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Usilujeme o krajské dotace na silnice
Na opravu povodněmi
poničených ulic získal
Beroun 6,2 milionu

N

a přípravě hned několika žádostí o dotace pracují nyní
pracovníci berounského odboru
územního plánování a regionálního rozvoje. Kromě toho, že Beroun
usiluje o dotace na zateplení školních zařízení či vybavení mateřinek, o kterých jsme psali v minulých zpravodajích, nově se pokusí
získat dotace také na rekonstrukce
hned několika ulic.

Jde o výzvu Středočeského krajského úřadu, který na opravy místních komunikací vyčlenil celkem
190 milionů korun. Do konce listopadu mohou města a obce žádat
finance na opravy svých silnic navazujících na ty krajské. Podmínkou je,
že spojují například školní zařízení,
dopravní terminály či objekty veřejných služeb. Beroun dle zadaných
kritérií vytipoval ve městě dvě lokality. Pokusí se získat finance na kompletní rekonstrukce částí ulic Kollárova a Preislerova. Druhá žádost se

bude týkat ulic Hlavní, U Kapličky
a U Rybníka v městské části Jarov.
Rekonstrukce by se měly dočkat
i další ulice, které byly postiženy
během červnových povodní a přívalových dešťů. Díky dobře a včas
zpracovaným přehledům těchto
škod, Beroun na ministerstvu dopravy uspěl hned s šesti žádostmi
z celkem sedmi podaných. Beroun
tak na opravu získal 6,2 milionu
korun, ke kterým spoluúčast města
činí pouhých 15 procent, tedy necelý milion korun. Opravovat se tak

budou například poničené ulice Hlinovka v Hostími, chodník, propustek a opěrná zeď rybníka na Jarově
a další tři ulice v Berouně. n

Další žádosti o dotace
n Z EU na zavedení moderních

technologií a dalších inovací do
výuky ve školkách a na Muzeum
hrnčířství.
n Ze SFŽP na zateplení a výměnu oken dvou školních zařízení.

Plavecká soutěž měst

P

řijďte si ve středu 2. října
zdarma zaplavat do berounského aquaparku a ještě tak
pomoci městu obhájit prvenství v Plavecké soutěži měst!
Beroun se jí účastní pravidelně
již od roku 2008. Díky všem
nadšencům se podařilo již
čtyřikrát vybojovat zlato. Letos se
v kategorii město do 20 tisíc obyvatel přihlásilo zatím osm měst.
Závody se uskuteční od 7:30
do 20:00 v Městském
plaveckém areálu
Tipsport laguna.
Zúčastnit se
mohou plavci
všech věkových
kategorií. Plave
se libovolným
stylem na čas trať 100
metrů. Každý „reprezentant“ města startuje nikoliv
z bloku, ale z vody, od okraje
bazénu. Bodový součet za 250
nejlepších výkonů v kategorii
A (města do 20.000 obyvatel) pak
určí republikové pořadí soutěže
měst. Plavci mladší než 7 let
a starší než 60 let získávají maximální počet bodů (28) za překonání stometrové trati - bez ohledu
na dosažený čas.
Každý účastník obdrží pamětní list a 1 volný vstup na 1 hodinu do bazénu a atrakcí. Tato akce
má posloužit k propagaci plavání
jako vděčné a široce využitelné
pohybové aktivity. n
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n V berounských ulicích mohli letos návštěvníci Hrnčířských trhů slyšet muziku francouzské pouliční kapely
Sergent Pépère. n
Foto Alena Šustrová

Město ocení významné osobnosti

U

příležitosti 95. výročí vzniku
samostatného Československa budou v Berouně vůbec poprvé uděleny ceny města Berouna.
Na slavnostním večeru, který se
uskuteční 31. října, poprvé převezmou ocenění z rukou představitelů
města ti, kteří mají velkou zásluhu
na rozvoji kulturního a společenského života v Berouně i jeho okolí.
Plaketu a diplom převezme Vladimír Izbický, a to za dlouholetou
činnost v kulturní oblasti a za své

dlouholeté zásluhy o obnovení povědomí o historické hrnčířské tradici Berouna. Druhé ocenění získá
Smíšený pěvecký sbor Slavoš, který
si letos připomíná čtyřicáté výročí
svého znovuobnovení. Slavnostní
večer spojený s kulturním programem, na který tímto srdečně zveme
všechny občany města, začíná v sále
České pojišťovny v 19:00. Akce je
určena pro širokou veřejnost, neboť právě ta může nominovat další
osobnosti na cenu pro rok 2014. n

Rekonstrukce lávky

R

ekonstrukce lávky přes Litavku
začíná. Radní schválili smlouvu
s firmou SDS EXMOST spol. s r.o.
Brno, která práce provede. Hotovo
má být koncem listopadu. V těchto
dnech firma přebírá staveniště
a ihned začne s pracemi. V první
etapě půjde o demontáž zábradlí
a nosné konstrukce. Na nezbytně
nutnou dobu bude lávka uzavřena.
O aktuální uzavírce budete informováni na webu města, kde se lze
zaregistrovat i pro odběr zpráv. n
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Krátce
n V říjnu bude slavnostně otevřeno zrekonstruované Městské hřiště Hlinky. Moderní
multifunkční hřiště s novým povrchem
na hokejbal, in-line hokej, malou kopanou či
florbal se stane domovským stánkem klubu
SK Kelti. V rámci rekonstrukce byl také
přesunut prostor pro skok do dálky a vrh
koulí. Město současně hledá pracovníka pro
správu hřiště.
n Pracovníci berounské radnice vytipovali
několik stromů, které jsou ve velmi špatném zdravotním stavu.  U těchto stromů
bude potřeba provést pěstební zásah nebo  
je i pokácet. Vytipované zásahy budou
ještě zkonzultovány s předsedou komise
životního prostředí a kácení stromů bude
moci být provedeno po vydání rozhodnutí
odboru životního prostředí. Impulsem pro
kontrolu byly letní přívalové deště a silný
vítr, který několik stromů ve městě vyvrátil.
„Zaměřili jsme se na nejrizikovější lokality:
Autokemp Beroun, Městskou horu a dětská hřiště na území města,“ vyjmenoval
vedoucí odboru majetku a investic Ludvík
Polya s tím, že zmiňovaná místa obešel
speciální tým sestavený z pracovníků
odboru a Technických služeb Beroun.
n Město Beroun ve spolupráci se
společností Inform pokračuje v postupné
obměně autobusových zastávek. Nyní vytipovalo dalších deset míst, kde by mohly
být zastávky
v následujících
měsících vyměněny. O tom, kde
dojde k výměně
původních
zastávek, bude
rozhodovat
několik faktorů.
Například, jak
je zastávka
využívána,
v jakém stavu je
stávající přístřešek aj. Město při
vytipování míst
vycházelo i z připomínek občanů. Celkem
se na území města nachází 61 zastávek.
Loni bylo ve městě instalováno šest
nových zastávek v jednotném moderním
stylu.
n Seminář pro starosty obcí Berounska
postižených povodněmi a přívalovými
dešti se uskuteční na berounské radnici
1. října. Seminář je konkrétním výsledkem spolupráce Berouna se zástupci
Výzkumného ústavu meliorací a ochrany
půdy a České zemědělské univerzity.  Cílem
semináře je pomoci obcím s řešením problémů při lokálních povodních a pomoci
jim minimalizovat škody na majetku obcí
a jejich obyvatel.
n Složení speciálního výboru, který má pro
rok 2015 zajistit důstojné oslavy 750. výročí
založení města Beroun, schválili berounští
radní. V patnáctičlenném výboru jsou jak
zástupci radnice a MKC, tak i zdejších škol,
knihovny, muzea, ale i farnosti či okresního
archivu. n
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Zájemci mohou žádat kulturní dotace

P

ořadatelé kulturních a společenských akcí v Berouně mohou opět žádat dotace
od města. Na odevzdání žádostí
mají čas až do konce října 2013.

dební, ale také výtvarné a jiné
projekty dramaturgicky zaměřené právě na českou hudbu. Inspirovala se přitom programem
Ministerstva kultury ČR.

Pro nadcházející rok doplnila
dvě stálé kategorie (celoroční
a jednorázové aktivity) i třetí variabilní tematická skupina. Rok
2014 bude vyhlášen Rokem české hudby. V této skupině bude
radnice podporovat nejen hu-

Pravidla pro poskytování
dotací na kulturní aktivity si
již mohou zájemci stáhnout
na webu města v záložce Příspěvky a dotace. Tam najdou
i formuláře, které jsou rovněž
v tištěné podobě k dispozici

na oddělení kultury a vnějších
vztahů v přízemí radnice. Podmínkou zařazení do výběrového
řízení je řádné vyplnění tohoto
formuláře a dodání samotného
projektu žadatele.
Jaká suma se bude mezi
žadatele rozdělovat, bude
zřejmé až na prosincovém zasedání zastupitelstva, které
má schvalovat rozpočet na rok
2014. „Snahou vedení města
ale je, aby částka byla vzhledem
k možnostem rozpočtu města
co nejvyšší,“ uvedl místostarosta města Ivan Kůs. Žádosti
nejprve posoudí Komise pro
kulturu a kulturní dotace, která předá své doporučení radě
města. Konečné slovo budou
mít zastupitelé. Město chystá
rovněž dotace pro sportovce.
Oddíly i jednotlivci budou moci
podávat žádosti do konce ledna
2014. Podrobnosti přineseme
v dalších vydáních. n

Město ušetřilo přes milion na školeních

Ú

spěšně skončila první
část školení úředníků,
na kterou se Berounu podařilo získat evropskou dotaci.
Město tak ušetřilo přes milion korun ve svém rozpočtu, neboť projít povinnými
školeními ukládá radnicím

zákon o úřednících. Školení
bylo zaměřeno např. na techniku komunikace a prezentace,
projektové řízení nebo finanční

plánování. V rámci uceleného
procesu budou vyškoleni řadoví zaměstnanci, vedoucí odborů, ale i radní a zastupitelé. n

Auta zpomalí pravidlo přednosti zprava

D

alší opatření, jejichž cílem je zklidnění a zpo- pochvalují. Také v Berouně v okolí Kollárovy ulice
malení dopravy ve městě, chystá berounská a v části Na Veselou, kde přednost zprava platí,
radnice. K větší bezpečnosti na silnicích má pomoci splnila svůj účel a řidiči si zvykli. Na Zavadilce toto
zavedení přednosti zprava v dalších lokalitách, ome- pravidlo platí s výjimkou Husovy ulice odjakživa.
Kde se se zavedením předzení těžké nákladní dopravy
nosti
zprava počítá do budouca nové vodorovné dopravní
Výhody přednosti zprava
na? Jde o severní část města
značení. To bylo během září
n přirozeně se zpomalí provoz
vyznačeno v ulicích Košťálkoohraničenou ulicemi Košťálkon sníží se počet dopravních značek
va, Třída Míru, Jungmannova, Třída Míru, Jungmannova,
n v rozpočtu se ušetří statisíce
Za Městskou horou, Okružní
va a Vítězslava Hálka. V ulici
potřebné na údržbu dopravního
a Talichova. „Průtah městem
Košťálkova až na konec Jungznačení
po trase Košťálkova, Jungmannové se například díky
n zefektivní se úklid chodníků,
mannova a Okružní však bude
dostatečné šířce vozovky poneboť zametací stroje nebudou
dařilo vyznačit i samostatný
nadále značen jako hlavní,“ doomezovány značkami
plnil Jerling. Postupně přijdou
jízdní pruh pro cyklisty a zvýna řadu další oblasti na Závodí.
šit tak jejich bezpečnost.
Odbor dopravy také plánuje omezit vjezd těžké
„Tím také došlo ke zúžení stávajících jízdních
pruhů, což vede k přirozenému zpomalení dopravy, nákladní dopravy na některé místní komunikace.
což naši občané požadují,“ uvedl vedoucí odboru „Dochází k tomu, že dopravci s největšími nebo
dopravy Miroslav Jerling s tím, že v těchto úsecích nejtěžšími vozy najíždějí na staré úzké komunikabyl vyznačen střední vodicí pruh včetně ulice Vítěz- ce, které ale na takový provoz nebyly konstruovány,
a ničí jejich povrch. Na těch úsecích, které díky doslava Hálka.
Další zpomalení dopravy by mělo přinést po- taci ještě letos opravíme, snížíme maximální tonáž
stupné zavedení pravidla přednosti zprava do dal- vozidel na 6 tun,“ doplnil Jerling s tím, že v jednotliších čtvrtí. Jednomyslně se na tom shodli členové vých případech, například při stavbě či rekonstrukKomise dopravy. Toto řešení má podle nich hned ci domu mohou občané žádat o výjimku na odboru
několik výhod. Města, která systém zavedla, si jej dopravy. n
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Domácnosti ušetří na 3,5 milionu za energie

P

růměrná úspora berounských domácností, které se
přidaly do elektronické aukce
na ceny energií, bude dosahovat téměř třiceti procent. Jedná
se přitom o takřka 3,5 milionu
korun. Potvrdila to Linda Fialová
ze společnosti e-CENTRE, která
aukci organizovala. V Berouně

Herny ubudou

B

erounští radní počátkem
září odsouhlasili snížení počtu míst, kde mohou být
v Berouně provozována výherní
hrací zařízení. Místa, kde se mohou automaty nacházet, stanoví
Obecně závazná vyhláška k zajištění veřejného pořádku. Ta byla
schválena koncem roku 2011.
Na čtyřech z těchto míst ale od té
doby přestaly být výherní hrací
přístroje provozovány. Aby jejich provoz v budoucnu nemohl
nikdo obnovit, musely být tyto
lokality z vyhlášky vypuštěny.
Jde o někdejší provozovny Magic Planet v Havlíčkově ulici, Bar
Šance v Jungmannově ulici, hernu Golden na Plzeňské a hernu
U Jelena na Závodí. Na tato místa
se tak díky rozhodnutí zastupitelstva automaty již nevrátí. n

se v první srpnové etapě jednalo
o více než 320 domácností. Dalších více než dvě stě domácností
je zapojeno do zářijové a říjnové
aukce. „Je to kvůli stálému doplňování údajů a podkladů,“ doplnila Fialová. Podle ní muselo být
několik domácností z aukce vyřazeno. „Mylně se domnívali, že
mají smlouvu se stávajícím dodavatelem na dobu neurčitou. Nakonec se ukázalo, že podepsali dodatek, podle kterého jim smluvní
vztah skončí až za několik let,“
vysvětlila Fialová.
Kolik konkrétně ušetří, se
jednotlivé domácnosti dozví při
podpisu smlouvy, ke kterému
jsou postupně vyzývány.
Uspořádání
elektronické
aukce na ceny energií umožnilo
město Beroun společnosti eCENTRE na základě častých žádostí
svých občanů. Už loni se totiž stej-

né společnosti podařilo v aukci
na elektřinu pro městské objekty
ušetřit přes milion korun. „Proto
jsme se rozhodli zprostředkovat
stejnou službu i občanům,“ uvedla starostka Šárka Endrlová, která
se se svou domácností do aukce
také přihlásila. Nyní je na každé

Zdarma do bazénu i na hokej

Z

atímco děti slaví svůj svátek
1. června, Mezinárodní den
seniorů připadá na 1. říjen. Letos
poprvé si jej připomene
i Beroun. Radnice pro
zdejší seniory přichystala v rámci oslav pestrou nabídku po celý
říjen.
n Vstupné pro seniory za symbolickou 1 Kč poskytne Muzeum
Českého krasu ve dnech 1. a 8. 10.
2013.

ned několikrát během září
asistovali městští policisté při
převozu zraněných a nemocných
osob. O pomoc je požádali zdravotníci například při transportu osob
z hůře přístupného terénu.
n Díky záznamu z kamery byl dopaden muž, který se 17. 9. pokusil
ze skladových prostor OD Albert
v ulici Na Příkopě odcizit krabici
s cukrovinkami.
n Podnapilého muže, který 13. 9.
na Husově náměstí kopal do stojícího auta, pronásledovala hlídka
policistů. Muž se dal na útěk, ale
v ulici Na Klášteře byl zadržen.
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n Přátelské posezení k 50. výročí založení Klubu důchodců Beroun 2.10. od 14:00
n Na Den otevřených dveří a slavnostní otevření zoo
koutku zve veřejnost
Domov seniorů TGM
dne 10. 10.2013 od 15 hod.
n Domov penzion pro důchodce Na Parkáně zve veřejnost 9. 10. od 9 do 16 hodin na
Den otevřených dveří.
n Jednu hodinu zdarma do bazénu a na atrakce nabídne seniorům Městský plavecký areál
- Tipsport laguna dne 8. 10. 2013.
n Městské kino Beroun poskytne nejen pro seniory slevu
vstupného 50% ve dnech 10. 10.
na představení Líbánky a 24. 10.
na Donšajni. Začátek je v 15:30.
n Zdarma mohou senioři zavítat
9. 10. od 18:00 na zimní stadion
na hokejový zápas Berounští
medvědi 1933 s Kadaní. n

Z kalendáře starostky
n S medvědy za medvědy! Tak se dá nazvat akce, kterou pro berounské školáky přichystali hokejisté domácího klubu Medvědi Beroun
1933. Ve čtvrtek 17. října se hráči vydají se školáky na Městskou
hory, aby společně nakrmili huňáče Vojtu, Matěje a Kubu. Následně se hráči rozjedou do všech berounských základních škol, kde se
uskuteční besedy spojené s autogramiádou. n

Strážníci asistovali při převozu zraněných

H

domácnosti, aby uzavřela smlouvu s novými dodavateli energií.
„Každý občan by si měl důkladně
zkontrolovat údaje ve smlouvě,
kterou podepisuje. Ve chvíli podpisu je totiž již veškerá zodpovědnost pouze na odběrateli,“ dodala Endrlová. n

n Muže, který se pokoušel vloupat do osobního vozidla, zadržela
hlídka městských policistů 11. 9.
v ulici Na Hrázi. Kvůli podezření
ze spáchání trestného činu pokusu
vloupání si věc převzala Policie ČR.
n Hned tři děti a jeden osmdesátiletý senior se ztratili během letošních Hrnčířských trhů. V pátrání
po nich úspěšně zasahovala MP
Beroun. Nejmenšímu ztracenému
dítěti byly teprve dva roky.
n Stížnosti na akci v kempu Plešivec řešili strážníci v noci ze 7.
na 8. 9. Na místo, kde se zdržovalo přes 300 lidí, proto kvůli rušení

nočního klidu vyjely hlídky strážníků
i státní policie. Ani na výzvu jménem
zákona pořadatel akci neukončil.
Vzhledem ke značné přesile byl o přestupku sepsán úřední záznam a věc
bude dále prošetřovat správní odbor.
n Trojici mužů, která si chtěla
z dětského hřiště ve Slapské ulici
odvézt železo, zadržela hlídka 5. 9.
n K napadení psa rozzuřeným
pitbullem vyjížděli strážníci 2. 9.
Protože majitel pitbulla neměl svého psa očkovaného ani nevlastnil
známku, byl sepsán úřední záznam
a přestupek bude nyní projednávat
správní odbor. n

n 1. 10. Praktický seminář k povodním pro starosty ORP Beroun
n 2. 10. Tisková konference. Oslava
50. výročí Klubu důchodců Beroun
n 3. 10. Pracovní schůzka k Adventu
2013
n 4. 10. TRILOBIT Beroun 2013 jednání se zástupci Fitesu
n 7. 10. Zahajovací jednání výboru
pro oslavy 750 let města
n 8. 10. Vítání občánků. Pietní akt
u hrobu Václava Talicha. Slavnostní
zahájení Mezinárodního hudebního
festivalu Talichův Beroun
n 9. 10. Jednání rady města
n 10. 10. Cvičení Bezpečnostní rady
města
n 17. 10. Krmení medvědů s hokejisty
n 18. 10. Přijetí specialistů EU jako
hostů IZS a města
n 22. 10. Třetí koncert Talichova
Berouna
n 23. - 30.10. dovolená mimo ČR
n 31. 10. Slavnostní předávání cen
města Berouna
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Sběr velkoobjemového
a nebezpečného odpadu
Víkend 19. a 20. října
Ve druhé polovině října se
v Berouně uskuteční mobilní sběr
velkoobjemového a nebezpečného
odpadu.
Zatímco v sobotu 19. 10. se
občané Berouna, kteří předloží občanský průkaz, budou moci zbavit
například starého nábytku a dalších
velkoobjemových odpadů, v neděli
20. 10. se mohou zbavit například
ředidel, barev, olejů a olejových
filtrů, baterií, akumulátorů či obalů
znečištěné nebezpečnými látkami.
Sběr velkoobjemového odpadu
19. 10. 2013
n 8:00 - 10:00
BRDATKA - U rybníka 		
ZDEJCINA		
JAROV		
V. SÍDLIŠTĚ - Košťálkova - parkoviště
n 9:00 - 11:00		
ZÁVODÍ - ul. Na Hrázi
ZÁVODÍ - Brožíkova u nádraží ČD
ZAVADILKA - Želivského ul.
JERONÝMOVA UL. 		
n 9:00 - 9:15
bytový dům u Hl. nádraží		
n 11:00 - 13:00
ZÁVODÍ - Jiráskova - Na Veselou
CHMELENSKÉHO - KŘÍŽKOVSKÉHO
VELKÉ SÍDLIŠTĚ - Kubátova		
n 12:00 - 14:00		
ZÁVODÍ - Karlova - pod dál. mostem
SADOVÁ - u restaurace U Kropáčů
HOSTÍM		
LIŠTICE
n 14:00 - 16:00		
ČERNÝ VRŠEK - Dukelská
KOLLÁROVA - CHMELENSKÉHO
ZÁVODÍ - Mařákova - pod dál. mostem
n 15:00 - 17:00		
POD STUDÁNKOU - u hasičů
KARLY MACHOVÉ - u parkoviště
Mobilní sběr
20. 10. 2013
n ZDEJCINA 8:00 - 8:30
n JAROV 8:45 - 9:15
n ZAVADILKA 9:30 - 10:00
n ZÁVODÍ - NA HRÁZI 10:15 - 10:45
n ZÁVODÍ - KARLOVA
pod dáln. mostem 11:00 - 11:30
n HOSTÍM 11:45 - 12:15
Nepřebírá se : lepenka, pneumatiky, eternit. n

Blokové čištění ulic
n 2. - 3. 10.
Na Tržišti, Štěpánkova, Zvonařova - sever, Švermova, Ve Svahu,
Kollárova - sever
n 9. - 10. 10.
Pod Homolkou, K Dubu, Nad
Paloučkem, Palouček, U židovského hřbitova, Vinařská
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Volby do Parlamentu ČR

V

olby se uskuteční v pátek
25. 10. od 14:00 do 22:00
hodin a v sobotu 26. 10. od 8:00
do 14:00 hodin. V Berouně budou voliči opět volit v 19 volebních okrscích.

Kdo může volit
Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně
18 let. Volič musí prokázat svou
totožnost a státní občanství České
republiky, například platným občanským průkazem nebo pasem.
Chci hlasovat, ale nebudu
v době voleb v Berouně
Voliči, který má trvalé bydliště v Berouně, ale v době voleb
odjíždí pryč, může MěÚ Beroun
na jeho žádost vydat voličský průkaz. O vydání průkazu lze žádat
dvěma způsoby:
osobně - volič se dostaví na pracoviště evidence obyvatel - ohlašovnu v budově radnice a prokáže
svoji totožnost platným dokladem. Nejzazší lhůta pro osobní
požádání je 2 dny přede dnem voleb, tj. ve středu 23.10. do 16:00.
písemně - písemná žádost musí
být MěÚ Beroun doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb,
tj. do pátku 18.10. do 16:00 hodin. Písemné podání může být
učiněno ve třech formách:
a) v listinné podobě opatřené
úředně ověřeným podpisem voliče - při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození
od správního poplatku

b) v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče
c) v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky
voliče
Žádost musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození,
adresu místa trvalého pobytu,

způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být
voličský průkaz zaslán.Voličské
průkazy bude Městský úřad vydávat nejdříve 15 dnů přede dnem
voleb, tj. nejdříve dne 10. 10.
2013, a to:
- osobně voliči
- předáním osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu
- zasláním voliči
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Chci hlasovat, ale zdravotní
stav mi nedovolí zajít do volební místnosti
Volič může ze závažných,
zejména zdravotních důvodů,

Zapomnětlivci zaplatí
za popelnice dvojnásobek

T

řebaže uplynul termín,
do kdy měli občané Berouna
zaplatit poplatek za popelnice,
někteří zapomnětlivci tak ještě
neučinili. Řádný termín podle platné vyhlášky je do konce
května běžného roku, období
od června do srpna pak slouží
opozdilcům a je ještě bez sankce.
Od 1.září se ale podle vyhlášky
poplatek navyšuje na dvojnásobek. Namísto 700 korun tak
každá osoba zaplatí 1400 korun.
Poplatek za popelnice musí
uhradit každá osoba, která zde
má trvalé bydliště a nebo vlastní
chatu či jinou stavbu určenou
k individuální rekreaci. A to

i přesto, že se například v bytě
nezdržuje. Také rodiče, kterým
se během roku narodí potomek,
mají povinnost za dítě zaplatit
poměrnou částku.
Ještě jednu novinku přinesl letošní rok. Osoby, které
zde sice nemají trvalé bydliště,
ale vlastní zde byt nebo dům,
ve kterém není k trvalému pobytu hlášena žádná jiná osoba,
mají povinnost ohlásit tuto skutečnost na radnici. Stačí zajít
do přízemí radnice, kancelář
místní poplatky a zde vyplnit
patřičný formulář. Následně
za popelnici zaplatí nenavýšenou sumu, tedy 700 Kč. n

požádat Městský úřad Beroun
a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.
Mám další dotazy k volbám
Informace poskytne Městský
úřad Beroun, odbor správní, na tel.:
311 654 150 (příp. 311 654 152),
e-mail: spr@muberoun.cz, a to
i ve dnech konání voleb. n
Mimořádně i v sobotu 12. 10.
2013 mohou voliči s trvalým
bydlištěm v Berouně požádat
o vydání voličského průkazu.
Ohlašovna v budově radnice na
Husově náměstí bude pro voliče
otevřena od 8:00 do 13:00.

Firmy
opravují sítě

H

ned několik firem využívá poslední měsíce letošního roku
na rekonstrukce a stavby svých sítí
vedoucích pod veřejnými komunikacemi. Práce se mohou z důvodů
klimatických podmínek provádět
pouze do listopadu. Řada ulic
a chodníků je tak nyní v Berouně
rozkopaných najednou. Termín
oprav ani vedení sítí město bohužel ovlivnit nemůže. V některých
případech totiž mají firmy stavební
povolení dlouhé měsíce dopředu
a čekají jen na potřebné finance.
Když mají vše pohromadě, začnou
s realizací. „Kde to bylo jen trochu
možné, snažili jsme se domluvit,
aby se práce prováděly o prázdninách, kdy je nejslabší provoz,“ uvedl
vedoucí odboru dopravy Miroslav
Jerling. Výkopové práce probíhaly
například u vlakového nádraží, kde
se prováděla přeložka plynu. Kvůli
uložení optického kabelu byly rozkopané ulice Koněpruská, Plzeňská
a další přilehlé místní komunikace. Současně se v Berouně provádí
na několika místech rekonstrukce
plynovodu. V okolí hradeb v ulici
Na Parkáně a Na Klášteře zase pokračuje rekonstrukce teplovodního
zařízení. Ve všech těchto případech
platí, že firmy musí silnice a chodníky uvést do původního stavu. n
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V betlému letos
přibude hrnčíř

V

e vyřezávaném betlému v Berouně letos před vánočními
svátky přibude postava hrnčíře. Rozhodli o tom sami občané v anketě,
kterou město v létě vyhlásilo. Ankety
se zúčastnilo na čtyři sta lidí, kteří

zaslali své návrhy písemně a nebo
hlasovali na webu města. Víc než dvě
třetiny daly hlas právě hrnčíři. Druhý skončil dudák a třetí houslista.
Na radnici doputovalo rovněž několik desítek mailů a dopisů. Postavu

n Přes sedm tisíc korun darovali zástupci partnerského města Goslar berounské okresní organizaci Svazu tělesně postižených v ČR. Částku  osobně převzala Milada Kohoutová v doprovodu Evy Zajícové z rukou vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví Marie Markové a vedoucí oddělení
kultury Marcely Bergerové. Jde o částku, kterou Goslarští utržili během
Dnů evropského dědictví v Berouně, kterého se každoročně účastní. n

do betléma, který nyní čítá celkem
devět postav, šest zvířat a dva reliéfy oslíka a vola, opět vytvoří řezbář
Jan Viktora. Slavnostně představena
a umístěna do jesliček bude na adventním koncertu na Husově náměstí. Uskuteční se v neděli 1. prosince,
kdy také na náměstí začnou vánoční trhy. Oproti minulým rokům by
se měly konat již od 1. prosince až
do Vánoc.
„Naším přáním je trhy oživit,
rozšířit nejen nabídku vánočního
zboží, ale i otevírací doby a dostat
tak na náměstí více lidí. I proto
Městské kulturní centrum připravuje ve spolupráci s městem kulturní program pro adventní neděle
a další dny,“ uvedla starostka Šárka Endrlová, jejímž přáním je, aby
místní již nemuseli na stylové vánoční trhy dojíždět až do Prahy. n

Výzva pro advent
Prodáváte vánoční zboží, dekorace, svíčky, ozdoby nebo třeba
svařené víno či medovinu?
Pokud máte zájem nabídnout
své zboží také během třítýdenních vánočních trhů na Husově
náměstí, žádejte podrobnosti
o tržním řádu u Technických
služeb Beroun.
Vyzýváme také místní umělce, hudebníky, tanečníky a další,
kteří mají chuť zpestřit vánoční
atmosféru svým vystoupením,
aby kontaktovali vedoucí
oddělení kultury Marcelu Bergerovou (kultura@muberoun.cz)
případně ředitele MKC Beroun
Tomáše Suchého (reditelmkc@
muberoun.cz). n

Vítání občánků probíhá v uvolněné atmosféře
D

vaadvacet nejmenších občánků města přivítala 10. září
v obřadní síni radnice berounská
starostka Šárka Endrlová. Spolu s nimi na úřad zavítali nejen
jejich rodiče, ale v mnoha případech i prarodiče a sourozenci. Již
v úterý 8. října se uskuteční další
slavnost, na kterou se přihlásili
rodiče dalších osmnácti novorozeňat. „Těší mě, že je o tuto akci
mezi rodiči zájem, protože se
opravdu snažíme, aby se jim slav-

nost u nás na radnici líbila. Už
nyní je plně obsazen říjnový termín, další je tedy stanoven na 12.
listopadu,“ uvedla Šárka Endrlová s tím, že původně se Vítání
občánků konalo ve středu a nyní
bylo přesunuto na úterý, které
není úředním dnem, na radnici je
tedy větší klid a vše může probíhat v uvolněnější atmosféře.
A jaký je vlastně průběh slavnosti? Malí oslavenci jsou nejprve představeni starostce města,

která je pak i s jejich rodiči a příbuznými v obřadní síni přivítá.
Následuje slavnostní proslov,
který občas někteří z oslavenců
doprovází lezením po zemi, starší
děti z řad sourozenců zase zvědavě okukují kolébku.
Dětem je dovoleno vše, co
neznemožňuje samotný průběh
obřadu. Po skončení slavnostního
proslovu se rodiče každého dítěte
zapíší do pamětní knihy, mimin-
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ko se vyfotografuje v kolébce,
maminky dostanou květinu a děti
pak na památku pamětní minci
a publikaci. Na závěr pak vystupují děti z místních mateřských
škol. n
Vítání občánků
- 12. 11. odpoledne
Kontakt pro přihlášení
311 654 151
E-mail: evidence2@muberoun.cz
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 4. 9. 2013
RM 1) bere na vědomí informaci o stavu činností na úseku sociálně právní ochrany
dětí ve městě včetně záměru transformace Školského poradenského pracoviště v Berouně po 31.8.2014 v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů. 2) souhlasí a) se záměrem transformace Školského poradenského pracoviště
na pedagogicko-psychologickou poradnu, které bude součástí 2. ZŠ a MŠ a které bude
poskytovat činnost v souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších
předpisů. b) s doplněním zřizovací listiny 2. ZŠ a MŠ takto v rozsahu jejího Dodatku č.
4, který je obsažen v Příloze č. 4, tohoto návrhu. 3) doporučuje zastupitelstvu města
ZM a) souhlasit s transformací Školského poradenského pracoviště na pedagogickopsychologickou poradnu, která s účinností od 1. 9. 2014 bude součástí 2. ZŠ a MŠ, b)
schválit doplnění zřizovací listiny 2. ZŠ a MŠ ve znění předloženého návrhu Dodatku
č. 4 této listiny.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit Rozbor hospodaření města Beroun za 1. pololetí 2013 v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit II. úpravu rozpočtu města Beroun na rok 2013 v předloženém znění.
RM doporučuje zastupitelstvu města, aby nevyhovělo požadavku petice, doručené dne
7. 8. 2013, na změnu Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zabezpečení veřejného
pořádku, v platném znění, pokud jde o rozsah omezení provozní doby hostinských zařízení a veřejnosti přístupných kulturních podniků, a uložilo starostce města podrobně
vysvětlit v odpovědi na petici důvody pro takovéto rozhodnutí.
RM doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku,
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2012, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením „Smluv o výpůjčce“ na volební místnosti pro okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konané
ve dnech 25. a 26. října 2013, mezi Středočeským krajem, a městem Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením „Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zajišťování provozování systému
stravování pro berounské základní školy zřízené městem“ se společností SCOLAREST
- zařízení školního stravování spol. s r.o., se sídlem U Pergamenky 1145/12, 170 00
Praha 7 - Holešovice, v předloženém znění.
RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu „Berounská keramika - znamení identity města“ financovaného z ROP NUTS 2 Střední
Čechy mezi městem Beroun a panem V. I., Ústavem archeologické památkové péče
středních Čech, se sídlem Nad Olšinami 448/3, Strašnice, Praha, Sdružením výtvarných umělců - keramiků, se sídlem Masarykovo nábřeží 250, Nové Město, Praha a Muzeem Českého krasu, se sídlem Beroun, Husovo nám. čp. 87.
RM po projednání souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu „MŠ
Beroun - Inovace a legrace“ financovaného z ROP NUTS 2 Střední Čechy mezi městem Beroun a Rodinným centrem Slunečnice, o.s., se sídlem: Bezručova 928, 266 01
Beroun - Město, MUDr. Klárou Šillerovou, se sídlem: Kollárova 1701, 266 01 Beroun
- Město, a M. S.
RM po projednání souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě č. 00304104 o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem:
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, na akci Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun, v předloženém znění.
RM nesouhlasí s prodejem budovy bez čp/če - jiná stavba, stojící na pozemku st.
1812/10 v k.ú. Beroun a pozemku st. 1812/10 o výměře 62 m2 a části pozemku st.
1812/1 o výměře 60 m2 v k.ú. Beroun, společnosti Kinet s.r.o., se sídlem V Lukách 253,
Králův Dvůr a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku st. 7473 o výměře 4 m2 - zastavěná
plocha v k.ú. Beroun z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, do vlastnictví města Beroun
za omezujících podmínek stanovených ÚZSVM a doporučuje Zastupitelstvu města
Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s nevyužitím předkupního práva na pozemek p.č. 868/15 o výměře 2300
m2 v k.ú. Beroun se společností LIMEX ČR, s.r.o., se sídlem Vídeňská 744/2, Praha
4-Nusle, s tím, že závazky z předkupního práva přebere ve stejném rozsahu nový nabyvatel pozemku p.č. 868/15 v k.ú. Beroun, a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun
přijmout obdobné usnesení.
RM nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č. 2193/21 o výměře 534 m2 v k.ú. Beroun
panu L. P.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 k nájemní smlouvě ze dne 20. 12. 2000,
ve znění pozdějších dodatků na prodloužení výpovědní lhůty z 30 dnů na 6 měsíců,
s občanským sdružením Klub vojenské historie Sanites Car Beroun ČR o.s., se sídlem
Viničná 1574, Beroun.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Městský hřbitov Beroun - oprava
hřbitovní zdi - 1. etapa“ s firmou STESO, s.r.o., se sídlem Jungmannova 61, Králův
Dvůr - Zahořany.
RM ruší své usnesení č. 357/2012 ze dne 13. 8. 2012.
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RM souhlasí se zveřejněním záměru města na směny části pozemku p.č. 1387/157
o celkové výměře 1291 m2, části pozemku p.č. 1387/158 o celkové výměře 8014
m2 a části pozemku p.č.1375/37 o celkové výměře 578 m2, vše v k.ú. Beroun dle
předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru projednávat výpůjčku pozemků p.č. 2663/10
(zeleň) o výměře 1843 m2 a části pozemku p.č. 2663/1 (zeleň) o výměře 652 m2 oba
v k.ú. Beroun.
RM souhlasí se zveřejněním záměru projednávat prodej pozemku p.č. 1235/12 o výměře 2 m2 v k.ú. Beroun.
RM vyhlašuje nabídku č.1 firmy JEŽ, spol. s r.o., se sídlem Karlštejnská 115, Loděnice jako vítěznou nabídku veřejné zakázky malého rozsahu. RM souhlasí s uzavřením
Smlouvy o dílo na akci „BEROUN 2, č.p. 203 - Oprava terasy Duslovy vily“, s firmou
JEŽ, spol. s r.o., v předloženém znění.
RM vylučuje uchazeče OK-BE spol. s r.o., se sídlem Masterova 102, 262 03 Nový Knín
ze zadávacího řízení u podlimitní veřejné zakázka - Lávka u Obchodní akademie
Beroun. RM vyhlašuje nabídku č. 2 SDS EXMOST spol. s r.o., IČ: 49454501, Údolní
413/66, 602 00 Brno jako vítěznou u podlimitní veřejné zakázka - Lávka u Obchodní
akademie Beroun.
RM vydává Pravidla pro poskytování věcných darů občanům města při významných
životních událostech, v předloženém znění.
RM souhlasí s vyhlášením výběrového řízení o poskytování dotací z rozpočtu města
na kulturní aktivity v městě Berouně pro rok 2014.
RM schvaluje složení výboru k zajištění důstojných oslav 750. výročí založení města
Berouna v roce 2015.
RM souhlasí s udělením souhlasu k použití znaku města na informačních plakátech,
které realizuje Petr Baudyš - UNISOFT.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit konání veřejné sbírky za účelem
podpory chovu medvědů ve vlastnictví města Beroun formou pokladničky umístěné
v berounském medvědáriu od 1. 10. 2013.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských zařízení podle
Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 Tomáši Kreisingerovi, místo podnikání Na Ptáku ev. č. 287, Beroun-Město, pro Bar ALBION, Kostelní 2, Beroun-Centrum, ve dnech
pátek, sobota a přede dny, po nichž bezprostředně následuje den pracovního klidu,
do 04.00 hod. následujícího dne do 31. 8. 2014.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských zařízení podle
Obecně závazné vyhlášky č.11/2011 společnosti ENSAR - KARA s.r.o., se sídlem Karly
Machové 1504, Beroun, pro provozovnu Ensar Kebap, Karly Machové 48, BerounMěsto, ve dnech pátek, sobota a přede dny, po nichž bezprostředně následuje den
pracovního klidu, do 03.00 hod. následujícího dne do 31. 8. 2014.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude konat
v pondělí dne 23. září 2013 od 15,00 hod. v kongresovém sále Best Western Hotelu
Grand, nám. Marie Poštové 49, Beroun-Město.
RM vylučuje uchazeče ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Praha 5, Pekařská 6, a uchazeče ALD
Automotive s.r.o, se sídlem Praha 10, U Stavoservisu 527/1, PSČ 100 40 ze zadávacího
řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení - Operativní leasing služebních vozidel
města Beroun. RM vyhlašuje nabídku č. 4 uchazeče ARVAL CZ s.r.o., se sídlem PrahaNusle, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00 jako vítěznou ve zjednodušeném podlimitním řízení - Operativní leasing služebních vozidel města Beroun.
RM po projednání bere na vědomí zápis ze zasedání komise zdravotní a sociálních
věcí, konaného dne 19. 8. 2013. RM 1) Souhlasí s poskytnutím finančního příspěvku
Dobromysli o.p.s. ve výši 25.000,-Kč na úpravu nově zakoupeného vozidla Ford Transit
zajišťující bezbariérový převoz klientů z Berouna a okolí a dále souhlasí s uzavřením
smlouvy o poskytnutí příspěvku. Podmínkou uzavření smlouvy je schválení příspěvku
zastupitelstvem. 2) Doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního
příspěvku Dobromysli o.p.s. ve výši 25.000,-Kč na úpravu nově zakoupeného vozidla
Ford Transit zajišťující bezbariérový převoz klientů z Berouna a okolí.
RM bere na vědomí informaci o projednání stížnosti ohledně výstavby ostrůvku
na Pražské ulici.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 11. 9. 2013
RM souhlasí s uzavřením Dohody o vypořádání při ukončení činnosti sdružení
mezi městem Beroun a obchodní společností Vodovody a kanalizace Beroun
a.s., IČ 46356975, se sídlem Mostníkovská 255, 266 41 Beroun, v předloženém
znění a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 18. 9. 2013
RM 1) doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem části pozemku p.č. 1410/173 - orná půda o výměře 76 m2 v k.ú. Beroun, který vznikl dle
geometrického plánu č. 5263-80/2013 ze dne 18.8.2013, za cenu dle znaleckého
posudku, panu M. Š. 2) rm doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit
s odkupem části pozemku p.č. 1410/176 - orná půda o výměře 7 m2 v k.ú. Beroun, který vznikl dle geometrického plánu č. 5263-80/2013 ze dne 18.8.2013,
do majetku města Beroun, za cenu dle znaleckého posudku, od pana M. Š.
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n Přerušení dodávky elektřiny dne 1. 10.
a 3. 10. 2013 od 7:30 do 16:30 v části oblasti
Beroun - Město v části ulic Třída Míru, Švermova, Pod Homolkou a v ulici Ve Svahu.
n Přerušení dodávky elektřiny dne 2. 10.
2013 od 7:30 do 17:00 v části oblasti Beroun Závodí v ulicích Máchova, Vřesová, Vojanova,
Slavošovská, Kaplířova, Na Veselou, Jiráskova
a Mošnova, Pod Šibencem, Na Šibenci, Praž-

ská, Tylova, Na Cibulce, Náhorní, U Dobré Vody,
V Kotlině a Větrná. Rovněž v části oblasti Beroun
- Závodí v části ulic Na Hrázi, Lidická a v ulicích
U Přívozu a U Lávky.
n Přerušení dodávky elektřiny dne 4.10. 2013
od 7:30 do 17:00 v části oblasti Beroun - Město
v ulicích Viničná, Lomená, Krátká, Pod Studánkou, Křížkovského, Třebízského, Prof. Urbana,
Chválova, Okružní, Nad Hřištěm a Branislavova.

RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením Kupní smlouvy
mezi městem Beroun, jako kupujícím a insolvenčním správcem JUDr. Janem Kubálkem, se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 na pozemky p.č. 1261/61 orná
půda o výměře 3483 m2, p.č. 1261/72 orná půda o výměře 681 m2, p.č. 1264/6
ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č. 1273/15 trvalý travní porost o výměře 559 m2,
p.č. 1275/3 ostatní plocha o výměře 56 m2, p.č. 2259/4 ostatní plocha o výměře
57 m2 a p.č. 2261/12 ostatní plocha o výměře 67 m2, vše v k.ú. Beroun za cenu
dle znaleckého posudku 140 700,-Kč, za podmínky, že bude mezi městem Beroun
a vlastníky rodinných domů a pozemků v lokalitě „Na Máchovně“ v k.ú. Beroun uzavřena smlouva o spolupráci na dokončení komunikace na pozemku p.č. 1261/61
orná půda, s tím, že náklady na vybudování komunikace ponesou majitelé rodinných domů a pozemků v lokalitě „Na Máchovně“ v k.ú. Beroun a vybudovanou
komunikaci bezplatně převedou na město Beroun.
RM nesouhlasí s odkupem pozemku p.č. 606/9 o výměře 148 m2 - ostatní plocha,
jiná plocha v k.ú. Beroun za cenu 72.070,- Kč od Národního centra pro neslyšící,
sdružení p.o., IČ: 47510358, se sídlem Hostímská 439, Beroun-Závodí a doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky v k.ú. Jarov u Berouna
a Hostim u Berouna: Pozemky určené k pronájmu v k.ú. Jarov u Berouna: p.č.
193/18 o výměře 1142 m2, p.č. 380/10 o výměře 633 m2, p.č. 403/2 o výmeře 373
m2, p.č. 418 o výmeře 84 m2. Pozemky určené k pronájmu v k.ú. Hostim u Berouna:
p.č. 189/1 o výmeře 2028 m2, p.č. 194/2 o výmeře 349 m2, p.č. 200/32 o výměře 94
m2, p.č. 203/2 o výmeře 169 m2, p.č. 203/9 o výmeře 1012 m2, p.č. 204/1 o výměře
847 m2, p.č. 210/5 o výměře 183 m2, p.č. 292/10 o výměře 780 m2, p.č. 292/20
o výměře 316 m2, p.č. 292/24 o výměře 360 m2, p.č. 292/32 o výměře 5799 m2, p.č.
292/6 o výměře 96 m2, p.č. 308/8o výměře 1445 m2, p.č. 331/1 o výměře 998 m2,
p.č. 337/1 o výměře 366 m2, p.č. 374/10 o výměře 54 m2, p.č. 374/19 o výměře 150
m2, p.č. 374/24 o výměře 409 m2, p.č. 374/26 o výměře 1001 m2, p.č. 374/5 o výměře 1312 m2, p.č. 386/1 o výměře 4804 m2, p.č. 419 o výměře 758 m2, p.č. 438/6
o výměře 509 m2, p.č. 446 o výměře 9615 m2, p.č. 449 o výměře 2418 m2, p.č.
450/17 o výměře 243 m2, p.č. 519 o výměře 15104 m2 se společností Zemědělské
družstvo Mořina, IČ: 00103004, se sídlem 267 17 Mořina za cenu ve výši 300,- Kč/
ha/rok. Pozemky budou pronajaty za účelem hospodářské činnosti na dobu neurčitou. Celková výše nájemného, za pozemky v k.ú. Jarov u Berouna, činí 67,- Kč/rok.
Celková výše nájemného, za pozemky v k.ú. Hostim u Berouna, činí 1.537,- Kč/rok.
RM souhlasí s prodloužením nájemních smluv a uzavřením dodatků k nájemním
smlouvám mezi městem Beroun, IČ: 00 233 129, se sídlem Husovo nám. 68, 266 43
Beroun, Bytovým družstvem Palouček, družstvem, IČ: 26720795 se sídlem Palouček 1709, 266 01 Beroun a nájemci K. V. (1.10.2013-30.9.2014), D. T. (1.10.201330.9.2014) a P. T. (15.10.2013-14.10.2014) na dobu určitou 1 rok, v předloženém
znění.
RM souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy a uzavřením dodatku k nájemní
smlouvě mezi městem Beroun, IČ: 00 233 129, se sídlem Husovo nám. 68, 266 43
Beroun a nájemkyní paní M. Š. na dobu určitou 2 roky od 1. 11. 2013 do 31. 10.
2015, v předloženém znění.
RM Beroun souhlasí s uzavřením „Dohody o skončení smluvního vztahu“ s Českou
republikou - Ministerstvem obrany, IČ: 60162694, se sídlem Tychonova 1, Praha 6,
v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SOD 112-067-3 na akci
„Multifunkční hřiště Beroun - Hlinky “, v předloženém znění.
RM 1)ruší své usnesení č. 347/2012, odstavec 2 ze dne 13. 8. 2012. 2) doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun zrušit své usnesení č. 64/2012, odstavec 2 ze dne 24.
9. 2012.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronájmu části pozemku p.č. 2306/1
o výměře 36 m2 - ostatní plocha v k.ú. Beroun, za účelem umístění restaurační
předzahrádky.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronájmu části pozemku p.č. 1192/66
o výměře 24 m2 - ostatní plocha, zeleň v k.ú. Beroun, za účelem umístění předzahrádky.
RM bere na vědomí informaci, že opuštěná rozhledna na vrchu Děd u Berouna
na pozemku parcelní číslo 1324/11 v k.ú. Beroun byla nabyta, dle ustanovení § 135
odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví města
Beroun, jakožto obci, na jejímž území se nemovitost nachází a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
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n Přerušení dodávky elektřiny dne 8.10.
od 7:30 do 15:00 v části oblasti Beroun - Město v ulicích Vladislava Vančury, Jiřího Wolkera,
Kubátova, Kozinova, Jánošíkova, Josefa Hory
a v částech ulic Třída Míru a Plzeňská.
n Přerušení dodávky elektřiny dne 10.10.
od 7:30 do 11:30 v části oblasti Beroun v ulicích
Hlavní, Kubátova, K Lomu, Ke Kosovu, Na Haldu,
Na Pahorku, U Kapličky a U Rybníka.

RM bere na vědomí informaci o zadání veřejných zakázek malého rozsahu:
- „Cyklostezka po stopách českých králů Beroun Srbsko - odstranění povodňových škod“ firmě Strabag a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5 - Smíchov, - „Cyklostezka po stopách českých králů Beroun
Hýskov - odstranění povodňových škod“ firmě Strabag a.s., IČ 60838744, se
sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov, - „Oprava dopadové
plochy na dětském hřišti z projektu: Kdo si hraje nezlobí“ - odstranění povodňových škod“ firmě Strabag a.s., IČ 60838744, se sídlem Na Bělidle 198/21,
150 00 Praha 5 - Smíchov.
Rm po projednání bere na vědomí zápis ze zasedání komise bytové, konaného
dne 4. 9. 2013.
RM 1) bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města Berouna
včetně stanoviska Komise bytové Rady města Berouna. 2) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 44 v Talichově ulici 767, Beroun, 2 + KK o velikosti 59,6m2, s paní X. P. na dobu určitou 6 měsíců. 3) souhlasí s uzavřením
nájemní smlouvy na byt č. 45 v Talichově ulici 767, Beroun, 1 + KK o velikosti
38,6m2, s paní A. J. na dobu určitou 6 měsíců.
RM 1) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní
E. H. na dobu určitou o 1 rok za podmínky, že nájemkyně do 30. 9. 2013
písemně požádá o prodloužení nájemní smlouvy. 2) souhlasí s uzavřením
dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní V. K.na dobu určitou o 3
měsíce, za podmínky, že nájemkyně výše uvedeného bytu uhradí do 31. 10.
2013 dlužné částky za nájemné popř. s ní bude uzavřena splátková dohoda.
3) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní I.
K. na dobu určitou o 1 rok, za podmínky, že nájemkyně výše uvedeného bytu
písemně požádá do 30. 10. 2013 o prodloužení nájemní smlouvy. 4) souhlasí
s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní I. Ž. na dobu
určitou o 1 rok. 5) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní
smlouvy s panem S. V. na dobu určitou o 1 rok.
RM bere na vědomí informace k bytu č. 43, Talichova ul. 767, Beroun, včetně
stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní R.
Z. na dobu určitou o 2 roky.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě o podmínkách
poskytování mobilních služeb elektronických komunikací se společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha 4-Michle,
PSČ 140 22, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Výroba
a tisk Radničního listu města Beroun“. RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude plnit funkci komise
pro otevírání obálek.
RM bere na vědomí informaci o výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu II. kategorie na akci „Administrace nadlimitní veřejné
zakázky na poskytování služeb a správy majetku města Beroun“.
RM povoluje výjimky z počtu dětí a žáků na školní rok 2013/2014 pro mateřské školy zřizované městem Beroun a pro Základní školu Beroun, Wagnerovo
náměstí 458, podle předloženého návrhu.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských zařízení podle Obecně závazné vyhlášky č.11/2011 k zajištění veřejného
pořádku, v platném znění, Juanu Agerovi, místo podnikání Školská 1152,
253 01 Hostivice, IČ: 75230356, pro provozovnu ISTANBUL KEBAB, Česká
51/13, Beroun-Centrum, ve dnech neděle až čtvrtek do 02.00 hod. následujícího dne a ve dnech pátek a sobota do 04.00 hod. následujícího dne
do 30. 9. 2014.
RM bere na vědomí informaci, že město Beroun bylo usnesením Okresního
soudu v Berouně, které nabylo právní moci dne 7. 9. 2013, ustanoveno kolizním opatrovníkem nesvéprávné E. R. pro uzavření Smlouvy o nájmu bytu
v domě s pečovatelskou službou.
RM po projednání bere na vědomí zápis ze zasedání komise pro výchovu
a vzdělávání (školská komise), konaného dne 26. 8. 2013.
RM odvolává paní Janu Tlachovou z funkce tajemnice komise pro likvidaci
majetku. Rm jmenuje tajemnicí komise pro likvidaci majetku paní Mgr. Terezu
Houškovou.
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V muzeu mají staré tisky i odbornou literaturu

L

oni oslavilo Muzeum Českého krasu 120 let působení v berounském regionu. Se
vznikem tohoto muzea jsou spojeny také počátky jeho muzejní
knihovny. Dříve sloužila především ke studiu odborným pracovníkům, nyní je přístupná též
zájemcům z řad laické i odborné
veřejnosti.
Tvorba knihovního fondu muzejní knihovny vychází z potřeb
a celkové specializace muzea,
proto se v něm nacházejí knihy
a periodika z oblasti společenskovědní (historie, umění, etnogra-

Čtenáři v anketě
zhodnotí knihovnu
n K celorepublikovému Týdnu
knihoven se od 30. 9. do 6. 10.
připojí také berounská knihovna.
Na tyto dny připravila přednášku,
originální výstavu místních tvůrců
a kreativců, ale i tradiční fotografický festival Fotoblázinec. Určený
je fotografům nejrůznějších úrovní
a směrů a všem příznivcům fotografií. Zájemci se mohou v sobotu 5.
10. od 10:00 do 18:00 přijít podívat
na výstavu prezentujících se fotografů, hlasovat pro svého favorita,
poslechnout
si přednášky
a zúčastnit se
slavnostního
vyhlášení
výherců letošního ročníku.
Výběr vítězných fotografií bude
v knihovně k vidění do konce října.
Po celý měsíc říjen se pak
mohou čtenáři zúčastnit ankety,
v níž mohou vyjádřit svůj názor
na knihovnu a její služby. Připravena
je v tištěné i elektronické verzi.
Ani v létě pracovníci knihovny
nezaháleli. Letošní prázdniny
byly navíc výjimečné. Protože se
v prostorách malovalo, muselo se
upustit od revize fondu. Během prvních dvou týdnů byly vymalovány
prostory pro veřejnost, včetně pobočky, v následujících týdnech další
části knihovny. Současně probíhalo
přemísťování knih z volného výběru
do skladů a rozsáhlá reorganizace
skladových prostor. Kromě těchto
fyzicky často namáhavých činností,
knihovna fungovala v pondělí
a ve středu v hlavní budově
a ve čtvrtek na pobočce. Během
prázdninových měsíců knihovnu
navštívilo 3528 čtenářů, kteří si
vypůjčili 11 814 knih. n

www.mesto-beroun.cz

fie, muzejní a vlastivědná práce,
archeologie) a přírodovědné se
zaměřením na geologickou a pa-

leontologickou literaturu (v menším měřítku je zastoupena také
zoologie a botanika). Muzeum

Českého krasu vydává každoročně odborný časopis pro regionální výzkum Český kras (letos vyšlo
už jeho 38.číslo), který vyměňuje
s řadou domácích a zahraničních
knihoven a institucí.
Muzejní knihovna disponuje
rovněž monografiemi a periodiky
regionálního charakteru, které
již ale mají statut sbírkového
předmětu. Zastoupené tituly lze
vyhledávat prostřednictvím souborného katalogu www.caslin.cz.
Velmi vzácnou část sbírkového
knihovního fondu tvoří staré tisky (knižní produkce z let 16001800). Na jejich restaurování vynakládá muzeum nemalé finanční
prostředky. Bohatá knihovna je
také součástí pozůstalosti po světoznámém dirigentu Václavu Talichovi, zahrnuje desítky titulů
s hudební tématikou.

Pozdní láska z Rybář

P

aní Marie Macourková (na snímku zcela vlevo)
chodila k Talichům do Brdatek posluhovat. Prý
drží s Talichem, šuškalo se tehdy mezi lidmi. Jenže
lidi toho napovídají... Ovšem to, co píši já, vím právě
od paní Marie Macourkové. Navštívil jsem ji párkrát

seriál
Talichovské variace
Na Klášteře v Berouně v Domě s pečovatelskou službou, většinou v sobotu dopoledne, někdy před Dejmalovými, někdy po nich. Ti za ní přicházeli často, vždycky jí něco přinesli. Já lačnil po jejím vypravování, sedíc
na fotýlku, jaký už se nevidí. Paní Marie Macourková,
žena se zvláštním půvabem, jaký některé neopouští
ani v pokročilém věku, jej dostala darem z Talichovic
brdatecké vily. První rozhovor, spíš monolog, začala
zasněně: „Byli jsme jako milenci.“ Odmlčela se, bezmocná, že co řekla, už se ani párem koní nedá vzít
zpátky. Vrátila se na začátek toho, o čem toho lidi tolik
napovídali...
„Bydleli jsme v Rybářích, já dělala v pivovaře. Myla jsem flašky, pořád v gumových holinkách
a ucourané zástěře. Do každé flašky se podívat proti
světlu, když, tak ruční štětkou špínu vyšťourat. No,
a po práci někam na posluhu, hlavně za dobrého
počasí nůši na záda a do lesa na dříví. Nůše z nás
nespadla, jak byl rok dlouhý. Uhlí od Hraběte? Tak
dva pytle hnědé kostky na celou zimu, jinak nanosit
do dřevníku klacky, paříky a vejvratky. Naše baráčky
se snadno vyhřály, cimry byly nízké, ale teklo při tom
ze zdí. Ke Studánce jsme nechodily, to je do vršku
a taky to byl rajón ženských od Kubinzských z fabrických baráků. My s kamarádkou to braly přes Štulovnu
ke Ptáku nebo do Brdatek, k Lizu zadem kolem Talichovic vily, taky až po Zdejcinu.
Jednou zase tak jdeme kolem plotu, volá na nás
skrz plaňky paní Talichová, až jsme se lekly: Ženské,

V roce 2002 se nesbírková
muzejní knihovna stala knihovnou veřejnou poskytující všechny
služby dle knihovního zákona (výpůjční, reprografické, MVS atd.).
Po předchozí domluvě ji může navštívit každý, knihy a periodika se
po zaregistrování půjčují ke studiu pouze prezenčně nebo do jiné
knihovny. Malá výběrová knihovnička určená návštěvníkům
muzea se nachází ve vstupních
prostorách muzea. Na webových
stránkách je k dispozici zatím
neúplný on-line katalog příruční knihovny čítající přes 20 000
svazků. V současné době má
v Berouně zájemce o odbornou
a regionální literaturu k dispozici tři místa ke studiu: Městskou
knihovnu, knihovnu Státního
okresního archivu a Knihovnu
Muzea Českého krasu. n

nechtěla byste některá chodit sem k nám pomáhat
na zahradě? A prý ať si to rozmyslíme. Já to hned
druhý den vzala, jako by mi to někdo napověděl. Brzy
na každý den. Kromě zahrady jsem dělala vše, co
potřebuje akorátní domácnost. Ze města jsem nosila
od Trnků mléko, vejce, tvaroh, smetanu, když se dělala
svíčková. Od Podgorného, řezníka maso podle vzkazu
na lístku, nemlich to samé od Trojanů. Od Anny Vrátné
z České ulice moc ne, zeleninu jsme si pěstovali sami.
I ovoce. Pak přišla válka, to bylo všechno horší. Pan
profesor ještě samý elán, většinou byl pořád pryč.
I pak v květnu 1945, když ho odvedli.
Já ho oslovovala Pane profesore, on mi onikal.
Všichni jsme tam stárli a měnili se. Pan profesor mi
hrával nějakou skladbu, skoro vždycky jsem to obrečela. Já v tom vždycky slyšela, že je to o nějaké velké lás-

ce. Později, když už pan profesor nikam nejezdil a já
naopak po výletech, vždycky mi přikazoval, až tam
budu, ať si hlavně všimnu toho a toho. Jako kdyby tam
byl včera. V pondělí jsem mu musela vyprávět, jaké to
bylo, jestli nám průvodce ukázal tam to a jinde ono.
Měli jsme si pořád co říci. Byli jsme si i při našem stáří
hodně blízcí. Pořád slyším tu skladbu...“
Jakkoli pátrám ve třígenerační paměti, ne a ne si
vybavit, od kdy byla Marie Macourková duší berounského talichovského domova. Pan Michal Dejmal,
vnuk Václava Talicha, říkává: „Připadalo nám, že byla
s námi odevždy.“ n
Pokračování příště. Rudolf Kadeřábek
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Mezinárodní hudební festival

Talichův Beroun
Rok V. Talicha pokračuje
výstavou a pietním aktem

D

o poslední čtvrtiny se přehoupl letošní Rok Václava Talicha.
Také říjen nabídne několik doprovodných akcí k Mezinárodnímu
hudebnímu festivalu Talichův Beroun. Hned tři se uskuteční 8. října,
tedy v den slavnostního zahájení
festivalu.
Nejprve bude ve 14:00 slavnostně odhalena busta Václava Talicha,
kterou vytvořil Jiří Vydra. Zdobit
bude budovu na Husově náměstí,
kde sídlí Základní umělecká škola nesoucí jméno světoznámého
umělce. Od 16:00 bude následovat
tradiční Pietní akt u hrobu Václava Talicha na městském hřbitově,
kterého se zúčastní představitelé
města i příbuzní dirigenta. Před
samotným úvodním koncertem fes-

tivalu, který začíná v 19:30, bude
v 18:00 v předsálí České pojišťovny
zahájena výstava Hudba v díle malíře a sochaře Jiřího Vydry.
Pozornost si jistě také zaslouží
unikátní výstava secesních plakátů,
která bude v Holandském domě zahájena 14. 10. od 17 hodin. Jde o vybrané o exponáty sběratele Zdeňka
Harapese, jehož sbírka v současnosti čítá okolo 150 adjustovaných plakátů a dalších pět desítek jich čeká
na restaurování. Jsou mezi nimi ryze
komerční, ale i umělecké. Jejich stálou expozici najdete na křineckém
zámku, který majitel sbírky před lety
koupil a postupně ho opravuje.
Všechny uvedené akce připravuje Městské kulturní centrum
ve spolupráci s městem. n

Doprovodné akce Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun
1.

8.

9.
14.

„Pocta Václavu Talichovi“
ÚT
17:30 ZUŠ V. Talicha
Slavnostní odhalení bysty Václava Talicha
ÚT
14:00 ZUŠ V. Talicha
Pietní akt u hrobu Václava Talicha
ÚT
16:00 Berounský hřbitov
Hudba v díle malíře a sochaře Jiřího Vydry
ÚT
18:00 předsálí České pojišťovny
Výstava O českých dirigentech
ST
17:00 Muzeum Českého krasu
Výstava secesních plakátů na téma hudba
PO
17:00 Holandský dům

Pocta Václavu Talichovi - koncert učitelů ZUŠ V. Talicha.
Vystoupí žáci ZUŠ Václava
Talicha.

Program festivalu
n Slavnostní zahájení
    1. koncert  8. října
ČESKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Jan Thuri - hoboj
Umělecká vedoucí: Jana Vlachová
Henry Purcell: Král Artur. Suita z opery, Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro hoboj a orchestr C dur KV
314, Petr Iljič Čajkovskij: Serenáda
pro smyčcový orchestr C dur op. 48

n 4. koncert  29. října
TALICHOVO KVARTETO
Jan Talich - housle
Roman Patočka - housle
Vladimír Bukač - viola
Petr Prause - violoncello
Erwin Shulhoff: Smyčcový kvartet č.
1, Maurice Ravel: Smyčcový kvartet F
dur, Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 10 Es dur op. 51 „Slovanský“

n 2. koncert  15. října
VOKÁLNÍ SOUBOR
GENTLEMEN SINGERS
Vytautas Miškinis: Cantate Domino,
Franz Biebl: Ave Maria (Angelus Domini), Francis Poulenc: Quatre petites
prières de Saint François d‘Assise, Francis Poulenc: Clic, clac, dansez sabots,
Adriano Banchieri: Contrapunto bestiale alla mente, Paul Drayton: Masterpiece, Antonín Dvořák: Ztracená ovečka,
Jan Vičar: Vejr. Výběr populárních písní
v úpravách Gentlemen Singers z jejich
CD Yesterday - A Tribute to The Beatles
a z CD Just One World

n 5. koncert  5. listopadu
PĚVCI NÁRODNÍHO DIVADLA
Slavná operní dueta
ALEŠ BRISCEIN - tenor
JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ - soprán
Jaroslav Šaroun - klavír
Bedřich Smetana: Ach, jaký žal…
Árie Mařenky z opery Prodaná nevěsta, Jak možná věřit… Árie Jeníka
z opery Prodaná nevěsta, Antonín
Dvořák: Ach, Bože, božínku… Árie
Terinky z opery Jakobín, Vidino divná, přesladká… Árie Prince z opery
Rusalka, Bedřich Smetana: Věrné
milování. Duet Mařenky a Jeníka
z opery Prodaná nevěsta, Giuseppe Verdi:
Parigi, o cara… Duet Violetty a Alfréda z opery
La traviata, De´ miei
bollenti spiriti… Árie Alfréda z opery La traviata, Giacomo Puccini:
O, mio babbino caro…
Árie Lauretty z opery
Gianni Schicchi, Petr
Iljič Čajkovskij: Kuda,
kuda… Árie Lenského
z opery Evžen Oněgin, Giacomo Puccini:
Quando me´n vo…Árie
Musetty z opery Bohéma, Charles Gounod:
Ange adorable… Duet Romea a Julie
z opery Romeo et Juliette

Vystoupí Smíšený pěvecký
sbor Slavoš.
Výstava v předsálí České pojišťovny. Vernisáž od 18:00.
Vernisáž se koná 9. 10 v 17:00.
Výstava trvá do 24. 11.
Vernisáž výstavy se koná
od 17:00.

Vstupenky a doprava do Rudolfina

V

stupenky jsou v předprodeji v berounském Městském
informačním centru. Vstupenky
do pražského Rudolfina budou
k dostání už jen do 4. října.
Vstupenky stojí od 90 do 480 Kč.
V rámci spolupráce s Českou
filharmonií u příležitosti vyhlášeného Roku Václava Talicha
na ně poskytla Česká filharmonie 40% slevu! Tato sleva se
týká pouze vstupenek v prodeji
MIC Beroun. Po tomto termínu
pak budou případné neprodané vstupenky vráceny zpět

www.mesto-beroun.cz

k prodeji do pražského Rudolfina. Vstupenky na berounské
koncerty stojí 170 Kč, abonentka na všech pět koncertů vyjde
na 500 Kč.
Do Prahy budou i tentokrát
vypraveny speciální autobusy
společnosti ProboBus. Doprava bude opět zdarma. O kolik spojů půjde, bude záležet
na počtu zájemců. Ti se musí
jmenovitě nahlásit do seznamu
v Městském informačním centru. Poslední možnost k přihlášení je 11. listopadu. n

n 3. koncert  22. října
KOMORNÍ SOUBOR
PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE
dirigent: Vojtěch Spurný
Wolfgang Amadeus Mozart: Gran
Partita - Serenáda B dur K 361
KOMORNÍ ORCHESTR CAMERATA
CREMSIRIENSIS (Kroměříž)
dirigent: Jiří Kadavý
Ondřej Moťka – trubka
Alena Valčuhová - trubka
Pavel Josef Vejvanovský: Sonáta á
4 g moll pro trubku a smyčce, Edvard Hagerup Grieg: Z časů Holbergových. Suita ve starém slohu op. 40

n 6. koncert  13. listopadu
ČESKÁ FILHARMONIE  
Dvořákova síň Rudolfina - Praha
dirigent: Jiří Bělohlávek
Antonín Dvořák: Symfonie č. 2 B dur
op. 4, Antonín Dvořák: Symfonie č. 9
e moll „Z Nového světa“
Berounské koncerty se tradičně
uskuteční v sále České pojišťovny na Wagnerově náměstí vždy
od 19.30 hodin.
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Městské kino Mír Beroun

Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun.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 15 přístupnost, T české titulky, A ART kino, K filmový klub, D dokument,  představení pro děti
den

začátek

název

čas

popis

17:30

Revival

ČR

116 Komedie o čtyřech bývalých muzikantech.

20:00

Omar

IL

97

pozn.
12

1.

ÚT

2.

ST

18:30

Revival

ČR

116 Komedie o čtyřech bývalých muzikantech.

12

3.

ČT

18:30

Rivalové

USA

123 Životopisný příběh brilantních řidičů: N. Laudy a J. Hunta.

T

4.

PÁ

17:30

Rivalové

USA

123 Životopisný příběh brilantních řidičů: N. Laudy a J. Hunta.

T

20:00

Diana

VB

108 Životopisný příběh o princezně Dianě.

5.

SO

6.

NE

7.

PO

8.

ÚT

9.

ST

10.

ČT

11.

PÁ

12.

13.

SO

NE

14.

PO

15.

ÚT

Příběh lásky, závisti, lží, násilí a obětování.

Flint a jeho přátelé se vydávají na další dobrodružství

15:30

Zataženo, občas trakeře 2 / 3D

USA

96

Diana

VB

108 Životopisný příběh o princezně Dianě.

T

20:00

Rivalové

USA

123 Životopisný příběh brilantních řidičů: N. Laudy a J. Hunta.

T

15:30

Zataženo, občas trakeře 2 / 3D

USA

96

18:30

Rivalové

USA

123 Životopisný příběh brilantních řidičů: N. Laudy a J. Hunta.

18:30

Donšajni

ČR

120 Nová česká komedie J. Menzela.

17:30

Donšajni

ČR

120 Nová česká komedie J. Menzela.

20:00

Lidský rozměr

DN

77

18:30

Donšajni

ČR

120 Nová česká komedie J. Menzela.

15:30

Líbánky

ČR

98

18:30

Kameňák 4

ČR

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

17:30

Make your move / 3D

USA

107 Neuvěřitelné taneční scény, úžasná hudba a láska.

Flint a jeho přátelé se vydávají na další dobrodružství

Dokumentární sci-fi z budoucnosti.

ČR

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

USA

96

17:30

Kameňák 4

ČR

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

20:00

Make your move / 3D

USA

107 Neuvěřitelné taneční scény, úžasná hudba a láska.

15:30

Letadla

USA

85

17:30

Rivalové

USA

123 Životopisný příběh brilantních řidičů: N. Laudy a J. Hunta.

T

20:00

Kameňák 4

ČR

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

12

18:30

Kameňák 4

ČR

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

12

13:45

Kovář z Podlesí

ČR

90

17:30

Kameňák 4

ČR

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

12

20:00

Kapitál

FR

113 Napínavý příběh o zrůdné nemorálnosti finanční hydry.

T
12

Flint a jeho přátelé se vydávají na další dobrodružství

Česká filmová pohádka o dobru a zlu.

ČT

18:30

Kameňák 4

ČR

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

PO

22.

ÚT

23.

ST

24.

ČT

12


12

Animovaná komedie o práškovacím letadlu s velkým srdcem. 

17.

21.

12

Kameňák 4

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

NE

T

Zataženo, občas trakeře 2

ČR

20.

T

20:00

Kameňák 4

SO



15:30

18:30

19.



Příběh svatebního páru v podání A. Geislerové a S. Majera.

ST

PÁ

T

17:30

16.

18.

T 12

Obyčejný šnek chce závodit. A podaří se mu to.



12

15:30

Turbo / 3D

USA

96

17:30

Kameňák 4

ČR

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

20:00

Carrie

USA

120 Horor. Je mladá, je neatraktivní a má schopnost telekineze.

15:30

Turbo / 3D

USA

96

17:30

Carrie

USA

120 Horor. Je mladá, je neatraktivní a má schopnost telekineze.

T 15
12

Obyčejný šnek chce závodit. A podaří se mu to.


12
T 15



20:00

Kameňák 4

ČR

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

15:30

Turbo

USA

96

17:30

Carrie

USA

120 Horor. Je mladá, je neatraktivní a má schopnost telekineze.

T 15

20:00

Kameňák 4

ČR

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

12

18:30

Kameňák 4

ČR

120 Další díl české komedie založené na anekdotách.

12

17:30

Gravitace

USA

90

Napínavý sci-fi thriller.

T

20:00

Tanec mezi střepinami

SR

79

Příběh o lidském bytí, lásce, vzletech a pádech.

12

18:30

Gravitace

USA

90

Napínavý sci-fi thriller.

T

15:30

Donšajni

ČR

120 Nová česká komedie J. Menzela.

17:30

Příběh kmotra

ČR

120 Film je inspirován bestsellerem J. Kmenty „Kmotr Mrázek“.

20:00

Gravitace

USA

90

Obyčejný šnek chce závodit. A podaří se mu to.

Napínavý sci-fi thriller.



T

V době uzávěrky Radničního listu Městské kino Mír znalo program pouze do 24. října 2013.
www.mesto-beroun.cz
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Hudba
4.
5.

Mejdan - živá hudba
PÁ

20:00

Restaurace U Štiky

DJ Stenny - disco
SO

20:00

Restaurace U Štiky

Duo Melody - živá hudba
11.

PÁ

20:00

Restaurace U Štiky

Travesti show
PÁ

21:00

Restaurace Rudolfinum

DJ Pupík - disco
12.

SO

18.

Restaurace U Štiky

Bill Barrett & Ryan Donohue + J. Kořínek
SO

16.

20:00
20:00

Pivovar Berounský medvěd

Adriano Trindade + Los Quemados
ST

20:00

Kavárna Jiná káva

Slavnostní koncert
PÁ

19.

Duo Melody zahraje i v pátek 25. října ve stejný čas.
Vystoupí Paloma Eiffel a Daria Gee. Omezený počet míst cca 45 osob.
Cena 190,-. Vstupné zakoupíte v restauraci Rudolfinum. Tel: 775 087 274.
Tradiční disco S DJ Pupíkem roztančí parket i v sobotu 12. a 26. října.
Dvojkoncert v Pivovaru Berounský medvěd Bill Barrett & Ryan Donohue
(USA) + Jakub Kořínek.
Adriano Trindade (Brazílie) se skupinou Los Quemados.
Koncert orchestru a sboru Hudby Hradní stráže a Policie ČR se koná ve
Svatém Janu pod Skalou. Vstupné 150 Kč. Rezervace není zapotřebí.

16:00

Kostel sv. Jakuba v Berouně

Koncert duchovních skladeb z doby romantismu. Pořádá Seydlovo
sdružení, vstupné dobrovolné.

20:00

Sál České pojišťovny

Hradišťan
SO

Disco show DJ Stenny rozjede i v sobotu 19. října ve stejný čas.

Svatojánský kostel

19:00

Romantická setkání
SO

Mejdan zahraje také 18. října od 20 hodin.

Hradišťan, umělecký vedoucí Jiří Pavlica.

Výstavy
1.
2.
11.
14.
19.
23.

Hudba
ÚT

Dětská galerie „V Podloubí“

V měsíci říjnu pokračuje výstava prací studentů Gymnázia Joachima
Barranda na téma „Hudba“.

Městská knihovna Beroun

Jednodenní výstava rukodělných prací. Výstava bude probíhat ve vestibulu knihovny.

Pro šikovné ručičky
ST

17:30

Praktika studentů 1.ročníků kateder FAMU
PÁ

17:00

Výstavní síň J. Jeníčka

Trochu jiná secese…
PO

17:00

Holandský dům

...než je Muchova. Výstava kolekce secesních plakátů, jejíž základ majitel Z.
Harapes náhodně objevil na půdě... Otevřeno: Po - Pá 9-12/13-17, So 9-12.

KC Koněprusy

Vernisáž výstavy fotografií Jana Šroubka z cyklu Všude žijí lidé.
www.koneprusy.cz/kc. Potrvá do 20. prosince 2013.

Městská galerie Beroun

Výstava fotografií Vladimíra Kasla o tom, co fotograf v Berouně vidí
a s kým se setkává. Potrvá do 15. 11.

Všude žijí lidé
SO

Střípky z domova
ST

17:00

Praktika studentů 1.ročníků kateder FAMU, vernisáž výstavy se koná
v pátek 11. 10. 2013 v 17:00.

Pokračující výstavy: Viktor Žuk - keramika (do 2. 10.); Co je v domě (do 5. 10.); Výstava fotografií Jana Douši (do 9. 10.); Beroun
nastojato (do 12. 10.); Hudba ve výtvarném umění (do 18. 10.); Vetenglovi a hosté (do 31. 10.); Archeologie Berounska (do 31. 12.)

Pro seniory
4.
8.
22.

Procvičování kognitivních funkcí
ÚT 10:30 - 11:30

Stacionář sv. Anežky

Podzimní dekorace
ÚT 10:30 - 11:30

Stacionář sv. Anežky

Paměť, soustředěnost, řeč - slovní zásoba, logické myšlení,
vizuálně-prostorová orientace. Ve stejný čas též 15. a 29. 10.
Výroba podzimních dekorací z keramických květináčků.

Květiny

Výroba květin z javorových listů.
SO 10:30 - 11:30
Domov seniorů TGM
každé SENSEN - klub senzačních seniorů
Návštěva klubu je zdarma. Kontakt IvanaVašků, 733 741 269.
ÚTERÝ ÚT 14:30 - 16:30
Každé sudé úterý.
KC, Bezručova ul.
každý Posezení u šálku dobrého čaje či kávy
Od 13:00 do 15:00. Posezení u šálku dobrého čaje či kávy.
PÁTEK
Akce Stacionáře sv. Anežky České.
13:00 - 15:00
Stacionář sv. Anežky České
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

11

Přednášky a besedy
2.
5.
9.
14.
17.
20.

Přednáška o orientálním tanci

Městská knihovna Beroun

Pokračování povídání o arabských hudebních nástrojích. Seznámíte se
s jednotlivými druhy a styly orientálního tance.

Fotoblázinec

Městská knihovna Beroun

4. ročník úspěšného fotografického festivalu. Výstava bude k vidění po
celý měsíc říjen.

Městská knihovna Beroun

Přednáška Mistra a učitele Reiki Ing. M. Berky nás zavede do tajů našeho bytí, vesmírných a duchovních zákonů.

Městská knihovna Beroun

...aneb Povídání o absolutních hodnotách. Přednáškou nás provede
doc. P. Hošek, Ph.D. Pořádá Církev bratrská Beroun.

Montessori Beroun

Zapojení a rozvoj smyslů v Montessori systému, učení formou prožívání. Adresa: V Zahradách 1874, Beroun.

RC Slunečnice

Prožitkový seminář na téma skrytých vazeb v rodině i mimo ní. Info na
tel. 732 431 325. Provází Barbora Bekeová.

ST

SO

17:30
10:00

Život jako hra

ST

17:30

Co nesnáší tolerance…

PO

17:30

Smysly v Montessori

ČT

19:30

Rodinné konstelace

NE

13:00

Ostatní akce
4.
5.

Pohádkové cvičení s dětmi

Cyklus 8 lekcí s Mgr. Jitkou Eyerovou, Annou Noskovou a Mgr. Kamilou
Mikoláskovou Dis. Každý pátek.

Zájezd Přerov n. L. - Loučeň

Program: Přerov n. L. - skanzen , Loučeň - zámek a labyrintárium, Poděbrady - dle počasí. Návrat v 17:30. Tel. 311 626 389, 311 610 253.

FlerJarmark „Vítání podzimu“

Na jarmarku budou rukodělné výrobky. Stejně tak v nadcházejícím
ochlazení jistě oceníte šály, šátky, aj. Program pro děti.

PÁ

SO
SO

8.
9.

7:45
9:00

Vítání občánků
ÚT

14:00

ST

9:00-16:00

28.

31.

říjen
září prosinec

Den otevřených dveří se bude konat dne 9. 10.od 9:00 - 16:00.

Hvězdy orientu tančí pro Afriku

Gymnázium J. Barranda

Benefice na podporu nadace OMDC. Pořádanou občanským sdružením
Orientální tance Beroun a nadací OMDC (one more day for children).

Prodejní burzy

budova TJ Sokol

Burzy podzimního a zimního oblečení, sportovních potřeb, kočárků, hraček atd. Termíny: 19.10. Více 608 259 990, www.detskyklubsokolik.cz.

15:00 - 18:00
19:00

DDM Beroun v Hlinkách
KC Koněprusy

Koněpruské posvícení

Den plný atrakcí, hudby, divadla a tvoření nejen pro děti. K tomu kachní
hody a místní produkty pro potěchu ducha i žaludku. Večer zábava.

Seznámení s Ashtangou

Na semináři budou účastníci seznámeni s hlavními atributy této tradiční jógové školy.

SO

10:00

10:00 - 15:00

KC Koněprusy
Studio YOGAWAY

Jóga v denním životě
PÁ

18:00

Soboty na dětském
SO

8:30

Studio YOGAWAY
Městská knihovna Beroun

Seminář Jóga v denním životě se Štěpánkou Vágnerovou.
Zavítat na oddělení pro děti můžete v sobotu 26. října 2013 od 8:30 11:00.

Den Středočeského kraje 2013

Muzeum Českého krasu

Prohlídky expozic a výstav s doprovodným programem za zvýhodněné
vstupné. Program na www.muzeum-beroun.cz/denkraje13

Pietní akt

Městský hřbitov

Pietní akt k 28. říjnu od 14:00, kladení věnců a hudební vystoupení
Berouňačky a Smíšeného pěveckého sboru Slavoš.

PO

10:00

14:00

Podzimní loučení s geoparkem

Muzeum Českého krasu

Komentovaná prohlídka s paleontologem Š. Rakem, který vás seznámí
nejen s geologickou stavbou Barrandienu, ale i provede celým parkem.

Lampiónový průvod

In-line dráha Beroun

Přineste si s sebou lampión, dobrou náladu a na konci bude na děti
čekat poklad v podobě sladké odměny. Vstup: 10 Kč.

sál České pojišťovny

Udělení ceny Města Berouna Smíšenému pěveckému sboru Slavoš
a Vladimíru Izbickému.

ST

ČT

10:00;14:00
17:00

Společenský večer
ČT

1. 11.

Penzion pro seniory, Beroun

Starostka města přívítá nejmladší občánky od 14:00, 14:30 a 15:00.

Dílna hry na krásný, jednoduchý nástroj s doprovodem našich hlasů.
www.koneprusy.cz/kc.

SO

PO

30.

obřadní síň radnice

Dílna zpěvu + hry na kantelu s A. Noskovou

SO

26.

Muzeum Českého krasu

Téma: shamballa náramek. Nutné objednání na 774 950 671,
732 223 844, 774 950 559 do 10.10.2013. Cena 50 Kč.

13:00

SO

25.

sraz Sokolovna Beroun

Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi

SO

19.

Studio YOGAWAY

Den otevřených dveří v penzionu pro seniory
SO

12.

9:00

19:00

Halloween v muzeu 2013
PÁ

17:00

Muzeum Českého krasu

Nábor mladých medvíďat (2005-2008)
Berounští medvědi

Zápis do tanečních kurzů pro rok 2014

www.mesto-beroun.cz

Tanec Chvátalová

Na děti budou čekat strašidla a havěť všeho druhu, čarodějné nápoje,
pochoutky, mlsy, soutěže a spousta dalších překvapení.
Kontakt: Petr Třinecký 311 612 228 nebo e-mail: ofice@medvedi.cz
Zápis probíhá elektronicky na stránkách www.tanecberoun.cz. Další
informace naleznete na uvedených webových stránkách.
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Úvodní lekce akademie
posluchače nadchla
Č

lověk a krajina v umění - to
bylo téma úvodní lekce prvního ročníku Berounské akademie. Pro více než šedesát frekventantů slavnostně začal „školní
rok“ 5. září. A hned první lekce
nasadila laťku velmi vysoko. Historický sál Muzea Českého krasu
s obrazy a kresbami malíře 19.
století Antonína Porketa, pro
nějž byl Beroun životní inspirací, navodil k hlavnímu tématu
patřičnou atmosféru. Ředitelka
berounské knihovny, která je
organizátorkou akademie, Hana
Ludvíková přivítala účastníky
i berounskou starostku Šárku

Endrlovou a místostarostu Ivana
Kůse, kteří ocenili kvalitní přípravu a program tohoto nového
vzdělávacího cyklu. Akademický
malíř Viktor Žabinský nejprve
představil publikaci Berounské
ateliéry, která vznikla za podpory
města Berouna, a jež připomněla
starší generaci uměleckých osobností posledních třiceti let. Další
host, výtvarník Kameel Machart,
krátce představil výrazné mladé
talenty berounského projektu
Street Gallery.
Hlavní slovo k tématu patřilo Vlastimilu Dudákovi, filosofu,
kunsthistorikovi a spisovateli,

Talichova vila v Brdatkách
se otevřela návštěvníkům

	
  

který dokázal uvést posluchače
do světa snových i dramatických
krajin, ztvárněných světovými
	
  
ale i v regionu působícími malíři.
Přednáška byla vedena na tak vysoké odborné i emotivní úrovni,
	
  
že plně zaujatí
posluchači po-

děkovali vynikajícímu lektorovi
dlouhotrvajícím potleskem. Mezi
další výrazné osobnosti, které
přislíbily účast na dalších přednáškách, patří například RNDr. V.
Větvička, Doc. RNDr. Z. Kukal,
DrSc. a další. n

K vidění je torzo dřevěného berounského mostu

V

ýsledky dlouholeté činnosti archeologů v Berouně a okolí jsou představeny na výstavě, která je nyní k vidění v prostorách Muzea Českého
krasu. Velká pozornost byla archeology věnována také historickému centru
královského města Berouna, jak ukazuje druhá část výstavy. Zkoumány byly
nejen městské hradby, ale také zázemí měšťanských parcel, které skrývalo
mnoho zajímavého, své stopy ve městě zanechala jak voda, tak oheň.
Unikátním je torzo dřevěného mostu, identifikované a posléze zkoumané
nedaleko lávky pro pěší. Na leteckých snímcích můžete porovnat, jak se
město Beroun změnilo za posledních několik let. Výstava se koná u příležitosti 20. výročí založení Ústavu archeologické památkové péče středních
Čech. Výstava vznikla za finanční podpory města Berouna a k vidění bude
do konce roku 2013. n

Rozhledna už je města
R

V

íce než osmdesát zájemců se
za krásného počasí v sobotu
14. září zúčastnilo procházky nazvané Talichovou stezkou s Otomarem Dvořákem. Procházku,
která byla součástí Roku Václava
Talicha, připravila známá propagátorka našeho regionu Marie
Holečková spolu s Městským kulturním centrem. Stezka, kterou
loni vybudovalo město Beroun,
vede místy, kde světově proslavený dirigent žil a v krásné přírodě
také získával inspiraci pro svoji
práci. Autor knižní novinky Tajemná místa Berounska, Otomar
Dvořák, neopomněl připomenout
staré báje, které se v údolí Brdatek i u blízké Berounky zachovaly.
Nechyběly ani málo známé po-

www.mesto-beroun.cz

věsti o skrytých pokladech, které
autor hodlá zařadit do třetího
dílu trilogie věnované zajímavým
místům Berounska. Průvodcem
početné skupiny byl také autor
stezky Emil Šnaidauf, který přítomné seznámil s nejzajímavějšími místy a zastávkami této více
než pětikilometrové trasy.
Výlet završila návštěva samotné Talichovy vily, kde přítomné přivítal skladbami Plzeňský
dechový kvintet. Vnuk Václava
Talicha Michal Dejmal zavzpomínal na svého slavného dědečka,
připomněl i historii výstavby vily
a jeho manželka účastníky procházky pohostila. Jak se všichni
přítomní shodli, bylo to příjemné
a zajímavé odpoledne. n

ozhledna na Dědu již patří
Berounu. Její definitivní nabytí do majetku města potvrdili
radní a zastupitelé koncem září,
na kdy také připadlo 20. výročí otevření rozhledny. Protože
je v současné době rozhledna
ve špatném technickém stavu,
vyčlení město několik desítek tisíc korun na nejnutnější opravy,
aby byl zaručen bezpečný vstup.
V následujících letech se počítá
s postupnou rekonstrukcí objektu. Majitel přilehlých pozemků
navíc před časem vykácel některé stromy na jižní straně rozhledny, takže dnes se z věže naskýtá
pohled severním, jižním a částečně západním směrem.
Slavnostní otevření rozhledny na Dědu doprovázel 18. září
1893 velkolepý ohňostroj a vystoupení hodnostářů na cimbuří. Návrh vybudovat nad Berounem rozhlednu padl na schůzi
berounského KČT již v roce
1891. Plánovaná věž se měla stát
zakončením značené turistické
trasy vedoucí z Berouna na Děd.
Dvanáct metrů vysokou věž navr-

hl stavitel Duda. Základní kámen
se pokládal 1. května a o čtyři
měsíce později již rozhlednu navštěvovali první turisté. Její stavba stála 3000 zlatých, použito
na ni bylo kolem 25 tisíc královodvorských bílých cihel. n
Omluva
Fakt, že rozhledna patří městu, přivítali i někteří starousedlíci. Například Vladimír Chuchler,
který se spolu s dalšími dobrovolníky o rozhlednu několik let
pečlivě staral. Příběh nadšeného
sportovce, který stál
u zrodu Běhu přes
Městskou horu i Berounské
desítky,
jsme přinesli ve speciální revue Můj
Beroun. Panu Vladimíru Chuchlerovi se
velmi omlouváme za špatné
uvedení
jeho křestního jména
v této revue. n
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1

2

Dny evropského dědictví
v Berouně ve fotografiích

1 O skvělou pouliční show se během letošních oslav Dnů evropského
dědictví postarali francouzští muzikanti z kapely Sergent Pépère.
2,8 Již 17. ročníku Hrnčířských trhů přálo počasí. Přijely tisíce lidí.
3,4 Šermířskou a ohnivou podívanou nadchli diváky členové skupiny Berounští měšťané.

5 Na Husově náměstí se o hrnčířském víkendu střídalo několik hudebních skupin. Zněla tu dechovka, folklor i orchestrální skladby v podání Big Bandu Václava Zelinky.
6 Návštěvníci trhů mohli navštívit i netradiční Vodní bar. Společnost
VaK Beroun v něm nabízela slepou ochutnávku balených vod a vody
z kohoutku. Úkolem bylo rozpoznat, která karafa skrývá kterou vodu.

3

7 Na slavnostním zahájení oslav EHD na radnici přivítala starostka
Šárka Endrlová mimo jiné i zástupce partnerských měst Goslar a Brzeg
či senátora Jiřího Oberfalzera.
9,11

Několik desítek lidí si přišlo prohlédnout novou expozici Historie a současnost města Berouna, která je k vidění v 1. patře radnice. Její
balkon byl jako každoročně ozdoben symboly Dnů evropského dědictví.

10

V atriu radnice pokřtil místostarosta Ivan Kůs novou knihu Otomara Dvořáka a Marie Holečkové Tajemná místa Berounska.

12,13 Závody Dračích lodí partnerských měst opět vyhrál domácí Beroun vedený starostkou Šárkou Endrlovou.
Foto: A. Šustrová, Z. Zůna
5

4
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Krátce
n Setkání členů Klubu důchodců
Beroun s představiteli města
a dalšími, kteří se podílejí na
činnosti klubu nebo jej podporují, se uskuteční 2. října od
14:00 v prostorách klubu. Ten
si letos připomíná 50. výročí
od svého vzniku. U příležitosti
tohoto jubilea vydalo město také
dvanáctistránkový almanach.
Současně klub slaví 10. výročí od
přestěhování do nových prostor
v areálu někdejších kasáren.
n Svaz neslyšících a nedoslýchavých od října pořádá každé úterý
dopoledne relaxační cvičení pro
zdravotně postižené a také jazykový kurs angličtiny a němčiny.
Kurzovné činí 50 korun za osobu
na hodinu.
n Farní charita Beroun pořádá
u příležitosti celorepublikové
oslavy Dne Charity Den otevřených dveří v Domě Počaply.
Otevřen bude 1. 10. od 10:00.
Jde o zařízení pobytové formy
sociální rehabilitace, které bylo
otevřeno v červnu rekonstrukcí
počapelské fary. n

Aukce fotografií

F

otografie, které si mohli zájemci
prohlédnout na výstavě v Holandském domě, jdou do dobročinné aukce. Snímky, které organizaci
Dobromysl věnovali známí čeští
fotografové a Berounští fotorici, se
budou dražit na 2. ročníku dobročinné aukce, kterou budou opět provázet pánové Petr Čtvrtníček a Leoš
Noha. Uskuteční se v sobotu 12.
října od 14 hodin v hotelu Na Ostrově v Berouně. Kromě fotografií se
můžete těšit i na dražbu vín z moravských vinařství. Výtěžek z aukce
použije Dobromysl na financování
nového bezbariérového automobilu
pro klienty se zdravotním postižením. n

Zubní pohotovost
n 5. - 6. 10. MUDr. Veselá Vladimíra, Beroun, Švermova 1591, tel.:
601 371 200
n 12. - 13. 10. MUDr. Veselá Marie,
Hudlice 64, tel.: 311 697 659
n 19. - 20. 10. MUDr. Závorová
Iva, Žebrák, A. Pacovského 277,
tel.: 311 533 447
n 26. - 27. 10. MUDr. Karel Zdeněk, Medicentrum, Beroun, Tř. Politických vězňů, tel.: 311 746 414
n 28. 10. MUDr. Pillmannová
Irena, Beroun, Talichova 825, tel.:
311 600 2204
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin. n

www.mesto-beroun.cz

Výstava „Bez rizika“ varuje školáky

N

a nástrahy nejrůznějších
závislostí, šikany či kyberšikany upozorňuje berounské
školáky putovní výstava nazvaná
Bez rizika. Během podzimu si výstavu postupně prohlédnou děti
ze všech pěti základních škol.
„Na velkoplošné nástěnce najdou informace z pěti základních
okruhů. Jde o závislosti, sprejerství, šikanu, kyberšikanu a trávení volného času,“ vyjmenovala
koordinátorka Kateřina Vicková
s tím, že na panelu děti najdou
nejen jak krizové situace řešit,
ale i rady, jak jim předcházet
nebo kde hledat pomoc. Výstava odstartovala v ZŠ na Závodí,
pak se přesune do ZŠ na Wagnerově náměstí, následně do ZŠ

Jungmannova a ZŠ Preislerova.
Těsně před Vánocemi se její cesta završí v Základní a praktické

škole v ulici K.
Čapka. Součástí
výstavy jsou i besedy pro rodiče,
které se zaměří
na téma závislostí. „V rámci Komise prevence kriminality jsme se
shodli, že rizika
jsou kolem dětí
neustále a je potřeba děti na ně
upozorňovat. Toto
je první z panelů,
který připravujeme. K jednotlivým rizikům se
budeme i v budoucnu podobnými akcemi vracet,“ uvedl místostarosta Patrik Brodan. n

Penzion pro seniory zve k návštěvě

V

rámci Týdne sociálních služeb, který na druhý říjnový
týden vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, otevře
své brány pro veřejnost Domov
penzion pro důchodce sídlící
v ulici Na Parkáně v Berouně. Den
otevřených dveří se v penzionu
pro seniory uskuteční 9. 10. od 9
do 16 hodin. „Chceme jako poskytovatel terénní služby upozornit
na význam sociálních služeb a jejich nepostradatelnost v mnoha
domácnostech berounských spo-

luobčanů, zejména seniorů. Dále
chceme poukázat na skutečnost,
že sociální služby pomůžou lidem
žít obvyklým způsobem života
v jejich domácnostech co nejdéle,
zachovat člověku lidskou důstojnost a soběstačnost,“ uvedla ředitelka domova Miroslava Kučerová
s tím, že stejně loni představí svoji
činnost svazy, které zde mají své
sídlo, a Centrum pro zdravotně
postižené Středočeského kraje.
Tento den zakončí krátký kulturní
program. n

Speciální mapa pomůže vozíčkářům
V

mapování bezbariérovosti
města pokračuje tým neziskové organizace Klubíčko Beroun. Projekt podpořilo město
částkou 65 000 Kč.
Praktický průzkum terénu zajišťuje několik týmů složených z 1
vozíčkáře a 1 osobního asistenta. Vyměřují například přístupy
do veřejných budov a k nájezdovým rampám či plošinám, výši madel, prahů, velikost manipulačního prostoru ve výtahu i na WC,
možnost využití Euroklíče. Dále
vyměřují přístupové cesty k těmto
budovám od nejbližších parkovišť
vyhrazených pro invalidy a nejbližších zastávek MHD. Mapují výmoly, nájezdy na chodníky apod.
Všechny tyto zdánlivé maličkosti
mohou totiž vozíčkáře nemile zaskočit či dokonce ohrozit.
Výsledky měření poté vozíčkáři zpracovávají do tabulek a porovnávají s vyhláškou

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Odchylky
podrobně popíší, přiloží fotografie a takto zpracovanou dokumentaci předloží majitelům budov a projednají s nimi možnosti

odstranění bariér. V některých
případech stačí k odstranění
jen dobrá vůle a drobné úpravy, jinde jde však o vynaložení
značných finančních prostředků.
Proto město uvažuje o možnosti
získat na odstranění některých
bariér a nedostatků finanční dotaci. Předpokladem pro podání
žádosti ovšem je nejprve vytvoření ucelené koncepce, tzv. generelu bezbariérových tras.
Výsledkem projektu bude

i interaktivní mapa s popisem
budov a bariér, která bude zveřejněna na webu města. Každá
zmapovaná budova označena
piktogramem „vozíčkář“ nebo
„vozíčkář s doprovodem“.
„Naším společným cílem je
výstupy tohoto skvělého projektu
realizovat, to znamená zjištěné
bariéry postupně odstranit a ne
ho nechat ležet „v šuplíku,“ říká
místostarosta města Ivan Kůs. n

Jubilea
n K 80. narozeninám přejeme
paní Janě Veverkové vše nejlepší a pevné zdraví. Současně
gratulujeme také paní Janě
Balounové k 88. narozeninám.
Obě dámy jsou členkami Klubu
důchodců Beroun. Ten rovněž
přeje jmenovaným spokojenost
a hlavně zdraví. n
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Dílny pro tvořivé
IDEA-CREATIVE: tel. 724 860 811, www.idea-creative.cz
DÍLNA A KRÁMEK „U BÍLÉ PANÍ“: tel.: 311 622 246, www.tvorivost.cz
TVOŘENÍČKO: tel.:777 250 161, www.tvorenicko.websnadno.cz

2.
3.
4.
5.
7.
9.
10.
11.
12.
14.
16.
17.
18.
19.
24.

25.
26.
30.
31.

Tvoření pro děti
ST
15:30 Idea Creative
Šitý šperk - náušnice z twinu
ČT
15:30 U Bílé paní
Šperky z FIMO
PÁ
17:00 U Bílé paní
Pletení z papíru
SO
9:00
U Bílé paní
Velký kurz patchworku - quilting
PO
15:30 U Bílé paní
Ovčí vlna - 3D květy
ST
17:00 U Bílé paní
Decoupage - obraz na plátně
ČT
17:00 U Bílé paní
Pleteme z pedigu I. - začátečníci
PÁ
17:00 U Bílé paní
Gondoly - melounové koše
SO
9:00
U Bílé paní
Kreslení pravou hemisférou
SO
Idea Creative
Patchwork - konvergence
PO
15:30 U Bílé paní
Světélka a lampióny
ST
16:00 U Bílé paní
Šitý šperk - Peyote - Náušnice
ČT
15:30 U Bílé paní
Skládané kabelky z papíru
PÁ
15:30 U Bílé paní
Pohádkové víly z ovčího rouna
SO
9:00
U Bílé paní
Skleněné perle vinuté nad plamenem
ČT
15:30 U Bílé paní
Skleněné perle vinuté nad plamenem
ČT
19:00 U Bílé paní
Kachličkový věšáček
PÁ
15:30 U Bílé paní
Cínovaný šperk
PÁ
19:00 U Bílé paní
Tiffany technika - začátečníci a pokročilí
SO
9:00
U Bílé paní
Nuno plstění - šála, základ na kabelu
ST
17:00 U Bílé paní
Vizovické pečivo - vánoční motivy
ČT
15:30 U Bílé paní

Další termíny akce: 9. 10.,
16. 10., 23. 10. a 30. 10.
Dospělí a děti od 10-ti let.
Dospělí a děti od 10-ti let.
Dospělí a děti od 10-ti let.
Pro dospělé.
Více na www.tvorivost.cz
Dospělí a děti od 10-ti let.
Dospělí a děti od 10-ti let.
Dospělí a děti od 10-ti let.
Dospělí a děti od 10-ti let.
Více na www.idea-creative.cz
Pro dospělé.
Dětská dílnička.
Dospělí a děti od 10-ti let.
Pro dospělé.
Dospělí a děti od 10-ti let.
Pro dospělé.
Mírně pokročilí - pro dospělé.
Pro dospělé.
Pro dospělé.
Pro dospělé.
Dospělí a děti od 10-ti let.
Dospělí a děti od 10-ti let.

Studio KALA
tel.: 728 337 338, www.studio-kala.cz

n SPU - pracujeme s DYS - PO 14:00. Kurz přináší
možnost podchycení a nápravu obtíží s poruchami
učení u dítěte. Cena: Kurzovné 1800 Kč/12 lekcí
n Předškolák aneb předcházíme poruchám učení - PO 17:15. Děti se formou
hry naučí dovednostem, které by jim měly později pomoci lépe zvládnout učivo
v první třídě, jednodušeji se zapojit do třídního kolektivu a beze studu a efektivněji komunikovat s dospělými i vrstevníky. Počet dětí: min. 6 max. 10, Věk:
předškoláci 5 - 7 let. Cena: Kurzovné 1800 Kč/12 lekcí.
n Výtvarná dílna - ÚT 14:00. Děti si rozvíjí své estetické vnímání světa, fantazii,
tvořivost, manuální zručnost, soustředění atd. Cena: 90 Kč.
n Zobcová flétna (od 6 let) - ÚT 15:00, ST 15:15. Setkáte se s hudbou různých žánrů a stylů, zajímavými tématy. Nahrávky doprovodných skladeb na CD
zvýší motivaci i radost ze hry. Doba vzdělání 4 roky. Počet dětí: 5 - 8 dětí. Cena:
Kurzovné 2000 Kč/16 lekcí
n Key Board - „ Klávesy“( 6- 8 let) - ST 16:00. Moderní vyučovací program.
Obsahem jsou známé lidové i umělé písně a skladby nejrůznějších žánrů. Cena:
Kurzovné 2200 Kč/16 lekcí

www.mesto-beroun.cz

Rodinné centrum Slunečnice
603 141 700, 311 510 541, info@
rcslunecnice.cz, www.rcslunecnice.cz
n TUČNÁKŮV VÝLET - Čt 17. 10. od 16:00.
Roztomilá pohádka divadla Krab o tom, co se
malý tučňák naučí, když se na utržené kře dostane do teplých krajin a koho všeho
tam potká. Představení trvá 40 minut, vstupné za osobu 50 Kč.
n BURZA DĚTSKÉHO A DÁMSKÉHO OBLEČENÍ HRAČEK A SPORTOVNÍCH POTŘEB - 18. - 20. 10. pá 18. 10. 13:00 - 18:00 příjem věcí, so 19. 10. 9:00 - 13:00
prodej věcí, ne 20. 10. 1:00 - 12:00 výdej věcí. S sebou seznam max. 50 kusů
prodávaných věcí s udanou velikostí, barvou a jednoduchým popisem (Ke stažení
na webu). V RC si vyzvedněte vaše prodejní číslo (počet prodávajících je omezen).
Za každou prodávanou věc zaplatíte poplatek 5 Kč. Z prodaných věcí zůstává 15%
na činnost RC. Kočárky nepřijímáme.
n TÁTOVÉ JDOU NA DRAKA - so 19. 10. OD 10:00. Sraz dětí a rodičů před RC
Slunečnice. S sebou létacího draka. Společně dojdeme na louku nad Paloučkem,
kde draci létají nejlépe. V případě deště se akce nekoná. Vstupné dobrovolné.
n TAŠKA NA DOKLADY Z PATCHWORKU - Po 14. 10. od 18:30 do 21:30. K dispozici budete mít připravené látky, popruhy, výztuhu tašky, stuhy a proužky
na ozdobení. Pro začátečníky i pokročilé. Šije se na vlastních strojích, několik
strojů můžeme zdarma po dohodě zapůjčit. Kurz vede Veronika Sovová http://
www.fler.cz/sova-na-strome.Cena 350 Kč včetně materiálu a pracovního návodu, 250 Kč bez materiálu (nutno donést vlastní). Kurz si objednávejte na tel.
603141700 do 10. 10. a složte zálohu 100 Kč.
n PREVENCE VZNIKU ZÁVISLOSTÍ U DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH - Po 21. 10.
od 18:00 do 20:00. Co udělat pro to, abyste u svých dětí eliminovali vznik jakékoliv formy rizikového chování. Lektorka: Michaela Stehlíková - speciální pedagožka.
Rezervace na rcslunecnice.webooker.eu nebo tel. 603 141 700 či emailem, nutné
uhradit zálohu 150 Kč do 16. 10. Cena semináře 240 Kč.
n ANGLIČTINA S JIMMYM (pro děti od 3 do 13 let) - Eden středa 14:00-18:00
a čtvrtek 14:00-18:00, KC pondělí 14:00-18:00. Angličtina s rodilým mluvčím
po 10 dětech ve skupině. Na hodinách využíváme zejména prožitkovou metodu,
děti si osvojují jazyk bez toho, že by měly pocit učení. Rozsah výuky: 45 minut.
Možnost náhrad zameškaných omluvených absencí. Cena 4.000 Kč (33 lekcí
z toho 1. lekce zdarma). Informace u M.Bozemanové tel. 605 505 254, martinabozemanova@seznam.cz.

Máma v kurzu - Alternativní centrum Samaya
info@mamavkurzu.cz, 777 079 118, www.mamavkurzu.cz.

n ČT 3. 10. 8:00 -10:00 Fotky do dokumentu a práce s obrázky. 10:15-12:15
Obohacuji dokument o tabulky a pokročilé prvky. MS Word (Smart Art).
n ČT 10. 10. 8:00 - 10:00 Kontroluji dokument (úpravy, vkládání komentářů
a tisknu). 10:15-12:15 Moje první tabulka (MS Excel).
n SO 12. 10. 8:00-10:00 Formátuji stylově (MS Word). 10:30-12:30 Nastavuji
vzhled dokumentu (MS Word). 13:00-15:00 Pět pokročilých funkcí, bez kterých se už neobjedu. Další termín 17. 10. od 10:15. 15:30-17:30 Dolar není jen
měna (MS Excel). Další termín kurzu 24. 10. od 8:00.
n NE 13. 10.  8:00-10:00 Fotka je více než slovo (MS PowerPoint). 10:30-12:30
Využívám chytře sílu PowerPointu (MS PowerPoint). 13:00-15:00 Upravuji digitální fotografie. 15:30-17:30 Sdílím fotografie.
n ČT 17. 10.  8:00-10:00 Počítám v Excelu.
n ČT 24. 10. 10:15-12:15 Počítám s textem a časem.
n ČT 31. 10. 8:00-10:00 Formuláře - usnadnění mé práce. 10:15-12:15 Využívám vizualizaci dat (MS Excel).

Nové provozovny
n Nové sportovní Studio Restart bylo otevřeno v budově TJ Sokol.
Pořádá kurzy jógy, powerjógy a posilování 5PRO. Cvičení je určeno
pro všechny věkové skupiny a také maminky na MD, které chtějí cvičit
a nemají hlídání pro své děti. Během cvičení nabízíme hlídání v Dětském
klubu Sokolík, který je ve stejné budově. Termíny ukázkových hodin
zdarma a více na www.studiorestart.cz nebo na tel. 608 259 990.
n Sýrový obchod byl nově otevřen v září v Berouně! Specializovanou
prodejnu s lahodnými sýry, která nabízí hlavně goudy z Holandska, najdete
v Holandské ulici, vedle Holandského domu. Obchod je otevřen denně
kromě neděle, a to vždy od 9:00. Více na http://www.syrovyobchod.eu/. n
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Volný čas

Vzhledem k nedostatku místa uvádíme jen stručný přehled. Více najdete ve volnočasové
příloze na webu města v záložce Radniční list.

Aqua-aerobik - Studio Kytka
www.studio-kytka.cz, 602 549 864.
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, PÁ s Monikou a Markétou od 18. Cvičení v bazénu pro
těhotné s porodní asistentkou ve čtvrtek v 19:30.
Alternativní centrum Samaya
www.samaya.cz, 605 583 469 nebo info@samaya.cz.
Jóga pro náctileté: úterý 13:15. Informace www.zijme-jogou., info@zijmejogou.cz. Jóga pro dva: Od 10:00 do 17:00. Přihlášky: www.yogachica.cz.
Ateliér Na Vyhlídce
Ve volnočasových přílohách bylo omylem uvedeno nesprávné telefonní číslo
na pořadatelku. Správný kontakt je: Viničná 0233, Beroun, 775 276 223, ateliernavyhlidce@gmail.com, www.ateliernavyhlidce.webnode.cz.
Pro rodiče s dětmi - tvoření z keramické hlíny, malé plastiky zvířat, pohádkové
a lidské postavy, kachle, hrnečky aj. Neděle 6. 10., 20. 10., 14:30 - 16:00. Pro
dospělé - vícehodinový kurz je zaměřen na tvorbu užitných a dekorativních keramických artefaktů, jak pro začátečníky, tak i pokročilé. Pátek 4. 10. od 16:30.
Babyclub-Hrošík
www.babyclub-hrosik.cz, tel: 737 348 903, e-mail:babyclub@seznam.cz.
Plavání dětí. Aquaaerobic: Na Marjánce v úterý, středu, čtvrtek (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. Od 1. 10. přijímáme přihlášky do zimních kurzů.
Cvičení pro pěknou postavu a proti bolestem páteře
Vhodné pro všechny věkové kategorie a také pro maminky po porodu. Každé
PO a ČT od 18:45 v rodinném domě Viničná 456, Beroun. Pouze po objednání
na tel.: 605 544 933.
Dětský koutek Krteček
www.koutek-krteček.cz , tel. 605 386 101. Sadová 731 v 1 patře u SD Plzeňka. Rozšiřujeme prostory na 2 oddělení. V přízemí připravujeme Jesličky od 6
měsíců (po dohodě i dříve) do 2 let. Krteček zůstává od 2-7let. 8-10 adaptační hodiny. Dopolední, odpolední i celodenní docházka. K dispozici 24h. www.
koutek-krteček.cz , tel. 605 386 101.
Dětský klub Sokolík
budova TJ Sokol, www.detskyklubsokolik.cz, Lenka Píšová - 608 259 990.
FAMILY SPINNING BEROUN  
www.spin.tym.cz. Denně 70ti minutová lekce spinningu nebo lekce SPINBODY. Objednávky na tel. 737 442 801.
Fitness Tyran
Na Parkáně 23, Beroun centrum, tel. 311 626 300, 602 221 441, www.tyran.cz.
Po-Pá 6:00-22:00, svátky + So-Ne 8:00-22:00. Nově vibrostatio, lymfodrenáž, jumping a thaijský box! Fitness food menu. Video alpinning, Video spinning, Fitbox, Jóga, Jumping, Street dance Crackers.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo gymnázium, Marcela Bergerová - 608 885 182, marcela.bergerova@
seznam.cz. Po 19:00 - 20:00, Čt 18:00 - 19:00. Používám FLEXY - BARY, velké
a malé míče, balanční čočky, židle, popruhy.
Hotel PUK-Studio PUK
Kostelní 4, Beroun, informace na www.adpuk.cz/studio, otevřeno denně

na objednávku 739 100 825. Vibrační plošiny, vibrosauna, vacu track infra
(vacushape), analyzer lidského těla, detoxikační lázeň, vířivá vana, půjčovna
koloběžek, odborný trenér.
Jazykové kurzy Open English
Na Vyhlídce 840 tel. 603 118 870, info@open-english.cz, www.open-english.
cz. Angličtina pro dospělé a děti od 6 měsíců. Kurzy s opičkou Cheeky. Kurz
s medvědem Beebo. Cena kurzu 2790 Kč. Pro dospělé individuální výuka
na míru, intenzivní kurzy, doučování, konverzace, obchodní angličtina, angličtina na cestách, připravujeme na zkoušky.
Jógové studio YOGAWAY
Na Parkáně 367, Beroun, www.yogaway.cz. Kurzy jógy pro dospělé, děti,
těhulky, maminky po porodu. Každý den v týdnu. Pohádkové cvičení s dětmi: 4. 10. od 9:00 - Cyklus 8 lekcí s Mgr. Jitkou Eyerovou, Annou Noskovou
a Mgr. Kamilou Mikoláskovou Dis. Každý pátek.
Kondiční cvičení s Honzou
Kondiční, dynamické, posilovací cvičení s Honzou Kravcem. Středa 20:30
hodin v Tanečním centru R.A.K. (Česká 56), tel.: 728 816 430, email: jan.
kravec@tcrak.cz.
Kroužek In-line bruslení
Kroužek probíhá v úterý od 17h do. V září bruslíme kolem fotbalového hřiště
u autobusového nádraží a v říjnu se přesouváme do TJ Lokomotiva Beroun.
Cena 1050Kč/10h. Více info na smiovskam@gmail.com, 775 073 134.
Powerjoga s Markétou
Každé pondělí od 19:00 v tělocvičně 1. ZŠ Jungmannova. Podložky s sebou.
Začínáme v 9. 9.
Plavání dětí - Studio Kytka
Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců v domácím prostředí průběžně, termíny po individuální domluvě. Probíhají kurzy plavání kojenců, batolat a starších dětí a kurz plavání pro předškoláky ve velkém bazénu od září
do prosince 2013 - máme poslední volná místa. Sobotní odpolední rodinná
plavání od 13, 14, 15 a 16 hodin.
Studio Kytka
www.studio-kytka.cz, 602 549 864. Cvičení těhotných v bazénu s porodní
asistentkou ČT v 19:30. MŠ Školička Kytička, poslední volná místa má Miniškolička. Hrátky s nemluvňátky - ČT vždy od 10:45. 3. 10. Muzicírování,
Orfovy nástroje; 10. 10. - Balóny - cvičení, koulení; 17. 10. - Kaštany -jemná
motorika; 24. 10. - Rytmus, řeč, říkanky s pohybem; 31. 10. - Keramika - otisky ruček. Aquaaerobik s hlídáním dětí.  
TJ Kraso Beroun  
Školička bruslení pro děti od 3 let na zimním stadionu v Berouně, kurzy jsou
od pondělí do soboty. Více Šárka Seidlová, tel. 606907003, sarka.seidlova@
email.cz, Renata Veselá, tel. 606 132 153, re.vesela@seznam.cz.
TJ Lokomotiva BEROUN o.s.  
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz informace recepce Sportcentrum tel. 311 626 950.
TJ Sokol Beroun
www.sokolberoun.estranky.cz. Bližší informace je možno získat v kanceláři
a ve vývěsce TJ Sokol Beroun, na webových stránkách www.sokolberoun.estranky.cz nebo na tel. 311 626 389, email: sokol.beroun@tiscali.cz.

Děti se v centru Slunečnice
naučí správně relaxovat

M

E

vropský den bez aut oslavily v září děti ze školní družiny na Závodí soutěžemi. Určovaly, kde mohou potkat auta, lodě a další druhy
transportu, luštily křížovku se značkami aut a malovaly nejrůznější dopravní prostředky. Květa Hrbáčková. n
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áte pocit, že vaše děti jsou
příliš aktivní, plné dojmů
a nevybité energie? Učit děti správně odpočívat a relaxovat je cílem
nového programu, který na přání
rodičů připravilo Rodinné centrum
Slunečnice.
V relaxačních cvičeních se účastníci budou učit umění odpočívat
a být chvíli sami se sebou. V každé
hodině se bude mluvit o trochu neobvyklém, „líném“ cvičení.. Děti se
v kroužku naučí uvolnit a zklidnit
po náročném dni. Kromě „líného“
cvičení budou mít děti možnost volného pohybu, pohybové imaginace,

výtvarných, literárních a dalších
aktivit. Pokud si nejste jisti, jestli
tento kurz je vhodný právě pro vaše
dítě, přijďte se nezávazně podívat
sami a posoudíte, jak se vám hodina líbila, jak na vás působí ostatní
účastníci kurzu, je-li to pro vás užitečně a příjemně strávený čas. Relaxaci vede speciální pedagožka Petra
Pšeničková ve 2. patře Komunitního
centra v Bezručově ulici. Otevřené
hodiny budou v říjnu pravidelně
každé úterý od 16:45 do 17:30 a jsou
určeny pro děti 2. - 5. tříd ZŠ, hodinu
si objednávejte na emailu: petrapse@centrum.cz. n
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Vozíčkářka může
trénovat v aquaparku
B

erounská plavkyně Jana Berušková, která hájila barvy
České republiky a Berouna na Mistrovství světa hendikepovaných
plavců v kanadském Montrealu,
může zdarma trénovat v berounském aquaparku. Od Městského

Atletky uhájily 1. ligu
A

tletky Lokomotivy Beroun,
kterým se loni podařilo postoupit, zůstávají v 1. lize! O vítězích a sestupujících druhé nejvyšší atletické soutěže družstev
v ČR se rozhodlo koncem srpna
na Slavii. Berounským atletkám
se po heroickém výkonu podařilo velmi těsně uhájit šesté místo
a v celkovém součtu získat 12
hlavních bodů. Za nimi skončily
České Budějovice, tabulku uza-

Sportovec Berounska

S

tartuje další ročník ankety
Sportovec Berounska, kterou
pořádá město Beroun společně
s Berounským deníkem a agenturou ČOK CZ. Už nyní můžete nominovat svého oblíbeného sportovce
z regionu. Uveďte celé jméno sportovce, klub, za který startuje nebo
soutěží, město, nejlepší dosažené
výsledky za letošní rok a případně
telefonický kontakt. Nominaci zašlete do 31. října do redakce Berounského deníkunebo e-mail jan.
bezo@denik.cz. n

Velká cena Berouna
n Na Velkou cenu Berouna,
která se uskuteční v sobotu 2. 11.
ve Společenském domě Plzeňka, se
již nyní pečlivě připravují všechny
soutěžní páry v Tanečním klubu
Romany Chvátalové. Mezi nimi
i čtrnáctiletá Kristýna Bartošová
se svým stejně starým tanečním
partnerem Matějem Blínem
z Berouna. Ti jako jediní v Berouně
tancují nejvyšší možnou juniorskou
třídu B ve standardních i latinských
tancích. Kristýna a Matěj spolu začali trénovat již před šesti lety, coby
druháci na základní škole. O tom,
že jim to na parketu skvěle klape,
svědčí jejich účast na Mistrovství
ČR v letošním a loňském roce,
také v roce 2014 budou Beroun
na celorepublikovém mistrovství reprezentovat. Klub má nové webové
stránky www.tanecberoun.cz. n
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vřela pražská Sparta. Pro Beroun
to znamená zachování první ligy
i v následující sezóně. Velkou
odměnou bude - nejen pro atlety - nová dráha z polytanu, která
nahradí dosavadní berounskou
škváru a bude bezesporu znamenat novou éru v historii atletiky
v Berouně. n

plaveckého areálu Tipsport laguna totiž mladá sportovkyně ještě
před svým odletem na mistrovství
získala certifikát na volný vstup
do bazénu pro sebe a doprovod
na 12 měsíců. „I po uplynutí
roční lhůty jsme připraveni Janě
certifikát prodloužit, aby u nás
mohla trénovat,“ uvedl provozní
aquaparku Antonín Marx. Město
Beroun Janě na reprezentaci přispělo částkou 7 000 Kč.
Kanadského mistrovství se
zúčastnilo více než 650 plavců
z více než 60 zemí a česká výprava se umístila na 27. místě
se ziskem celkem 3 stříbrných
medailí. Jana pilně trénovala
a na mistrovství vytvořila svůj
osobní rekord. n

Liehne přivezl z ME zlato

N

a Mistrovství Evropy v praktické střelbě, které se koná
jednou za 3 roky, bodoval v portugalském Barcelos berounský
střelec Zdeněk Liehne. Závodu se
zúčastnilo téměř 1000 závodníků z celého světa. Střelce čekalo
na 400 ran velice náročného pětidenního závodu. Českou republiku reprezentovalo 27 závodníků,
mezi nimi i berounský Zdeněk
Liehne. Spolu s R. Šebem a M.
Zapletalem zvítězili v prestižní

Přijde zlatý hattrick?

Č

eský pohár žactva v dálkovém
plavání ovládli v individuálním hodnocení sourozenci z Berouna. V kategorii jedenáctiletých
se stal celkovým vítězem David
Ludvík, jeho bratr Tomáš vybojoval
zlato v kategorii čtrnáctiletých.
Plavci Lokomotivy Beroun
v nelehké konkurenci 52 českých
a 3 slovenských oddílů vybojovali
fantastickou 7. příčku v bodování klubů. Na tomto úspěchu se
podepsalo rekordních 10 plavců
LoBe - Klára Bláhová, Tereza Lamprechtová, Petra Ševčíková, Jakub
Bláha, David Ludvík, Tomáš Ludvík, Dušan Miko, Marek Štulík,
Štěpán Zahradník a Filip Zeman.
V kategorii mladší dorost
je zatím s výrazným náskokem
na první pozici letošní lídr berounského dálkového plavání
Štěpán Zahradník. Rýsuje se
tak „zlatý berounský hattrick“?
LoBe. n

soutěži týmů a získali zlaté medaile v divizi Production. Zdeněk
celkově obsadil 6. místo a následně v exhibičním závodě nejlepších
střelců „shoot-off“ vybojoval bronzovou příčku. n

Krátce
n V nejdůležitějším atletickém závodě
nejlepších družstev Středočeského kraje
bodovalo družstvo berounské přípravky.
Z Kladna si v polovině září přivezlo zlato.
Mladší žákyně po loňském smolném
finále, kdy jim medaile unikly o půl bodu,
vybojovaly stříbro. Nečekaně vysoko se
dostali i mladší žáci, kteří v počtu pouze
pěti chlapců skončili čtvrtí a od medailí
je dělily jen čtyři body. Výsledky jsou o to
cennější, že kvůli rekonstrukci stadionu
Lokomotivy a hřiště v Hlinkách neměli
atleti kde trénovat.
n Již devatenáct let působí na Berounsku Centrum tradičních čínských cvičení
pro zdraví a sebeobranu Wing
Lam. Vede jej
Josef Prošek, profesionální lektor
bojových umění,
a to ve výukovém
a metodickém
centru bojových
umění pro zdraví
a sebeobranu
v sousedním
Králově Dvoře. Pořádá i pravidelná
cvičení a výuku sebeobrany pro děti,
mládež i dospělé. Více informací získáte
na www.taijiquan-beroun.cz nebo www.
sebeobrana-beroun.cz. n

Náměstí zaplní běžci

H

istorické centrum Berouna
bude v pondělí 28. 10. patřit
orientačním běžcům. Lokomotiva
Beroun a LBE Orienteering zde
pořádají závod orientačního běhu
- městský sprint. Jde o letošní
poslední závod podzimní série
orientačních běhů oblastního
žebříčku středočeské a pražské
oblasti.
Prezentace účastníků začne na Tyršově stadionu od 8:30
do 9:45 hodin. Samotný závod
odstartuje v 10:00 hodin intervalovým startem. Hledání oranžovobílých lampionů je sport, který si
získává stále větší oblibu. Proto
jsou kromě tratí pro registrované
závodníky v nabídce také speciální
kategorie pro příchozí veřejnost
a kategorie pro rodiče s dětmi.
V této kategorii jeden z rodičů
svoji ratolest na trati doprovází
a absolvují závod společně. „Všichni tak mají jedinečnou příležitost
proběhnout se v okolí Husova náměstí, nasát kouzlo starého města
z jiného úhlu a objevit jinak skrytá zákoutí s mapou v ruce,“ zve
k účasti jeden z pořadatelů Ladi-

slav Lejbl. Více informací na http://
www.oris.orientacnisporty.cz
či
přímo na webu závodu: http://
www.ob-lbe.cz/sprint2013. Neregistrovaní běžci se mohou přihlásit předem na email: sprint@oblbe.cz (v omezeném počtu i v den
závodu u prezentace). n

Hokejová pozvánka
Mistrovská prvoligová utkání:
n Beroun - Třebíč
2. 10. středa od 18:00
n Beroun - Kadaň
9. 10. středa od 18:00
n Beroun - Jihlava
19. 10. sobota od 17:30
n Beroun - Benátky nad Jizerou
21. 10. pondělí od 18:00
n Beroun - Ústí nad Labem
26. 10. sobota od 17:30
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Skarżyński rád objevuje nové techniky
M
EUROPEAN
ladý autor Sebastian
Skarżyński se narodil
v roce 1992 v polském městě
Brzegu. Nyní studuje druhým rokem obor vizuální komunikace
na Academy of Fine Arts ve Vroclavi. Již v průběhu studií se
beroun 2013
účastnil několika skupinových
výstav v Brzegu a sousedním městě Opole. Zapojuje se do tvorby nástěnných maleb
a pouličního „street“ umění, zajímá se o dynamicky se rozvíjející
obor digitálních médií, grafický
design a také animaci. Rád experimentuje a stále hledá nové
techniky a nová média. Ve své
tvorbě často uplatňuje poměrně
vyhraněný a osobitý styl kresby,
často používá i počítačové grafické techniky k různým kolážím
a realistickým fotomontážím.
Ve svých grafikách a obrazech
hledá tematickou oporu v městském prostředí, v industriálním stylu, často významově apeluje na aktuální civilizační výzvy. V roce
2008 se zapojil do projektu kolektivní výstavy „Art
in the Bank“. Společně s výtvarníkem Simonem
Puto vystavovali ve městě Opole svá díla a expozici

Street
gallery

souhrnně nazvali „Maistosfera“. Kompletní portfolio prací Sebastiana Skarżyńskeho mohou zájemci
shlédnout na www.deenair.digartfolio.pl. n

ejnovější výstava berounského fotografa Vladimíra Kasla Střípky z domova,
která bude zahájena ve středu

23. 10. v 17:00 v Duslově vile,
navazuje částečně na soubor
U nás v Berouně z roku 2006
a na Střípky z cest. Zachycu-

je, co fotograf v průběhu času
v Berouně viděl a s kým se setkával. Je to výpověď o městě,
o době a částečně i o sobě.

Vladimír Kasl se v současné době věnuje více reportážím
z koncertů a divadelních představení, rád zachycuje i atmo-

Narodila se roku 1987 v Praze.
Od raného dětství sbírá pivní zátky.
Vystudovala obor
Tvorba písňového
textu a scénáře
na Konzervatoři
a VOŠ Jaroslava
Ježka. Zhudebněné texty je možné
si poslechnout
na
webových
stránkách: http://
bandzone.cz/misakerousova.
Berounské nakladatelství Za tratí
vydalo v roce 2011 její sbírku Nemístnosti. Foto: Adam Hobzik. n

Domy s těly kostlivců
I.
Dům s tělem žebříku

Snímky V. Kasla zachycují současný Beroun

N

Michaela Keroušová

sféru současné ulice. Tématem
jeho letošní výstavy v MGB je
ale výhradně Beroun a jeho
lidé. Výstava potrvá do 15. 11.
Vladimír Kasl žije v Berouně od roku 1973. Většina z nás
ho zná i jako dětského lékaře.
Jeho největším koníčkem je fotografování. S delšími či kratšími přestávkami se věnuje
fotografování od studentských
let. Intenzivně se zabývá fotografií od roku 1999. Je členem
volného sdružení Berounští
fotorici. Jeho tvorbu ovlivnili
jeho přátelé ze sdružení a především setkání s význačným
berounským fotografem Vilémem Kroppem.
Každým rokem pořádá několik výstav v Berouně, jeho
okolí i v zahraničí. V současné
době vystavuje snímky z karlštejnského vinobraní v arkádách hradu Karlštejn a fotografie s hudebními náměty
v hořovickém klubu Labe. n

Překvapení Schody ven z toho domu
ráno končily plaveckým můstkem
otočila jsem se po oknech
a slyšela jen ve spěchu
zapínat sešívat bouchat záclony
Jen v jednom se čeřily dýl
pak jsi i ty ustoupil na krok do bytu
Barák polknul výtah naprázdno
Když jsem skočila z třetího schodu a
odrazila se letěla vzpažená vzhůru
pak na okamžik zachycená na obloze
koukala pod sebe kde gymnastky spolu
s kobercem nány srolovaly i chodník
Byl čas na pád střemhlav domů
II.
Dům kostnatej jak vězení
Nůžky sklaply čelisti jako
sedačka v kině A pak znovu
Tak žmoulavě tak houbovitě
ždímaly mi vlasy
Seděla jsem křeslu na klíně
a trefovala se kartama do
slaměnýho klobouku
V žaludku vlastního bytu
V domě sraženym tlejícim
u silnice Ten už se nehne
Hodiny škrábaly po skle
jako zaživa pohřbený křičely
norovatými ústy pod kyvadlem
jako čerstvě vytrženej hrob
Klečela jsem pod lustrem
zpívala a ze stěn rostly uši chorošů
Byla jsem zpráva v nehybný láhvi
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