ukáže, kde ušetřit
Venkovský veletrh bude
poprvé hostit Kemp Beroun.
Třídenní akce se uskuteční
o prvním květnovém víkendu
2.–4. 5. Veletrh, jehož
tématem jsou úspory,
představí rady, tipy a inspiraci
pro dům i zahradu, připraven
je i doprovodný program.
Během něj vystoupí Michal
David revival, berounská
country kapela Farmáři
i dechovka Domažličanka.
Více informací najdete na
www.venkovskeveletrhy.cz
Kniha přináší zajímavosti
z Talichova života
Křest dalších z reminiscencí
Rudolfa Kadeřábka
nazvaných Talich a ti druzí se
uskuteční v sobotu 3. května.
Jako doprovodná akce
Mezinárodního hudebního
festivalu Talichův Beroun
začne v 10 hodin v atriu
berounské radnice. Kniha
z vydavatelství Machart
navazuje na předchozí
regionálně zaměřené tituly
autora, který ji zařadil do
kulturního projektu Rok
české hudby a získal na ni
kulturní dotaci od města.
Kniha přináší souhrn
zajímavých příběhů,
vzpomínek a celou řadu
dosud nepublikovaných
archivních materiálů ze
života věhlasného českého
dirigenta.

Ostatní akce
1.

Vítání jara v Geoparku Barrandien

5.

Tanec s bubny Jana Čambala

ÚT

10.00

SO

Geopark Barrandien
Studio YOGAWAY

9.–10. Dětský bleší trh
ST

12

8.00–16.00 berounská fara, Seydlovo nám.

Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
SO

13.00

DDM Beroun – Hlinky

Za moderní architekturou města Berouna
18.
PÁ 17.00
Muzeum Českého krasu
18.–19.

Mezinárodní den památek a historických sídel
PÁ,SO

Muzeum Českého krasu

19. Fichtl Cup Tetín 2014
SO

12.30

Tetín

23. Den knihy a autorského práva
ST

14.00

Muzeum Českého krasu

Soboty na dětském
26.

SO

Květinový ples
SO

27.

8.30–11.30 Městská knihovna Beroun
20.00

Zdice

Geologická exkurze do Prokopského údolí
NE

www.mesto-beroun.cz

Muzeum Českého krasu

Expozice barrandienských hornin. V 10.00 a 14.00 proběhnou komentované
prohlídky s Mgr. Š. Rakem a RNDr. P. Přidalovou.
Jarní cyklus kolového tance s prvky integrity, samohláskový zpěv a další.
Více informací na www.yogaway.cz
Dětské oblečení, obuv, sportovní potřeby, hračky, knížky a oblečení pro nastávající
maminky. Pořádá Křesťanský klub Beroun.
Téma: Velikonoční zajíc. Nutné objednání na tel.: 774 950 671, 732 223 844,
774 950 559 do 10. 3. 2014. Cena za výrobek je 50 Kč.
Exkurzi zahájíme na náměstí u muzea, další zastavení budou obchodní dům
Máj, KB, obchodní dům Baťa. www.muzeum-beroun.cz
Exkurze po moderní architektuře (18. 4.) i dopolední program, při kterém se
bude z Lega stavět průčelí Jenštejnského i Salátovského domu (19. 4.).
1. závod Fichtl Cupu Tetín 2014 se jede v sobotu 19. 4. 2014 v Modrém lomu
Tetín. Start závodu je ve 12.30 hod.
Přijďte se společně s námi začíst do knihy Obrázky z minula. Odhalíte mnoho
berounských historek, pověstí, poznáte i důležité osobnosti.
Tradiční soboty na dětském v Městské knihovně Beroun.
Moderuje R. Chvátalová, hraje taneční orchestr Karavel, v průběhu večera
ukázky všech společenských tanců. Vstupenky KS Zdice.
Sraz na vlakovém nádraží Smíchov, odjezd vlakem v 9.31 do zastávky PrahaHolyně. Informace nawww.muzeum-beroun.cz
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Městské kino Beroun

Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun@iol.cz, www.kinoberoun.cz n Rezervace elektronicky na www.tickets-online.cz n Pokud chcete dostávat každý den zdarma
krátkou SMS o programu kina, zaregistrujte se na tel. čísle 774 905 223 n přístupnost, české titulky, ART kino, ﬁlmový klub, dokument, ☺ představení pro děti
den

1.

ÚT

2.

ST

3.

ČT

4.

PÁ

5.

6.

SO

NE

7.

PO

8.

ÚT

9.

ST

10.

ČT

11.
12.

PÁ
SO

13.

NE

14.

PO

15.

ÚT

16.

ST

17.

ČT

18.

PÁ

19.

SO

20.

NE

21.

PO

22.
23.

ÚT
ST

24.

ČT

25.
28.

PÁ
PO

začátek

název

17.30
20.00
17.30
20.00
15.30
18.30
18.30
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
13.45
18.30
17.30
20.00
13.45
18.30
15.30
17.30
20.00
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
18.30
18.30
17.30
20.00
13.45
18.30
15.30
18.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
17.30
20.00
15.30
18.30
20.00

10 pravidel jak sbalit holku
Přežijí jen milenci
Přežijí jen milenci
Ona
Babovřesky 2
Koleje osudu
Captain America: Návrat prvního Avengera
Zvonilka a piráti
Captain America: Návrat prvního Avengera
Ona
Kráska a zvíře
Ona
Captain America: Návrat prvního Avengera
Šmoulové 2
Pompeje
Pompeje
Borgman
Šmoulové 2
Ona
Vampire Academy
Pojedeme k moři
Captain America: Návrat prvního Avengera
Pojedeme k moři
Vášeň mezi řádky
Rio 2
Pojedeme k moři
Přežijí jen milenci
Rio 2
300: Vzestup říše
10 pravidel jak sbalit holku
300: Vzestup říše
Yves Saint Laurent
Šmoulové 2
Ona
Pompeje
Transcendence
Zimní příběh
Transcendence
Lego příběh
Transcendence
Krásno
Rio 2
Pojedeme k moři
Transcendence
Rio 2
Transcendence
Detektiv Down
3 dny na zabití
Yves Saint Laurent
The Amazing Spider / 3D
Dvojník
Šmoulové 2

15.30

13.45

čas

ČR
DE
DE
USA
ČR
VB
USA
USA
USA
USA
FR
USA
USA
USA
USA
USA
NL
USA
USA
USA
ČR
USA
ČR
VB
USA
ČR
DE
USA
USA
ČR
USA
FR
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
USA
ČR
USA
ČR
USA
USA
USA
NOR
USA
FR
USA
USA
USA

120
120
120
126
110
116
128
78
128
126
112
126
128
105
105
105
113
105
126
105
90
128
90
111
110
90
120
110
102
120
102
106
105
126
105
120
118
120
100
120
119
110
90
120
110
120
100
113
106
120
114
105

popis

Je chytrý minoň a bezhlavě se zamiluje.
Staletý žijící upír je zklamán jednáním lidstva, léčí stará láska.
Staletý žijící upír je zklamán jednáním lidstva, léčí stará láska.
Sci-ﬁ příběh o lásce a přátelství.
Komedie Zdeňka Trošky.
C. Firth v životopisném příběhu o lásce, odvaze a velké touze.
Dobrodružné sci-ﬁ: pavučiny intrik ohrožují svět.
Dobrodružství o víle a modrém kouzelném prášku.
Dobrodružné sci-ﬁ: pavučiny intrik ohrožují svět.
Sci-ﬁ příběh o lásce a přátelství.
Dobrodružný thriller podle známé pohádky.
Sci-ﬁ příběh o lásce a přátelství.
Dobrodružné sci-ﬁ: pavučiny intrik ohrožují svět.
Animovaná komedie o nezbedných stvořeních a čarodějovi.
Dobrodružný příběh statečného gladiátora.
Dobrodružný příběh statečného gladiátora.
Drsný příběh s černým humorem. Thriller.
Animovaná komedie o nezbedných stvořeních a čarodějovi.
Sci-ﬁ příběh o lásce a přátelství.
Napůl člověk a napůl vampýr. A je strážce Morojů.
Nová česká komedie, je režijním debutem Jiřího Mádla.
Dobrodružné sci-ﬁ: pavučiny intrik ohrožují svět.
Nová česká komedie, je režijním debutem Jiřího Mádla.
Ch. Dickense představujeme jako starosvětského Angličana.
Animovaná komedie o vzácných papoušcích.
Nová česká komedie, je režijním debutem Jiřího Mádla.
Staletý žijící upír je zklamán jednáním lidstva, léčí stará láska.
Animovaná komedie o vzácných papoušcích.
Epická sága podle komiksového románu.
Je chytrý mimoň a bezhlavě se zamiluje.
Epická sága podle komiksového románu.
Životopisný příběh mladého muže, který jde za svými sny.
Animovaná komedie o nezbedných stvořeních a čarodějovi.
Sci-ﬁ příběh o lásce a přátelství.
Dobrodružný příběh statečného gladiátora.
Johnny Depp v hlavní roli akčního sci-ﬁ.
V mýtickém prostředí se setká dobro a zlo.
Johnny Depp v hlavní roli akčního sci-ﬁ.
Filmový příběh postavený celý z kostiček známé stavebnice.
Johnny Depp v hlavní roli akčního sci-ﬁ.
Česká krimikomedie režiséra Ondřeje Sokola.
Animovaná komedie o vzácných papoušcích.
Nová česká komedie, je režijním debutem Jiřího Mádla.
Johnny Depp v hlavní roli akčního sci-ﬁ.
Animovaná komedie o vzácných papoušcích.
Johnny Depp v hlavní roli akčního sci-ﬁ.
Černá komedie: vzrušující a dojemný příběh.
Kevin Costner v napínavém thrilleru.
Životopisný příběh mladého muže, který jde za svými sny.
Pavoučí hrdina chrání město před padouchy.
Mysteriózní thriller z natáčení ﬁlmu o upírech.
Animovaná komedie o nezbedných stvořeních a čarodějovi.
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V době uzávěrky Radničního listu byla známa pouze představení do 28. dubna. Aktuální program najdete na webu kina a na webu města. Na webu je možné se rovněž
přihlásit k odběru pravidelného kulturního přehledu.

Pro seniory
2.

Procvičování kognitivních funkcí

9.

Výroba velikonočních dekorací

23.

Křížem krážem po České republice

ST
ST
ST

10.30–11.30 Stacionář sv. Anežky České
13.30–15.00 Stacionář sv. Anežky České
10.30–11.30 Stacionář sv. Anežky České

každý Posezení u šálku dobrého čaje či kávy
pátek PÁ
13.30–15.00 Stacionář sv. Anežky České

Paměť, soustředěnost, řeč – slovní zásoba, logické myšlení a další. Koná se
také 16. 4.
Výroba velikonočních dekorací.
Křížem krážem po České republice: Královéhradecký kraj.
Každý pátek od 13.30 do 15.00 se koná posezení u šálku dobrého čaje či kávy.

Dům Charity, Cajthamlova 169, Beroun. Akce jsou pro seniory ve Stacionáři sv. Anežky České zdarma. Potvrďte účast telefonicky na tel. čísle
606 639 627, kapacita je omezená.

www.mesto-beroun.cz
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Divadlo
9.
12.

Rozpaky zubaře S. Nováka
ST

20.00

Kavárna Jiná káva

Kufřík
SO

10.00

Sál České pojišťovny

Pan Kaplan má třídu rád
15

ÚT

Sál gymnázia J. Barranda

Na stojáka
ÚT

26.

19.00
20.00

Sál České pojišťovny

Na správné adrese
SO

20.00

KC Koněprusy

Divadelní představení v režii kladenského souboru V.A.D.
Theatre Fortissimo – Kufřík (klauniáda pro děti i rodiče).
Představení v podání nové generace herců, která vyrůstá na gymnáziu stejně
tak jako ta původní.
Richard Nedvěd, Petr Vydra, Arnošt Frauenberg. Vstupenky v MIC Beroun.
Úspěšná komedie Marka Camolettiho v podání divadelního sdružení Herci
první generace. www.koneprusy.cz/kc

Hudba
5.

Country večer

6.

Gwyn Ashton trio

SO
NE

Restaurace Eldorádo
20.00

Pivovar Berounský medvěd

11.

Mateřská.com

12.

Fleret

22.

Ivana Pokorná a Petr Přibyl

23.

Bran

24.

Karolína Kamberská

duben

Hudební večery U Štiky

PÁ
SO
ÚT
ST
ČT

20.00
20.00
19.00
20.00
20.00

PÁ,SO 20.00

Kavárna Jiná káva
Pivovar Berounský medvěd

Zahrají kapely: Farmáři, New Rebels, Rudolﬁnum.
Gwyn Ashton Trio – australsko-britský bluesrock zeppelinovského střihu.
Mateřská.com je nejnovějším projektem zpěvaček Báry a Léňy, které dobře
znáte z vokální skupiny Yellow Sisters.
Dvorní kapela Valašského království v plné sestavě.

ZUŠ V. Talicha

Koncert pořádá Kruh přátel hudby Beroun. Informace a přihlášky na 311 621
920 nebo 606 823 648.

Sál České pojišťovny

Hudba keltské Bretaně. Profesionální pojetí hudby vycházející ze starých bretaňských lidových motivů, dávných tanců a zpěvů moře.

Kavárna Jiná káva
Restaurace U Štiky

Výhradní autorka písní Sester Steinových a sólových desek Hořkosladce
a Říkadla a křikadla. Informace na www.jinakava.cz
Mejdan – živá hudba 4. a 18. 4; DJ Stenny – disco 5. a 19. 4.; Duo Melody –
živá hudba 11. a 25. 4.; DJ Pupík – disco 12. a 26. 4. Vždy od 20:00.

Přednášky a besedy
3.

V kůži vlka po stopách Čingischána

4.

Vznik a vývoj turistiky III.

ČT
PÁ

19.00
19.00

Kavárna Jiná káva
Vinotéka Tetín Víno Hruška

9.

Uganda – těžký život v přírodním ráji

12.

Spoření a investice pro 21. století…

ST
SO

17.30
17.30

Městská knihovna Beroun
Městská knihovna Beroun

Bible – kde se vzala?
14.
PO 17.30
Městská knihovna Beroun
15.

Jarní bylinky a očistné kúry
ÚT

18.00–19.30 Klub zdraví a dobré pohody

Stavba Jenštejnského domu (projekt z Lega)
19.
SO 16.00
Muzeum Českého krasu

Cestopisné promítání: na koni z Mongolska přes Střední Asii až do Evropy ve
3hodinovém ﬁlmovém pásmu.
Přednáška z cyklu „Sport a historie“ od pana doktora Kašpara.
Povídání V. Karasové o cestě do Ugandy spojené s promítáním fotek a s možností
ochutnat kávu, čaj či oříšky.
… aneb Skončeme s ﬁnanční pologramotností. Přednáška Jiřího Chmelaře vám
poradí, jak nakládat s ﬁnancemi.
Velikonoční přednáška spojená s besedou, pořádaná Církví bratrskou v Berouně.
K tématu se vyjádří Pavel Paluchnik.
Vede MUDr. Jana Krynská. Klub zdraví a dobré pohody Beroun – Závodí, Tylova
273/8.
Ing. arch. P. Šimr seznámí s programem Lego Designer, ve kterém je možné
navrhnout virtuální model z knihovních prvků.

Výstavy
1.

Je to jen legrace

2.

Jarní výstava šikovných ručiček

ÚT
ST

Městská knihovna Beroun

8.30–17.00 Městská knihovna Beroun

studentů 1. ročníku Katedry fotograﬁe
3. Fotograﬁe
ČT 16.00
Výstavní síň J. Jeníčka
8.
26.

Ilustrace Jana Patáka
ÚT

18.00

Kavárna Jiná káva

Berounští fotorici 2014
SO

16.00

Muzeum Českého krasu

28. Berounské fotojezinky 2014

Výstava berounské výtvarnice Jitky Langmeierové bude k vidění ve vestibulu
knihovny po celý měsíc duben.
Jednodenní výstava všech tvořivců a kreativců, kteří mají možnost předvést svoje
výtvory stejným nadšencům i široké veřejnosti.
Výstava fotograﬁí studentů 1. ročníku Katedry fotograﬁe pod vedením doc. Jaroslava
Bárty. Výstava potrvá do 4. 5. 2014.
Vernisáž výstavy ilustrací J. Patáka + křest dětské knížky místních autorů M. Kubáska
a J. Patáka. Kniha BAF – dětské veršíky a ilustrace.
76 černobílých i barevných fotograﬁí představí ve výstavní síni Konírna 17 členů
volného fotograﬁckého sdružení Berounští fotorici. Potrvá do 31. 5. 2014
Výstava fotograﬁí A. Šustrové, I. Bucharové, J. Skořepové-Daňkové a M. Sochorové-Dandové. Otevřeno Po–Pá 10–12 a 13–17, So 9–12.

PO 17.30
Holandský dům
Pokračující výstavy: Dvanáct (MGB do14. 3.), Svět barevných kostek (MČK do 16. 5.), Jiří Semrád – Norsko (KC Koněprusy do 30. 4.), Obrazy (MGB do 11. 4.)
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11

Dárkové tašky šije pro město charita
V

kusné a navíc i praktické dárky
s motivy Berouna budou brzy
k dostání v Městském informačním
centru, případně na vybraných
akcích pořádaných či spolupořádaných městem. Město si jejich výrobu
objednalo upracovnic šicí dílny Farní
charity Beroun. Tím současně podpořilo smysluplný projekt, který

VÝROČÍ
Klub přátel výtvarného umění
v Berouně si letos připomíná
40. výročí založení. V rámci
oslav pořádá v Holandském
domě výstavu Almanach.
Otevřena je do 18. 4. od 10
do 12 a od 13 do 16 hodin.
Doplní ji přednášky, které
začínají vždy v 16.00.
1. 4. Promítání ﬁlmu Jak jsem
ho znal, který připomene
PhDr. Jaroslava Hlaváčka.
2. 4. Návštěva Miroslava
Papíka
3. 4. Česká graﬁka 20. století
s ukázkami graﬁky
(J. Zíma).
4. 4. Malíři skupiny Máj –
Karel Vysušil a Vlastimil
Beneš (J. Zíma).
7. 4. 130 let Národního
divadla v Praze (J. Zíma).
8. 4. Toskánsko na kolech
(J. Zíma).
9. 4. Václav Špála a Rudolf
Kremlička (J. Zíma).
10. 4. Olbram Zoubek
s fotodokumentací
z výstavy (J. Zíma).
11. 4. Chrám sv. Víta. Pásmo
fotograﬁí (J. Zíma).
Derniéra výstavy.
17. 4. Alfons Mucha a ti druzí.
Ukázka plakátů
(Antonín Janda).

ré dílna šije, jdou malé dárkové taštičky vždy nejvíc na odbyt,“ říká
mistrová dílny Jana Včeličková, která
poté navrhla několik variant tašek
a dárkových předmětů na přání města. Dílna funguje dva roky a dnes v ní
kromě paní Včeličkové našly zamě-

pomáhá dlouhodobě nezaměstnaným či jinak znevýhodněným občanům. V šicí dílně vznikají dárkové
tašky ve třech rozměrech. Vyrobeny
jsou zrežného plátna aozdobeny jednoduchými motivy Pražské brány.
Kromě tašek ušijí v dílně také prostírání, chňapky či medvídky. Šicí dílna
sídlí v Domě Charity na berounské
Zavadilce. Je vybavena zařízením na
šití výrobků z látek, opravy oděvů,
na žehlení a mandlování prádla.
Nápad podpořit projekt Šicí dílny Farní charity Beroun vznikl již
vroce 2012, kdy se vrámci plánování
sociálních služeb našeho města hovořilo o možnostech podpory sociálního podnikání azadávání společensky
zodpovědných zakázek. V této době
šicí dílna vznikala a myšlenka podpory tohoto projektu, ať už ze strany
města či jiného zadavatele, začala
dostávat konkrétnější podobu. To přivítali apodpořili místostarosta města
Ivan Kůs a vedoucí oddělení kultury
avnějších vztahů Marcela Bergerová.
K prvnímu předběžnému jednání
došlo na vánočním jarmarku, který
již tradičně organizuje město Beroun
společně s poskytovateli sociálních
služeb a dalšími subjekty, nabízejícími na území města své služby.
„Poptávka města nás velice
potěšila. Z drobných předmětů, kte-

SAMAYA, ALTERNATIVNÍ CENTRUM PRO SETKÁVÁNÍ
Palackého 96, Beroun-centrum, www.samaya.cz, tel.: 605 583 469,
777 079 118
n Pravidelné cvičení jógy i specializované jógové semináře, počítačové
kurzy pro ženy, Virtuální univerzita 3.věku (VU3V) pro seniory a mnohem
více.
n FILMY JEDEN SVĚT – zemřít ukamenováním (Írán, 73 min) – 4. 4. od
19.00.
n EXCEL PRO POKROČILÉ – 3 semináře (podmíněné formátování, grafy,
kontingenční tabulky) – 6. 4. od 8.30–15.30.
n VU3V – závěrečná přednáška 1. semestru – 7. 4., 9.15–10.45 (jen pro
přihlášené).
n UDĚLÁM SI WEBOVKY SAMA – 13. 4., 8.30–12.00.
n MOHENDŽODÁRO – tantra jóga pro ženy – 19. 4. od 14.00, zkrášlující
a omlazující cvičení.
n RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN – 22. 4., 29. 4., od 18.45 (přihlášky
do 7. 4. 2014!) –7 setkání věnovaných respektující výchově a přístupu
k dětem i dospělým.
n MANTROVNÍCI – 25. 4. od 18.00, zpívání mantry za doprovodu kytar
a dalších nástrojů.
n SEBEOBRANA PRO ŽENY – 26. 4., 15–18 h (ve spolupráci s Krav Maga
Kapap).
n DUCHOVNÍ ZPÍVÁNÍ – každé úterý od 20.00, hlasová improvizace.
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stnání 3 ženy, kterým se po mateřské
dovolené dlouho nedařilo dostat
zpět na trh práce. Farní charita by
ráda brzy přijala další zaměstnance
do šicí dílny a nově zařizuje provoz
prádelny, která by se měla v létě otvírat. n

Kam se sletí čarodějnice

P

oslední dubnový den se budou
v Berouně tradičně slavit čarodějnice. Slet čarodějnic se již pravidelně koná na Městské hoře.
Pořádá jej berounský Dům dětí
a mládeže od 9 do 12 hodin. Děti

čeká kouzelná cesta plná čarodějnic a úkolů s odměnou na konci.
Poplatek na dítě činí 20 Kč.
Pálení čarodějnic pořádá
poslední dubnový den od 14.00
také Domov seniorů TGM.

Pietní akt u příležitosti 113. výročí narození operní pěvkyně Marty
Krásové inicioval berounský místostarosta Ivan Kůs. U hrobu významné
operní pěvkyně ve Vráži u Berouna se kromě zástupců Berouna a Vráže
sešli i pamětníci. Například bývalá hospodyně v domě Krásových, ale
také Beno Blachut, dramaturg Opery ND a vnuk slavného pěvce.

Dílny pro tvořivé
3.

Enkaustika I. – malba voskem

4.

Pleteme z pedigu I. – začátečníci

5.

Jarní věnce

9.

Decoupage – velikonoční květináč

10.

Šitý šperk – náramek z twinu

11.

3. šperky z drátu a korálků

12.

Pohádkové víly z ovčího rouna

14.

Rychlá kaleba a letní taška

16.

Dětská dílna – závěs s motýly

24.

Základy síťování

ČT
PÁ
SO
ST
ČT
PÁ
SO
PO
ST
ČT

15.30
15.30
9.00
17.00
15.30
17.00
9.00
15.30
16.00
15.30

U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní

Fusing – spékané sklo
25.

PÁ

15.30

U Bílé paní

Textilní dílna – indická razítka
PÁ

19.00

U Bílé paní

26. Leptané a broušené sklo
SO

9.00

U Bílé paní
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Co doplní cyklostezky? Hlasujte pro svého favorita
O

riginální lavičky, rozcestníky či
jiný dřevěný mobiliář doplní
ještě v letošním roce cyklostezku
vedoucí z Berouna ve směru do
Srbska a na Hýskov, a to díky originálnímu projektu studentů architektury Nezevli jen tak, udělej
zevlítko. O tom, co konkrétně na
cyklostezce přibude, můžete roz-

hodnout i vy. Hlasovat můžete až
do 20. května pro některý z návrhů,
které najdete na webové stránce
www.nezevli.cz.
Záštitu nad projektem převzala
starostka města Šárka Endrlová,
která ocenila nápad i iniciativu
studentů. „Nápad je originální
a smysluplný,“ uvedla Šárka Endr-

lová s tím, že také město Beroun
podpořilo projekt v rámci kulturních dotací částkou 43 200 korun.
V dnešním vydání představujeme první polovinu z celkem
čtrnácti návrhů, které se ucházejí
o vaši přízeň a hlas. Máte tak možnost vybrat ty, které budou nakonec
vyrobeny samotnými studenty.

Během dubna můžete hlasovat také
v Městské knihovně Beroun, kde
bude probíhat výstava všech 14
návrhů.
Výzva –Počet realizovaných projektů záleží na množství palet, které se nám podaří
zajistit. Pokud máte nějaké nepotřebné
dřevěné palety, kontaktujte organizátory
na e-mailu: zevlitka@gmail.com

5) Přezouvací lavička – lavička se dvěma koši
k přezouvání na začátku cyklostezky

1. Randíto (Daniel Domín, Karolína Kripnerová, 3. Sezení pro výletníky – robustní konstrukce
pro sezení klasické i na opěradle
Ondřej Hamršmíd) – místo intimní i otevřené,
k odpočinku i zážitku
6. Lavička jako hrací stolek – lavička, počitadlo,
hra i tabule zároveň
7. Svačidlo
s výhledem –
závětří
s posezením
a s koši pro
dva, kteří
třídí odpad
2. Stojan na kola s lavičkou – spojení lavičky 4. Uvelebítko – samostatná jednotka či složený
a stojanu na kola
soubor k sezení i jako stojan na kola s košem

„Muzungové“ z Berouna sbírají peníze pro ugandskou nemocnici

V

eřejnou sbírku na výstavbu zdravotnického zařízení v Ugandě
iniciovala Alžběta Táborská z Berouna, která loňské léto strávila vUgandě
jako učitelka. Se svými přáteli založila
občanské sdružení Muzungu for
Uganda. Název je inspirován lugandským slovem „muzungu“, který v překladu znamená běloch. Jejich cílem
je vybrat částku 1 360 000Kč na stavbu nemocnice, která zlepší dostupnost zdravotní péče.
Proč jste se rozhodla odjet do
Afriky?
Toužila jsem po tom už pár let.
Ale až loni jsem si říkala, že je ta
správná konstelace hvězd a hlavně
ucházející ﬁnanční situace. Neměla
jsem zpočátku ponětí, do čeho se
pouštím. Kontaktovala jsem malou
ugandskou organizaci TORU WU,
která se věnuje hlavně komunitní
práci. Dva měsíce jsem učila angličtinu ve vesnici Kikajjo v centrální části Ugandy. Byla to nezapomenutelná
životní zkušenost. Učit malé černouš-
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Číslo účtu: 107-6111230287/0100
www.muzunguforuganda.com
ky bylo přínosné nejen pro mě, ale
věřím, že i pro ně.
Kdy přišlo rozhodnutí založit
sbírku?
Ke konci mého pobytu jsme se
bavili o projektech, které TORU WU
chystá do budoucna. Stavba nemocnice byl v podstatě hotový plán, na
který ale chyběly peníze. Rozhodla
jsem se tedy uspořádat sbírku v České republice. Tamní podmínky jsou
totiž velice drsné jak ve školství, tak
i v každodenním životě. Místní lidé
se potýkají s nedostatkem pitné vody
a strava je většinou velmi jednotvárná. Uspokojivá zdravotní péče se
v Ugandě dostává minimu lidí. Více
než polovina dospělé populace je HIV
pozitivní a řada dětí se s virem již
narodí.
Kdo a jak může přispět?
Přispět mohou ﬁrmy i jednotlivci. Každá desetikoruna se počítá. Při-

spívat je možné na speciálně založený účet nebo osobně do kasičky
umístěné v Hodinářství U Antonína
pod horní bránou.
Co už se podařilo vyřídit?
Máme již koupený pozemek
v distriktu Mpigi v centrální Ugandě,
hotovou projektovou dokumentaci
a od tamních úřadů schválený projekt stavby nemocnice. Nyní jednáme
s ministerstvem zdravotnictví ospoluﬁnancování provozu celého zaří-

zení. Mezitím jsme v ČR založili partnerskou organizaci Muzungu for
Uganda a rozjíždíme veřejnou sbírku.
Jakými dalšími způsoby se
budete snažit získat peníze?
Kromě oslovování lidí aﬁrem se
chystáme náš projekt zviditelnit
v berounském tisku, dále připravujeme přednášky ve školách ipro širší
veřejnost. Zatím máme sbírku naplánovanou do poloviny dubna, ale
počítáme s prodloužením minimálně
do konce května. Vlastní stavba by
měla trvat čtyři až pět měsíců.
Stala jste se také členkou
berounské Komise zdravotnictví
a sociálních věcí. Máte i tam nějaké plány?
V první fázi se budu snažit zorientovat se ve fungování komise
a mých nových povinnostech. Ráda
bych v budoucnu podpořila vznik
služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním postižením, která
v Berouně zatím chybí. n
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Příměstské a letní tábory
Příměstské tábory DDM Beroun
Místo konání: Beroun
Termíny: Modří 30. 6.–4. 7.; Červení 7.–11. 7.; Žlutí 11.–15. 8.
Cena: 1 500 Kč. Tábor je určen pro děti od 6 do 12 let
www.ddmberoun.cz
RC Slunečnice
Termín: vždy od pondělí do pátku od 7.30 do 16.30 hodin. (po
dohodě i v jiném časovém rozsahu) Na děti čeká společná táborová
hra, výlety, hry, soutěže a tvoření.
Příměstský tábor pro děti od 6 do 10 let: 30. 6.–4. 7. Cestování
časem; 28. 7.–1. 8. Angličtina není dřina; 4. 8.–8. 8. Cesta kolem
světa. Cena 1 750 Kč za dítě včetně stravy a pití, sourozenci mají
slevu.
Prázdninová školka pro děti od 3 do 6 let: 7.–11. 7. Indiánskou
stezkou; 14.–18. 7. Z pohádky do pohádky; 21.–25. 7. Včelí medvídci.
Cena: 1 750 Kč za dítě včetně stravy a pití, sourozenci mají slevu.
Přihlášky a podrobné informace na e-mailu: gabina.horna@rcslunecnice.cz, tel.: 739 359 114.
Letní školky s plaváním
Místo konání: Studio Kytka
Termín: 7.–11. 7. a 14.–18. 7
Zaměření: sportovní s plaváním
Letní školka s ježděním na koni
Místo konání: Studio Kytka
Termín: 21.–25. 7.
Zaměření: ježdění na koni, zvířata na statku
Letní školka s keramikou
Místo konání: Studio Kytka
Termín: 18.–22. 8
Zaměření: výtvarné a keramické
Pořadatel těchto tří táborů: Studio Kytka
Kontaktní osoba: Markéta Machková, tel.: 777 452 222
www.studio-kytka.cz, e-mail: kytkama@seznam.cz
Experimenty s Elementy – příměstský tábor
Místo konání: Klub 21, Havlíčkova 8, Beroun
Termín: 30. 6.–4. 7.
Zaměření: Pět elementů, které nás obklopují – oheň, voda, vzduch,
země a dřevo jsou tématem pro objevování.
Harry Potter – příměstský tábor
Místo konání: Klub 21, Havlíčkova 8, Beroun
Termín: 7. 7.–11. 7.
Zaměření: Týden plný kouzel na vás čeká v Bradavické škole čar
a kouzel.
Cesta do pravěku
Místo konání: Klub 21, Havlíčkova 8, Beroun
Termín: 14. 7.–18. 7.
Zaměření: Prozkoumejte s námi, jak se žilo lidem v pravěku, objevujte dinosaury.
Pořadatel: Pro zdraví 21
Piráti z Karibiku
Místo konání: Klub 21, Havlíčkova 8, Beroun
Termín: 21. 7.–25. 7.
Zaměření: Pirátská výprava začíná, pojeďte s námi na pirátskou
plavbu a zachraňte zbloudilou loď.
Cesta kolem světa
Místo konání: Klub 21, Havlíčkova 8, Beroun
Termín: 28. 7.–1. 8.
Zaměření: Pan Fogg měl 80 dní na cestu kolem světa, my ale
budeme rychlejší a zeměkouli obcestujeme za 5 dní, přivítáme
všechny mladé cestovatele.
Stroj času
Místo konání: Klub 21, Havlíčkova 8, Beroun
Termín: 4. 8.–8. 8.
Zaměření: Cestovatelé časem hledají mladé dobrodruhy, kteří se
nebojí ani středověku.
Pořadatel: Pro zdraví 21
Kontaktní osoba: Tereza Kovačovičová, tel.: 777 307 713
www.klub21beroun.cz/tabory,
e-mail: tereza.kovacovicova@gmail.com
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Letní příměstské tábory – Dětský koutek Krteček
Místo konání: Dětský koutek – Krteček, Sadová 731, Beroun, u SD
Plzeňka
Termíny: 30. 6.–4. 7.; 7. 7.–11. 7.; 14. 7.–18. 7.; 21. 7.–25. 7.;
28. 7.–1. 8.; 4. 8.–8. 8.; 11. 8.–15. 8.; 18. 8.–22. 8.; 25. 8.–29. 8.
Zaměření: Putování za pohádkami. Celotáborová hra, která děti přivede do zajímavých míst. Budou plnit různé úkoly rozšiřující zábavnou formou jejich vědomosti.
Pořadatel a kontaktní osoba: Petra Kozderková, tel.: 605 386 101
www.koutek-krtecek.cz, e-mail: petra.patricie@seznam.cz
Příměstský sportovní tábor s angličtinou
Místo konání: Sportovní centrum EDEN BEROUN, Pod Homolkou
1482
Termín: 30. 6.–4. 7.; 7. 7.–11. 7.; 14. 7.–18. 7.; 21. 7.–25. 7.; 28. 7.–
1. 8.; 4. 8.–8. 8.; 11. 8.–15. 8.; 18. 8.–22. 8.; 25. 8.–29. 8. Od pondělí
do pátku 8.00–16.30.
Zaměření: Rozvoj tělesné aktivity, kde děti budou využívat sportovišť
sportovního centra EDEN. Tenis, badminton, beachvolleyball, beachtenis, golf, lukostřelba, crazygolf, odbíjená atd. Rozvíjení znalostí
angličtiny pod vedením zkušených lektorů. Hry, stravování v místní
restauraci. Pro děti ve věku 7 až 15 let.
Pořadatel: Sportovní centrum EDEN BEROUN
Kontaktní osoba: Recepce sportovního centra EDEN,
tel.: 724 774 353, www.sporteden.cz, e-mail: info@sporteden.cz
Paintball English
Místo konání: Prostory JŠ JILL v Berouně a paintballové hřiště u Tetína
Termín: Děti 7–11 let: 14.–18. 7. a 28. 7.–1. 8. Děti 12–14 let:
21.–25. 7. a 18.–22. 8. Mládež 14–18 let: 11.–15. 8.
Zaměření: Intenzivní kurz angličtiny s limitovaným počtem účastníků. Počet hodin intenzivní výuky angličtiny denně – 3. Počet hodin
výuky angličtiny v praxi denně – 3. Děti dostanou výuku anglického
jazyka, která odpovídá půlročnímu kurzu. Výuka je koncipována
tak, abychom se 75 % času věnovali mluvení. Vyzkoušeli jsme několik
sportů a spojení s paintballem jednoznačně zvítězilo. Hodláme děti
motivovat, aby se i mimo paintball snažily k vyšším výkonům v angličtině. Chystáme pro ně teamové práce a soutěže, kde budou moci
po celou dobu kurzu získávat odměnu v podobě želatinových kuliček
na paintball, které využijí v závěrečné bitvě.
Pořadatel: Jazyková škola JILL ve spolupráci s PaintballGame.cz
Kontaktní osoba: Petra Gallová, tel.: 606 193 709
www.jazykovaskolajill.cz, e-mail: petra.gallova@jill.cz
Příměstský tábor English and Horses Camp
Místo konání: Ranč Opatrný – Hořovice
Termín: 28. 7.–1. 8. a 4.–8. 8.
Zaměření: Nejde jen o příměstský tábor, kde děti mimo jiné dostanou
několik slov v angličtině, ale jedná se o intenzivní kurz angličtiny
s limitovaným počtem účastníků. Počet hodin intenzivní výuky
angličtiny denně – 4. Počet hodin výuky angličtiny při běžné praxi
(zbytek dne). Děti dostanou výuku anglického jazyka, která odpovídá
minimálně půlročnímu kurzu anglického jazyka. Po celou dobu
kurzu s nimi budou naši lektoři anglického jazyka, kteří mají několikaleté zkušenosti s výukou předškolních dětí a dětí na prvním
stupni ZŠ a také instruktoři jezdectví z Ranče Opatrný – v první
řadě s Jitkou Opatrnou, jež bude děti seznamovat s jezdectvím
a péčí o koně.
Pořadatel: Jazyková škola JILL ve spolupráci s Rančem Opatrný
Kontaktní osoba: Petra Gallová, tel.: 606 193 709
www.jazykovaskolajill.cz, E-mail: petra.gallova@jill.cz
Letní hokejový tábor
Místo konání: ZS v Berouně a hřiště v Hlinkách
Termín: 11. 8.–16. 8., každý den od 8.00 do 16.00 (v sobotu do
18.00)
Zaměření: tréninky na ledové ploše, suchá příprava, vše za přítomnosti 3–4 trenérů. Přislíbena je účast několika hráčů z klubu Tipsport
ELH.
Pořadatel: HC Berounští medvědi o. s.
www.medvedi.cz
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Westernový tábor v koňském sedle
Místo konání: Ranč Málkov
Termín: 27. 6.–6. 7.; 11. 7.–20. 7.; 1.–10. 8.
Zaměření: Jízda na koni, tee-pee tábor, westernová celotáborová hra,
výlety, zvířátka
Pořadatel: Ranč Málkov s. r. o.
Kontaktní osoba: Andrea Aylsworthová, tel.: 602 311 494
www.rancmalkov.cz, e-mail: rancmalkov@seznam.cz
Bohové z Olympu
Místo konání: Hornice na Vysočině • Termín: 28. 6.–12. 7.
Zaměření:Tábor zaměřený na dovednosti využitelné v přírodě, podporu kamarádských vztahů a přirozených lidských hodnot
Pořadatel: Pro zdraví 21
Kontaktní osoba: Zuzana Spurná, tel.: 731 652 549
www.klub21beroun.cz/tabory, e-mail: zspurna@gmail.com
Letní dětský tábor Šimanov u Sušice
Místo konání: Šimanov u Sušice, Klatovsko • Termín: 28. 6.–11. 7.
Zaměření: Tábor s celotáborovou hrou je pořádán v zázemí rekreačního
střediska KOKY (dříve NIKO) – rekreační budova s kuchyní, společenskou místností; chatky, stany, hřiště a bazén. O děti se stará zkušený
personál oddílových vedoucích, dvě profesionální zdravotní sestry
a o plnohodnotnou stravu 5krát denně 5 kuchařek.
Pořadatel: LDT Šimanov, o.s. tel.: 731 489 216, 777 898 852
http://ldtsimanov.wz.cz/, e-mail: info@ldtsimanov.wz.cz
Letní dětský tábor JAVOR SOSEŇ
Místo konání: Soseň u Jesenice u Rakovníka • Termín: 28. 6.–11. 7.
Zaměření: Připravena zajímavá celotáborová hra na téma M*A*S*H.
Hry v přírodě, soutěže, sportovní vyžití, ale hlavně spousta zábavy.
Ubytování ve čtyřlůžkových chatkách. Cena tábora 4 300 Kč.
Pořadatel: OS Tábor na Javoru
Kontaktní osoba: Ondřej Beneš, tel.: 736 501 671
www.tabor-javor.webnode.cz, e-mail: ondrej.benes@klikni.cz
Letní tábor Praskolesy
Místo konání: Praskolesy, okr. Beroun
Termín: 28. 6.–23. 8. – 8 týdenních turnusů vždy od soboty do soboty
Zaměření: Cyklistika, turistika, vyhřívaný bazén, jízda na koních, horolezectví, míčové hry, floorball, tábornické hry, diskotéka, tématické promítání diapozitivů, celodenní výlet, výpravy do blízkého naleziště trilobitů,
umělecké tesání. Cena: 3 299 Kč, slevy pro sourozence. Celodenní stravování a pitný režim, po dohodě možnost zajištění bezlepkové diety.
Pořadatelé a kontaktní osoby: Hana a František Čápovi, tel. 777 311
741, www.letnitaborpraskolesy.cz, e-mail: info@letnitaborpraskolesy.cz
Pirátské tažení na Lipno
Místo konání: Černá v Pošumaví – Lipno
Termín: 28. 6.–30. 8., 9 turnusů po 7 dnech, od soboty do soboty
Zaměření: Pirátské tažení. Areál se nachází přímo u jezera Lipno,
takže budeme plout na ostrůvky a osamělé plážičky. Vhodné pro děti
od 4 do 14 let.
Pořadatel a kontaktní osoba: Petra Kozderková, tel.: 605 386 101
www.letnitaborlipno.cz, e-mail: letnitaborlipno@seznam.cz
Letní zážitkový tábor
Místo konání: Krkonoše • Termín: 30. 6.–11. 7.
Zaměření: celotáborová hra Cirkus Příchovice, jízda na koních koloběžkách i in-line bruslích, turistické výšlapy v kombinaci s lanovkou
po krásách Krkonoš a Jizerských hor, tábornické dovednosti, koupání,
minigolfové turnaje, výlety. Pro děti a mládež 6–18 let.
Pořadatel: Česká tábornická unie TO BEROUNKA TETÍN,
tel.: 724 742 928, 603 374 714
Letní vodácko-turistický zážitkový tábor Krkonoše
Zaměření: rafty – koně – koloběžky – in line a další
Místo konání: Krkonoše –Jizerské hory, Příchovice
Termín: 1.–13. 7.
Zaměření: Celotáborová hra Piráti z Karibiku, sjíždění řeky Jizery na
raftech, jízda na koních, in-line brusle, jízda na koloběžkách, bobová
dráha v Harrachově, turistické výšlapy v kombinaci s lanovkou, tábornické dovednosti, koupání, výlet do korálkárny a sýrárny do Pěnčína.
Cena: 4000 Kč
Pořadatel: Česká tábornická unie TO BEROUNKA TETÍN
Vedoucí: J. Štencová a M. Plzenský, tel.: 311 621 475 večer, nebo
724 742 928
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English camp
Místo konání: Rekreační středisko Trnávka na Vysočině
Termín: 5.–12. 7.
Zaměření: Určený pro všechny věkové kategorie včetně rodin s dětmi
(hlídání s programem v AJ s překladem pro děti od 3 let zajištěno.
Přímo na místě možnost koupání a dalších aktivit.
Pořadatel: Křesťanské Sbory Beroun
Kontaktní osoba: Pavla Nawratová, e-mail: pavla.nawratova@centrum.cz, tel.: 777 904 454.
LDT na Chatě Železná
Místo konání: Chata Železná 44, obec Železná, Beroun
Termín: 5. 7.–18. 7.; 18. 7.–31. 7.;31. 7.–13. 8.Termíny koňských
táborů na webových stránkách.
Zaměření: Jedná se o všestranný tábor s kapacitou 30 dětí. Dále se
jedná o koňské tábory týdenní a dvou týdenní s kapacitou 10 dětí.
Možnost dojednání příměstského tábora.
Pořadatel: o. s. Člověk, kůň a příroda
Kontaktní osoba: Julius Žilka, tel.: 603 145 422
www.chatazelezna.cz, e-mail: info@chatazelezna.cz
Intenzivní tenisové soustředění
Místo konání: Raspenava v Jizerských horách • Termín: 6.–13. 7.
Zaměření: Tenis, doplňkové sporty, společenské hry atd.
Pořadatel a kontaktní osoba: Jiří Dřížďal, tel.: 732 360 369
www.echallenge.cz, e-mail: j.drizdal@seznam.cz
Bourácký tábor
Místo konání: Kletečná u Humpolce • Termín: 12.–26. 7.
Zaměření: Celotáborová hra – Indiáni – sportovní a intelekt. hry, vztah
k přírodě, malý až středně velký tábor pro 40–60 dětí
Pořadatel: Občanské sdružení Bouráci
Kontaktní osoba: Jindřich Habada, tel.: 776 603 58
www.bourackytabor.cz, e-mail: mlha@bourackytabor.cz
Bobříkov
Termín: 14. 7. do 20. 7. a od 18. 8. do 24. 8.
Týdenní pobyty s celotáborovými hrami, kde se nikdo nebude nudit.
Podrobnější informace se dozvíte včas na stránkách Bobříkova
www.bobrikov.cz.
Letní tábor Vranovice
Místo konání: Vranovice – Rožmitál p. Třemšínem • Termín: 26. 7.–9. 8.
Zaměření: Piráti z Karibiku. Jeden z nejslavnějších pirátů světa Jack
Sparrow se opět vydává napříč Karibikem za dobrodružstvím a verbuje
novou posádku Černé perly. Přidej se i ty k posádce a zažiješ 14 dnů
zážitků, nabitého programu a superkolektivu. Klasický tábor určený
pro děti po první třídě ZŠ.
Pořadatel: Středisko volného času – DOMEČEK HOŘOVICE
Kontaktní osoba: Jan Felkl, tel.: 723 447 278
www.lt-vranovice.klubova-stranka.cz, e-mail: LT.Vranovice@gmail.com
Letní tábor Asterix a Obelix
Místo konání: Manětín, U Vuršova mlýna • Termín: 26. 7.–9. 8.
Pořadatel: ČTU T.O.Navaho
Zaměření: Celotáborová hra Asterix a Obelix, cena: 4400 Kč
Kontaktní osoba: Ivana Rychlá, tel.: 731 188 979, www.tonavaho.cz
Tenis a horská kola
Místo konání: Raspenava v Jizerských horách • Termín: 27. 7.–3. 8.
Zaměření: Tenis, horská kola, doplňkové sporty, společenské hry atd.
Pořadatel a kontaktní osoba: Jiří Dřížďal, tel.: 732 360 369
www.echallenge.cz, e-mail: j.drizdal@seznam.cz
Osada Na Havraní zátoce 2014
Místo konání: řeka Úhlavka mezi Stříbrem a Kladruby
Termín: 27. 7.–10. 8. Místo odjezdu na tábor a příjezdu z tábora: Beroun
Zaměření: Táboření, sport, hry; pro děti od 6 do 15 let
Pořadatel: Odbor SPV Lysá, Sojovická 643, 289 22 Lysá nad Labem
Kontaktní osoba: Petr Polášek, tel.: 736 507 501
www.havranizatoka.cz, e-mail: polasek.petr@centrum.cz
Vodácký tábor VPT Lipno
Místo konání: Lipno a horní Vltava • Termín: 16.–30. 8.
Zaměření: Vodácký tábor pro začínající i zkušenější vodáky, s celotáborovou hrou, táboráky a další zábavou.
Pořadatel: Občanské sdružení VPT Lipno
Kontaktní osoba: Pavel Tulach, tel.: +420 604 754 073
www.vptlino.cz, e-mail: vptlipno@gmail.com
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Krátce
n Obecně prospěšná
společnost Dobromysl, která
v Berouně poskytuje sociální
služby pro lidi se zdravotním
postižením, nyní zve na
masáže ve 2. patře
Komunitního centra
v Bezručově ulici v Berouně.
Kromě klasických masáží si
můžete mimo jiné dopřát
masáže lávovými kameny
nebo masáže lymfatické.
Objednávat se můžete na
telefonním čísle
775 660 966. Více na
www.masazedobromysl.cz.

Jubilea

Na vyšetření magnetickou rezonancí
se v Berouně čeká minimálně
J

en maximálně sedm pracovních
dnů se čeká na vyšetření magnetickou rezonancí v Nemocnici Beroun. Je to tak jedna z nejkratších
objednací lhůt v porovnání s ostatními pracovišti v republice, ne-li
vůbec nejkratší. Pracoviště magnetické rezonance Nemocnice Beroun
vyšetří za měsíc téměř 500 pacientů,
nejčastěji je žádáno vyšetření kloubů.
Dalšími frekventovanými vyšetřeními je mozek apáteř. Občas se objevují
i dotazy na možnost vyšetření dětí
a mladistvých. I to je možné, ale
pouze pod podmínkou, že děti jsou

schopné ležet nehybně. Dosud nejmladší pacient měl 4,5 roku. V případě, že člověk má v těle jakýkoliv
elektronický nebo kovový implantát,
případně nějaké cizí těleso, například kovové cévní svorky atd. neznamená to, že automaticky nemůže
vyšetření podstoupit. Je však nezbytně nutné na tuto skutečnost upozornit, aby personál magnetické
rezonance mohl kvaliﬁkovaně posoudit možnost vyšetření provést.
K vyšetření magnetickou rezonancí přicházejí do berounské
nemocnice jak pacienti ze spádové

n Kulatou osmdesátku oslaví
v dubnu Božena Bartošová.
Paní Libuši Jarošové bude
v dubnu 86 let. Oběma
dámám a členkám přeje
pevné zdraví a spokojenost
Klub důchodců Beroun.

Hudební mazec
s „chytrou
blondýnou“

H

n Paní Jarmila Kocourková
oslaví 23. dubna krásné
92. narozeniny. Pevné zdraví
a také hodně štěstí
a spokojenosti jí přeje celá
rodina.
n Stejné tedy 92. narozeniny
oslaví v dubnu také paní
Božena Krejčová. I jí přeje
rodina především skálopevné
zdraví a pohodu. My se
rovněž přidáváme.
n Pan Emil Ulbrich se 9. 4.
dožije krásných 93 let. I jemu
přeje rodina vše nejlepší,
především pevné zdraví
a pohodu. My se s gratulací
přidáváme.

Zubní pohotovost
n 5. + 6. 4.
MUDr. Šedivá Markéta,
Beroun, Wagn. nám. 1541,
311 612 291
n 12 + 13. 4.
MUDr. Šedivá Štěpánka,
Beroun, Wagn. nám. 1541,
311 611 241
n 18. + 19. 4.
MUDr. Šmejkalová Zdeňka,
Lochovice, Nádražní 308,
311 537 796
n 20. + 21. 4.
MUDr. Švábová Ladislava,
Hořovice, Pod Nádražím 289,
311 513 375
n 26. + 27. 4.
MUDr. Tesařová Simona,
Loděnice, U GZ 69,
311 672 253
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin
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oblasti Berouna, tak i z Prahy a okolí. Objevují se dokonce pacienti
z dalších míst republiky pravděpodobně proto, že jinde jsou čekací
doby skutečně dost dlouhé. Vyšetření jsou zpracována do 24 hodin,
občas po dohodě, kdy jde opravdu
o rychlé posouzení akutního stavu,
i na počkání. Každopádně, indikující lékař obdrží zprávu z vyšetření
– poštou, případně e-mailem – nejpozději do 3 dnů. Samozřejmostí
je, že pacient obdrží CD nosič
s nahraným vyšetřením. Vlasta
Dolejšová n

Rodinnému centru Slunečnice se podařilo vybavit svou hernu novým
dřevěným prvkem, který může dětem sloužit jako domeček, skluzavka
i vyhlídka. Herna dostala také nový koberec, vybavení, stěny zase
novou barvu. Kromě toho rodinné centrum začalo využívat i další prostory ve 3. patře Komunitního centra, které rovněž zrekonstruovalo.
Přes den slouží pro pravidelnou miniškolku, odpoledne se zde konají
nejrůznější poradny, jazykové kurzy a další. Na rekonstrukce Slunečnice
vydala přes sto tisíc korun. Město Beroun přispělo Slunečnici v rámci
sociálních dotací částkou 20 tisíc korun.

V dubnu kino uvede čtyři zlevněná představení

H

ned čtyřikrát mohou senioři
během dubna zavítat do Městského kina Beroun a zaplatit jen
poloviční vstupné. Zvýhodněná
představení jsou na programu ve
čtvrtek 3., 10., 17. a 24. dubna vždy
od 15.30. Cena vstupenky se pohybuje od 60 do 70 korun. Ve čtvrtek
3. 4. kino promítá českou komedii

Babovřesky 2. O týden později
(10. 4.) bude v rámci zlevněných
představení uveden americký snímek Vampire Academy. Ve čtvrtek
17. 4. bude k vidění snímek Pompeje.
Posledním dubnovým zlevněným
představením je 24. 4. životopisný
příběh mladého muže Yves Saint
Laurent. n

Senioři se znovu vydají do operety

U

ž popáté se vydají senioři na procházku operetou. Tentokrát se
během koncertu zaposlouchají do
slavných árií z Nedbalovy Polské krve.
Koncert se uskuteční 26. dubna od
17.00 v sále České pojišťovny. „Během
odpoledne zazní průřez slavných
melodií z operety Polská krev. Přednesou je mladí talentovaní pěvci pod
režijním vedením Zbyňka Brabce,“
uvedl místostarosta Patrik Brodan,
který akci před dvěma lety inicioval.

Na pódiu se objeví Martin Kalivoda
(Zaremba), Radka Dolečková (Helena),
Jakub Turek (Bolo), Lucie Fürstová (Jadwiga) a Annemari Krčková (Wanda).
Na klavír je doprovodí Václav Loskot,
o průvodní slovo se postará Zbyněk
Brabec. Většina vstupenek bude stejně jako při předchozích akcích během
dubna distribuována přímo seniorským organizacím v Berouně. Zbylá
část vstupenek bude k dispozici
v Městském informačním centru. n

udební mazec, přehlídka mladých muzikantů a zpěváků ze
Soukromé základní umělecké školy Dr. Lidinské, se koná 9. a 10.
dubna vždy od 8 a 10 hodin v sále
České pojišťovny. Hostem pořadu
bude chytrá blondýna Iva Pazderková. Navíc žáci školy se svými učiteli právě představí zbrusu nové
CD na téma Jsem trendy. Čtyři tisíce kousků CD už brzy půjdou do
světa a žáci školy je budou rozdávat i na Hudebním mazci. A kdo se
přihlásí, tomu přibalí i zpěvník.
CD je plné originálních písniček
a neotřelých nápadů a stálo
spoustu dřiny a potu. Miluše
Lidinská n

Setkání
pracovních skupin

O

rganizátoři plánování sociálních služeb v Berouně
pořádají tradičně v dubnu
setkání, na které zvou všechny,
které zajímá téma sociálních
služeb, jejich financování a plány do budoucna. Setkání proběhne v Klubu důchodců
Beroun, U Kasáren 813 (1. patro nad městskou knihovnou)
v těchto termínech:
SENIOŘI a OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
22. dubna od 14.00 hodin
RODINY S DĚTMI, DĚTI,
MLÁDEŽ a OHROŽENÍ
SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
22. dubna od 16.00 hodin
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V kině se rozdávaly ﬁlmové ceny studentům

P

ředávání ﬁlmových cen autorům nejlepších žákovských ﬁlmů na téma nebezpečí sociálních
sítí se konalo v berounském kině
24. února.
Program zahájilo pražské
divadlo Refektář krátkou aktovkou
Off line, poté byly promítnuty
všechny ﬁlmy z dílny berounských
studentů. Cílem bylo upozornit na
nebezpečí, která jsou s užíváním
sociálních sítí spojená a která si
často neuvědomují nejen děti, ale
ani jejich rodiče. Porota udělila šest
cen. Cenu za nejlepší scénář získala
Hedvika Bauerová. Cenu za nejlepší kameru i střih si odnesl Adam
Vladyka.. Vítězem v kategorii nejlepší režie se stal David Karapetjan.
Nejlepším ﬁlmem byl podle hod-

nocení poroty snímek Záměna, který opět natočil a zpracoval David
Karapetjan.
Cena za nejlepší předlohu k ﬁlmu putuje k Aleně Čuvalové, žákyni

Jungmannovy základní školy.
Filmy si můžete prohlédnout na
webu města nebo na youtube na
kanále Prevence kriminality města
Beroun. n

Gymnazisté přednášeli seniorům
U

ž dva roky spolupracuje Gymnázium J. Barranda s Domovem seniorů T.G.M. Letošní školní
rok zatím probíhal ve znamení
cizích jazyků – španělštiny, angličtiny a němčiny. Tento program
doplnila výuka biologie pomocí
výpočetní techniky. Když měli
zájem se v penzionu představit
maturanti ze 4. B, padla volba na

relativně nový předmět – Mediální
výchovu. Studenti se v něm učí
představit svou práci, vytvářet
prezentace, učí se vystupovat
a mluvit před publikem. Část času
věnují také publicistickému stylu,
historii žurnalistiky i psaní textů.
A právě s historií žurnalistiky společně s klienty domova začali. Pracovali s dobovými materiály –

s novinami z let 1938–1989. Četli
nejen to, co zajímalo tehdejší novináře a čtenáře, ale požádali jsme
klienty o jejich vzpomínky. Vyučovací hodina proběhla v rámci
lokálního programu vzdělávání
pro seniory na Berounsku Vzdělávání bez bariér. V březnu na ni
navázala netradiční výuka fyzika –
Fyzikální cirkus. n

Pěvecké sbory se mohou hlásit na přehlídku

A

ž do 7. dubna byl prodloužen termín, do kdy se mohou berounské
imimoberounské pěvecké sbory hlásit do chystané přehlídky, která se
uskuteční 17. května vBerouně. Přehlídku pěveckých sborů organizuje
Městské kulturní centrum Beroun
ve spolupráci se Základní umělec-

kou školou Václava Talicha. Loni se
jí zúčastnilo celkem šest souborů
a každý se několika písněmi představil široké veřejnosti. Přehlídka se
uskuteční na náměstí J. Barranda.
V případě nepříznivého počasí proběhne – stejně jako tomu muselo být
loni – v sále České pojišťovny. Akce

se koná u příležitosti celoročního
projektu Rok české hudby. Sborům
bude poskytnuto zázemí, elektronický klavír, stojany a ozvučení.
Zájemci o účast se mohou
hlásit na e-mailovou adresu:
oskvv1@muberoun.cznebo na tel.:
+ 420 311 654 201. n

Manažerka získala k výročí novou budovu

V

letošním roce oslaví 20. narozeniny první (a dnes už zase
jediná) berounská soukromá
střední škola – Manažerská aka-
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demie. Byl to v devadesátých
letech dost neobvyklý počin. Privatizace byla v plném proudu
a podnikání vzkvétalo, ale v oblas-

ti školství to i pár let po roce 1989
přeci jen bylo dost neobvyklé.
Zakladatelka školy Miluše Lidinská se však tohoto kroku nebála.
S roční zkušeností se soukromou
základní uměleckou školou se
pustila do něčeho ještě o stupeň
odvážnějšího – do školy střední,
zaměřené ekonomickým a právním směrem. A povedlo se. Léta
plynula, berounské školství procházelo různými změnami, školy
a obory se objevovaly a mizely –
a Manažerka zůstává. K letošnímu
výročí si škola nadělila vlastní
budovu v centru města, na sídlišti
Litava. Stovky absolventů tak jistě
budou mít i nadále svoje následovníky. Petr Tichý n

OSLAVA DNE ZEMĚ
Křivoklátskými hvozdy po stopách
Joachima Barranda a Oty Pavla se
vydají berounští školáci 10. dubna.
Stejně jako loni si tak exkurzí do
okolí Berouna připomenou oslavy
Dne Země, které připadají tradičně
na 22. dubna. Soutěžní exkurzi pro
školáky připravilo město Beroun ve
spolupráci s předsedou Komise
životního prostředí Emilem Šnaidaufem. Školáci zamíří například na
památnou horu Velíz, na zříceninu
Týřova, do Skryjí či keltského oppida
ve Stradonicích. Každou školu bude
reprezentovat šestičlenná skupina
složená ze tří žáků z prvního a tří
žáků druhého stupně.

DUBNOVÉ EXKURZE
Exkurze pořádá během dubna
a května Správa CHKO Český kras
na několika místech Berounska.
n 19. 4. Vycházka za obojživelníky
Českého krasu. Sraz je v 9.00
v Srbsku u vlaku. Připravena bude
ukázka živých obojživelníků a ukázka jejich odlovu. Trasa je dlouhá asi
8 km, povede ze Srbska na Kubrychtovu boudu, vodopády na Bubovickém potoce a zpět do Srbska přes
lom Na Chlumu.
n 27. 4. Vítání ptačího zpěvu. Sraz
je v 7.00 u OÚ Loděnice. Na vycházce bude možno poslouchat a pozorovat zpívající ptáky, učit se je
poznávat a dozvědět se o jejich
ochraně. Je vhodné vzít si sebou
dalekohled.
n 3. 5. Jarní botanická exkurze. Sraz
je v 9.30 na návsi v Hostími

AKADEMIE POKRAČUJE
České hrady, z čeho
jsou a na čem stojí.
To je nejen název
knihy světově známého českého
odborníka, geologa Zdeňka Kukala, ale zároveň i téma
posledních tří lekcí prvního ročníku
Berounské akademie. Právě pod jeho
vedením se lekce postupně uskuteční na vybraných hradech. V sobotu
5. dubna si studenti prohlédnou
interiér hradu Točník i jeho nejbližší
okolí s mnoha geologickými unikáty.
Účastníci se sejdou již před 9. hodinou ráno na horním parkovišti u hradu, autobus pro přihlášené bude
přistaven v Loděnicích v 7.45 hodin
na autobusové zastávce, v Berouně
v 8.00 na zastávce u Černého Koně
směr Plzeň. Účastníci se prokáží legitimací Berounské akademie. V následujících měsících navštíví ještě
Karlštejn a Tetín.
Berounská akademie uzavřela druhou sadu lekcí na téma Člověk a příroda velmi zajímavou březnovou
přednáškou Radomila Hradila, autora bestselleru Biozahrada, který přítomné seznámil s ekologickými
zásadami zakládání zahrad i možnostmi její ochrany bez užití chemie.
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Volný čas
Babyclub – Hrošík
www.babyclub-hrosik.cz, tel.: 737 348 903, babyclub@seznam.cz
Plavání dětí: Od 6 měsíců do 3 let v rodinném bazéně v Berouně Na
Marjánce. Od 3 let do 12 let ve školním bazéně Obchodní akademie
v Berouně. Plavání neslyšících a hendikepovaných dětí. Plavání MŠ a ZŠ
v bazénu Obchodní akademie. Přijímáme přihlášky do letního kurzu,
který se koná 21. 4.–27. 6. Aquaaerobic: Na Marjánce v úterý, středu
(volná místa v bazénu) 18.00–18.45 a 19.00–19.45 max. 6 žen v bazénu.
V bazénu Obchodní akademie v úterý 19.00–19.45 max. 20 žen v bazénu.
Již teď přijímáme přihlášky do letního kurzu! 6. 6. 2014 odjíždíme cvičit
do Chorvatska, ještě několik volných míst.
Cvičení pro ženy staršího věku – 60+
Ve Fitness Tyran, každé úterý od 13.00 hodin a čtvrtek od 10.00 hodin,
nutná rezervace místa na tel.: 724 304 081, více informací na http://cviceniprostarsi.ic.cz
DANCE ﬁtness s Miriam
ÚT, ČT 19.00–20.00 v TJ Lokomotiva Beroun. Tel.: 775 703 535, e-mail:
miriambox@post.cz.
Dětský koutek-Krteček
Sadová 731 (u SD Plzeňka), www.koutek-krtecek.cz
Zajištujeme hlídání dětí od 6 měsíců. Plavání, solná jeskyně, logopedie.
Vyzvedání dětí z jiných zařízení. Jsme k dispozici 24 hodin. Docházíme
do rodin. Nabízíme prostory na vaše aktivity. Akce: 5. 4. Aromaterapie
od 11.00. 12. 4. Velikonoční tvoření pro děti od 4 let. Kurz angličtiny –
každé úterý v 17.00. Kurz moderního pletení wixx – každá středa v 17.00.
Jóga – každé pondělí v 16.45. U všech akcí a kurzů – rezervace. Celoroční
ubytování na Šumavě přímo u jezera Lipno, od dubna pobyty v karavanech
a víkendové pobyty dětí.
Elán sport o. s.
Obyčejné cvičení pro (ne)obyčejné ženy. Pondělí, úterý, čtvrtek na 3. ZŠ
+ Zumba v sokolovně. Cvičení pro děti každý den. Více na www.elansport.cz
Family spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85. Zve do rodinného prostředí, kde na vás
každý den čeká 70minutová lekce spinningu (60 minut spinning + 10 minut
protažení) nebo lekce SPINBODY a REDUKČNÍ SPINNING (30 minut spinning
+ 30 minut posilování + 10 minut protažení). Více informací včetně rozvrhu
najdete na www.spin.tym.cz. Objednávky na tel.: 737 442 801.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – 608 885 182,
e-mail: marcela.bergerova@seznam.cz. Po 19.00–20.00, 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.

RODINNÉ CENTRUM SLUNEČNICE
Komunitní centrum, 2. patro, Beroun, tel.: 603 141 700, 311 510 541,
e-mail: info@rcslunecnice.cz, www.rcslunecnice.cz
n PSYCHOMOTORICKÝ VÝVOJ U DĚTÍ DO JEDNOHO ROKU – 28. 4.
10.00–11.30. Nutné se objednat a uhradit zálohu 100 Kč do 22. 4.
Vstupné 180 Kč.
n PŘIJÍMACÍ POHOVOR V PRAXI – 15. 4. od 9.30 do 12.00. Objednávky
do 11. 4. na tel.: 603 141 700, záloha 100 Kč. Hlídání dětí po dohodě.
Cena: 180 Kč za osobu
n OUTLET – 24. 4. od 14.00 do 18.00. Přijďte nakoupit kvalitní značkové
oblečení pro děti do 8 let.
n LAKTAČNÍ PORADNA – každé pondělí od 9.00 do 10.00. Konzultaci
objednávejte formou SMS na tel.: 605 241 309, Hana Vašková, laktační
poradkyně.
n DEN KRÁSY – KURZ MINILÍČENÍ – 10. 4. od 16.00 do 17.00. Kurz je
zdarma, zaplatíte pouze vstupné do volné herny 40 Kč. Rezervace do
7. 4.
n KURZ ŠITÍ – balonová sukně 12. 4. od 9.30 do 12.30 hod. Objednávky
do 7. 4., záloha 200 Kč. Šije se na vlastních šicích strojích. Turecké
kalhoty/sukně 28. 4. od 18.30 do 22.00. Rezervace nutná do 17. 4.
Informace a objednání látek na e-mailu: sovova.ver@centrum.cz.
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Hokejbal pro ženy a dívky
Každé pondělí od 18.30 do 19.30 na hřišti v Hlinkách. Hokejbalový klub
SK Kelti 2008 společně s ženským týmem HBC Fretky umožňuje všem
zájemkyním od 12 let věku zkusit si sport, který má mnoho společného
s hokejem, ale nevyžaduje umění dobře bruslit! Hřiště v Berouně – Hlinkách
je otevřeno v tomto termínu od 18.30 do 19:.30 JENOM pro ženy a dívky.
Hokejky na místě k zapůjčení, vstup zdarma! Kontakt: Iva Sevaldová, tel:
774 913 225.
Jóga a masáže na každý den – YOGAWAY
Na Parkáně, Beroun, www.yogaway.cz
Vinjása jóga (Po 11.00, 17.00 a 19.00; St 19.00; Čt 18.00); Aštanga jóga
(Po 8.45, Út 8.45, Čt 8.45 a 20.00); Dětská jóga s angličtinou (Út 15.30);
Jemná jóga nejen pro těhulky (Út 16.30); Jemná večerní jóga (Po 19.00,
Čt 20.00); Hathajóga (Út 18.30, St 10.00, 17.00, 19.00, Čt 18.00); Powerjóga (Út 18.15, Pá 7.15 a 17.00, So 9.30, Ne 18.00); Jógová terapie pro
správné držení těla (St 17.00, Čt 16.00); Pohádkové cvičení s dětmi
(Pá 10.00); Masáže (podle dohody).
Městský plavecký areál Tipsport laguna
Na Ostrově 900, www.tipsportlaguna.cz, tel.: 311 514 401,
e-mail: info@tipsportlaguna.cz
Pro držitele čipových karet Probo platí vstup do atrakcí na 2 hod. za cenu
1 hod. V pracovních dnech od 14.00 do 16.00 vstup pro děti 1–6 let v doprovodu rodiče/ů ZDARMA. Věk dítěte je nutné prokázat. TRX závěsný posilovací
systém nově v posilovně Tipsport laguny TRX závěsný posilovací systém.
Sanitární den: V pondělí 14. 4. bude celý objekt pro veřejnost uzavřen
z důvodu sanitárního úklidu. Děkujeme za pochopení.
Plavání dětí s nejmodernějším zázemím na Berounsku
Králův Dvůr, e-mail: info@babymarina.cz, www.babymarina.cz
Plavání v nerezovém bazéně 9x5m i pro děti s atopií. Dlouholetá praxe
v oboru, lektoři s certiﬁkáty MŠMT. Prostorná herna, kavárna, infrasauna,
další aktivity: aquaaerobic, kurzy pro těhotné, laktační poradna, rekvaliﬁkační kurzy. Akreditovaná sportovně hudební mateřská škola Marina
od 2 let věku. Hlavní program školky jsou hodiny plavání, hudební a rytmická výchova a výuka anglického jazyka, provozní doba je od 7.30 do
18.00, velká zahrada o rozloze 3000 m2. ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2014/2015 A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE KONÁ 3. 5. 2014!!!
Powerjoga s Markétou
Každé pondělí od 19 h v tělocvičně 1. ZŠ Jungmannova. Podložky s sebou.
TJ LOKOMOTIVA BEROUN o. s.
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz – informace recepce Sportcentrum, tel.: 311 626 950. Sledujte
na našich stránkách aktuality a slevový program – SNÍŽENÉ CENY NA
SLENDER STOLY A VACUSHAPE! Najdete nás i na facebooku. Oddíl
atletiky pořádá v sobotu 19. dubna tradiční Běh přes Městskou horu.

STUDIO KYTKA
Pod Šibencem 844, Beroun, www.studio-kytka.cz, 777 452 222
n Individuální služby porodní asistentky, termíny po individuální domluvě
n HRÁTKY S NEMLUVŇÁTKY – pro děti od 9 měsíců do 1,5 roku. Cvičení,
hraní, hudebnění ve čtvrtek v 10.40. Lze kombinovat s aquaerobikem
s hlídáním dětí. Je možné objednat i jednotlivá setkání: 3. 4. Modelování
– jemná motorika motorika; 10. 4. Hříčky a škádlivky; 17. 4. Veselé
Velikonoce – říkadla, práce s papírem; 24. 4. Posilování maminek se
zátěží miminek.
n AQUAAEROBIC S HLÍDÁNÍM DĚTÍ – probíhá kurz pro maminky
s dětmi ve čtvrtek v 9.35 hod Letní týdenní školky (více na str. 14)
n PLAVÁNÍ DĚTÍ – Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma
průběžně. Začínají kurzy plavání do června 2014. Sobotní, páteční
a středeční odpolední rodinná plavání od 13, 14, 15 a 16 h. Přijímáme
přihlášky na týdenní pobyt s plaváním pro rodiče s dětmi na Kolínské
boudě 3.–10. 8. 2014 Letní plavecké soustředění proběhne 14.–18. 7.
n AQUA-AEROBIC – PO s Ivou od 17.45 a 18.30 a 19.15, ČT s Pavlou od
18 a 18.45, ST s Terezou od 18 a 18.45 a 19.30 a PÁ s Monikou a Markétou
od 18 a 18.45 a nově s Michaelou v rychlejším tempu ve středu 17.15.
n CVIČENÍ V BAZÉNU PRO TĚHOTNÉ – s porodní asistentkou ve čtvrtek
v 19.30
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Žáci se díky podpoře města učí bruslit
D
evatenáct let už na zimním stadionu v Berouně funguje Bruslařská škola. Město tento ojedinělý
projekt podporuje každý rok z rozpočtu částkou 100 tisíc korun. Díky
těmto dotacím se na kvalitním ledě
a doslova za hubičku naučilo bruslit

již několik desítek tisíc školáků.
„Bruslí se od začátku listopadu do
konce března. V takové podobě jako
v Berouně nemají bruslařskou školu
nikde jinde u nás. Většina škol totiž
funguje na komerční bázi, a tak příspěvek za jednu lekci se pohybuje
v řádech stokorun,“ vysvětluje zakladatel berounské Bruslařské školy Václav Roztočil. V Berouně činí příspěvek
za jednu lekci symbolických 30 korun.
Za devatenáct let se tak na
berounském zimním stadionu vystřídaly desítky tisíce dětí ze základních
i středních škol nejen z Berouna, ale
i z okolí. Přínos pro děti je značný.
Naučí se nejen základům bruslení,
ale získají isebevědomí akladný vztah
k pohybu.
A jak taková lekce bruslení vypadá? Po příchodu na zimní stadion si
děti v šatně odloží své věci, převléknou se aobují si brusle. Poté si je pře-

Hokejbal proti drogám
P

řilákat děti ke sportu a současně je varovat před nebezpečím
drog a jiných návykových látek si
klade za cíl turnaj Hokejbal proti
drogám. Okresní kolo již třináctého
ročníku této akce se uskuteční ve
dnech 7.–9. dubna na Městském
hřišti Hlinky. Akci pod záštitou
města pořádá jediný hokejbalový
klub na Berounsku SK Kelti 2008.
Město na turnaj přispělo částkou
3000 korun.
Během třídenní akce na hřišti
postupně změří síly žáci základních
škol přihlášených z celého okresu
Beroun ve třech věkových katego-

riích: 1.–3. třídy, 4.–5. třídy a 6.–7.
třídy. Jde o okresní kolo celorepublikové akce. Vítězové pak sehrají
kolo ve svém regionu a z nich vyjdou
účastníci pro kolo ﬁnálové. „Pro
tento rok se nám povedlo zajistit
doprovodný program, soutěže
a drobné ceny ve spolupráci s Policií ČR, obecně prospěšnou společností Magdalena a nízkoprahovým
klubem pro děti a mládež – Klub
21. Propojení sportu s prevencí
vítáme, neboť si děti kromě sportovního zážitku odnesou spoustu
nových vědomostí,“ uvedl místostarosta Patrik Brodan. n

vezmou instruktoři ana ledě si je rozdělí na začátečníky a pokročilé. Děti
se učí odrážet apřenášet váhu. Následují další cviky jako je koloběžka, buřtíky, vlnky, jízda střídavě po levé
apravé noze či přeskakování čáry oběma nohama. Každá lekce je vždy
zakončena zábavnými hrami. n

Kolem hory se poběží
už pojednatřicáté

U

ž několik generací berounských sportovců a nadšenců
se účastnilo tradičního dubnového závodu – terénního Běhu přes
Městskou horu, který pořádá
oddíl atletiky TJ Lokomotiva
Beroun. Letošní ročník Běhu přes
Městskou horu – O pohár Města
Berouna, jak zní celý název akce,
má již pořadové číslo 31 a je zároveň přeborem středočeského kraje v přespolním běhu. Uskuteční
se v sobotu 19. dubna, a to pod
záštitou města. Berounští radní
současně schválili příspěvek 5000
korun, který poslouží na uhrazení
pohárů a cen pro vítěze.
Start první kategorie je naplánován na 9.30 hodin. Prezentace
závodníků se koná pouze v den
závodu na Jungmannově ZŠ pod
Městskou horou, a to od 8.30
hodin. Tratě vedou po zpevněných
cestách udržovaného parku pod
rozhlednou kolem medvědária.
Startovné se pohybuje od 15 do
50 korun podle věkové kategorie.
Více informací naleznete na
http://mestskahora.wgz.cz/ n

Školáci besedovali s mistrem Evropy
P
átého ročníku sportovního projektu Odznak všestrannosti
olympijských vítězů (OVOV) se stejně
jako loni zúčastní iberounští školáci.
Okresní kolo se uskuteční již 23. dubna v ZŠ Preislerova.

www.mesto-beroun.cz

V soutěži, jejímiž patrony se
stali olympijští vítězové v desetiboji
Roman Šebrle a Robert Změlík,
změří školáci síly v deseti disciplínách. Město Beroun podpořilo tento projekt ﬁnanční částkou 40 tisíc

korun. První akce se školáci zúčastnili již v úterý 11. 3., kdy měli možnost zhlédnout zajímavý ﬁlm se
sportovní tematikou Sixchances.
Jde o časosběrný dokument zachycující roční přípravu šesti známých
českých sportovců na OH v Londýně
2012. Následovala beseda s jedním
z aktérů snímku, halovým mistrem
Evropy v běhu na 60 m překážek
Petrem Svobodou. Od Petra se žáci
dozvěděli mimo jiné to, že začínal
právě všestrannou sportovní přípravou a překážky i atletiku si
vybral až později. Disciplíny OVOV
jsou proto ideální volbou pro všechny, kteří mají chuť sportovat
a postupně se zlepšovat. Na závěr
akce proběhla tradiční autogramiáda i společné fotografování
s mistrem Evropy.

Krátce
Výprava atletů byla na MČR
úspěšná
Úspěšná byla výprava berounských atletů na MČR žactva
v Jablonci nad Nisou. Kateřina
Pelichovská vybojovala v běhu
na 150 m bronzovou medaili.
Skvěle si vedla i druhá berounská sprinterka Eliška Kordová –
skončila čtvrtá. Ve skoku o tyči
si Justýna Holubová vylepšila
své osobní maximum na
270 cm a obsadila 7. místo.
Vynikající osobní rekord v běhu
na 1500 m si utvořila nadějná
mílařka Kristýna Prouzová,
skončila osmá. Smůla naopak
provázela Nikolu Dyrynkovou,
ﬁnále jí těsně uniklo. Nováčkovskou daň zaplatil jediný mužský
zástupce Lokomotivy půlkař
Lukáš Bajer, který podlehl příliš
ostrému tempu svého rozběhu
a skončil celkově 19.
Cyklisté pojedou podle map
Více než 300 cyklistů očekávají
organizátoři jarního závodu
VIPrahlý BAJKonur. Pojede se
26. dubna z nábřeží Berounky,
zázemí jezdci najdou u berounské restaurace U štiky. MTB orientační závod dvojic podle
turistické mapy s časovým limitem na 5 hodin zavede účastníky do křivoklátských lesů, na
Děd, Karlštejn, do údolí Kačáku
i lomů Českého krasu, ale i do
pivovaru Berounský medvěd či
na Plzeňskou bránu v Berouně.
Akce se koná pod záštitou města Beroun. Součástí akce bude
i dětský závod v okolí cyklostezky směrem na Srbsko. Více
najdete na www.viprahlo.cz
Miko přivezl z Berlína zlatou
sošku medvěda
Devět plavců hájilo barvy Lokomotivy Beroun na mezinárodní
plavecké soutěži v Berlíně.
Vybojovali fantastické 8. místo
mezi 78 klasiﬁkovanými žákovskými týmy a 31. místo mezi
90 dorosteneckými týmy z celé
Evropy. O tento ojedinělý
úspěch se postaral hlavně
Dušan Miko. Doplaval si pro 3
zlaté medaile a ze závodu na
50 m znak si za vítězství odvezl
prestižní zlatou sošku berlínského medvěda. Ke čtyřem
prvenstvím přidal ještě stříbro
na 400 m kraul.
„Jsem rád, že se oproti minulému roku zapojila i řada škol
z regionu. Tím získá okresní kolo
mnohem větší úroveň,“ uvedl
místostarosta Patrik Brodan, podle
kterého jsou setkání s úspěšnými
sportovci pro mladé školáky velmi
motivující. n
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Svátky jara zpestří folklor
P

řestože se zdá, že jaro letos
vyhnalo zimu už v únoru, jeho
oslavy proběhnou až ve druhé polovině dubna. Proč tak pozdě? Protože
k tradičním oslavám jara patří Velikonoce, včetně Velikonočního
pondělí. To letos připadlo až na
21. duben.
Svátky jara se ale budou na
Husově náměstí slavit již od úterý
15. dubna, kdy žáci berounských
základních škol ozdobí mladé bříz-

VELIKONOČNÍ TRŽIŠTĚ
16.–19. dubna
ČT, PÁ 9–17 • ST, SO 7–17
ky za kašnou. Ve stáncích si budete
moci nakoupit velikonoční dekorace, pomlázky a další zboží. V jednom
ze stánků budou své výrobky nabízet i žáci místních škol.
Letos poprvé přibude bohatý
program v režii MKC Beroun, o který se postarají nejen děti z místních

Velikonoce v muzeu

S

lavit Velikonoce budou moci
návštěvníci berounského Muzea Českého krasu. Velikonoční
výstava nazvaná Velikonoce očima dětí začíná v muzeu 7. dubna
a potrvá až do 21. dubna. K vidění
budou práce žáků na téma jarních svátků, malované kraslice,
obrázky s jarními motivy a další
dětské nápady a výtvory. Dvakrát
během dubna si návštěvníci

budou moci sami zkusit některé
jarní dekorace vyrobit, a to ve
středu 9. a 16 dubna. Po celý den
od 9 do 17 hodin (12–12.45 je
polední pauza) budou v muzeu
fungovat dílny pro šikovné ruce.
Připraveny zde budou neobvyklé
ukázky výroby jarních dekorací
i velikonočních pochutin. Předváděné techniky si mohou
návštěvníci i vyzkoušet. n

mateřských škol, ale také dětský
soubor Kopretiny a soubor dospělých Kolorit z Dobříše či folklorní
soubor Rokytka z Rokycan. Prezentovat se budou na venkovním pódiu, které bude pro tuto příležitost
postaveno v horní části náměstí. n

Program:
Úterý 15. 4.
n 10.00 zdobení břízek žáky
berounských ZŠ
Středa 16. 4.
n 10.00 vystoupení MŠ Pod
Homolkou, MŠ Sluníčko
a MŠ Tovární
n 13.30 Pohádky v podání 2. ZŠ
n 16.00 občanské sdružení
Jeřabinky – soubor Kopretiny
a Kolorit
Čtvrtek 17. 4.
n 10.00 vystoupení MŠ DrašarovaHlinky a MŠ Preislerova
Pátek 18. 4.
n 16.00 pěvecký sbor Bonbon
Sobota 18. 4.
n 10.00 folklorní soubor Rokytka

Zelený čtvrtek ve Slunečnici

V

yrobit si něco pěkného apřipravit se na velikonoční čas můžete
v Rodinném centru Slunečnice na
Zelený čtvrtek 17. dubna. Akce pro
rodiče s dětmi se koná od 9.30 do
11.30. Povídat se bude o Velikonocích, budou se hrát hry, zpívat.

Účastníci budou také malovat velikonoční kraslice, péci azdobit jidášky. Účastníci by si s sebou měli vzít
pro každé dítě 2–3 vyfouklá vejce.
Na program je potřeba se objednat
do 13. 4. a zaplatit zálohu 100 Kč.
Vstupné 130 Kč za rodinu. n

Výstava zachycuje Beroun současný i zmizelý
V

ýstava obrazů berounských
výtvarníků, která zachycuje
Beroun současný i jeho zmizelou tvář, bude v Městské galerii
Beroun zahájena 17. dubna.
Vznikla z iniciativy Jiřího Slabocha
a jistě potěší mnohé milovníky
Berouna. Není to totiž výstava jed-

noho malíře, ale představí naše kusech a s radostí zkoumáme,
město na obrazech různých malířů jakou část Berouna ten daný kousek
a v různých dobách. Co k tomu řekl zobrazuje. Každý obraz ve mně vyvolává vzpomínky na dětství, které
její organizátor?
„Jsem berounský rodák a patri- jsem prožil v okolí berounského
ot. Zajímám se o vše, co zobrazuje náměstí, a se zatajeným dechem
Beroun v časech současných i minu- jsem objevoval všechna tajemná
lých. Myšlenku na uspořádání zákoutí.
výstavy Beroun
Touto výstaVernisáž výstavy
v obrazech jsem
vou bych rád při17. dubna v 17.00 hodin.
v hlavě nosil už
pomněl autory,
delší čas. Naším Výstava potrvá do 16. května. kterým Beroun
prvním kouskem ve sbírce byla také učaroval, rádi zachycovali na
kresba berounského náměstí svých plátnech jeho zajímavá
z počátku minulého století od Josefa a krásná místa. Často místa, která
Schmitta. K ní přibývaly fotogra- znají už jenom pamětníci. Myslím,
ﬁe, knihy a další obrazy od různých že obrazy vytvořené různými techmalířů. Pomalu se náš dům zaplňo- nikami a různého úhlu pohledu
val obrazy a my jsme se s manželkou regionálních malířů přiblíží a přirozhodli díla s berounskými moti- pomenou doby minulé i současné.
vy sbírat. Dál pátráme po starších Věřím, že za přispění a pomoci

Městské galerie Beroun se vše podaří.“
Na výstavě můžete vidět obrazy
ze soukromých sbírek, z ateliérů
současných výtvarníků i díla ze sbírky MGB. K vidění tak budou obrazy
Jaroslava Goldmanna, Karla Součka, Viktora Korčeka, Jana Ryndy, Viktora Žabinského, Jiřího Kahouna,
Zuzany Svobodové, Renaty Liškové,
Viléma Kreibicha, Jaroslava Josefa
Filipiho a dalších. n
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