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Jízdné v MHD při rekonstrukci Plzeňské ulice

P

o velikonočních svátcích by
měl Středočeský kraj zahájit
dlouho plánovanou rekonstrukci
silnice II/605. První etapa začne
pravděpodobně 3. dubna v úseku
od křižovatky Plzeňské s Koněpruskou až po křižovatku Plzeňská – Košťálkova a potrvá do 15.
července. Pro dopravu v Berouně
to bude velká zatěžkávací zkouška.
Proto se vedení města v uplynulých měsících snažilo přijmout
opatření, která dopravě alespoň
částečně pomohou. „Již v roce
2016 se nám podařilo vyjednat
výjimku ze zpoplatnění dálnice
okolo Berouna a letos odsunout
investiční projekty na dálnici D5
na dobu, až bude Plzeňská ulice
dokončena. Přesto ale očekáváme, že v době realizace opravy
Plzeňské dojde k problémům
s průjezdností, i když jsou připravovány objízdné trasy a další
opatření.
Jednou z cest, jak eliminovat
tyto problémy, je umožnění cestovat MHD zdarma, abychom motivovali občany ke změně způsobu
dopravy,“ řekl starosta Ivan Kůs.

na poskytnutí MHD zdarma pro
všechny cestující zatím po dobu
trvání první etapy. Předpokládá se
však, že v případě zvýšení zájmu
občanů o veřejnou dopravu dojde
k prodloužení bezplatného jízdného i do další etapy. Dopad první
etapy na berounský rozpočet je
vyčíslen na 1,308 milionu korun,
ve druhé etapě by šlo o stejnou
částku.
Zda k zavedení jízdného zdarma nakonec dojde, bude nyní
záležet na zastupitelích Králova
Dvora. Jejich zasedání se však konalo po uzávěrce Radničního listu,
proto aktuální informace najdete
na www.mesto-beroun.cz a v příštím vydání Radničního listu.

Beroun při zavedení MHD zdarma pro všechny vychází z toho, že
z hlediska účinnosti a spravedlnosti nelze vylučovat občany jiných
obcí. Jednak nelze mít ze zákona
dvoje ceny a bylo by to protismyslné, protože cílem města je snížit
počet aut, a to zejména z důvodu ochrany životního prostředí,
o problémech s objížďkami a parkováním ani nemluvě.
Platná smlouva o MHD je uzavřena mezi třemi partnery – dopravcem ARRIVA Střední Čechy
a městy Beroun a Králův Dvůr.
Náklady jsou rozděleny v poměru
zhruba 3:1 podle počtu ujetých kilometrů na katastru jednotlivých
měst. S každou změnou smlouvy

n Plesovou sezónu v Berouně

ukončil v březnu Městský bál,
který byl věnován 100. výročí
vzniku samostatné republiky.
Do Kulturního domu Plzeňka
proto většina hostů přišla v dobových kostýmech, tématicky byla
zaměřena výzdoba i hudební
doprovod. Skvělý Big Band Václava Zelinky (na snímku) během
večera pravidelně střídali Frajeři
z Galerky, kteří staropražské písničky doplnili tanečním vystoupením. Fotoreportáž z Městského bálu přinášíme na straně 6. n

O MHD zdarma rozhodne
zájem veřejnosti
Možnosti zavedení MHD zdarma po dobu rekonstrukce ulice
Plzeňská se vedení města Beroun
intenzivně věnuje již několik měsíců. Uskutečnila se tři oficiální
jednání, z toho dvě s Královým
Dvorem, dvakrát byly předány aktuální informace radě města, dvakrát zastupitelstvu města a jednou
finančnímu výboru. Berounští
zastupitelé na svém jednání 28.
února schválili návrh rady města

Zasedání zastupitelů
n V Kulturním domě Plzeňka se
ve středu 11. dubna od 15:00 uskuteční další veřejné jednání berounských zastupitelů. Zájemci, kteří se
nemohou osobně na jednání dostavit, mohou průběh zastupitelstva
sledovat opět on-line na webových
stránkách města. n

www.mesto-beroun.cz

musí souhlasit všechny zúčastněné strany.
„Máme již připravený dodatek ke smlouvě, který schválila
rada města 7. března a který zohledňuje jízdné zdarma v době
rekonstrukce jako možné řešení
komplikací a motivaci k většímu
využití veřejné dopravy místo
osobních vozidel,“ dodal Ivan
Kůs. Opatření vstoupí v platnost
okamžikem zahájení prací, což
závisí na investorovi, kterým
je Středočeský kraj, respektive
dodavateli stavby, který v době
uzávěrky Radničního listu zatím
odboru dopravy Městského úřadu Beroun potřebné doklady nedodal. n

Květen bude opět ve znamení řemesel

J

arní hrnčířské a řemeslné trhy
se uskuteční o víkendu 5. a 6.
května. Centrum Berouna tak
opět nabídne přehlídku tradiční
řemeslné výroby nejen z České
republiky, ale i ze zahraničí. Jak se
již stalo zvykem, jarní trhy se vždy
zaměřují na jeden z oborů, který
se snaží návštěvníkům blíže před-

stavit. Tentokrát to bude umělecký
mozaikář.
Současně s Jarními hrnčířskými
a řemeslnými trhy se na Náměstí
Joachima Barranda uskuteční již tra-

diční Koláčefest. Ve stáncích si tak
budou moci návštěvníci pochutnat
na nejrůznějších koláčích, na pódiu
bude pro zájemce mezitím připraven pestrý doprovodný program. n

Výzva pro pořadatele kulturních akcí

M

ěstské kulturní centrum Beroun připravuje tištěný přehled
kulturních a společenských akcí na druhé pololetí roku
2018. Pořadatelé akcí, které se budou konat v termínu od července
do prosince 2018, mohou podklady zasílat již nyní na e-mail: bergerova@mkcberoun.cz. Termín uzávěrky „přehledu“ je 15. května.
Pořadatelé kulturních i sportovních akcí ale mají možnost kontaktovat MKC v průběhu celého roku. Po uzávěrce „přehledu“ je
možné veřejnost informovat celoročně prostřednictvím webových
stránek MKC a města Beroun nebo na Facebooku. (mb) n
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Sedmý program regenerace MPZ cílí
na vzhled veřejných prostranství

O

d roku 2016 pracuje město
Beroun na naplnění již sedmého Programu regenerace městské
památkové zóny. Vůbec poprvé se
ale v jeho rámci řeší nejen opravy
památek, například Pražské a Plzeňské brány či jižní části hradeb,
ale i příprava koncepčních materiálů a projektů zaměřených na vzhled
a využití veřejných prostranství.

Jednou ze zajímavostí je také
nová znělka Vlastenecké hory
od Leopolda Zvonaře, známá pod
lidovým názvem „Čechy krásné, Čechy mé“, která poprvé zazněla při
zahájení adventu v loňském roce
ze zvonkohry umístěné na budově
berounské radnice. Obyvatelé i návštěvníci města ji mohou od té doby
slyšet třikrát denně.

n Obslužná komunikace k obchodnímu domu Květ.

Co se týče koncepčních dokumentů, k Nařízení na regulaci
reklamy šířené na veřejně přístupných místech mimo provozovnu a Pravidlům pro umísťování
a vzhled předzahrádek by se brzy
měl přiřadit i dotační program
na odstraňování graffiti z objektů,
které nejsou ve vlastnictví města.
Ten budou zastupitelé projednávat 11. dubna. V červnu pak bude
na programu zastupitelstva vyhláška o výjimkách ze záboru veřejného
prostranství, která by zase pomohla při opravách soukromých objektů v centru Berouna.
„Jsme si vědomi, že každá oprava
v městské památkové zóně podléhá
stanovisku památkářů a není po vzoru jiných měst vždy úplně nejlevnější. Proto chceme vlastníkům těchto
nemovitostí poskytovat příspěvky
na opravy a osvobodit je od poplatků
za zábor. Z tohoto důvodu jsme v letošním rozpočtu navýšili Fond rozvoje městské památkové zóny. Tyto
prostředky by bylo možné použít
i na opravy budov v centru, na nichž

byla umístěna nevhodná reklama.
Posledního března totiž skončí půlroční lhůta pro odstranění reklamy,
která neodpovídá pravidlům schválených radou města v září loňského
roku,“ připomněla městská architektka Dana Vilhelmová.
Beroun má také požádáno
o dotaci na zřízení podzemních
kontejnerů na tříděný odpad v ulici
Barrandova a na Husově náměstí,
za bývalým obchodním domem
Květ vzniká nová obslužná komunikace a v květnu chce město otevřít
novou street galerii v Palackého
ulici. První výstava by měla být
věnována 100. výročí vzniku samostatného československého státu.
Osm výstavních panelů se srovnávacími fotografiemi z historie
a současnosti doplní květinová výzdoba. „Palackého ulice by se měla
stát příjemným místem, které svým
vzhledem i atmosférou přiláká obyvatele města i turisty. Budeme se
zároveň snažit minimalizovat vjezd
vozidel do této zóny,“ dodal starosta Ivan Kůs. n

Zeleň má v Berouně zelenou

R

ozšíření zelených ploch je jednou z investic, které by v příštích letech neměly chybět v rozpočtu města.
Město Beroun získalo dotaci
na územní studie vybraných veřejných prostranství, z nichž se řeší
dva parky, prostor před bývalou
Hvězdou a studie úprav městské
památkové zóny Beroun.
Jedním z řešených parků je
nový park Na Homolce, který je
plánován mezi ulicemi Pod Homolkou a Na Homolce.  Další studie se
věnuje rekreačnímu využití pravobřežního prostoru Berounky včetně
ostrova. „Jedná se o úsek od Štulovny k horním brankám, celou špička

n Tunel z pleteného vrbového proutí
bude umístěn na zahradě MŠ Tovární
v rámci II. etapy rekosntrukce.

www.mesto-beroun.cz

ostrova po most a celý pravý břeh
tzv. náplavky až k lávce na bývalé
autobusové nádraží,“ upřesnil místostarosta Michal Mišina. Obě tyto
studie přiblížíme více v příštím vydání Radničního listu.
Konkrétnější rozměry má už
ale ulice Koněpruská, kde se v loňském roce dělaly nové povrchy
vozovky. „Tato komunikace je jedním z hlavních příjezdů do města,
chceme proto, aby byla upravená
a barevná,“ říká starosta Ivan Kůs.
V pravé části Koněpruské ulice
bude vysázena alej z javorů babyka,
podobnou alej je možné vidět při
příjezdu do berounské nemocnice.
V levé části podél bytového domu
Modrá zahrada by měly vzniknout
štěrkové plochy s trvalkami. Na financování aleje se město pokusí
získat dotaci od Nadace ČEZ.
Horní část Havlíčkovy ulice, která má po loňských úpravách rovněž
nové asfaltové povrchy a parkovací
stání, by se měla ještě letos dočkat
květinové výsadby. Odbor majetku
a investic připravuje osazení sedmnácti velkoobjemových betonových květníků lemujících panelové

n Součástí nové zahrady v MŠ Tovární bude i herní prvek mravenci.
domy. Představou města je výsadba bezúdržbových dřevin, travin
a trvalek, které nebudou vyžadovat
každodenní zálivku.
Další zajímavý projekt představila městská architektka Dana
Vilhelmová: „Koncem ledna jsme
podali žádost o dotaci na přírodní zahrady v mateřských školách
Tovární a Pod Homolkou. Cílem
je umožnit dětem v mateřinkách
uprostřed sídlištní zástavby přirozený kontakt s přírodním prostředím a přenést řadu vzdělávacích
aktivit do venkovního prostředí,
které rozvíjí kreativní myšlení více

než hry v interiéru a nabízejí větší
množství smyslových a citových
prožitků.“
Přírodní zahrady nabídnout
dětem nové prvky jako např. Motýlí keř s pítky pro motýly, dřevěná
mola a teepee, pocitové chodníčky,
kačírkové plochy a květnaté loučky, dřevěné tunely, kutiště, vrbové
stavby či houpací sítě.
Zároveň se vytipovávají další
vhodné lokality, které by bylo možné zatraktivnit pro veřejnost a hledají se další dotační tituly určené
na obnovu a rozšíření městské
zeleně. n
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Berounská úschovna
je nejlevnější v Česku
Méně letos zaplatíte i za uložení kola v cykloboxech

P

očet uložených kol a zavazadel v berounské úschovně
umístěné v hale vlakového nádraží vzrostl v uplynulých dvou
letech více než pětinásobně.
Zatímco v roce 2015 zde bylo
uloženo zhruba 600 kol a zavazadel ročně, nyní se jejich počet
pohybuje okolo 3 300. Takových
čísel nedosahují ani vyhlášené
železniční uzly, např. v Kolíně
zaznamenali 2 000, na Smíchově
1 600 a na Masarykově nádraží necelých 1 000 uschovaných
věcí za rok.   K tomuto nárůstu
došlo poté, co se do provozování úschovny společně s Českými
drahami zapojilo i město Beroun
v rámci projektu švýcarsko-české
spolupráce Veřejná doprava pro

Zápisy prvňáčků

B

udoucí prvňáčky čekají
v dubnu zápisy do základních škol. Ty se uskuteční
v pátek 6. dubna od 14:00
do 17:00 a v sobotu 7. dubna od 9:00 do 11:00. Rodiče
musí přinést rodný list dítěte.  
Obecně závaznou vyhláškou č.
2/2017 jsou stanoveny školské
obvody spádových základních
škol zřízených městem Beroun.
Pokud si nejste jistí, do které
školy dle adresy bydliště patříte, můžete si tyto údaje ověřit
na webových stránkách města
www.mesto-beroun.cz kde je
vyhláška ke stažení n

všechny. Ve většině úschoven kol
a zavazadel provozovaných jen
Českými drahami je poplatek 40
korun za kus, v Berouně je to jen
10 korun za uschované kolo, batoh či jiné zavazadlo. Je to díky
tomu, že tuto úschovnu město
částečně dotuje.
Jak ukazují zkušenosti z berounské úschovny kol, cena
za uložení je jedním z hlavních
měřítek, na které lidé v dnešní
době kladou důraz. I z tohoto důvodu se město rozhodlo upravit
ceny za uložení kol v síti cykloboxů, které jsou rozmístěny na pěti
místech ve městě – v ulici Karly
Machové, u lávky přes Berounku na Závodí, v kempu v ulici
Na Hrázi, před městskou knihovnou a u venkovního koupaliště
v ulici Karla Čapka.
Po vyhodnocení sezóny se
ukázalo, že nejvíce lidé využívají
cykloboxů pro bezpečné uložení jízdních kol od jedné do tří
hodin, kdy je cena 5 korun, pak
křivka strmě klesá. Na základě
těchto výsledků se vedení města rozhodlo stanovit pro letošní
sezónu jednotnou denní sazbu
10 korun za den. Chce tak mimo
jiné podpořit využívání kola jako
dopravního prostředku pro každodenní cestování do zaměstnání. Vzhledem k blížící se opravě
Plzeňské ulice je to více než aktuální. Do jednoho boxu se vejdou
dvě dospělá a jedno dětské kolo
včetně příslušenství jako jsou helmy, rukavice či batohy. n

Výzva!
B

erounské cykloboxy by brzy mohly změnit svou podobu a pomoci svými tipy můžete i vy. Zašlete nám své náměty na úpravy jejich vzhledu, a to na kttm@muberoun.cz. Město Beroun již některé varianty zvažuje,
ve hře je například profesionální graffiti úprava nebo dětské kresby. n
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Studánka u kapličky bude
mít novou střechu

A

reál kaple Bolestné Panny
Marie a studničního stavení,
který je od roku 1977 na seznamu
nemovitých kulturních památek,
čeká další oprava. Město plánuje
letos opravit střechu objektu nad
studánkou, jejíž voda byla podle pověsti léčivá a cestovala za ní
zblízka i zdaleka procesí poutníků.
O loňských prázdninách se na novogotickou stavbu z roku 1893
zaměřili tesaři a kameníci. Kromě
rekonstrukce vchodových dveří
opravili i kamenné ostění vstupních dveří, sokl vstupního rizalitu
a kamenné ostění u studničního
stavení. Koncem roku se areál dočkal i nočního osvětlení, které zajišťuje deset reflektorů (horní foto).

Dva z nich nasvěcují objekt studánky, dva umístěné na stožárech horní část kaple Bolestné Panny Marie
a šest reflektorů pak stěny a portál
kaple. Památkový objekt na úpatí
Dědu byl slavnostně rozsvícen při
zahájení loňského adventu. Celková investice včetně té letošní se
pohybuje okolo 670 tisíc korun. n

Rekonstrukce podchodu a nástupišť
na vlakovém nádraží v Berouně

N

a probíhající stavbě Optimalizace trati Beroun – Králův
Dvůr budou 19. dubna zahájeny
stavební práce, které omezí přístup cestujících na nástupiště.
Po dobu čtyř měsíců, až do 15.
srpna nebude přístupný podchod
z výpravní budovy na 1. a 2. nástupiště a obě nástupiště se budou
rekonstruovat.
„Po dobu rekonstrukce budou
zřízena dvě provizorní nástupiště,
přechod přes koleje a náhradní
trasa pro cestující s rampou vně
budovy. Přístup bude umožněn
na 3. nástupiště a dvě nová provizorní nástupiště po přechodu,
který bude střežen dopravním zaměstnancem Správy železniční dopravní cesty. Přístup na nástupiště
1 a k vlakům z Rudné a Rakovníka
bude zajištěn po levém rameni
schodiště z podchodu a chodníkem podél budovy vymezeným koridorem,“ popsal plánovaná ome-

zení ředitel stavby Jaroslav Bašta.
Trasy na jednotlivá nástupiště
budou viditelně označeny.
Správa železniční dopravní cesty zahájila rekonstrukci traťového
úseku z Berouna do Králova Dvora
v délce 5,7 kilometru 17. března
2017. Stavba za 2,2 miliardy korun je ze tří čtvrtin financovaná
z evropského programu „Nástroj
pro propojení Evropy“ a zahrnuje
vedle celkové modernizace železniční stanice Beroun také zvýšení
traťové rychlosti a modernizaci
zabezpečovacího zařízení. S jejím
ukončením se počítá v říjnu 2019.
Zhotovitelem prací je sdružení firem pod vedením EUROVIA CS.
„Každý počin, který přispěje
k čistotě ovzduší v našem městě,
vítáme a věříme, že zatraktivnění
železniční dopravy pomůže i k odlehčení dopravy v Berouně,“ vyzdvihl význam investice starosta
Ivan Kůs. (euv) n
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Pamětní deska pro Jana Papeže

B

Pravidelné cvičení protipovodňové
ochrany již 20. dubna a 16. května

S

tarosta města Ivan Kůs rozhodl
o konání pravidelného nácviku
stavby protipovodňové ochrany,
který se uskuteční ve dnech 20. dubna a 16. května. Do cvičení se vedle
krizového štábu, jehož součástí jsou
Povodňová komise města Beroun
a Povodňová komise obce s rozšířenou působností, zapojí také Vodovody a kanalizace Beroun, jejichž
pracovníci zajistí instalaci čerpadel
a uzavření kanalizačních šoupat,
pracovníci AVE  provedou montáž
mobilních protipovodňových zábran, hasičský záchranný sbor poskytne jeřáb a městská policie bude
řídit dopravu v oblasti.
První den cvičení 20. dubna je
plánovaný zejména nácvik zahrazení horních a dolních branek s pomocí hasičského jeřábu, údržba
dosedacího prahu branek, kterou
zajistí hasiči s pomocí lezecké výstroje a kontrola těsnosti branek
potápěčem. „Vyzkoušíme i přesun
lávky na Vrážském potoce,“ uvedla
pracovnice krizového řízení a civilní
obrany Petra Stančíková.
Středa 16. května bude zaměřena na cvičení krizového štábu v terénu a na stavbu protipovodňové
ochrany na levém břehu Berounky.
Městská policie zajistí v ulicích
Na Hrázi a Pod Haldou kontrolu zaparkovaných vozidel, které by mohly
bránit v nácviku. Pracovníci Vodovodů a kanalizací Beroun budou
simulovat čerpání vody a prověří
funkčnost hradidlového uzávěru.
Cvičení se bude týkat také zapisovatelek, telefonistek a skupiny pro
vyrozumívání, které budou provádět
evidenční a dokumentační práce
a v budově radnice proběhne zkouška elektrocentrály.
Do plánu akce je v úterý 15. května zahrnuto ještě cvičné informování obyvatel a majitelů nemovitostí
v záplavových oblastech pomocí automatického vyrozumívacího systému se zpětnou vazbou a městským
rozhlasem, ovládaným ze záložního
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pracoviště v budově bývalých kasáren. Informace ke cvičení budou
upřesněny na www.mesto-beroun.
cz těsně před a ve dnech nácviku. n

eroun letos plánuje instalovat pamětní desku Janu Papežovi, prezidentu České protipovodňové asociace a uznávanému soudnímu
znalci v oboru protipovodňové ochrany. Ing. Jan Papež zemřel 19. března 2017 ve věku nedožitých 65 let. Dlouholetý spolupracovník města
za dobu bezmála patnáctileté spolupráce vytvořil Povodňové plány pro Beroun
i celou jeho spádovou oblast, pro budovu
radnice, Penzion pro seniory i pro některé
vlastníky nemovitostí v zátopových oblastech. Pomáhal pracovníkům berounského
úřadu se zaváděním automatického vyrozumívacího systému, školil členy povodňové komise, odborně dohlížel nad zkouškami protipovodňové ochrany a vždy byl
nápomocen svou odbornou radou. „I díky
Janu Papežovi patří Beroun v oblasti protipovodňové ochrany mezi nejlepší města
v Česku. Rádi bychom mu proto věnovali
tuto vzpomínku,“ připomněl starosta Ivan
Kůs. n

Beroun patří k nejlepším v Česku nejen v ochraně před povodněmi
říká pracovnice krizového řízení a obrany obyvatelstva MěÚ Beroun Petra Stančíková

V

ystudovala Střední ekonomickou školu, i když původně
chtěla studovat pedagogický obor a věnovat se práci s dětmi.  Jako astmatičce jí však zůstaly dveře ke školní branám zavřené. Nakonec se místo dětí starala o brance, lépe řečeno měla
na Okresním úřadu v Berouně, kam nastoupila jako pracovnice krizového řízení a obrany obyvatelstva, na starosti odvody.
Plošné odvody skončily sice v roce 2005, Petra Stančíková však
ve svém oboru působí stále, již přes dvacet let. Od roku 2003 pod
hlavičkou Městského úřadu v Berouně. Je tajemnicí krizového
štábu, povodňové komise i bezpečností rady, metodicky vede
a kontroluje krizovou připravenost u 48 obcí v berounském
správním obvodu, přednáší na Vysoké škole ekonomické, zkrátka je jí všude plno.
Vaše práce je hodně o metodice a neustálém doplňování znalostí, ale také o vyplňování tabulek a nejrůznějších lejster. Baví Vás
ještě tato převážně papírová práce po tolika
letech?
Moje práce je hodně také o zkušenostech, a jestli mě něco baví, tak právě to předávání zkušeností
z mého dlouholetého působení v oblasti krizového řízení. Ale zároveň se těším, že se od ostatních
účastníků dozvím něco nového, přínosného k mé
činnosti, která je velmi různorodá, i když časově
poměrně náročná. Proto jsem začala přednášet
na Institutu krizového managementu při Vysoké
škole ekonomické i na různých odborných seminářích např. Národní protipovodňové konferenci.
I díky vaší precizní práci patří Beroun
mezi nejlepší města v Česku nejen v oblasti
ochrany před povodněmi, ale i v rámci krizového řízení...
Krizové řízení obecně není činností jednotlivce, ale celého kolektivu. Sám by člověk v tomto
oboru nic nedokázal. A já jsem měla štěstí na dobré spolupracovníky. Společně jsme to v tomto
směru dotáhli hodně daleko. Máme mimo jiné
nejlépe zpracovanou problematiku regulačních
opatření povodní, „blackoutu“, sucha, vichřice
apod. Z hodnocení Státní správy hmotných re-

zerv vyplynulo, že mezi tři nejlepší v republice
patří právě Beroun. A taková hodnocení mě samozřejmě těší.
Na co jste za své dlouholeté působení v této
„branži“ nejvíce pyšná, co se nejvíce podařilo?
Beroun má jako jediný v republice funkční
vyrozumívací systém se zpětnou hlasovou vazbou. Tento systém jezdím představovat na mnoho
odborných seminářů, kde přednášky mají vždy
velký úspěch. Od samého začátku jsme se podíleli na jeho vývoji a trvalo několik let, než se
podařilo vše vyladit tak, aby fungoval dle našich
představ. Informování občanů vyrozumívacím
systémem je vysoký nadstandard, který velmi
pozitivně hodnotili i v americké Lousianě, kde
jsme v roce 2008 pomocí tohoto systému vyrozumívali krizové centrum. Mimo jiné jsme zde prezentovali i své zkušenosti s ochranou města před
povodněmi. Již v té době patřil Beroun v oblasti
povodňové ochrany mezi špičku, a to byla stavba protipovodňových zábran teprve ještě na papíře. Velký podíl na tom má i přední odborník
v oboru vodního hospodářství Jan Papež, mimo
jiné tvůrce našich povodňových plánů, který byl
od samého začátku u zrodu komplexní protipovodňové ochrany města, a který bohužel už není
mezi námi. n
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Mladí muzikanti z Berouna a Goslaru připravili společný koncert

M

ěsto Beroun ve spolupráci se ZUŠ Václava Talicha
uspořádalo v březnu setkání
dechových orchestrů z Berouna
a partnerského německého města Goslar. Na třídenní návštěvu

tak přicestovali mladí hudebníci
z goslarského gymnázia ze sboru
Symphonisches Blasorchester.
Společně s ODDechovkou ze ZUŠ
Václava Talicha se pilně připravovali na společný koncert, kterým

vyvrcholilo setkání mladých muzikantů.  
V Kulturním domě Plzeňka se
tak ve čtvrtek 8. března uskutečnil
historicky první koncert dechových
orchestrů z obou partnerských

Kulturní dům Plzeňka bude letos řešit akustiku i topení

K

ulturní dům Plzeňka čekají
v letošním roce celkem čtyři
zásadní investice. Jedna z nich
se řeší již v těchto dnech, a to 2.
etapa akustické studie. Akustika
se na Plzeňce řešila již v loňském
roce, kdy se ke stropu na jevišti
instalovaly speciální desky tlumící hlas. V letošním roce se zaměří
na samotný sál.
„V současné době se specializovanou firmou hledáme nejvhodnější řešení, aby akustika sálu byla
na co možná nejlepší možné úrovni,“ konstatoval ředitel Městského
kulturního centra Zdeněk Veselý.
V rozpočtu města se na tuto investici počítá s 600 000 Kč.
Stejná částka je vyčleněna
i na další důležitou akci, která
zlepší komfort kulturního domu.
Finance budou v tomto případě využity na novou povrchovou úpravu
schodišť. I v tomto případě se jedná
o investici, která naváže na loňský
rok, kdy byla položena nová podlaha ve vestibulu Plzeňky. Schodiště
má být podle slov Zdeňka Veselého
ve stejném designu jako zmíněný
vestibul.
Celkem 120 000 Kč bude letos
použito na odvětrání přízemních

n Prostor pod budovou šaten
a zkušeben je potřeba odvětrávat.
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prostor v budově šaten a zkušeben, aby se zamezilo vlhnutí budovy.
Poslední velká investice, která
v letošním roce poputuje do kulturního domu, je největší a nejzásadnější. Celkem 3 miliony korun jsou
vyčleněny na 1. fázi rekonstrukce
rozvodu topení a kotelny. Kotel i samotné rozvody jsou již nevyhovující
a zastaralé.
„Jsem rád, že nové vedení Městského kulturního centra se věnuje
zkvalitnění kulturního domu Pl-

zeňka. Finance z rozpočtu města
jsou smysluplně využity, o čem se
mohou návštěvníci Plzeňky sami
přesvědčit,“ konstatoval starosta
Ivan Kůs.
Zastupitelé města odsouhlasili
koupi Plzeňky v roce 2013. V roce
2015 začala rekonstrukce kulturního domu, na kterou město získalo dotaci ve výši 20 milionů Kč.
Slavnostní znovuotevření Plzeňky
se konalo v září 2015 v rámci oslav
750. výročí první písemné zmínky
o městě Beroun. n

měst. Jedinečný projekt měl velký
úspěch a publikum v závěru koncertu aplaudovalo vestoje. Oba orchestry nacvičily i společnou skladbu, českou polku „Jetelíček u vody“
a v krojích je doprovodily zpěvačky
opět ze ZUŠ V. Talicha. Koncert
skvěle doplnily i moderátorky.
Němečtí muzikanti v Berouně
strávili tři dny. Nejprve je na berounské radnici přivítal starosta
Ivan Kůs, dále se seznámili s městem a jeho památkami.   Především ale s místními muzikanty navázali za tu dobu přátelské vztahy
a slíbili si, že zůstanou i nadále
ve spojení. Už se zároveň těší
na další společné projekty. Právě
v navazování kontaktů mezi mladými lidmi vidí vedení berounské
radnice i zástupci goslarské strany budoucnost partnerských vztahů mezi oběma městy. n

Městská policie začala opět s měřením rychlosti
n Od března Městská policie Beroun opět zahájila měření rychlosti
na místních komunikacích. První
letošní měření se uskutečnilo v polovině března a řidiči byli tentokrát
většinou ukáznění. Ačkoli v minulém
roce strážníci odhalili v den měření kolem 15 případů, tentokrát povolenou rychlost překročilo 9 z nich.
Všechny případy strážníci vyřešili na místě, řidiči si
svůj prohřešek uvědomili a zaplatili pokutu. Měření rychlosti probíhá namátkově na různých místech
v Berouně, většinou v okolí základních a mateřských
škol a v lokalitách s větším pohybem lidí.  
n Zástupci městské policie se pravidelně účastní
besed, a to jak se školáky, tak i se seniory. Jedna
z posledních se uskutečnila na 2. ZŠ a MŠ v Berouně, kde s žáky prvních a pátých ročníků besedoval
velitel strážníků Alexandr Scherber. „S prvňáčky
jsme hovořili především o bezpečnosti na kole,
na přechodech pro chodce, aby si dávali pozor například i na psy. Protože se beseda konala v době
silných mrazů, byly děti poučené o nebezpečí, které
jim hrozí při vstupu na zamrzlou řeku. Se staršími
dětmi jsme mluvili v rámci prevence také o drogách
a graffiti,“ přiblížil témata Alexandr Scherber. Beseda měla velký úspěch, o čem svědčí i fakt, že o ni projevily zájem další učitelky. Velitel strážníků si navíc
odnesl obrázky, které pro městkou policii nakreslili
prvňáčci (viz foto).

n Jednou ze součástí práce městské policie je odchyt psů. Poslední únorový den dokonce vyjížděli
ke dvěma případům. V prvním z nich se museli

postarat o psa, kterého někdo uvázal s úmyslem
zbavit se zvířete. Pes nakonec putoval do útulku.
V druhém případě se strážníci převezli zraněného psa, kterého auto srazilo u obchodního domu
Kaufland, veterinu. Mezitím se podařilo zjistit
majitele. Ten si psa vyzvedl a dále řešil jeho ošetření.
n Strážníci se v únoru opět mohli přesvědčit, že
v Berouně žijí poctiví lidé. Na služebnu jim totiž
jeden občan donesl platební kartu i s hotovostí,
kterou někdo zapomněl v bankomatu. Strážníkům
se podařilo zjistit majitele a hotovost a kartu mu
předali. n
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Městský bál se nesl v duchu první republiky

O hudební doprovod se během večera z pódia postaral skvělý orchestr
Big Band Václava Zelinky za řízení Roberta Štolby a Jaroslava Čapka.
Jejich výkon hodnotili po skončení plesu nadšení přítomní: „Parádně
hráli. Musíme smeknout klobouk.“ Foto: Alena Šustrová

Na tanečním parketu bylo neustále plno. Ples po svém skončení sklidil
řadu pochval. „Jeden z nejlepších plesů, na kterém jsme kdy byli. Velké
poděkování patří pořadatelům,“ uvedla například Jiřina Marečková.
Reakce se ihned po plese objevily i na sociálních sítích. Na Facebooku
bál okomentoval i Vladimír Izbický: „MĚSTSKÝ BÁL ZA TO STÁL! Opravdu se povedl, tak když se dožijeme, půjdeme za rok zase.“ Foto: Alena
Šustrová

Během večera se mimo jiné rozdávala tombola a nechybělo ani vyhlášení
nejlepších masek. Vybrané páry si odnesly speciálního keramického Klepáčka, který vznikl v Muzeu berounské keramiky. Foto: Alena Šustrová

V úvodu se všem přítomným představil Spolek přátel starých kol Zahořany. Jeho členové na historických bicyklech předvedli spanilou jízdu
přímo v sále Plzeňky.

Zahájení Městského bálu sledovali také starosta Ivan Kůs. Společně
s ním u jednoho stolu usedla i poslankyně Věra Kovářová, která ocenila
program plesu a výběr hudebního doprovodu.

Skvělý Big Band Václava Zelinky během večera pravidelně střídali Frajeři z Galerky se staropražskými písničkami.
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Atmosférou první republiky se při výběhu oblečení na Městský bál nechali inspirovat také místostarosta Michal Mišina s manželkou. V dobových kostýmech přišla na 18. Městský bál většina lidí. Podtrhli tak
skvělou atmosféru celého plesu.
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SBĚR
VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU

Jubilea v dubnu

Sobota 7. dubna
8:00 – 10:00 Brdatka – U Rybníka n
Zdejcina n Jarov n Velké sídliště – Košťálkova (parkoviště)
9:00 – 11:00 Závodí – Na Hrázi n Závodí – Brožíkova (u nádraží ČD) n Zavadilka – Želivského n Jeronýmova
9:00 – 9:15 bytový dům u vlakového
nádraží
11:00 – 13:00 Závodí – Jiráskova,
Na Veselou n Chmelenského, Křížkovského n Velké sídliště – Kubátova
12:00 – 14:00 Závodí – Karlova (pod
dálničním mostem) n Sadová (u restaurace U Kropáčů) n Lištice
14:00 – 16:00 Černý vršek – Dukelská
n Kollárova, Chmelenského n Závodí –
Mařákova (pod dálničním mostem)
15:00 – 17:00 Pod Studánkou (u hasičů) n Karly Machové (parkoviště)
POZNÁMKA: V rámci sběru není možné
odkládat nebezpečné odpady, autobaterie, elektronická zařízení, pneumatiky, chladničky, barvy a oleje. Tento
odpad mohou občané odložit ve sběrném EKO-dvoře, Viničná 910, tel.:
311 548 226. Provoz sběrného dvora
PO – PÁ 7:00 – 17:00, so: 8:00 – 13:00.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Neděle 8. dubna
8:00 – 8:30 Zdejcina - u hasičárny
8:45 – 9:15 Jarov (u kostela)
9:30 – 10:00 Zavadilka – Jeronýmova
10:15 – 10:45 Závodí – Na Hrázi
11:00 – 11:30
Závodí – Karlova (pod dáln. mostem)
11:45 – 12:15 Hostím – za mostem
POZNÁMKA: Nebezpečnými odpady
jsou zejména: ředidla, barvy, oleje, baterie a akumulátory, olejové filtry, kyseliny, obaly znečištěné nebezpečnými
látkami. Nepřebírá se: lepenka, eternit,
pneumatiky, nekompletní elektrospotřebiče. Při předání odpadu je nutné
předložit občanský průkaz. Pro občany
Berouna je sběr zdarma.

Zubní pohotovost
n 1. a 2. 4. MUDr. Iuliia Asina,
Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 7. a 8. 4. MUDr. Oleksandr Agatii, Beroun, Plzeňská 32/22, tel.:
311 513 313
n 14. a 15. 4. MUDr. Jana Besserová, Beroun, Mládeže 1102, tel.:
311 625 765
n 21. a 22. 4. MUDr. Helena Brotánková, Hořovice, Komenského 1245,
tel.: 311 513 453
n 28. a 29. 4. MUDr. Jiří Burka,
Chyňava 49, tel.: 311 691 131
n 30. 4. a 1. 5. MUDr. Blanka Burková, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.:
311 610 225
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin

www.mesto-beroun.cz

n Závěrečné konference projektu MAP se 6. března v berounském Kulturním domě Plzeňka zúčastnili zástupci škol i města a obcí.

Den Země připomene několik akcí

D

ne 23. dubna se od 9:00 do
12:00 hod. na Husově náměstí
uskuteční informační kampaň na
podporu ochrany životního prostředí. Oslovené organizace tu ve svých
informačních stáncích budou prezentovat svoje činnosti. Informační
kampaň je určená pro širokou veřejnost. Představí se řada organizací,
které budou představovat své aktivity a zapojí i přítomnou veřejnost.
V rámci Dne Země se v Berouně
v dubnu uskuteční i další akce. Například v sobotu 7. dubna se bude
konat akce Ukliďme Beroun. Kdo se
v březnu včas registroval, ten si před
akcí může vyzvednout pytle na odpad.  Dále odbor životního prostředí

Blokové čištění ulic
n 4. dubna: Svatojánská, Školní
náměstí, Jiráskova n 5. dubna:
Na Veselou, Vojanova, Máchova
n 11. dubna: Chválova, Na Kaplance, Pod Kaplankou, Okružní (spodní část) n 12. dubna:
U Stadionu, Nábřeží u Sokolovny,
Profesora Urbana n 18. dubna:
Havlíčkova – západ, Tovární n 19.
dubna: Na Náhonu, K. Machové,
Na Parkáně + parkoviště (příčné
stání podél silnice) n 25. dubna:
Mládeže, J. Fučíka, Sokolovská n
26. dubna: S.K.Neumanna, Švermova. n

Konkurzní řízení

R

ada města Beroun vyhlašuje konkurzní řízení
na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Mateřské
školy Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury 1154.
Požadavky: prokázání předpokladů pro výkon činnosti ředitele školy dle § 3 a § 5 zákona č.
563/2004 Sb. o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, v pl. znění, organizační a řídící schopnosti. Předpokládaný nástup do funkce:   
1. 8. 2018. Podrobné informace
ke konkurznímu řízení najdete
na www.mesto-beroun.cz. n

ve spolupráci s Emilem Šnajdaufem
připravili pro školáky na 19. dubna
soutěž pod názvem Krajinou Českého krasu. n

n Krásné 75. narozeniny oslaví
ve čtvrtek 12. dubna paní Jana Drdová. Hodně zdraví a štěstí přeje Klub
důchodců Beroun.
n Paní Eleonora Jonášová z Berouna oslaví 14. dubna významné životní
jubileum. Zdraví a pohodu přeje sestra Jana s rodinou.
n Paní MUDr. Marie Havlová, dlouholetá obvodní lékařka v Králově Dvoře, oslaví 18. dubna již 93. narozeniny. Vše nejlepší a pevné zdraví přeje
celá rodina.
n Ke všem přáním se připojuje i vedení města a redakce Radničního
listu. n

Poslední volná místa na vítání občánků

Z

ájemci o vítání občánků se mohou hlásit na volný termín, tedy
na 12. června. V případě zájmu kontaktujte Městský úřad na tel.
čísle 311 654 151 – 152 nebo e-mailem: evidence@muberoun.cz, evidence2@muberoun.cz. O termínech vítání občánků na druhé pololetí
budeme včas informovat prostřednictvím Radničního listu a na webových stránkách www.mesto-beroun.cz. n

Duben v Městské knihovně
Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Má smysl dát dítě do alternativní školy?
Jak konkrétně vypadá výuka ve waldorfské, montessori či svobodné škole?
Nebo ve škole, která je originální a intuitivní a nehlásí se k žádnému ze
známých směrů? Vše se dozvíte na přednášce spojené s diskuzí. Přednáška
Pavla Kraemera, učitele a zakladatele Institutu inovativního vzdělávání, se
uskuteční ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 17:30.
Nemoc a zdraví v polaritě aneb Vše musí být na této planetě v rovnováze
Přednáška léčitele Miroslava Berky se uskuteční ve čtvrtek 12. dubna od 17:30.
Přijďte si poslechnout informace, které vám pomohou v každodenním životě.
Trénování paměti pro každého – česká filmová klasika
Další ze série tematicky zaměřených lekcí trénování paměti pro všechny
věkové skupiny, začátečníky i ostřílené účastníky kurzů. Lekce se koná
ve čtvrtek 19. dubna od 17:30.
Světová filmová klasika
Ondřej Slanina je autorem knih Slavná česká filmová klasika a Slavná světová filmová klasika. Pomocí fotografií a krátkých videoukázek nás autor
provede obdobím od krátkého úvodu filmových průkopníků až po poslední
filmy. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna od 17:30.
Charitativní bazar knih
Tradiční bazar knih tentokrát pořádáme ve spolupráci se společností Dementia I.O.V., z.ú. Beroun. Akce se uskuteční v rámci kampaně Kniha ti
sluší ve dnech 27. a 28. dubna. V pátek v čase od 8:30 do 17:00 a v sobotu
v čase od 8:30 do 11:00.
Toulání lesem, vodou, strání
Miloslav Růžička je fotoamatér, který se dříve zabýval hlavně sportem a jen
tak okrajově pořizoval obrázky. V současné době má priority obrácené. Je
nadšencem pobytu a pohybu v přírodě, což se promítne i do této jeho
první samostatné výstavy, která bude k vidění v prostorách oddělení pro
dospělé a studovny po celý měsíc duben.
Hra barvami
Výtvarnice Petra Braunová se v posledních několika letech začala zajímat o smysl
barev a jejich působení na člověka v prostoru a životě. Postupně se tak dozvídá
více a více i o symbolech a tvarech, z nichž je jí velmi blízká mandala a její hlubší
smysl. Představí nám je ve vestibulu knihovny během měsíce dubna.
Soboty na dětském
28. dubna od 8:30 do 11:00
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 21. 2. 2018

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 28. 2. 2018

RM souhlasí:
a) s poskytnutím přepravy zdarma všech cestujících MHD v aglomeraci Beroun - Králův Dvůr po dobu realizace I. etapy rekonstrukce Plzeňské ulice (silnice č. 11/605), tj.
v úseku od křižovatky s Koněpruskou ulicí v Berouně až po křižovatku s ulicí Košťálkova v Berouně, s předpokládaným zahájením prací 15. 3. 2018 a ukončením prací
do 15. 7. 2018, pokud pro neúčinnost přijatých opatření sama nerozhodne o ukončení těchto opatření kdykoliv v průběhu této I. etapy a zároveň s postupnou úhradou
alikvótní části ztráty za ušlou tržbu z jízdného od cestujících MHD dopravci v I. etapě
společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r.o. až do výše 1 308 800 Kč.
b) s poskytnutím přepravy zdarma všech cestujících MHD v aglomeraci Beroun - Králův Dvůr po dobu realizace II. etapy rekonstrukce Plzeňské ulice (silnice č. 11/605)
v úseku od křižovatky s Košťálkovou ulicí v Berouně až po křižovatku Na Knížecí v Králově Dvoře, s předpokládaným zahájením prací 16. 7. 2018 a ukončením prací do 20.
11. 2018, za podmínky, že platnost přijatých opatření na dopravu cestujících zdarma
nebude ukončena již v průběhu I. etapy a zároveň s postupnou úhradou alikvótní části
ztráty za ušlou tržbu z jízdného od cestujících MHD dopravci ve II. etapě společnosti
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r.o., až do výše 1 308 800 Kč Kč v případě, že platnost
přijatých opatření neukončí již v průběhu I. etapy.
RM doporučuje ZM schválit:
a) poskytnutí přepravy zdarma všech cestujících MHD v aglomeraci Beroun - Králův
Dvůr po dobu realizace I. etapy rekonstrukce Plzeňské ulice (silnice č. 11/605), tj.
v úseku od křižovatky s Koněpruskou ulicí v Berouně až po křižovatku s ulicí Košťálkova v Berouně, s předpokládaným zahájením prací 15. 3. 2018 a ukončením prací
do 15. 7. 2018, pokud pro neúčinnost přijatých opatření rada města nerozhodne
o ukončení těchto opatření kdykoliv v průběhu I. etapy
b) navýšit rozpočet města na rok 2018 v oddíle 22 - Doprava, položka 22/3 - dotace
na městskou dopravu o 1 308 800 Kč na úhradu ztráty za ušlou tržbu z jízdného v I.
etapě dopravci společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o.
RM doporučuje ZM zmocnit radu města vyhodnocovat efektivnost přijatých opatření
o poskytování přepravy zdarma v I. etapě takto:
• vyhodnotit období od zahájení prací k datu konání zasedání rady města, tj. k 25. 4.
2018 s tím, že za efektivní se považuje, pokud se počet přepravovaných osob ve sledovaném období zvýší alespoň o 10 % oproti průměrnému měsíčnímu stavu za období
posledních 12 měsíců
• vyhodnotit období od 25. 4. 2018 k datu konání zasedání rady města, tj. 6. 6. 2018
s tím, že za efektivní se považuje, pokud se počet přepravovaných osob ve sledovaném období zvýší alespoň o 20 % oproti průměrnému měsíčnímu stavu za období
posledních 12 měsíců
• v případě prokázané neefektivnosti přijatých opatření dle předchozího bodu tohoto usnesení rozhodnout o ukončení poskytování přepravy zdarma po dobu realizace
I. etapy.
RM doporučuje ZM uložit radě města předložit ZM návrh na ukončení nebo na pokračování úhrady jízdného ve II. etapě rekonstrukce Plzeňské ulice včetně případného
návrhu na navýšení rozpočtu města na rok 2018 v oddíle 22 - Doprava, položka 22/3
- dotace na městskou dopravu o 1. 308. 800 Kč na úhradu ztráty za ušlou tržbu z jízdného ve II. etapě dopravci společnosti ARRIVA STŘEDNÍ CECHY s. r. o.
RM ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních agend MěÚ po schválení návrhu
zastupitelstvem města v součinnosti s městem Králův Dvůr, dopravcem a kanceláří tajemníka MěÚ předložit radě města návrh Dodatku č. 3 Smlouvy o veřejných službách
k zajištění dopravní obslužnosti města Beroun a Králův Dvůr městskou autobusovou
dopravou, uzavřené dne 15. 12. 2015 mezi městy Beroun a Králův Dvůr a společností
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. a dále mu ukládá ve spolupráci s komisí dopravy RM,
společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. a městem Králův Dvůr průběžně provádět
monitoring účinnosti přijatých opatření a RM navrhovat odpovídající opatření a zároveň předložit RM návrh na ukončení nebo pokračování úhrady jízdného i ve II. etapě
rekonstrukce Plzeňské, pokud tak RM nerozhodne již dříve. RM ukládá vedoucí kanceláře tajemníka MěÚ zajistit informovanost veřejnosti o všech přijatých opatřeních.
RM bere na vědomí informaci vedoucího odboru dopravy a správních agend MěÚ
o přijatých opatřeních k zajištění průjezdnosti městem po dobu rekonstrukce Plzeňské
ulice v Berouně a Králově Dvoře a navazujících prací v Kr. Dvoře (Jungmannova ulice).
RM schvaluje zrušení výběrového řízení veřejné zakázky „Stavební úpravy pro vedení
chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidl)“ a doporučuje ZM
souhlasit s přijetím rozpočtového opatření a navýšit položku rozpočtu města v kapitálových výdajích skupině 2 v odd. 22 - Doprava 22/1 dotace SFDI - chodníky Plzeňská
+ cyklostezka - převod z roku 2017 o částku 1 000 000 Kč na částku 12 000 000 Kč.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Stavební úpravy pro vedení chodníků a cyklostezek v ulici Plzeňská (úsek Koněpruská - OD Lidl)“ s vyčleněním stavebního
objektu veřejné osvětlení podél chodníku a cyklostezky na severní straně a jmenuje
pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky
členů této komise, která bude současně plnit funkci hodnotící komise.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Elektromobily pro
zdravější Beroun“, jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci
hodnotící komise, a ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajištění plnění
tohoto usnesení.

ZM souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost
v letech 2018 a 2019 podle návrhu zpracovaného Komisí pro kulturu a kulturní dotace ze dne 3. 1. 2018, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich
poskytnutí a bere na vědomí odůvodnění rozdělení dotací na kulturní činnost
předložené touto komisí.
ZM schvaluje poskytnutí dotací na úhradu ceny ledu na ZS v Berouně v roce
2018 včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými
žadateli takto:
1. HC Berounští medvědi, z. s. do maximálního počtu 800 hodin
2. TJ KRÁSO Beroun do maximálního počtu 300 hodin
3. Spolek Centrum zdravých dětí do maximálního počtu 150 hodin
4. Veřejná sportovní akademie, z. s. do maximálního počtu 150 hodin.
ZM schvaluje návrh Analýzy a plánu rozvoje sportu ve městě Beroun 2018 2030, v předloženém znění a ukládá RM zajistit průběžné plnění této analýzy
a předkládat ZM zprávy o plnění Analýzy a plánu rozvoje sportu ve městě Beroun 2018 - 2030 a návrhy na její aktualizaci každé dva roky, poprvé v roce
2020.
ZM bere na vědomí informaci o převzetí záštit v roce 2017.
ZM bere na vědomí informace o plnění prevence kriminality města Beroun
za rok 2017.
ZM bere na vědomí „Analýzu sociálního bydlení ve městě Berouně 2018-2023“
a schvaluje „Harmonogram realizace postupů v roce 2018 dle Analýzy sociálního bydlení ve městě Berouně 2018 - 2023“.
ZM souhlasí s přijetím a přidělením dotace ve výši 170 000 Kč z Programu regenerace MPZ na rok 2018 dle zásad Ministerstva kultury ČR pro užití a alokaci
státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ na vnější lokální
opravu fasády části městského opevnění - Plzeňské brány.
ZM souhlasí s uzavřením Dohody o ukončení smlouvy o spolupráci při poskytování elektronické služby a technické podpory elektronické spisové služby mezi
městem Beroun a uvedenými obcemi v berounském správním obvodu, a to
ke dni 28. 2. 2018 a v případě, že v zastupitelstvu příslušné obce, která je druhou stranou dohody, bude dohoda schválena později, k tomuto pozdějšímu dni.
ZM schvaluje:
a) poskytnutí přepravy zdarma všech cestujících MHD v aglomeraci Beroun Králův Dvůr po dobu realizace l. etapy rekonstrukce Plzeňské ulice (silnice č.
11/605), tj. v úseku od křižovatky s Koněpruskou ulicí v Berouně až po křižovatku s ulicí Košťálkova v Berouně, s předpokládaným zahájením prací 15. 3. 2018
a ukončením prací do 15. 7. 2018, pokud pro neúčinnost přijatých opatření
rada města nerozhodne o ukončení těchto opatření kdykoliv v průběhu l. etapy,
b) navýšit rozpočet města na rok 2018 v oddíle 22 - Doprava, položka 22/3 dotace na městskou dopravu o 1 308 800 Kč na úhradu ztráty za ušlou tržbu
z jízdného v l. etapě dopravci společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r.o.
ZM zmocňuje radu města:
a) vyhodnocovat efektivnost přijatých opatření o poskytování přepravy zdarma
v l. etapě takto:
• vyhodnotit období od zahájení prací k datu konání zasedání rady města, tj.
k 25. 4. 2018 s tím, že za efektivní se považuje, pokud se počet přepravovaných
osob ve sledovaném období zvýší alespoň o 10 % oproti průměrnému měsíčnímu stavu za období posledních 12 měsíců
• vyhodnotit období od 25. 4. 2018 k datu konání zasedání rady města, tj.
k 6. 6. 2018 s tím, že za efektivní se považuje, pokud se počet přepravovaných
osob ve sledovaném období zvýší alespoň o 20 % oproti průměrnému měsíčnímu stavu za období posledních 12 měsíců.
b) v případě prokázané neefektivnosti přijatých opatření rozhodnout o ukončení poskytování přepravy zdarma po dobu realizace l. etapy.
ZM ukládá radě města předložit zastupitelstvu města návrh na ukončení nebo
na pokračování úhrady jízdného ve II. etapě rekonstrukce Plzeňské ulice dle
usnesení RM ze dne 21. 2. 2018, včetně případného návrhu na navýšení rozpočtu města na rok 2018 v oddíle 22 - Doprava, položka 22/3 - dotace na městskou
dopravu o 1 308 800 Kč na úhradu ztráty za ušlou tržbu z jízdného ve II. etapě
dopravci společnosti ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o.
ZM souhlasí s přijetím rozpočtového opatření č. l na rok 2018:
1)) navýšení položky v běžných výdajích, ve skupině 2, oddílu 22, položky 22/3
„dotace na městskou dopravu“ o 1 309 000 Kč
2) navýšení položky v kapitálových výdajích, ve skupině 2, oddílu 22, položky
22/1, „dotace SFDI - chodníky Plzeňská + cyklostezka - převod z roku 2017“
o 1 000 000 Kč.
ZM ruší své usnesení č. 65/2013 ze dne 23. 9. 2013.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č. st. 7473 v k. ú. Beroun
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Beroun a to za uvedených omezujících podmínek.
ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 2723/1 v k. ú. Beroun.
ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1192/66 v obci a k. ú. Beroun.
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ZM souhlasí se zrušením kupní smlouvy ze dne 4. 9. 2017, která byla uzavřena
mezi městem Beroun a ČR - Úřadem práce České republiky.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem stavby cyklostezky umístěné na částech pozemků p.č. 938, p.č. 195/6, p.č. 195/14, p.č. 195/15, p.č. 169/2, p.č. 195/16, p.č.
195/17, p.č. 195/12, p.č. 195/19, p.č. 156/2, p.č. 151, p.č. 170/5 vše v k. ú. Hýskov
do vlastnictví obce Hýskov.
ZM bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Zavadilka konaného dne
15. 2. 2018.
ZM bere na vědomí zápis č. 1/2018 ze zasedání finančního výboru konaného dne
22. února 2018.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 7. 3. 2018
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o umístění technického zařízení
na sběr a další zpracování dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji mezi městem Beroun jako příjemcem a Státní tiskárnou
cenin, státní podnik jako poskytovatelem, v předloženém znění a ukládá vedoucímu
odboru dopravy a správních agend zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 3 Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti města Beroun a Králův Dvůr městskou autobusovou dopravou ze
dne 14. 12. 2015 mezi městem Beroun, městem Králův Dvůr jako objednateli a společností ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. jako dopravcem, v radou města upraveném
znění a ukládá vedoucímu odboru dopravy a správních agend zajištění realizace tohoto usnesení
RM souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace v celkové výši 10 000 Kč z rozpočtu města Beroun – Fondu životního prostředí - běžné výdaje - ekovýchova, příjemci
ZO ČSOP ROKYCANY na projekt „Zajištění péče o zraněné, nemocné či jinak handicapované volně žijící živočichy na území správního obvodu města Beroun“ s místem
realizace Záchranná stanice živočichů Rokycany v roce 2018 a ukládá vedoucí odboru
životního prostředí zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
RM souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace v celkové výši 7 000 Kč z rozpočtu města Beroun – Fondu životního prostředí - běžné výdaje - ekovýchova, příjemci
Českomoravská myslivecká jednota, z. s., okresní myslivecký spolek Beroun na konání
chovatelské přehlídky trofejí a soutěže pro děti a mládež „Zlatá srnčí trofej“, kterou
pořádá tento spolek v roce 2018, a ukládá vedoucí odboru životního prostředí zajistit
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2018 ze zasedání Komise životního prostředí konaného
dne 29. ledna 2018.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dodavatelském zpracování mzdové agendy ze dne 20. 12. 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2015 se společností DATACENTRUM systems & consulting, a. s v předloženém znění a dále s uzavřením
dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb podpory a o ASP licenci programového
vybavení DATACENTRUM 2 - MZDY, PERSONALISTIKA ze dne 20. 12. 2013, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2015 se společností DATACENTRUM systems & consulting,
a. s v předloženém znění a s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí služeb
podpory a o ASP licenci programového vybavení DATACENTRUM - DOCHÁZKA ze dne
20. 12. 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 9. 12. 2015 se společností DATACENTRUM
systems & consulting, a. s. v předloženém znění. RM zároveň ukládá tajemníkovi MěÚ
zajištění realizace těchto usnesení.
RM bere na vědomí Souhrnnou zprávu o stížnostech a peticích za rok 2017 předloženou tajemníkem MěÚ Beroun.
RM schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální
služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících
pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního
vyloučení, na rok 2018, uzavírané mezi Středočeským krajem a Domovem penzionem
pro důchodce Beroun, v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví zajistit ve spolupráci s ředitelkou Domova penzionu pro důchodce
uzavření Veřejnoprávní smlouvy o dotaci na poskytnutí sociální služby – pečovatelské
služby v roce 2018.
RM souhlasí se spoluprací mezi městem Beroun a městem Hořovice při finančním zajištění a realizaci projektu „Pobytový tábor pro děti ze soci-kulturně znevýhodněného
prostředí“ a s uzavřením vzájemné smlouvy o spolupráci při jeho zajištění a realizaci
v předloženém znění, doporučuje ZM souhlasit s touto spoluprací a s uzavřením. RM
zároveň ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví v případě schválení
smlouvy o spolupráci mezi městem Beroun a městem Hořovice zastupitelstvem města
zajistit její uzavřeni.
RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací na aktivity
v sociálně-zdravotní oblasti s Linkou bezpečí, z. s. a Tichým světem, o. p. s. formou
přistoupení k Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti
poskytování sociálních služeb zařazením mezi veřejně podporované sociální služby
s celostátní a nadregionální působností na rok 2018. Přistoupení je součástí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na aktivity v sociálně - zdravotní oblasti
mezi městem Beroun a Linkou bezpečí, z. s. aTichým světem, o. p. s. RM zároveň
ukládá vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací formou přistoupení k pověření Ministerstva práce
a sociálních věcí.
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RM bere na vědomí zápis č. 1 z jednání Komise zdravotnictví a sociálních věcí Rady
města Beroun konaného dne 20. 2. 2018
RM bere na vědomí informaci o komunitním plánování sociálních služeb města
Beroun v roce 2017, schvaluje Akční plán města Beroun pro oblast sociálních
a návazných služeb na období roku 2018 předloženém znění a doporučuje ZM
vzít obě informace na vědomí. RM zároveň ukládá vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví zajištění plnění Akčního plánu města Beroun pro oblast sociálních
a návazných služeb na období roku 2018.
RM schvaluje Pravidla pro poskytování dotací na aktivity v sociálně-zdravotní oblasti z rozpočtu města Beroun v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru
sociálních věcí a zdravotnictví projednat na úrovni zástupců odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, odboru majetku a investic, finančního odboru, kanceláře tajemníka - právního oddělení a ředitelky Domova penzionu pro důchodce Beroun
návrh systémového opatření ohledně zajištění úhrady plateb za elektrickou energii, studenou vodu, teplo pro vytápění prostor a teplo pro ohřev teplé užitkové
vody za svazy zdravotně postižených a obecně prospěšné organizace, které sídlí
v penzionu pro seniory na adrese Na Parkaně 111, Beroun, a předložit tento návrh
radě města.
RM souhlasí s poskytnutím dotace z rozpočtu města Beroun na rok 2018 ze skupiny
4 - Sociální věci Alzheimercentru Zlosyň o. p. s. ve výši 3 000 Kč a se zapracováním
této dotace do rozpočtového opatření č. 2, které bude předloženo zastupitelstvu
města ke schválení dne 11. 4. 2018. V případě schválení rozpočtového opatření č. 2
zastupitelstvem města souhlasí RM s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Beroun a Alzheimercentrem Zlosyň o. p. s. a ukládá vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit uzavření smlouvy.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 868/1 - ostatní plocha, jiná plocha v obci a k. ú. Beroun o výměře 60 m mezi městem Beroun jako pronajímatelem a společností ČEZ, a. s jako nájemcem za účelem instalace a provozu
dvou veřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektromobilů, v předloženém znění
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM ruší své usneseni č. 477/84/RM/2017 ze dne 1. 11. 2017.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 2675/1 v k. ú. Beroun
mezi městem Beroun jako pronajímatelem a soukromým nájemcem v předloženém
znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru vypůjčit pozemek st. 421 v k. ú. Beroun, jehož
součástí je stavba bez čp/če a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.
RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č. 518/4 v k. ú. Zdejcina a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM doporučuje ZM nesouhlasit s prodejem pozemku p.č. 1387/227 v k. ú. Beroun
a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení
podkladů k tomuto usnesení na jednání ZM.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a s následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 12. 2. 2018 v pořizovacích cenách do 20 000 Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem
26 448 Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku a následné odepsání
z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 12. 2. 2018 v pořizovacích cenách nad 20 000 Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí
celkem 265 885 Kč a zůstatková účetní cena je 46 480,15 Kč.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku příspěvkové organizace 2. ZS a MS Preislerova v předloženém znění a s následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise
pro likvidaci majetku ze dne 12. 2. 2018 v pořizovacích cenách do 20 000 Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 97 397,80 Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku příspěvkové organizace Domova penzionu
pro důchodce Beroun v předloženém znění a s následným odepsáním z účetnictví
dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 12. 2. 2018 v pořizovacích cenách do 20 000 Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem
23 011 Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku příspěvkové organizace
2. ZS a MŠ Preislerova a následné odepsáni z účetnictví dle návrhu Komise pro
likvidaci majetku ze dne 12. 2. 2018 v pořizovacích cenách nad 20 000 Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 27 494 Kč a zůstatková
účetní cena je 0 Kč.
RM doporučuje ZM odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku příspěvkové organizace Domova penzionu pro důchodce Beroun a následné odepsání z účetnictví dle
návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 12. 2. 2018 v pořizovacích cenách
nad 20 000 Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí 22 413 Kč
a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
RM doporučuje ZM souhlasit s nabídkou na odkoupení plochy pro in-line hokej
minimálně za cenu 190 000 Kč nejvyšší podané nabídce dle návrhu Komise pro
likvidaci majetku ze dne 12. 2. 2018.
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RM bere na vědomí zápis č. 1/2018, z jednání Komise pro likvidaci majetku, konaného
dne 12. 2. 2018 a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace
usnesení vztahujících se k fyzické likvidaci majetku.
RM vybírá k uzavření smlouvy na zakázku „Zateplení MS Pod Homolkou a související
stavební práce“ účastníka zadávacího řízení společnost OTISTAV s. r. o, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, souhlasí s uzavřením smlouvy
o dílo s tímto uchazečem za předpokladu, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná
námitka a dále za podmínky schválení 2. rozpočtového opatření města Beroun na rok
2018. Cena díla je 23 748 163,75 Kč bez DPH. RM zároveň ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic zajištění plnění tohoto usnesení.

Zastupitelé rozdělili
dotace
na kulturní činnost

Z

astupitelstvo města Beroun
na svém únorovém zasedání
schválilo dotace na kulturní činnost
v roce 2018. Projekty jsou členěny
do tří kategorií, a to dotace nad
50 000 Kč, dotace do 50 000 Kč a víceleté dotace (viz tabulky).
Na základě dotačního programu
bylo celkově přijato 30 žádostí, přitom 7 žadatelů využilo příležitosti
pro podání žádosti o víceletou dotaci. Rozdělilo se celkem 1,4 milionu
Kč na dotace pro rok 2018 a 179
tisíc Kč pro rok 2019.  Celkem bylo
přijato 41 projektů, podle dotačního
programu totiž může jeden žadatel
předložit více projektů. O dotaci se
přihlásili i noví zájemci, naopak chyběli někteří tradiční žadatelé. n

Krátce
n Přihlaste se včas na Berounské
hradby a promenádu
Již popáté proběhnou letos 16.
června Berounské hradby. Přihláška
pro prodejce a malé pivovary je již
ke stažení na webu Městského kulturního centra Beroun http://mkcberoun.cz/kalendar.
Součástí Hradeb bude i letos
Berounská promenáda na Náměstí
Joachima Barranda, zveme tedy
z řad umělců i řemeslníků k účasti ty, kteří chtějí předvést své dovednosti a vystavit (i případně
prodat) svá díla. Přihlašujte se nejlépe mailem na bergerova@mkcberoun.cz, v nouzi lze i na telefonu
608 885 182. (aš)  n
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RM vyhlašuje nabídku č. 1 Československé obchodní banky, a. s jako vítěznou a doporučuje ZM souhlasit s uzavřením Smlouvy o úvěru s Československou obchodní
bankou, a. s. v předloženém znění.
Poznámka:
Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v souladu s § 16, § 17
a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu
starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí 68.

A) DOTACE NA KULTURNÍ ČINNOST VE MĚSTĚ BEROUN PRO ROK 2018 (NAD 50.000,- Kč)
žadatel
projekt
Koncertní činnost v roce 2018
Smíšený pěvecký sbor Slavoš
Stranou - evropští básníci naživo 2018
Stranou z. s.
Malířský plenér
ZUŠ V. Talicha
ODDechovka
Klubové večery MB
Modrej Beroun z. s.
Tradiční exkluzivní prezentace klasické komorní hudby
Kruh přátel hudby Beroun
v Berouně
Rozvoj baletní výchovy v Berouně
MgA. et Mgr. Terezie Dudová
Metro Club Beroun 2018
Jan Berdych
Kultura v Jiné kávě v roce 2018
Lomikámen, z. ú.
CELKEM
B) DOTACE NA KULTURNÍ ČINNOST VE MĚSTĚ BEROUN PRO ROK 2018 (DO 50.000,- Kč)
žadatel
projekt
Vánoční koncert, BigBand V. Zelinky
Mgr. Robert Štolba
Každý den radost s Josefem Bekem
Šance žít z. s.
Století paní republika
DH Berouňačka
Vladimír Mužík
DH Berounská šestka
Jungmannka hledá Slavíčka
Jungmannova ZŠ
Taneční klub Romany Chvátalové Velká cena města Berouna
Tatínkovo divadélko
Křesťanský klub Beroun
Není sto let jako sto let
Adventní koncert FCH
Farní charita Beroun
Ples FCH
Kulturní pořady pro nejmenší:
RC Slunečnice
Venkovní akce
Divadelní představení
Plán akcí KPVU Beroun
Klub přátel výtvarného umění
Berounský FOTOBLÁZINEC 7. ročník
RNDr. Irena Bucharová
Výstava: Matěj Warous a řemeslo perníkářské
Muzeum Českého krasu
Výstava: Satira a tanky
14. Muzejní noc na téma 100 let republiky
Setkávání v muzeu - přednášky k „osmičkovým“ výročím
1) Celoroční koncertní program sboru Bonbon
Mgr. Bohumila Vokáčová
2) 2x Jazz v Jiné kávě
Cestovatelské večery MB
Modrej Beroun z. s.
Open air benefice pro Dobromysl
Dobromysl o. p. s.
Dětské odpoledne pro dobrou mysl - 2. ročník
Hudební mazec 2018
Soukromá ZUŠ Dr. Lidinské
Rockové Čáry 2018
Petr Nejepsa
Cyklus koncertů duchovní hudby
Společnost J. A. Seydla, z. s.
CELKEM
REKAPITULACE
NAD 50.000,- KČ CELKEM
DO 50.000,- KČ CELKEM
CELKEM
Dotace na rok 2019
žadatel
projekt
Stranou - evropští básníci naživo
Stranou, z. s.
Taneční klub Romany Chvátalové Velká cena města Berouna
Venkovní akce
RC Slunečnice
Divadelní představení
Plán akcí KPVU Beroun
Klub přátel výtvarného umění
Vánoční koncert, BigBand V. Zelinky
Mgr. Robert Štolba
CELKEM

přidělená dotace
67 700,00 Kč
57 700,00 Kč
57 400,00 Kč
80 000,00 Kč
120 000,00 Kč
61 200,00 Kč
93 000,00 Kč
144 000,00 Kč
150 000,00 Kč
831 000,00 Kč
přidělená dotace
19 100,00 Kč
4 100,00 Kč
4 100,00 Kč
37 200,00 Kč
18 200,00 Kč
10 000,00 Kč
33 600,00 Kč
14 400,00 Kč
9 200,00 Kč
10 300,00 Kč
13 200,00 Kč
21 200,00 Kč
14 700,00 Kč
26 200,00 Kč
15 100,00 Kč
26 700,00 Kč
14 400,00 Kč
16 000,00 Kč
25 700,00 Kč
37 400,00 Kč
11 600,00 Kč
22 800,00 Kč
27 200,00 Kč
6 700,00 Kč
49 000,00 Kč
40 000,00 Kč
40 900,00 Kč
488 100,00 Kč
831 000,00 Kč
569 000,00 Kč
1 400 000,00 Kč
přidělená dotace
57 700,00 Kč
33 600,00 Kč
21 200,00 Kč
22 600,00 Kč
25 000,00 Kč
19 100,00 Kč
179 200,00 Kč
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Kulturní a společenský kalendář
1.
3.

Pohádka
NE

14:00

KD Plzeňka

Toulání lesem, vodou, strání
ÚT

Městská knihovna

Free Time, Bez bb, Barbecue
4.

ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Výstava dětských prací
ST

Galerie V Podloubí

Manželský poker
5.

ČT

7.
9.

KD Plzeňka

Města a obce na Podbrdsku
ČT

6.

19:00
16:00

Čítárna MIC

Hentai Corporation
PÁ

Metro club Beroun

Zdická 50
SO

10:00

Společenský dům Zdice

Krajinomalby z oblasti Berounska
PO

17:00

Holandský dům

S jarem roste chuť na změnu!
10.

ÚT

11.
12.

20:00
18:00
18:00

14.

9:00

ZUŠ V. Talicha
Muzeum Českého krasu
Zimní stadion

Workshop - květináče a obaláky
SO

10:00

Muzeum berounské keramiky

O Chytré kmotře lišce
15.

NE

14:00

KD Plzeňka

Myslivecká kapela Atlas
NE

16:00

Sokolovna Králův Dvůr

In Modo Camerale
16.

PO

19:00

KD Plzeňka

Josef Fousek a Zdeněk Vrba
PO

19:00

Společenský dům Zdice

Miloš Meier Drumming Syndrome
ÚT

17.

19:00

Sál České pojišťovny

Konflikty a jejich řešení
ÚT

18:00

Čítárna MIC Beroun

Trumping po jihu USA
ÚT

19:00

www.mesto-beroun.cz

Práce dětí z MŠ Vančurova můžete v galerii zhlédnout do 27. dubna.
Divadelní komedie, hrají: J. Langmajer, D. Šinkorová, A. Gondíková, A. Pindeová, Kerestéšová, M. Sejnová a další.
1. díl přednášky v podání Jana Zímy.
Hudební produkce.
Modelářská výstava.
Výstava Dany Živorové bude v Holandském domě instalována do 27. dubna.

Koncert kapely, jež originálně propojuje folk, blues a rap, Vás zaručeně
potěší a možná i zvedne ze židlí.

Retro cup 2018
SO

39. klubový večer Modrýho Berouna.

Kavárna Jiná káva

Vznik státu 1918 a republikánská tradice
ČT

Fotografická výstava Miloslava Růžičky potrvá do 30. dubna.

Husovo náměstí

Jarní koncert v ZUŠ V. Talicha
ST

Pohádka pro děti.

Přijďte na farmářské trhy a vyhrajte novou kuchyň. Čekají na vás Markéta
Hrubešová a Pavel Cejnar.

Monostereo
ÚT

4/2018

Kavárna Jiná káva

Koncert žáků školy.
Přednáška se v obecné rovině soustředí na výklad procesů vedoucích k vyhlášení Československé republiky.
IV. ročník hokejového turnaje.
Keramický workshop s Ivanou Kapounovou. Rezervace předem v MBK.
Pohádka pro děti.
První z letošních koncertů nejen pro seniory v rámci cyklu Králodvorské
čaje.
Koncertní vystoupení v rámci programu Kruhu přátel hudby.
Talkshow s písničkami.
Koncert.
Přednáška Klubu zdraví Beroun.
Tomáš Hanák o své potulce Floridou, Alabamou, Louisianou, Mississippi +
Live soundtrack Johannes Benz.
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Mezinárodní den památek a historických sídel
18.

ST

Muzeum Českého krasu

Vladimír Lysenko - Expedice Cotopaxi 1972
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Koncert orchestru ZUŠ V. Talicha
ČT

19.

18:00

Trénování paměti pro každého

Projekt Trénováno paměti pro každého tentokrát na téma česká filmová
klasika.

Městská knihovna

Města a obce na Podbrdsku
ČT

20.

16:00

2. díl přednášky Jana Zímy tentokrát připomene spisovatele, grafika a poutníka Jana Čáku.

Čítárna MIC

Michal Hrůza & kapela hrůzy
PÁ

20:00

Koncert v rámci tour k nové desce „Sám se sebou“.

KD Plzeňka

35. ročník Běhu přes Městskou horu

21.

SO

22.
24.

Tradiční krosový závod.

Městská hora

Květinový ples
SO

Ples standardních a latinskoamerických tanců.

Zdice

Táborák nejen s písničkou
NE

14:00

Odpoledne plné písniček, her a soutěží pro děti, opékání špekáčků a dobrá
nálada.

Farní dvůr na Tetíně

Literární večer Stranou se Sagar Rakin
ÚT

17:30

Hudebně-literární večer Stranou.

Čítárna MIC

Světová filmová klasika
26.

ČT

Přednáška Ondřeje Slaniny.

Městská knihovna

Okhwan‘s Mission Impossible
ČT

18:00

Městská knihovna Zdice

Plexis, Falešný Obvinění
27.

PÁ

28.

20:00

Vernisáže výstav v Muzeu Českého krasu
Muzeum Českého krasu

Čarodějnice
30.

PO

Domov seniorů TGM

Photolitera - fotografie a poezie
PO

17:00

Holandský dům

Restaurace U Štiky
Duben

Hrají Flex a PHZS.

KD Plzeňka

SO

PÁ - SO

od 20:00

Retro bar U Madly
PÁ - SO

od 20:00

n Výstavy

n Hudba

Promítání dokumentárního filmu.
Hudební produkce.

Metro club Beroun

Berounská tancovačka
PÁ

13. cestovatelský večer Modrýho Berouna.
Koncert umělecké školy.

KD Plzeňka

ČT

Dernisáž výstavy „Za bílým zlatem…“ v 17:00 hodin. Letos se poprvé otevře Plzeňská brána.

Vernisáž výstavy „Fotorici 2018“ a vernisáž výstavy „ZVÍŘE- sochy Barbory
Fausové, obrazy Miloslava Muškáta“.
Čarodějnice v Domově seniorů TGM Beroun.
Výstava FK Spektrum Blatná potrvá do 25. května.
6. 4. Sortiment – živá hudba, 7. 4. DJ Jarda Petarda, 13. 4. PHZS, 14. 4. DJ
Pupík, 20. 4. DJ Jarda Petarda, 21. 4. DJ Jarda Petarda, 27. 4. Sortiment –
živá hudba, 28. 4. DJ Pupík
6. 4. Dj Tomáš Mašek, 7. 4. Dj Harwey, 13. 4. Dj Martin Šmíd,14. 4. Dj
Michal Vinický, 20. 4. Dj Zdeněk Vranovský, 21. 4. Dj Tomáš Mašek, 27. 4.
Dj Martin Šmíd, 28. 4. Dj Harwey

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě
úterý. Volné místo v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Pokračující výstavy: Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech našich předků (Muzeum Českého krasu v Berouně,
prodlouženo do 18. 4.), Karel Souček - obrazy, výstava obrazů významného berounského malíře (Městská galerie Beroun, výstava trvá
do 26. 4.), MŠ Vančurova - výtvarné práce dětí (Galerie V Podloubí, výstava trvá do 27. 4.), Václav Dyntar – výstava keramiky (Muzeum
berounské keramiky, výstava potrvá do 29. 4.), Neviditelný lidský svět – Viktor Sýkora a Příběhy lesa – Fotoklub (Domov seniorů TGM
Beroun, výstavy potrvají do 10. 6.)
www.mesto-beroun.cz

12

Městské kino Beroun

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

1.

PO

3.

ÚT

4.

ST

5.

ČT

6.

PÁ

7.

SO

8.

NE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

název

čas

15:30

Sherlock Koumes

USA/VB

90

18:30

Prezident Blaník

ČR

90

18:30

Ready Player One: Hra začíná

USA

140

17:30

Tátova volha

ČR

90

20:00

Příslib úsvitu

FR

131

17:30

Ready Player One: Hra začíná

USA

140

20:00

Oni 2: Noční kořist

USA

85

15:30

Věčně tvá nevěrná

ČR

92

18:30

Ztratili jsme Stalina

VB/FR

106

17:30

Tátova volha

ČR

90

20:00

Den co den

USA

95

15:30
17:30
20:00

Sherlock Koumes
Ready Player One: Hra začíná
Ztratili jsem Stalina

USA/VB
USA
VB/FR

90
140
106

15:30

Králíček Petr

USA

89

18:30

Den co den

USA

95

17:30

Black Panther

USA

132

20:00

Oni 2: Noční kořist

USA

85

17:30

Gringo: Zelená pilule

USA

110

20:00

Do větru

ČR

75

17:30

Pacifik Rim: Povstání

USA

111

20:00

Tátova volha
Regionální ozvěny
FEBIOFESTU - Tlumočník

ČR

90

SL/ČR

113

IT/BE

93

ČR

90

NE

2.

9.

začátek

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

19:00
16:30

Nico 1988 - FEBIOFEST

18:30

Archa světel a stínů
- FEBIOFEST

20:30

Až na dno - FEBIOFEST

USA/NĚM

111

13:00

Jo Nesbø:
Doktor Proktor a vana času

NOR/NĚM

95

15:30

Planeta Česko - FEBIOFEST

ČR

89

17:30

Miami - FEBIOFEST

FIN

119

20:15

Rampage: Ničitelé

USA

120

15:30

Cesta za králem Trollů

NOR

104

18:30

Pepa

ČR

90

NE

www.mesto-beroun.cz

popis

Kdo by chtěl krást trpaslíky? Je to skutečně praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák. Naštěstí se po okolí potuluje
jistý detektiv Sherlock.
Hlavní hrdina filmu Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu a sehnal i sto tisíc podpisů. Kandidaturu na Hrad však nakonec nepodal.
Děj filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět
ocitá na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu v OASIS, rozsáhlém světě virtuální
reality.
Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě jejich dcery Terezy
má ještě nemanželského syna. Společně s matkou se vydávají Ludvíkovým veteránem volha
GAZ 21 po stopách bývalých milenek.
Malý Roman Kacew vyrůstá v meziválečném Polsku. Jeho matka Nina je houževnatá, cílevědomá žena, která pro svého syna chce jen to nejlepší.
Viz 2. 4.
Rodinu, která se na noc ubytuje v odlehlém kempu, navštíví tři maskovaní psychopati
a podrobí je zkoušce až po ty nejzazší meze.
Josef a Miluška jsou manželé. Miluška učí aerobik a svého manžela i dospívající dceru neúnavně zahrnuje péčí.
5. března 1953 umírá Josef Stalin. Po jeho skonu vypuká v řadách jeho nejbližších naprostý
zmatek a panika. Na to, co nastane po skonu velkého vůdce, se dosud báli jen pomyslet.
Viz 3. 4.
Romantický příběh o dospívající dívce Rhiannon, která se zamiluje do někoho, kdo se probouzí den co den v jiném těle.
Viz 1. 4.
Viz 2. 4.
Viz 5. 4.
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky na farmě.
Nový majitel statku se však o svůj životní prostor dělit nemíní.
Viz 6. 4.
Dobrodružství válečníka T’Chally, který se po smrti svého otce, krále Wakandy, vrací domů
do africké země, aby se stal novým právoplatným králem.
Viz 4. 4.
V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník Harold Soyinka vyjede na projížďku a po překročení mexické hranice věci naberou nečekaný spád.
Nespoutaní sourozenci Matyáš (M. Řezníček) a Natálie (J. Boková) se plaví jako posádka
plachetnice, na jejíž palubu přistoupí syn majitele lodi dokumentarista Honza (V. Polívka).
Poprvé jsme je dokázali zastavit. Jenže to, co mimozemští tvorové Kaiju napáchali na Zemi
v prvním díle akčního sci-fi Pacific Rim byla jen předehra k tomu, co si pro lidstvo připravili
teď.
Viz 3. 4.
Po tři dny budete moci v Městském kině Beroun zhlédnout to nejlepší z Febiofestu. Začínáme svéráznou readmovie Tlumočník.
Nico, 1988 je road movie věnovanou posledním letům života Christy Päffgenové známé pod
uměleckým jménem Nico.
Celovečerní distribuční debut režiséra Jana Svatoše, jemuž předcházelo téměř 10 let příprav, rešerší a pátrání ve filmových archivech, včetně knihovny Kongresu ve Washingtonu.
Když se v Normandii během pobytu u moře britský tajný agent James náhodně na pláži
setká s podmořskou bioložkou Danielle, jejich cesty se na chvíli spojí a vytvoří se mezi nimi
silné pouto.
Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou. Pomocí svého vynálezu, Vany Času, se vrátí do minulosti, aby zabránil její svatbě
s padouchem.
Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky
– stačí se jen dobře dívat!
Finská drama vypráví příběh dvou sester, barových tanečnic, které se setkávají jako dospělé.
Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem a výjimečně inteligentním gorilím samcem Georgem, vzniklo velmi pevné pouto.
Princezna Kristin bohužel nedlouho po setkání s Espenem zjistí, že povídačky o trollech jsou
pravdivé.
Hlavní hrdina Pepa (M. Suchánek) od útlého věku čeká na to, až začne ten opravdový
a šťastný život.
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16.

PO

17.

ÚT

18.

ST

19.

ČT

20.

PÁ

21.

SO

22.

NE

23.

PO

24.

ÚT

25.

ST

26.

ČT

27.

PÁ

28.

SO

29.

NE

30.

PO

17:30

Fakjů pane učiteli 3

NĚM

120

20:00
17:30
20:00
17:30
20:00

Gringo: Zelená pilule
Rampage: Ničitelé
Pepa
Black Panther
Ztratili jsme Stalina

USA
USA
ČR
USA
VB/FR

110
120
90
132
106

15:30

Tvář vody

USA

123

18:30

Hastrman

ČR

100

17:30
20:00

Fakjů pane učiteli 3
Rampage: Ničitelé

NĚM
USA

120
120

15:30

V husí kůži

USA/Čína

88

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

Pacifik Rim: Povstání
Hastrman
Sherlock Koumes
Tátova volha
Rampage: Ničitelé

USA
ČR
USA/VB
ČR
USA

111
100
90
90
120

20:00

Vadí nevadí

USA

103

17:30

Ready Player One: Hra začíná

USA

140

20:00

SCREAM FOR ME SARAJEVO

17:30
20:00
15:30

Pepa
Fakjů pane učiteli 3
Cesta za králem Trollů

ČR
NĚM
NOR

90
120
104

18:30

Avengers: Infinity War

USA

120

17:30

Dvě nevěsty a jedna svatba

ČR

90

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

Avengers: Infinity War
Králíček Petr
Avengers: Infinity War
Dvě nevěsty a jedna svatba
V husí kůži
Hastrman
Avengers: Infinity War

USA
USA
USA
ČR
USA/Čína
ČR
USA

120
89
120
90
88
100
120

20:00

Nic jako dřív

ČR

92

Volný čas
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Tel: 603 118 870
Facebook – Open English Beroun
Online kurz pro děti – www.coolbeans.cz. Pro dospělé: angličtina po telefonu, online kurz, VIP individuální
couching.
Angličtina pro děti
- Helen Doron English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Angličtina pro děti již od 2 let.
Velmi efektivní a zábavná metoda
Helen Doron English, prověřená
dlouholetou praxí po celém světě,
založená na principech učení mateřského jazyka. Celá lekce pouze
v angličtině!

www.mesto-beroun.cz

140

Zeki Müller byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných a nezvyklých metod. Přiměřené
násilí na žácích mu nikdy nebylo cizí.
Viz 10. 4.
Viz 14. 4.
Viz 15. 4.
Viz 9. 4.
Viz 5. 4.
V americké vládní laboratoři probíhají experimenty s podivuhodným obojživelným monstrem. Zkoumá jej tam ambiciózní Richard Strickland.
Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus. Baron se vrací aby
obnovil rybníky na svém panství.
Viz 16. 4.
Viz 14. 4.
Být v husí kůži je těžká pohoda, především pro housera v nejlepších letech. Tedy až do chvíle, kdy mu osud přinese úkol.
Viz 11. 4.
Viz 19. 4.
Viz 1. 4.
Viz 3. 4.
Viz 14. 4.
Spojení „poměrně nevinná“ hra přestává platit ve chvíli, kdy v případě lži nebo nesplněného úkolu zemřete.
Viz 2. 4.
Příběh o neuvěřitelném rockovém koncertu, který odehrál frontman kapely IRON MAIDEN
BRUCE DICKINSON v roce 1994, uprostřed obléhání Sarajeva.
Viz 15. 4.
Viz 16. 4.
Viz 15. 4.
Snímek Avengers: Infinity War završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým
světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrtonosnější a nejultimátnější válku všech dob.
Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého…
Viz 26. 4.
Viz 8. 4.
Viz 26. 4.
Viz 27. 4.
Viz 21. 4.
Viz 19. 4.
Viz 26. 4.
Je jim 19 let a žijí obyčejné životy teenagerů. Film zachycuje přátele v situacích, kdy
jejich středoškolskou bezstarostnost pomalu střídá úzkost z blížícího se vykročení
do světa dospělých.

Více informací www.helendoron.cz.
FB @HelenDoronEnglishBeroun. Nové
kurzy pro děti od 2 do 12 let. Ukázková hodina zdarma, zápis po celý rok.

Začněte hubnout do plavek. Více informací na webu.
Centrum pro děti a jejich rodiče
– Myška Millie

Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz

Tai-či v Berouně. Cvičíme každé úterý a středu v 17:00 a v 18:00 v Medicentru Beroun.

Zábavné tvoření pro děti s myškou
Millie. Připravujeme pro Vás další tvoření v Berouně a ve Zdicích.
Sledujte FB myšky Millie a www
stránky.

DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky, počítačový kroužek, modeláři aj. Každý
měsíc se v „domečku“ koná Sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi. Tvoření
probíhá v Domě dětí a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí).

B FITNESS - studio zdravého pohybu

Dětský koutek Krteček

Family Spinning Beroun

www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55

www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
E-mail: petra.patricie@seznam.cz

Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com

Asociace tradičních cvičení
pro zdraví a sebeobranu
www.taijiquan-beroun.cz
Telefon: 607 919 927
E-mail: winglamberoun@gmail.com

Fitness studio je zaměřené na cvičení pro ženy a dívky formou nekonečného kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace. Cvičení je vhodné
pro všechny bez rozdílu věku a kondice, vždy lze přizpůsobit.

www.myskamillie.com
Telefon: 603 118 870
Facebook – Myška Millie

Jsme soukromé jesle a miniškolička
maximálně do 12 dětí. Rozvíjíme
jemnou i hrubou motoriku. Děti
si odnášejí každý den svůj výtvor
domů. Pořádáme kroužky pro školkové děti. Vždy nutná rezervace
místa.

Autorizované spinningové centrum
FAMILY SPINNING BEROUN vás zve
do rodinného prostředí, kde na vás
čeká 70ti minutová lekce spinningu
(60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY
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(spinning + posilování nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení).
Více informací nejdete na webu.
Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle
Telefon: 608 885 182
E-mail:
marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Po 19:00 – 20:00 a Čt 18:00 – 19:00.
Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům a odblokování negativních nálad. Používám
FLEXY - BARY, velké a malé míče,
balanční čočky, židle, popruhy.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz
Garantujeme max. 10 osob ve skupině. Je-li volné místo, můžete
do kurzu kdykoli přistoupit (cena
kurzu bude snížena o již odučené
hodiny). Náhledy zdarma - přijďte
si kurz nejprve vyzkoušet! Slevy
50 % v rámci akce „Chodí celá
rodina!“. Výuka též v Hořovicích
a v Litni. Pro firmy či jednotlivce
kurzy dle požadavku (včetně doučování žáků ZŠ a studentů SŠ) –
i dojíždíme.
Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail:
henrietta.mottlova@seznam.cz
Zveme Vás do jazykové školy, kde
najdete atmosféru plnou pohody
a individuální přístup ke všem studentům. Kromě kurzů v JŠ máme
kurzy a doučování ve všech místních
ZŠ a SŠ. Výuka je přímo ve školách,
po vyučování, s možností složit
Cambridge zkoušky všech úrovní přímo v Berouně. Novinky a hodnocení
na našem Facebooku: Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové, anebo
na www.jazykovaskolaberoun.cz
Jóga pro vitalitu a zdraví
Yogaway, Beroun
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
kundalinijogaberoun-cz.webnode/cz
Jarní očistný kurz jógy vycházející
z principu kundalíni jógy podporující pozitivní myšlení, radost ze života a kreativitu. Od 10. 4. registrace
a rezervace místa emailem.
Klub zdraví Beroun
Telefon: 736 104 362
E-mail: pjkryn@mybox.cz
V úterý 17. 4. se od 18:00 v čítárně
MIC Beroun uskuteční přednáška
na téma Konflikty a jejich řešení,
vstup volný.
Lesní klub Studánka
Telefon: 777 216 096
E-mail: lsms.beroun@gmail.com
www.lkstudanka.cz

www.mesto-beroun.cz

Zápisy do lesní mateřské školky Studánka od 2. 5. do 4. 5. a od 9. 5.
do 11. 5. Přihlášky emailem, nebo
přes webovou stránku. Jarní slavnost 7. 4., Trubská. Otevíráme klub
Dubínek pro děti od 2,5 let jako
školku na zkoušku bez maminek.
Začátek provozu od 9. 4. Setkání
zájemců do studijní skupiny pro
I. stupeň ZŠ přímo v zázemí školy
19. 4. 2018, od 17:30. Probíhá zápis
do studijní skupiny pro I. stupeň ZŠ.
Další informace na webových stránkách.
Městské školní hřiště Hlinky
www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153
Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Hřiště prošlo
v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí.
Díky tomu je nyní určeno pro lehkou atletiku, hokejbal, in-line hokej,
florbal, malou kopanou, házenou,
tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení
půjčuje sportovní potřeby, poskytuje
sportovcům zázemí. Díky osvětlení
v areálu je po předchozím objednání
možné sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce mimo
jiné stolní tenis. Rezervace telefonicky.
RC Slunečnice
Telefon: 603 141 700
E-mail: info@rcslunecnice.cz
www.rcslunecnice.cz
Lekce šití Malá taška 9. 4. Pohádka
Zvířátka a loupežníci 12. 4. Jarní burza oblečení, obuvi, hraček
a sportovních potřeb 13.- 15. 4. Den
otevřených dveří ve školce 18. a 24.
4. Rozdíl ve výchově kluků a holčiček 18. 4. Homeopatická lékárnička v praxi 21. 4. Jak provést dítě
k uzdravení 24. 4.
Samaya, jógové studio pro setkávání
Telefon: 605 583 469
E-mail: michaela@samaya.cz
www.samaya.cz

Florbalový oddíl Sport Eden Beroun:
florbalový oddíl má k dispozici multifunkční halu sportovního centra
a zaměřuje se především na práci
s dětmi ve věku od 6 do 16 let, ale
i na dospělé.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen
od 15:00 do 21:00 hod. Na sobotu či
neděli je nutno si kurt objednat dopředu. Objednávka dopředu je možná
i v týdnu. Kurt bude potom určitě váš.
Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch, šaten. Půjčujeme rakety,
míče apod. Objednávky telefonicky
po 15:00 nebo e-mailem.
Studio Kytka s.r.o.
Telefon: 777452222
E-mail: kytkama@seznam.cz
www.studio-kytka.cz
Zahajujeme kurzy 4-16/18 plavání
miminek a dětí od 6 měsíců do 6
let, začíná kurz předškoláčků 4 až
7 let v Akádě. Přihlášky na plavání
dětí od narození do 6 měsíců doma
průběžně. Využijte rodinná plavání, aqua-aerobik , cvičení v bazénu
pro těhotné s porodní asistentkou,
služby porodní asistentky Informace
na webových stránkách.

Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz
Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější Super Kruháč? Kruhový trénink
pro každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První
vstup zdarma!
Těhotenská jóga
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
kundalinijogaberoun-cz.webnode/cz
Lekce jógy pro těhotné se soustřeďuje na podporu budoucí maminky
k prožití harmonického těhotenství
a kontaktu se svým děťátkem. Základy meditace, ztišení mysli, zvýšení
vitality a fyzické kondice, relaxace.
Každé úterý od 17:30 do 18:30.
Rezervace a více informací telefonicky, e-mailem nebo na webových
stránkách.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
Otevřeno PO - PÁ 8:00 až 22:00, SO
a NE 8:00 až 20:00. Trvale snížené
ceny na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Přehledy oddílů a akcí pro veřejnost
na webu.

Duben v Domově seniorů TGM Beroun
Výstava „Neviditelný lidský svět“, „Doteky lesa“ a „Jeleni“
Zpřístupněna veřejnosti každý den od 7:00 do 19:00 hod.
Úterý 3. 4. od 14:30 Hudební vystoupení s harmonikářem Janem Kubíkem
Středa 4. 4. od 14:30 ,,Jan Křtitel – Ježíšův předchůdce“,  beseda s farářem Mikulášem Vymětalem
Pondělí 9. 4. od 9:30 Cvičení na židlích s Marcelou Bergerovou
Středa 11. 4. od 14:30 Topinkování
Čtvrtek 12. 4. od 9: 30 Beseda „Rada Vacátko a krimipříběhy“ s  L. Švecovou a E. Rozkotovou z Městské knihovny Beroun

Nabízíme volná místa v nových
kurzech: Jemná ranní jóga vhodná
i pro seniory pondělí 8:30-10:00,
Jóga pro maminky a miminka pondělí 10:30-11:30, Poweryoga sobota
9:00-10:00, Nedělní jóga 17:0018:30. Workshopy: 6. 4. Restorativní jóga, 7. 4. Akro jóga rodičů s dětmi, 20. 4. Aroma jin jóga. Další info
na webu a facebooku.

Středa 18. 4. od 9:30 Beseda „Senior na cestách – Kuba“ s p. Emingerem,
od 14:30 Hudební vystoupení s Andreou Šimunkovou

Sport Eden Beroun

Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 - 15:30 - Zpívání pro radost

www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena dětem od 5 let. Účastníci mají
volný vstup na tréninkové plochy,
putting green a na driving range
včetně míčků, jedenkrát nebo dvakrát týdně trénink s profesionálním
trenérem a zapůjčení golfových holí
zdarma. Dětská tenisová akademie:
zaměřena na děti a mládež od 5
do 16 let.

Čtvrtek 19. 4. od 9:30 Beseda s Policií ČR
Úterý 24. 4. od 10:00 Vzdělávání bez bariér: „Vítání jara“ se studenty SZŠ
Beroun, od 14:30 Společenská hra KUFR
Středa 25. 4. od 9:30 Besídka MŠ - Drašarova
Čtvrtek 26. 4. od 9:30 Besídka Lesní MŠ
Pondělí 30. 4. od 14:30 Oslava Čarodějnic se skupinou Stopaři

Úplný týdenní program naleznete na: www.seniori-beroun.cz

Přivítejte jaro mezi Kelty na Beltainu

N

a zámku Nižbor se 28. dubna
od 12:00 uskuteční oslavy
keltského svátku Beltain. Těšit
se můžete na stánky, hudební vystoupení kapel Dick O´Brass, Isara, Ječmen a Městská, na taneční
vystoupení skupiny Gall-Tír a již

tradiční ohňovou show. V rámci
oslav bude také otevřena nová
podoba stálé expozice o Keltech.
Samozřejmě nebudou chybět ani
udatní bojovníci Vousova kmene,
kteří předvedou své bojové umění. (vmp) n
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Nabídka letních pobytových a příměstských táborů
Angličtina Open English
Termín: 9. 7. – 13. 7., 23. 7. – 27. 7.,
6. 8. – 10. 8.
Cena: 2 490 Kč
Kontakt: 603 118 870
Facebook – Open English Beroun
Celkem 15-20 dětí ve skupině, dopolední a odpolední výuka angličtiny
(i v terénu), kulturní, přírodovědná
a sportovní tématika, kreativní tvoření. Zkušený pedagogický dozor, zelenino-ovocné svačinky, pečivo, obědy.
Táborové zaměření – na pobyt venku,
vzdělávání v angličtině, tvořivé činnosti poznávání okolí Berouna.
Ať žijí duchové
Termín: 27. - 31. 8.
Místo konání: odloučené pracoviště DDM zámek Králův Dvůr
Cena: 2 000 Kč
Kontakt: Knopová Eva
tel.: 725 482 037
Příměstský tábor plný turistiky
a cestování v Českém krasu. Vhodný
pro děti po 1. třídě ZŠ. Pojedeme autobusem, vlakem a lodí.
Army
Termín: 23. – 27. 7.
Místo konání: Tetín, Loděnice
Cena: 1 500 – 1 800 Kč
Kontakt: svatojanci@email.cz
tel.: 792 229 210
Zahrajeme si na vojáky, námořníky,
letce, snipery a mariňáky. Povyprávíme si o jejich každodenním životě,
oblečení a povinné výbavě. Seznámíme se s tanky, ponorkami, obrněnými auty… a řekneme si, k čemu slouží nebo sloužily. Příměstský tábor je
vhodný pro děti od 3 do 12 let.
Avengers
Termín: 6. – 10. 8.
Místo konání: NZDM Klub 21, Beroun
Cena: 1 800 Kč
Kontakt: spurna@klub21beroun.cz
tel.: 731 652 549
Příměstský tábor pro děti ve věku
od 5 do 12 let.
Beroun, ten nás baví
Termín: 13. – 17. 8.
Místo konání: Studio KaLa,
Na Příkopě 1/6, Beroun
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz
tel.: 728 337 338
Vydáme se za poklady našeho města a blízkého okolí, vyrazíme kolem
Berounky po i proti proudu, vylezeme na kopec, porozhlédneme se
po údolí, zkusíme ulovit nějakou
kešku, zahrajeme si bojovku, prostě
se podíváme, jak je tu hezky.
Cesta do pravěku
Termín: 9. – 13. 7.
Místo konání: Svatojánská 217,
Beroun
Cena: 1 900 Kč
Kontakt: www.ddmberoun.cz
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V rámci programu budou pro děti
připraveny hry, soutěže, výlety
a mnoho dalších aktivit.
Cesta kolem světa – klub 21
Termín: 30. 7. – 3. 8.
Místo konání: NZDM Klub 21, Beroun
Cena: 1 800 Kč
Kontakt: spurna@klub21beroun.cz
tel.: 731 652 549
Příměstský tábor pro děti ve věku
od 5 do 12 let.
Cesta kolem světa – studio KaLa
Termín: 6. – 10. 8.
Místo konání: Studio KaLa,
Na Příkopě 1/6, Beroun
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz
tel.: 728 337 338
Během pěti dnů procestujeme pět
světadílů. Formou hry se seznámíme
s jejich největšími divy, historickými
událostmi, ale také s běžným životem tamních obyvatel.
Cesta tam a zase zpátky
Termín: 30. 7. – 3. 8.
Místo konání: Tetín, Loděnice
Cena: 1 500 – 1 800 Kč
Kontakt: svatojanci@email.cz
tel.: 792 229 210
Vydejme se spolu do středu Země.
Pojďte s námi objevovat svět pod povrchem. Seznámíme se s útvary, které
vytvořila sama planeta Země a které
jsou výsledkem působení některých
živočichů či lidí. Popovídáme si o sopkách a jejich činnosti, tektonických
deskách a jak mění svět. Budeme si
vyprávět o civilizacích.
Cesta za Velkým Tatankou
Termín: 13. – 17. 8.
Místo konání: Příměstský tábor
lesního klubu Studánka
Cena: 2 100 Kč, sleva na sourozence
Kontakt: www.lkstudanka.cz
Kmen Wattaki musel opustit staré
místo a najít nové tábořiště. Pojďte
s námi objevovat nová loviště, bizoní stezky, horské prameny, šeptající
stromy a Velkého Tatanku, který pomáhá těm, kdož jsou odvážní.
Cestomanie 2018 Karlštejn
Termín: 23. - 27. 7.
Místo konání: odloučené pracoviště DDM Karlštejn
Cena: 2 000 Kč
Kontakt: Knopová Eva
tel.: 725 482 037
Příměstský tábor s kapacitou 15 dětí.
Tábor plný turistiky a cestování v okolí
Karlštejna a v Českém krasu. Tábor je
vhodný pro děti po 1. třídě ZŠ.
Dětský tábor Soseň
Termín: 30. 6. – 13. 7.
Místo konání: Rekreační středisko
Soseň, Jesenice
Cena: 4 500 Kč
Kontakt: tel.: 777 885 034
e-mail: 87.dumpi.jd@gmail.com

Doba ledová

Hledá se Nemo

Termín: 13. – 17. 8.
Místo konání: Tetín, Loděnice
Cena: 1 500 – 1 800 Kč
Kontakt: svatojanci@email.cz
tel.: 792 229 210

Termín: 20. – 24. 8.
Místo konání: NZDM Klub 21, Beroun
Cena: 1 800 Kč
Kontakt: spurna@klub21beroun.cz
tel.: 731 652 549

Vypravme se spolu do pravěku! Zahrajeme si na jeskyní lidi. Budeme
malovat přírodními barvami a zjišťovat jak a kde je získat. Popovídáme
si o každodenním životě pravěkých
lidí, o pravěkých zvířatech a rostlinách, jak naše Země vypadala a měnila se…

Příměstský tábor pro děti ve věku
od 5 do 12 let.

Dobrodružství s Vinnetouem
Termín: 28. 7. – 11. 8.
Místo konání: Čimelice
Cena: 3 900 Kč
Kontakt: www.ddmberoun.cz
Letní pobytový tábor se uskuteční
v chatičkovém táboře. Pro děti je
připraven zajímavý program s hrami, soutěžemi, výlety a dalšími outdoorovými aktivitami.
English Summer Camp 2018
Termín: 30. 7. - 3. 8.
Místo konání: Nižbor
Cena: 2 800 Kč
Kontakt: tel.: 605 505 254
martinabozemanova@seznam.cz
Příměstský tábor s angličtinou pro
školní děti a šikovné předškoláky.
Na děti se těší 3 lektoři - rodilí mluvčí, kteří budou děti provázet všemi
táborovými činnostmi. Výuka angličtiny na našem táboře je především
zábava. Kromě AJ chceme dětem
nabídnout hlavně pravé, prázdninové dobrodružství se vším, co k tomu
patří. Les, louky, řeka, prostě vše,
co nádherné prostředí obce Nižbor
nabízí.
Geocaching 2:
Stále hledáme poklady
Termín: 16. – 20. 7.
Místo konání: Tetín, Loděnice
Cena: 1 500 – 1 800 Kč
Kontakt: svatojanci@email.cz
tel.: 792 229 210
Nabízíme pokračování úspěšného
tématu Geocaching z loňského
roku! Tentokrát s podtitulem Stále hledáme poklady. Vydáme se
po krásách a zajímavostech v okolí
základny. Hra Geocaching je populární po celém světě. My děti seznámíme s touto hrou, mapami, GPS
navigacemi - při špatném signálu
při nepříznivém počasí s kompasy
a buzolami.
Harry Potter
Termín: 9. – 13. 7.
Místo konání:
NZDM Klub 21, Beroun
Cena: 1800 Kč
Kontakt: spurna@klub21beroun.cz
tel.: 731 652 549
Příměstský tábor pro děti ve věku
od 5 do 12 let.

Hobit aneb cesta tam a zase zpátky
Termín: 29. 7. - 11. 8.
Místo konání: Krkatá baba Lubě
u Černé Hory
Cena: 3 500 Kč
Kontakt: tel.: 607 585 562
Letos se podíváme mezi Hobity. Čeká
na vás spoustu soutěží, koupání, poznávání nových míst a samozřejmě
nový kamarádi. V případě dětí z Berouna a okolí bude odjezd v ten samý
den brzo ráno s jednou z vedoucích.
Honba za pokladem
Termín: 20. – 24. 8.
Místo konání: Studio KaLa,
Na Příkopě 1/6, Beroun
Cena: 2200 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz
tel.: 728 337 338
Vtáhneme děti do světa záhad, šifer, ale i týmových a terénních her
v okolí. Až je všechny úplně zvládnou,
vydají se na cestu, na jejímž konci je
čeká bájný poklad skřítka BrouKaLa.
Hravá příroda
Termín: 13. -17. 8.
Místo konání: DDM, Svatojánská
217, Beroun
Cena: 1900 Kč
Kontakt: www.ddmberoun.cz
V rámci programu budou pro děti
připraveny hry, soutěže, výlety
a mnoho dalších aktivit.
Hudba kolem nás
Termín: 30. 7. – 3. 8.
Místo konání: Studio KaLa, Na Příkopě 1/6, Beroun
Cena: 2200 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz
tel.: 728 337 338
Pojďte si s námi pohrát s hudbou
i venku. Každý den se naučíme jednu písničku a vyrobíme si k ní netradiční hudební nástroj. Čekají nás
výlety, hry venku a berounská hřiště.
Husitský tábor
Termín: 6. – 10. 8.
Místo konání: Tetín, Loděnice
Cena: 1500 – 1800 Kč
Kontakt: svatojanci@email.cz
tel.: 792 229 210
Zahrajme si na dobu husitskou! Společně zjistíme, jak to všechno vlastně bylo.
Budeme si vyprávět o Janu Husovi, Václavu II., Zikmundovi, Janu Žižkovi… Přiblížíme si dobu v jaké žili, oblečení, které
nosili… Vysvětlíme si, proč boje vznikly
a jak probíhaly, jak byli husité úspěšní
proti křížovým výpravám, jak a jakými
zbraněmi se v té době bojovalo…
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Hvězdná brána
Termín: 21. 7. – 4. 8.
Místo konání: Vletice z Krásné Hory
Cena: 4 400 Kč
Kontakt:
tabornicizberouna@gmail.com
tel.: 731 652 549
Letní pobytový tábor. Zemi napadnou nepřátelští Goauldi, podaří se
nám vytvořit alianci s mimozemskými civilizacemi?
Chemické pokusohraní
Termín: 16. – 20. 7.
Místo konání: Svatojánská 217,
Beroun
Cena: 1 900 Kč
Kontakt: www.ddmberoun.cz
V rámci programu budou pro děti
připraveny hry, soutěže, výlety
a mnoho dalších aktivit.
Jak se zdraví slunce - jóga v přírodě
Termín: 16. – 20. 7.
Místo konání: Příměstský tábor
lesního klubu Studánka
Cena: 2 700 Kč,
sleva na sourozence
Kontakt: www.lkstudanka.cz
Děti se naučí základní jógové pozice, zjistí co je to mantra, nebo jak
hrát na tibetskou mísu. Každý den
prožijeme relaxaci s vonnými olejíčky a jedno odpoledne budeme mít
také speciální workshop hraní na tibetské mísy.
Jak skřítek Troubelín cestoval
časem a trochu se to popletlo
Termín: 16. – 20. 7.
Místo konání: Příměstský tábor
lesního klubu Studánka
Cena: 2 100 Kč,
sleva na sourozence
Kontakt: www.lkstudanka.cz

V lese se pořádá olympiáda! Disciplín je mnoho a vítězi jsou dosud neznámí. Kdo se stane celkovým vítězem? Pokud by mezi sebou závodila
zvířata… jak by to vlastně dopadlo?
Příměstský tábor je vhodný pro děti
od 3 do 12 let.
Letní horská expedice 2018
Termín: 8. - 15. 7.
Místo konání: chata Slovanka,
Hrabětice
Cena: 4 350 Kč
Kontakt: Eva Knopová
tel.: 725 482 037
Středisko volného času Domeček
Hořovice, odloučené pracoviště Karlštejn, pořádá pobytový tábor s kapacitou 45 dětí.
Letní slaná školka
Termíny: 9. – 13. 7., 16. – 20. 7., 13.
– 17. 8., 20. – 24. 8., 27. – 31. 8.
Místo konání: Hudlísek – solná
jeskyně, Na Příkopě 74, Beroun
Cena: Polodenní: 1 190 Kč,
celodenní: 2 590 Kč
Kontakt: hudlisek-solna@seznam.cz
tel.: 311 517 373
Tábor pro děti od 2,5 roku do 6 let.
Kapacita 12 dětí. Děti každý den
po obídku navštíví solnou jeskyni.
Léto na farmě
Termín: 30. 6. – 14. 7., 21. – 29. 7.
Místo konání: Farma Aster
v osadě Zmrzlík
Cena: 7 850 Kč (1. turnus),
4 150 Kč (2. turnus)
Kontakt: info@huculclub.eu
tel.: 602 253 616

Skřítek Troubelín žije v lesích kolem
vesničky Trubská. Vydal se na cestu
do dob dávných a minulých, aby
poznal, jak lidé dříve žili od pravěku
po současnost. Jenže se to celé nějak zkomplikovalo…

Tábor s výcvikem jezdecké turistiky
na huculských koních. Tábory jsou
určeny pro děti od 10 let (výjimečně
– po dohodě s pořadatelem – mladší), a to jak pro úplné začátečníky,
tak i pro zkušenější jezdce. V programu tábora je jezdecký výcvik na jízdárně i v terénu, výuka a praktický
výcvik péče o koně, vedení dětí k samostatnosti, odpovědnosti a vztahu
k přírodě.

Kaštánek objevuje svět kolem sebe

Lovecká sezóna

Místo konání: MŠ Kaštánek
Cena: 2 300 Kč (celodenní),
1 600 Kč (půldenní)
Kontakt: info@kastanek-trubin.cz

Termín: 20. – 24. 8.
Místo konání: Tetín, Loděnice
Cena: 1 500 – 1 800 Kč
Kontakt: svatojanci@email.cz
tel.: 792 229 210

Jednotlivé tábory: Týden s vodníkem
Bambulou (9. – 13. 7.), Týden s žížalou Julií (16. – 20. 7.), Týden s rakeťákem Maxem (23. – 27. 7.), Týden
s větříkem Vichurou (30. 7. – 3. 8.),
Týden s Kostíkem (6. – 10. 8.), Týden
se skřítkem Polínkem (20. – 24. 8.),
Týden s Plamínkem (20. – 24. 8.), Týden s veverkou Čiperkou (27. – 31.
8.). Příměstské tábory a letní školka
pro děti od 2 do 7 let. Součástí jsou
výlety, tvoření, vaření a hry.
Lesní olympiáda
Termín: 27. – 31. 8.
Místo konání: Tetín, Loděnice
Cena: 1 500 – 1 800 Kč
Kontakt: svatojanci@email.cz
tel.: 792 229 210

www.mesto-beroun.cz

Lovecká sezóna?! Zahrajeme si
na lovce a ukážeme si, jak se na lovu
chovat. Povíme si rozdíly mezi myslivcem, rybářem, pytlákem… a jak
působí jejich činnost na přírodu.
Budeme si vyprávět o lovené zvěři
a jak se sama chrání proti dravcům
a lovcům.
Malá Mořská víla
Termín: 23. – 27. 7.
Místo konání: NZDM Klub 21,
Beroun
Cena: 1 800 Kč
Kontakt: spurna@klub21beroun.cz
tel.: 731 652 549
Příměstský tábor pro děti ve věku
od 5 do 12 let.

Návrat do minulosti

Příměstský tábor Idea creative

Termín: 27. – 31. 8.
Místo konání: NZDM Klub 21, Beroun
Cena: 1800 Kč
Kontakt: spurna@klub21beroun.cz
tel.: 731 652 549

Termín: 16. - 20. 7., 20. - 24. 8.,
27. - 31. 8.
Místo konání: Idea creative, Beroun
Cena: 2 800 Kč
Kontakt: info@idea-creative.cz

Příměstský tábor pro děti ve věku
od 5 do 12 let.

Děti čeká mnoho tvoření, nové kreativní techniky, výlety a spousta legrace. V ceně je zahrnut kompletní
servis - obědy, svačiny, pitný režim,
materiál na tvoření, práce lektorek,
výlety, vstupy, odměny pro děti atd.

Otloukej se píšťaličko…
Termín: 6. – 10. 8.
Místo konání: Příměstský tábor
lesního klubu Studánka
Cena: 2 100 Kč, cena na sourozence
Kontakt: www.lkstudanka.cz
Jak si hráli naše prababičky a pradědové, když byli malí. Budeme si zpívat,
zkusíme pískat na trávu, vyrábět hrkálky, vít věnce z květů, házet žabky, hrát
si u potůčku, lézt na stromy, vyprávět
a prožívat den v přírodě s radostí.
Pačamama – příběhy Matky Země
Termín: 9. – 13. 7.
Místo konání: Příměstský tábor lesního klubu Studánka
Cena: 2 100 Kč, sleva na sourozence
Kontakt: www.lkstudanka.cz
Starodávné příběhy o vzniku Země,
která nás naučí, jak přivolat ztracené sluníčko, kam odešel vítr a proč
voda teče z kopce. Potkáme se čtyřmi živly, budeme s nimi experimentovat a objevíme zákonitosti přírody
pomocí her, písniček a říkadel.
Pokémoni
Termín: 16. – 20. 7.
Místo konání: Studio KaLa,
Na Příkopě 1/6, Beroun
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz
tel.: 728 337 338
Pokémoni jsou inteligentní bytosti vyskytující se v japonských videohrách,
ale jak už víme, nejen tam, ale i v Berouně a okolí. Pojďte zažít s jejich pomocí spousty zábavy a dobrodružství.
Přátelé z neznámé planety
Termín: 9. – 13. 7.
Místo konání: Tetín, Loděnice
Cena: 1 500 – 1 800 Kč
Kontakt: svatojanci@email.cz
Pojďte s námi nahlédnout do tajů
naší planety a sluneční soustavy.
Příměstský tábor je vhodný pro děti
od 3 do 12 let. Na denním programu
jsou výlety do přírody, hry, zábava,
tvůrčí činnost a to vše je přizpůsobeno danému tématu.
Příměstské tábory v Hýskově
Termín: 23. – 27. 7., 13. – 17. 8.
Místo konání:
Centrum Františka Nepila, Hýskov
Cena: 1 800 Kč
Kontakt: editaraj@seznam.cz
tel.: 608 170 249
Rádi sportujete a učíte se novým věcem? Připravili jsme pro vás celotáborovou hru pro děti od 6 do 15 let
– putování s žirafákem Fandou. Budeme sportovat, vyrábět, hrát hry, učit
se anglicky a to vše zábavnou formou
v příjemném prostředí obce Hýskov.

Příměstský tábor Jóga s angličtinou
Termín: 27. - 31. 8. 2018
Místo konání: studio Samaya
Cena: 2 300 Kč
Kontakt: Barbora Mathauserová
barbora@samaya.cz
tel.: 603 477 035
Každý den lekce jógy a angličtina
na různá téma, v odpoledních hodinách výlety do okolí Berouna. Věk
dětí: 6-12 let.
Příměstský tábor s ENGLISHstay
Termín: 20. - 24. 8.
Místo konání: Caravan Camp
Valek, Chrustenice u Loděnice
Cena: 3 099 Kč
Kontakt: Lucie Voříšková
tel: 605 430 266
Luci@englishstay.cz
Příměstský tábor pro děti od 7 do 14
let, se základní znalostí angličtiny.
Děti čeká každý den 8 hodin angličtiny zábavnou formou her s rodilými
mluvčími angličtiny, pohyb na čerstvém vzduchu, koupání v areálu kempu v případě příznivého počasí, hezké
a čisté prostředí, zázemí v případě
špatného počasí, hry, soutěže a výlety po okolí, 12 až 14 dětí ve skupině,
2 rodilí mluvčí AJ a 2 čeští animátoři.
V ceně je zahrnuto 8 hodin anglického jazyka denně 40 hodin aktivního
hlídání Vašich dětí s programem, pitný režim, 2x denně svačina a oběd +
vstupné dva výlety.
Příměstský tábor s výukou plavání
Termín: 16. - 20. 7.
Místo konání: Beroun
Cena: 1 900 Kč
Kontakt: www.plavaniberoun.cz
BlankaBerdychova@seznam.cz
tel. 728 040 639
Tábor je vhodný pro děti od 6 do 10 let.
Putování s krtečkem
Termín: 20. – 24. 8.
Místo konání: Svatojánská 217, Beroun
Cena: 1 900 Kč
Kontakt: www.ddmberoun.cz
V rámci programu budou pro děti
připraveny hry, soutěže, výlety
a mnoho dalších aktivit.
Starověký Egypt
Termín: 13. – 17. 8.
Místo konání: NZDM Klub 21, Beroun
Cena: 1 800 Kč
Kontakt: spurna@klub21beroun.cz
tel.: 731 652 549
Příměstský tábor pro děti ve věku
od 5 do 12 let.
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Šmoulové – klub 21
Termín: 16. – 20. 7.
Místo konání: NZDM Klub 21,
Beroun
Cena: 1 800 Kč
Kontakt: spurna@klub21beroun.cz
tel.: 731 652 549
Příměstský tábor pro děti ve věku
od 5 do 12 let.
Šmoulové – studio KaLa
Termín: 23. – 27. 7.
Místo konání: Studio KaLa,
Na Příkopě 1/6, Beroun
Cena: 2 200 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz
tel.: 728 337 338
Šmoulové jsou si velmi podobní,
všichni jsou modří, malí a prožívají různá dobrodružství. Vydáme
se po jejich stopách a zjistíme co
jsou vlastně zač. Budeme „šmoulit“ různé hry a dovádět. Není to
jen pro malé, bude potřeba i velkých...

Umělci v přírodě – inspirujme se
a tvořme
Termín: 6. – 10. 8.
Místo konání: Příměstský tábor
lesního klubu Studánka
Cena: 2 700 Kč,
sleva na sourozence
Kontakt: www.lkstudanka.cz
Letní workshop s českým umělcem
Jiřím Suchánkem. Jak příroda ovlivňuje tvorbu, představivost a kreativitu umělců. Děti se budou hrát a experimentovat s přírodou kolem sebe
a tvořit s ní hudbu, obrazy, tvary.
V hradu a podhradí
Termín: 9. – 13. 7.
Místo konání: Studio KaLa,
Na Příkopě 1/6, Beroun
Cena: 2200 Kč
Kontakt: info@studio-kala.cz
tel.: 728 337 338
Kolem nás máme krásné hrady, víme
kdo je nechal postavit? Co to bylo
za krále, jak vládli, jak žili, co se nosilo?

Čekají nás mnohá překvapení, záhady, hry, tvoření a samozřejmě soutěže i výlet na hrad.
Výtvarně – hudební příměstské tábory
Termín: 2. – 6. 7., 9. – 13. 7., 20. – 24. 8.
Místo konání: v prostorách SZUŠ
Dr.Lidinské, Tovární 66, Beroun
Cena 2 200 Kč,
sourozenecká sleva 2 000 Kč
Budeme vyrábět, zpívat, malovat, učit
se na hudební nástroje, pojedeme
na výlet. V ceně veškerý výtvarný materiál, výlet do čokoládovny a sklárny,
teplé obědy, dopolední i odpolední
svačinky. Věk dětí od 6 do 13 let. Přihlášky a podrobnější info na: tabory.
info@seznam.cz nebo https://vytvarnehudebnitabor.webnode.cz/
TJ Kraso Beroun
Termín: 20. -24. 8.
Místo konání: Zimní stadion Beroun
Kontakt: info@krasoberoun.cz
tel.: 606 132 153
Letní škola bruslení.

Týdenní kurz plavání
Termín: 27. - 31.8.
Místo konání: Městský plavecký
areál v Berouně
Cena: 950 Kč/ 5 lekcí
Kontakt: www.plavaniberoun.cz
BlankaBerdychova@seznam.cz
tel.: 728 040 639
Kurz je určen pro děti od 5 let.
Zvířecí rekordmani
Termín: 23. – 27. 7.
Místo konání: Svatojánská 217,
Beroun
Cena: 1 900 Kč
Kontakt: www.ddmberoun.cz
V rámci programu budou pro děti
připraveny hry, soutěže, výlety
a mnoho dalších aktivit.

Aktualizovanou nabídku
letních a příměstských táborů
najdete na webu
www.mesto-beroun.cz

Pošleme společně z Berouna zimu do Afriky

V

únorovém Radničním listu
jsme požádali naše čtenáře
o zasílání fotografií zvířat v zimě,
které bychom následně zaslali
jako netradiční dárek do Tanzánie.
Projekt Pošleme zimu do Afriky
připravilo město Beroun ve spolupráci s Viktorem Korčekem. Vybrané fotografie pak budou zarámované a ozdobí chodby a čekárny
kliniky v tanzanském Dar es Salaamu. Pokud se i vy chcete do projek-

Foto: Monika Švajdová

tu zapojit, máte ještě šanci. Stačí
zaslat fotografie na e-mail kttm@
muberoun.cz nejpozději do 30.
dubna. Řadu snímků jste již poslali, některé z nich pro inspiraci
představujeme. n

Foto: Nekorancovi

Foto: Lucie Anýžová
Foto: Lukáš Králíček

Foto: Jiří Klaus
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Foto: Vladimír Ekrt
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Gabriela Novotná o své účasti na Rallye Dakar:

Věřím, že jsem ukázala, že tam patřím
Berouňačka Gabriela Novotná se stala první Češkou, která se zúčastnila legendární Rallye Dakar v té nejobtížnější disciplíně – na motorce. Bohužel její skvělá jízda nečekaně skončila v desáté etapě, kdy Gabriela musela svou účast ukončit kvůli zlomené klíční kosti. Nejen
o účasti na rallye, ale i jejích dalších plánech je náš rozhovor, který jsme pro čtenáře Radničního listu připravili.
Jak dlouho jezdíte na motorce a kdo vás k tomuto sportu
přivedl?
První motorku jsem si spolu
s řidičákem pořídila ve 21 letech.
Na motorce jezdil taťka i brácha
a nějak mi přišlo úplně přirozené, že
až budu moct, koupím si motorku
taky. Byla to silniční Ducati Monster
696. Poté, co jsem však asi o 2 roky
později ochutnala jízdu v terénu,
už jsem se na silnici nikdy nevrátila
a Ducatku vystřídalo první cestovní
enduro.
Kdy vás poprvé napadla myšlenka, že zkusíte Dakar?
Začali jsme cestovat do destinací offroadu nakloněnějších a postupně jsme zkusili i první amatérskou rally. A to byl ten moment.
Naprosto mi to učarovalo. Skončili
jsme sice asi předposlední, ale
navigování podle roadbooku mě
hrozně bavilo a ta kombinace jízdy a právě navigování byla skvělá.

první lehké enduro a začala jsem
trénovat. Trénovala jsem na motorce 4x týdně a k tomu v posilovně,
zpočátku jsem ani neměla auto,
kterým bych mohla motorku vozit
- vždy jsem přijela někam vlakem,
tam mě trenér nebo některý z tatínků dětiček, se kterými jsem motokros začínala a kteří mi i přes náš
věkový rozdíl klidně dali kolo, vyzvedl na nádraží a po tréninku mě
zase jako kouli bláta vrátil a já jela
domů. Pak jsem si postupně koupila dodávku, do tréninku dávala úplně všechny peníze, čas i úsilí. Bylo
to až trochu na krev...
S motorkami jsou bohužel
spojeny i úrazy. Ty se nevyhnuly
ani vám. Například v srpnu 2015
jste si roztříštila holenní kost
a několik měsíců jste musela být
mimo závody. Neříkala jste si, že
skončíte?
Naopak! Moje první slova
po probuzení z narkózy byla, jestli

Hned jsem věděla, že se tomu chci
do budoucna věnovat. Že budu
chtít jezdit i větší mezinárodní rally.
A protože není malých cílů, tak i že
jednou bych chtěla jet Dakar.
Byla to těžká cesta, než jste
docílila kvalifikace na tento legendární závod?
Těžko říct. Rozhodně nevedla
rovně a asi snadná nebyla, ale tak
to člověk nebere, když vidí na konci ten cíl. A cestou se na těch překážkách učí. Nejnáročnější byly
asi úplné začátky. Napevno jsem
se rozhodla, že teď je ten čas a jdu
do toho naplno, v lednu 2015. Našla jsem si trenéra, musela jsem
prodat svojí motorku a koupit si

teda budu moct jet ten Dakar. Pan
doktor Kutáček, který měl za sebou martýrium za záchranu mojí
nohy, jen zakroutil hlavou a naštvaně odešel. Ale ono se ke všemu
dá přistupovat dvojím způsobem.
Buď jsem se mohla hroutit, že
jsem si roztříštila holeň, nebo se
na tom něco naučit. A po těch 8
měsících jsem se vrátila do tréninku mnohem vyrovnanější, méně
zbrklá a ve finále jsem rozhodně
zrychlila!
Jak vás podporuje rodina?
Neskutečně! Bez nich bych to
měla mnohem těžší. Ale musela
jsem si to trochu zasloužit. Nejlépe to shrnula babička, když jsem
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jí nadšeně vyprávěla, že chci jezdit
rally. Nezúčastněně si to poslechla
a řekla: „A na to jsi jako studovala
3 vysoké školy, jo?“ Oni mě znají.
Vždycky jsem měla ráda adrenalinové věci. A vždycky jsem je dělala.

v pískové koleji a bohužel jsem najela na kámen, který nebyl vidět. Byl
z toho celkem nevinný pád, při kterém jsem si však, bohužel, zlomila
klíční kost. Strašně jsem si přála,
aby zlomená nebyla. Ještě jsem tu

Asi si zpočátku mysleli, že to je další moje ztřeštěnost a asi doufali, že
mě to ještě před Dakarem pustí. Ale
když pak viděli, jak si za tím jdu, začali mě podporovat hodně. I když je
to pro ně těžký. Myslím, že hlavně
pro mamku. Bojí se, to je přirozené.
Váš sen se splnil. S jakými pocity jste na Dakar odjížděla?
Byla jsem nervózní, ale tak nějak dobře. Takoví ti motýlci v břiše.
Těšila jsem se, byla jsem plná očekávání. To, že se ten sen zhmotňuje,
jsem si ale nebyla schopná naplno
uvědomovat.
Co vás při Rallye Dakar nejvíc
překvapilo?
Měla jsem obrovskou výhodu, že
jsem po svém prvním velkém závodě
v srpnu 2016 začala spolupracovat
s Ondrou Klymčiwem. Od toho jsem
během našeho společného trénování a závodění načerpala spousty
a spousty zkušeností a bez něj bych
nikdy nebyla tam, kde jsem byla.
A on mě strašil a před vším varoval.
A já si tedy představovala to nejhorší. Vlastně mě tedy překvapilo, že to
nebylo tak hrozné. Fyzicky jsem se
cítila moc dobře. A nesmírně mě to
bavilo. Každé ráno jsem byla vděčná, že mohu stát na startu a užívala
jsem si to.
Váš závod bohužel předčasně ukončilo zranění. Jak jste
na tom nyní?
Ano, jeli jsme vyschlým řečištěm

etapu dojela, takže jsem se protrápila ještě 90 km poměrně dost
těžkého terénu. Ke konci už to ale
bolelo fakt dost, vždycky po nějakém manévru jsem se musela hodně napít, jak se mi zatmívalo před
očima, tak už jsem tušila nejhorší.
Po dojezdu do bivacu jsem musela
jít na rentgen a organizátoři už mě
nenechali odstartovat. Měla jsem ty
kosti hodně přes sebe a vážně hrozilo, že by mi při další bouli mohly
proříznout kůži nebo hůř, nějakou
tepnu na krku.
Na sociálních sítích se v podstatě ihned po vašem návratu
rozjela sbírka na vaši podporu
pro příští závod. Takže jedete
dál?...
Pokud to jen trochu půjde, tak
rozhodně! Zamilovala jsem si to.
A věřím, že jsem ukázala, že tam patřím. No a tím, že mám ten cíl ještě
před sebou, tak o to spíš! n

Gabriela Novotná
n Věk: 29 let
n Bydliště: Beroun
n Další zájmy: čtení, chození po horách a obecně sport, rocková hudba,
dobré jídlo
n Oblíbené místo v Berouně: kopec
Děd – chodím tam běhat a s mamčiným psem na procházky a je tam
několik nádherných, takových rozjímacích, míst. n
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n Berounské kino patří mezi nejstarší v České republice. V současné době má moderní podobu i audiovizuální techniku, která umožňuje promítání 3D filmů.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (5. díl)

Inter arma silent Musae?
Koncerty během války byly vzácnou rostlinkou, jež vykvétala málokdy, až během posledního roku se
situace zlepšila. V červenci 1918
tu vystoupili dokonce členové Národního divadla s áriemi z českých
oper ve prospěch Českého srdce,
válečného spolku pro podporu
sirotků a vdov. Opět U Tří korun,
které v té době představovalo jakési
neoficiální kulturní centrum města. Ovšem berounské obecenstvo
vzhledem ke zdejšímu sociálnímu
složení jednoznačně upřednostňovalo spíše hospodské zábavy a estrády. Jejich počet okresní hejtmanství s postupující válkou omezovalo
a zároveň v posledním roce válečném roce vyžadovalo složení vyššího finančního obnosu ve prospěch
sociální péče nebo jiných dobročinných účelů. Pochopitelně při
dodržení tzv. policejní hodiny, což
bývala obvykle půlnoc. Když tu
rozjařená agrární mládež na své
zábavě tuto hodinu překročila až
do rána, úřady organizátorům bez
milosti vyměřily tak vysokou poku-

tu, že prakticky všechen výdělek šel
ve prospěch státu.
Poměrně časté zde bývaly organizačně jednodušší akce typu osvětových přednášek, ostatně rozhlas
tehdy ještě neexistoval. I když u některých měl přednášející štěstí, mělli pro koho přednášet. Se stejným
problémem neúčasti se také dlouhodobě potýkali místní ochotníci
s dávnou tradicí (zal. 1827). Nechuť
k divadlu se snažili překonat zařazováním jednoduchých veseloher, které repertoáru vévodily. Ani to příliš
nepomohlo, spíše naopak. Vleklá
krize místních ochotníků pokračovala i po vzniku republiky.
Naopak svého znovuzrození se
v dubnu 1918 dočkala další kulturní
instituce, berounská knihovna a čítárna. Zkraje války jí vystěhovalo zásobovací oddělení a od té doby byla
po několik let zcela vyřazena z provozu. Když se na radnici konečně
podařilo knihovnu a čítárnu otevřít,
jednalo se stále o provizórium, malou začouzenou místnost, do které
zatékalo. Příznivci četby se museli

obrnit trpělivostí, neb provizórium
se protáhlo na řadu dlouhých let,
než knihovna získala v roce 1924
Duslovu vilu a než se stala výrazným
kulturním a osvětovým činitelem
ve městě.
Osmnáctého roku vstalo znovu
z válečného popela ještě jiné kulturní zařízení, totiž biograf neboli kinematograf. Ten sice založil a postavil
pod názvem Edison již roku 1914
stavitel Josef Jelínek (dnešní budova
kina), ale zřejmě krátce po zahájení
války promítání tohoto moderního
vynálezu ustalo. Až v lednu 1918
obdržel kinematografickou licenci
válečný invalida, npor. Ladislav Linek, někdejší pražský magistrátní
úředník. Do války šel s berounským
88. pěším plukem a na ruské frontě
přišel o zrak. Jeho absence mu však
nezabránila v jiné aktivitě. Již 15.
února otevřel znovu na Křenovce
Bio Excelsior. Začínalo se promítáním cestopisu z Holandska a dobovým dramatem. I další repertoár
biografu Linek udržel na tehdejší
dobu na poměrně vysoké úrovni.
Kromě toho tehdy ještě němé filmy
doprovázel miniorchestr, takže divák si z biografu odnášel i hudební
zážitek. Ještě téhož roku pak majitel
zavedl tradici odpoledních promítání pro děti dvakrát týdně. Jiří Topinka, Státní okresní archiv Beroun n

Slavní Berouňané: František Branislav

a jeho život se opět spojil s jeho rodným městem.
Studoval totiž na berounském
reálném gymnáziu a právě tady
začal psát své první verše. V jeho
tvorbě nalezneme mnoho berounských motivů. Pro rodné město je
nepochybně nejvýznamnějším básníkem. Po vystudování Filozofické
fakulty Univerzity Karlovy pracoval
jako úředník Všeobecného penzijního ústavu v Praze, po válce jako
literární referent československého
rozhlasu, šéfredaktor Literárních
novin a časopisu Nový život. Během
svého života přispíval i do mnohých

periodik. Základními tématy jeho
básní se stala láska, vztah k přírodě a k domovu. Tvorbu ovlivnily
i cesty do skandinávských zemí,
Řecka a do oblasti kolem Černého
moře. Velké téma Branislavovy
tvorby, určené pro děti, jako jsou
rozpočitadla a hádanky, popěvky,
dosud tvoří „zlatý fond“ tohoto literárního žánru. V 50. a 60. letech
se prosadil zejména politicky angažovanou poezií.
František Branislav zemřel 25.
září roku 1968 ve svém komořanském domě na okraji Prahy,
ve věku 68 let. n

Staré latinské rčení o Múzách mlčících během války je jistě obecně platné. Umění a kultura jde vždy
stranou a první světová válka nebyla výjimkou. Ostatně lidé měli jiné starosti, hlavně jak nakrmit
svou rodinu. Během osmnáctého roku se však situace i přes zásobovací krizi začala měnit k lepšímu.

D

ruhý dubnový den roku 1918
ve večerních hodinách se z divadelního sálu hotelu U Tří korun
začaly linout nádherné tóny první
symfonické básně Smetanova cyklu
Má vlast. Mimořádný obsah doprovázela i výjimečná forma: Smetanovo dílo zprostředkovala sama Česká
filharmonie, kterou řídil dr. Vilém
Zemánek (1875-1922). „Stará kletba berounská, nechutenství ku
všem skutečným uměleckým prožitkům“, jak napsal místní redaktor,
opravňovala k obavám, zda někdo
přijde. Sál byl kupodivu téměř plný
a přítomní se tak alespoň na chvíli
vzdálili útrapám válečné každodennosti. Své jistě vykonal také
výrazný vlastenecký potenciál této
skladby v době, kdy mnozí muži
museli bojovat za habsburskou
monarchii. Pro Zemánka to byl
jeden z posledních koncertů. Autoritativního muže, který orchestr
zachránil před krachem a udržel ho
i za války, sesadili o pár dní později
hráči orchestru; jeho nástupcem se
v roce 1919 stal Václav Talich.

F

rantišek Branislav, vlastním
jménem František Blecha,
se narodil 16. června roku 1900
v Berouně do rodiny místního
hostinského. Básník, překladatel, redaktor a publicista zvolil
pseudonym podle jména karlínského kovolijce Josefa Branislava
Mencla, přítele Boženy Němcové.
V Berouně se sice narodil, ale své
dětství od necelého jednoho roku
prožil ve Strašicích u Rokycan.
V roce 1913 se s rodiči přestěhoval do Počapel u Králova Dvora
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Výstavy v Holandském domě
Dana Živorová: Romantické krajiny

Lucie Suchá představí Rajské lázně

D

o Městské galerie Beroun se
vrací berounská malířka a fotografka Lucie Suchá. Malby a grafiky
převážně z posledních pěti let představí na výstavě s názvem Rajské lázně. A nebude to letos v Berouně její
výstava poslední. Na adventní čas
chystá ještě v Muzeu českého krasu
výstavu Andělská noc, kde vystaví
kolekci obrazů se zimní a vánoční
Michal Hrůza & kapela hrůzy

V rámci tour k nové desce
Sám se sebou vystoupí v Kulturním domě Plzeňka Michal Hrůza & kapela hrůzy. Koncert se
uskuteční 20. dubna od 20:00.
Vstupenky si můžete již nyní
zakoupit v předprodeji v Městském informačním centru. n

Přehlídka
sborového zpěvu

M

ěsto Beroun ve spolupráci se
ZUŠ Václava Talicha a MKC
Beroun zvou všechny příznivce
na 6. ročník nesoutěžní Přehlídky
sborového zpěvu. V příjemném prostředí Kulturního domu Plzeňka se
v pátek 11. května představí sbory
dětské a středoškolské, v sobotu
12. května pak sbory dospělé. Sobotní přehlídkový den bude tradičně zakončen večerním koncertem,
na kterém se představí 2 skladbami
všechny sbory dospělé a na závěr
zazní společné písně. Bližší informace naleznete na webových stránkách pořadatelů. (mr) n

Upozornění
n Milé hospodyňky!
Dne 5. května proběhne na Náměstí
Joachima Barranda již 6. ročník Koláčefestu, tedy obdoby staročeských
májů, se soutěží o nejlepší pekařský
výrobek z vašich rukou. Věříme, že
už dnes se těšíte, jakým výrobkem
se pochlubíte a že si chutnou odměnu (jako obvykle uzená kýta a další)
odnesete! (aš) n
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tématikou. Lucie Suchá se výtvarnému umění věnuje už od roku 1989,
kdy vznikl její první obraz, jejichž
počet se nyní blíží již téměř k číslu
500. Uspořádala přes 50 samostatných výstav po celé ČR a nafotila
kilometry kinofilmu. V poslední
době se také úspěšně věnuje tisku
litografií, které vznikají v historicky
nejstarší litografické dílně Martina
Boudy v Praze na Újezdě, každoroční tvorbě kalendářů a čím dál víc
také psaní a zapisování.
Výstava bude zahájena vernisáží 2. května v 17:00 a obrazy budete moci zhlédnout do 8. června.
(mgb) n

V galerii Holandského domu můžete obrazy Dany
Živorové vidět od 9. do 27. dubna. Výstava bude zahájena v pondělí 9. dubna v 17:00 za hudebního
doprovodu skladatele a klavíristy Tomáše Živora.
Dana Živorová se věnuje především olejomalbě,
námětem jejích obrazů jsou nejčastěji krajiny, ale také
květiny či zátiší a zákoutí uliček a měst. Svými obrazy
vyjadřuje krásu přírody ve všech jejích podobách a ročních dobách a snaží se jimi navodit atmosféru klidu,
pohody a optimismu. Výstavu můžete navštívit v galerii
Holandského domu v Po - Pá 9:00 - 12:00 a 13:00 17:00, v So 9:00 - 12:00. (aš) n

FISAIC: Photolitera
V Holandském domě bude 30. dubna v 16:30 slavnostně zahájena
výstava fotografií členů skupiny FOTO a verše členů skupiny Literáti Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC), která byla
založena na podnět Francie a Švýcarska západoevropskými železničáři již
v roce 1952 s cílem organizovat a kultivovat zájmovou činnost železničářů
ve volném čase jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Kromě fotografování zahrnují aktivity FISAIC několik desítek dalších činností.
Projekt PHOTOLITERA 2017 je tvořen 43 fotografiemi 14 fotografů
a poezií 7 básníků. Výstavní cyklus začal loni v dubnu výstavou v příbramské galerii Gaudii Gratia, výstava dále putovala do galerií v Pardubicích,
Prahy, Blatné a slovenské Žiliny. Otevírací doba galerie je Po-Pá 9:00 -12:00
a 13:00 - 17:00, v So 9:00 - 12:00, o státních svátcích zavřeno. V průběhu
Jarních hrnčířských a řemeslných trhů bude otevřeno v sobotu i v neděli
stejně jako ve všední den. (aš) n

Václav Talich bude mít pamětní desku v Lublani

V

e slovinské Lublani bude 19.
dubna slavnostně odhalena
pamětní deska věnovaná Václavu
Talichovi. Deska bude umístěna
v aule před
koncertním
sálem hotelu Union,
kde Václav
Talich v průběhu svého
působení
v Lublani
v letech 1908 až 1912 nejčastěji
koncertoval. Jak potvrdil muzikolog Petr Kadlec z České filharmonie, jde o vůbec první pamětní desku Talichovi, která bude v zahraničí
odhalena.
Odhalení pamětní desky je spolu s výstavou o Berouně součástí
oficiálního programu mezinárodního vědeckého sympozia 33.
Slovinské hudební dny (Slovenski
glasbeni dnevi).
„Část sympozia bude věnována
působení Václava Talicha v Lublani, neboť nebyl pouze dirigent
a zakladatel Slovinské filharmonie,
ale také šéfdirigent Opery, která
se tehdy jmenovala Zemské divadlo. Sympozium uzavře slavnostní
koncert, věnovaný V. Talichovi, při
jeho provedení bude spolupracovat

několik sólistů a orchestr Slovinské
filharmonie z Lublaně. Po 85 letech
je to v Lublani první tak velký koncert, který bude věnován výhradně
Talichovi. Poslední podobný koncert
se uskutečnil 14. listopadu 1933,
rovněž v sále Unionu,“ přiblížil program kulturní činovník Peter Kuhar.
Právě on se začal zasazovat
o připomínku Václava Talicha
ve Slovinsku. Podporu našel
u města a starosty a předsedy
Festivalového výboru Talichova
Berouna Ivana Kůse. „Také město Lublaň po nějaké době nápad
o památníku Talichovi přijala

vstřícně, realizovala jej a celý projekt pokryla finančně. Díky tomu
se bude moci širší veřejnost dozvědět o Talichově působení v Lublani
a jeho významu pro nás ve Slovinsku,“ dodal Peter Kuhar.
Odhalení pamětní desky V. Talichovi doprovází nejen slavnostní
koncert na Talichovu počest, ale také
putovní výstava o dirigentovi, městu
Beroun a Českém krasu. Výstava
vznikla jako společný projekt města
Beroun, Muzea Českého krasu a berounského spolku Stranou. Ve Slovinsku půjde už o osmou destinaci,
kde bude výstava představena. n

Rudolf Kadeřábek slaví 93. narozeniny

D

ne 8. dubna oslaví 93. narozeniny pan Rudolf Kadeřábek.  Tento významný berounský občan zasvětil svůj život hlavně psaní. Novinář, který se v pozdější době vyprofiloval jako
spisovatel, se ve svém díle zaměřil především
na historii Berouna, zajímavých osobností,
které utvářely charakter zdejšího života, a také
známých rodů. Své vzpomínání vydává Rudolf
Kadeřábek především v podobě Berounských reminiscencí. V tomto
souboru vyšly například knihy Závodí, Sága rodu Křížů, Talich a ti
druzí, Živnostníci berounští a přespolní nebo Beroun sobě.
Vedení města Beroun společně s redakcí Radničního listu přeje
Rudolfu Kadeřábkovi především zdraví, bystrou mysl a elán, se kterým se vždy s nadšením vrhal do nových projektů. n
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Expedice Cotopaxi 1972 - Ecuador

V

rámci 13. cestovatelského
večera Modrýho Berouna
se můžete těšit na vzpomínku
na jednu z úspěšných vulkanologických expedic minulého století.
Pořádajícími organizacemi byly
TIS –Svaz pro ochranu přírody

a krajiny a Klub wysokogórski –
Kraków. V průběhu expedice byly
vyhotoveny geologická a geomorfologická mapy aktivního vulkánu
Cotopaxi  jako podklad pro vyhlášení NP Cotopaxi. Kromě výstupů
na vrcholy Cotopaxi, Chimboraza,
Rumiňahui a nejaktivnějšího vulkánu Jižní Ameriky Sangay výprava jako první na světě uskutečnila
sestup na dno 334 m hlubokého
kráteru Cotopaxi. Přednášející
Vladimír Lysenko, tehdy pracovník Okresního muzea v Berouně,
byl členem této výpravy. Cestovatelský večer se uskuteční 18. dubna od 19:00 v Pivovaru Berounský
medvěd. (mb) n

Výstava: Architekti Proškové

C

elá řada osobností svým významem překročila nejen hranice rodného regionu, ale dokonce
hranice států a přispěla
k rozvoji cizí kultury či
hospodářství. K těm nemnoha jedincům původem z Berounska náleželi také čtyři berounští
rodáci, bratři a bratranci Proškové (viz RL č.
1/2018). Ti se v druhé
polovině 19. století, po osvobození Bulharska od tureckých vojsk,
rozhodli pomoci nově konstituovanému bulharskému státu a začali

podnikat a působit v Sofii i jinde.
Jejich úspěšné aktivity se snaží přiblížit výstavka dokumentů, kterou
připravil Ing. arch. Nikolaj Brankov z Českého
vysokého učení technického ve spolupráci
se Státním okresním
archivem Beroun. Bude
přístupná zdarma vždy
v pondělí a ve středu
od 8:00 do 17:00, a to
v období 5. března až 13. června
v budově berounského archivu.
Na snímku Jiří Prošek (1847 - 1905).
Jiří Topinka n

Školáci si zdokonalili lyžařskou techniku

D

o osnov tělesné výchovy
na základních školách v sedmých ročnících patří i lyžařský výcvikový zájezd. Na přelomu února
a března se jej zúčastnili i žáci sedmých ročníků ZŠ Beroun – Závodí.
Školáci se vydali do penzionu Eva
v Bedřichově v Jizerských horách.
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O zdárný průběh se starali lyžařští
i snowboardoví instruktoři Michal Táborský, Miroslav Hrbáček
a Michaela Berková. Družstva se
prostřídala kromě sjezdového lyžování také na běžkách, dychtiví
zájemci o snowboard si také zajezdili. Květa Hrbáčková n

Nejmladší čtenář roku

J

menuje se Honzík Bukovský, je
mu 5 let a v minulém roce si
vypůjčil a s rodiči přečetl 210 knížek. Kdo to je? Čtenář roku berounské knihovny! Honzík byl oceněn
5. března poté, co byl do knihovny pozvaný i s celou mateřskou
školkou Nižbor, do které dochází.
V prostorách knihovny a před zra-

ky svých kamarádů získal krásnou
knížku, diplom a nějakou tu dobrůtku. Protože je Čtenář roku celostátní aktivita, do které se zapojují
knihovny po celé republice, přihlásili jsme Honzíka také do krajského
kola, ze kterého postupují vybraní
čtenáři až do kola celostátního.
(mkb) n

Vstupenky na koncert Václava Neckáře v prodeji

V

Městském informačním centru
a na portálu smsticket.cz už
můžete kupovat vstupenky na koncert Václava Neckáře & skupiny Bacily, který se bude konat v KD Plzeňka Beroun 13. září   od 19:30. Cena
vstupenky v předprodeji činí 450 Kč,
na místě pak 490 Kč. Koncert pořádá
Městské kulturní centrum. (aš) n

Senioři začnou cvičit opět v říjnu

O

d ledna do března se v Kulturním domě Plzeňka konala pravidelná pondělní akce pro seniory
Posedíme, pocvičíme, kulturou se
osvěžíme. Pracovnice Městského

SWAP aneb výměna
věcí v Berouně

V

sobotu 28. dubna proběhne
ve studiu KaLa, Na Příkopě 1
v Berouně SWAP aneb výměna
věcí. Akce bude probíhat od 10:00
do 15:00.  Vstupné je dobrovolné,
doporučené 50 Kč.
Každý máme doma spoustu věcí,
které už nevyužíváme, zároveň
jsou stále v dobrém stavu a mohou
posloužit dát. Přineste je na SWAP
a odneste si něco pěkného co zase
udělá radost vám. Vyměnit tak můžete nejen oblečení a boty, které
vám už nesedí nebo se vám nelíbí,
ale také knihy, potřeby pro domácnost nebo hračky. Věci na výměnu
budeme přijímat v průběhu akce
nebo půl hodiny před začátkem.
Věci, které si nikdo neodnese, budou darovány Farní charitě Beroun.
Ladislava Heiesová n

kulturního centra Marcela Bergerová připravila pro zájemce speciální cvičení s balančními pomůckami a zároveň je pokaždé seznámila
s kulturními akcemi ve městě.
O akci byl velký zájem. Pravidelně se v kulturním domě sešlo
několik desítek seniorů. Na jaře
a v létě se cvičení nekoná, ale
opět se rozjede na podzim. První setkání seniorů se uskuteční
v pondělí 1. října. n

Běh přes Městskou horu
n Atletický oddíl TJ Lokomotivy
Beroun zve běžce a běžkyně všech
věkových i výkonnostních kategorií
na 35. ročník krosového závodu
Běh přes Městskou horu, který se
koná pod záštitou města Beroun.
Na účastníky čekají hodnotné ceny,
trika vítězů, koláče a fandící medvědi. Závod se uskuteční v sobotu 21.
dubna od 9:30. Prezentace se bude
konat pouze v den závodu na Jungmannově ZŠ pod Městskou horou
od 8:15. Tratě vedou po zpevněných
cestách udržovaného parku pod
městskou rozhlednou kolem medvědária. Zákaz používání treter. (mv) n
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Poradna pro oběti působí
už rok v Berouně

P

Žáci v rámci prevence požární
ochrany navštívili hasiče

N

a 2. ZŠ v Berouně se aktivně
věnujeme prevenci požární
ochrany. Spolupracujeme s pracovníky HZS Beroun Hynkem Černým
a Miroslavem Hrbáčkem. Tito renomovaní preventisté proškolili učitelský sbor naší školy a my nyní využíváme všech dostupných informací,
které se k nám dostávají. Využíváme
projekt Ochrana okolností člověka
za mimořádných okolností.
Zde najdeme dostupné informace a instruktážní videa pro učitele všech stupňů škol, která nám
simulují konkrétní krizové situace
a dávají návod na jejich řešení. Zapojili jsme se do výtvarné a literární soutěže Požární ochrana očima

dětí. Letos jsme se zvláště zaměřili
na zdroje vody, odkud hasiči čerpají
vodu při svých zásazích. Ukazovali
jsme si hydranty ve škole i ve městě
a nádrže v různých obcích kolem.
Děti v literárních dílech vzpomínaly na konkrétní události, které
zažily v místech svých bydlišť a kde
bylo potřeba zásahu hasičů. Žáci 4.
ročníků v březnu navštívili HZS Beroun. Zde se jim věnovali profesionálové, pobesedovali se žáky o práci
této složky, ukazovali jim vybavení
pracovníků i vozovou techniku.
Jana Šopejstalová n

oradna pro oběti trestných činů
v Berouně si letos v březnu připomněla rok od otevření. Za tu dobu
ji navštívilo již 28 klientů a bylo
uskutečněno 149 konzultací.
Sídlí v Berouně v budově Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových na adrese Politických
vězňů 20 (naproti hlavní poště
v Berouně). Poradkyně je přítomna
každé pondělí od 14:00 do 17:00
a ve středu od 9:00 do 12:00.
Můžete se objednat na tel. čísle
725 807 244 nebo e-mailem: lacinova.pms@gmail.com.
Už nemusíte být sami na starosti
a smutek, pomoc poradce je bezplatná, a pokud budete potřebovat, tak
i anonymní. Jeden příklad za všechny
- na poradnu pro oběti trestných činů

se obrátila paní Olga, mladá žena,
dlouhodobě týraná - oběť domácího
násilí. Ve spolupráci s poradcem se
podařilo podpořit ženu v krocích,
které směřovaly k návratu sebejistoty, samostatnosti a hlavně pocitu
bezpečí pro ni i dceru.
„Vytvořily jsme spolu bezpečnostní plán pro případ dalšího
napadení, připravily jsme návrhy
k soudu, aby se násilník nemohl
k ní ani dceři přibližovat, našly jsme
na přechodnou dobu jiné, bezpečné bydlení,“ říká poradkyně Irena
Lacinová, která nabízí klientům
podporu a pomoc. Seznámí je s jejich právy, ale také pomůže podat
trestní oznámení, vysvětlí, jakým
způsobem se oběti můžou domoci
náhrady škody a podobně. (il) n

Bleší trh podpoří Katolickou mateřskou školu
n Křesťanský klub Beroun ve spolupráci s Katolickou mateřskou školkou
a maminami z farnosti pořádá v klubovně při berounské faře Bleší trh. Ten se
uskuteční 17. – 18. dubna od 8:00 do 17:00 a 19. dubna od 8:00 do 16:00.
Veškerý výtěžek bude věnován ve prospěch Katolické mateřské školy. Tu
můžete podpořit věnováním zachovalého dětského oblečení či obuvi, sportovních potřeb, hraček, knížek nebo těhotenského oblečení. Dary je možné
předávat ve školce nejpozději do pátku 13. dubna. Markéta Sokolová n

Vznik státu 1918 a republikánská tradice

T

radiční přednáškový cyklus pořádaný v Muzeu Českého krasu
v Berouně je v tomto roce přizpůsoben řadě významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry.
Ve čtvrtek 12. 4. od 18:00 uvedeme přednášku „Vznik státu 1918
a republikánská tradice“. Rok 1918 byl dobou konce světové války,
rozpadu Rakousko-Uherska, vzniku nástupnických států ve střední Evropě a počátku československé
samostatnosti a republikánské tradice; přednáška se v obecné rovině soustředí na výklad procesů vedoucích k vyhlášení Československé republiky a formování jejích základních struktur, ve specializační
rovině potom na prosazení a vnímání republikanismu v české společnosti. Přednášejícím bude Vratislav
Doubek z Ústavu politologie FF UK v Praze. Muzeum Českého krasu n

Poutní areál se stal
národní kulturní památkou

N

a seznam národních kulturních
památek přibude od letošního
července devatenáct nových míst. Ministerstvo kultury vybralo výhradně
sakrální stavby, respektive komplexy
či areály, které jsou dominantami
v krajině. Mezi ně patří i poutní areál
ve Svatém Janu pod Skalou, k němuž náleží kostel Narození sv. Jana
Křtitele se skalním kostelem a jeskyní
prvního křesťanského poustevníka
sv. Ivana. Ve Svatém Janu je registrováno dalších 13 nenárodních, státem
chráněných historických památek
např. kaple Povýšení svatého Kříže
nebo kaple sv. Maxmiliána postavená
v novogotickém slohu. n
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Klubíčko představilo
zrekonstruovaný penzion

K

lubíčko Beroun při dnu otevřených dveří 21. března představilo zrekonstruovaný penzion
na Vráži. Jedná se o částečně bezbariérový objekt rodinného typu - s nepřetržitým celoročním provozem.
Penzion poskytuje lidem se zdravotním postižením celoroční bydlení
nebo možnost přechodného ubytování, komplex sociálních služeb,
terapií, vzdělávání a volnočasových
aktivit a lidem se zdravotním postižením a pečujícím osobám možnost
trvalého pracovního uplatnění.

Zájemci si při dnu otevřených
dveří mohli osobně prohlédnout
nové prostory penzionu a seznámili se i s nabízeným službami
v praxi.
Klubíčko Beroun, o.p.s. je
nestátní nezisková organizace
pečující o děti i dospělé převážně
s těžkým zdravotním postižením.
Aktivity Klubíčka vždy vycházely
z aktuálních potřeb rodin s postiženými dětmi, mladistvými a dospělými, jež se nachází v obtížné
životní situaci. n

Literární večer Stranou
n Přijďte si vyslechnout příběh Sagar, která jako dítě musela opustit
rodný Kábul, strávila několik let
na cestě a v utečeneckých táborech, a nakonec se s celou rodinou
usadila v Praze, kde žije
již dvacet let. Její rodiče
zde otevřeli restauraci,
kde nabízejí tradiční
afghánské
speciality.
Sagar jim i se svými
sourozenci pomáhá, ale
především se snaží zprostředkovávat zkušenost uprchlíků
lidem, kteří toto trauma nikdy nezažili. Beseda se koná v úterý 24.
dubna v 17:30 v čítárně MIC. n
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Atleti se opět dokázali
na mistrovstvích prosadit
Gigant – Mistrovství ČR dorostu
a juniorů
Domácím vrcholem pro mladé
atlety je Gigant, tedy MČR dorostu
a juniorů v atletice. Berounskou
Lokomotivu zde reprezentovalo
třináct atletů a byla to výprava velmi úspěšná.
Pro svoji první medaili si doběhla Anita Žáková a byla to rovnou medaile zlatá. Stálice berounské atleti-

ky Bára Stýblová (na snímku vlevo)
potvrdila, že patří mezi mílařkami
k juniorské špičce a z Ostravy si veze
hned dvě stříbrné medaile. I třetí
člen běžecké skupiny Ondřej Hofmann předvedl skvělý výkon a obsadil páté místo.  Do finále osmistovky
se dostala také Eliška Kordová, která
si v novém osobním rekordu doběhla pro šesté místo.
Štafeta dorostenek na 4x200m
ve složení: Kupková-Kordová-Voříšková-Dondová skončila na čtvrtém
místě s minimální ztrátou na bronz.
Svůj oddíl skvěle reprezentovali
i další berounští atleti: Klára Stýblová, Jiří Sekyra, Anežka Voříšková,
Nikola Langhansová, Adam Sudek,
Kateřina Dondová a Adéla Kupková.
Mistrovství ČR dospělých
Vedle hvězd české atletiky jakými jsou Pavel Maslák, Jan Kudlička
či Michaela Hrubá se ve Stromovce
na Mistrovství ČR dospělých v atletice představily i berounské závodnice. Na trať 800 m se postavily
dvě půlkařky. Johanka Šafránková

obsadila celkové desáté místo. Anita
Žáková ve druhém rozběhu zaběhla
svůj nejlepší halový výkon a kvalifikovala se do finále!  V něm už na své
zkušenější soupeřky nestačila a závod dokončila na osmém místě.
Po ní se na trať 1500 m vydala
Bára Stýblová. Závod rozběhla v super rychlém tempu Simona Vrzalová a ostatní závodnice odsunula
do role komparzu. Bára doběhla
na výborném sedmém místě.
Mistrovství ČR žactva
Berounská atletika vyslala
na toto mistrovství do Ostravy nepočetnou skupinku velmi kvalitních závodníků. Šimon Mareš nastoupil ve vrhu koulí, kde bojoval
spíše než se soupeři se svým vlastním zdravím. Po prodělané nemoci
se tak musel spokojit s patnáctým
místem. Matěj Šabata, sprinter se
statečně pral na trati 300 m a vybojoval konečné deváté místo časem
38,95 s. Tímto výkonem se mu povedlo vylepšit svůj osobní rekord
stejně jako rekord oddílu, což svědčí o správně načasované formě.
Natálie Krubová a Kristýna Hrnčířová zastupovaly disciplínu skok
o tyči. Natálii Krubovou atmosféra
mistrovského závodu vybudila natolik, že posunula své osobní maximum již na 3 metry a díky němu
dokázala vybojovat skvělé čtvrté
místo. Kristýna Hrnčířová nastoupila do závodu spíš kvůli sbírání zkušeností, neboť ji limitovalo bolavé
rameno. I se zdravotními problémy
obsadila dělené třinácté místo.
Jitka Šafránková n

Pražský míček ovládli mladší žáci Keltů

V

sobotu 17. února pokračoval tradiční zimní turnaj v Praze na Palmovce
v podobě Pražského míčku. Do akce se nejdříve vrhlo osm celků mladších žáků, mezi nimiž v základních skupinách zářilo pardubické Autosklo
a brněnští Eagles. Z vítězství se ale po skvělé jízdě v play-off radovali Kelti
z Berouna! Mladší žáci byli rozděleni do dvou skupin po čtyřech týmech, kdy
každý odehrál zápas s každým a do semifinále postupovaly dva první celky.
Ve skupině A se bez porážky prezentovalo pardubické Autosklo. Za nimi se
umístili pozdější vítězové z Berouna. Po napínavém semifinále se nakonec
o zlato utkali Kelti s pardubickým týmem. Utkání o celkové prvenství na turnaji nakonec patřilo Keltům, jež pardubické Autosklo porazili 2:0. (fč) n

Berounští plavci se prosadili v Berlíně

V

ýběr mladých plaveckých nadějí Lokomotivy Beroun se v únoru zúčastnil
závodů v Berlíně, kde se konal 1. ročník pod názvem Nepolympia. Sjelo
se sem na 400 plavců z 32 německých oddílů a reprezentanti Lokomotivy
Beroun ve složení: David Ludvík, Tomáš Míka, Tadeáš Neliba, Štěpán Palata,
Petr Pavlis, Jiří Sabo, Lukáš Uxa a Jan Valečka. Tito svěřenci trenérů Simony Pokorné, Anety Pokorné a Vladimíra Seemana
na sebe upozorňovali od samého začátku
po celé dva dny. Nejlépe se dařilo Davidu
Ludvíkovi, který dokázal vybojovat 2x zlatou a 3x stříbrnou medaili a zároveň vyhrál
v absolutním pořadí v dvěstěmetrovém
čtyřboji. Davidovi zdatně sekundoval Štěpán Palata, který si odvezl 2x zlatou a jednu stříbrnou medaili. Jan Valečka dokázal
zvítězit jednou a i Tomáš Míka se mohl
radovat z jedné stříbrné medaile. LoBe n

Barbora Bobková a Matyáš Felcman vybojovali 4. místo na mistrovství ČR
n Barbora Bobková se svým novým tanečním partnerem Matyášem Felcmanem zazářili na MČR v latině v Praze v Lucerně, kde získali 4. místo ze 36
nominovaných párů. Soutěžili prvním rokem ve věkové kategorii 14 až 15 let v opravdu velké konkurenci párů z celé ČR. Barča začínala s tancem v 9
letech v tanečním klubu Romany Chvátalové, kde ji
naučili první taneční krůčky, získala první soutěžní
zkušenosti, ale hlavně lásku k tanci. Nyní trénuje
v klubu MZ Dance Team v Praze a věnuje se oběma
tanečním disciplínám - latině i standardu. Další velkou výzvou, která je čeká v březnu, bude mistrovství
ve standardních tancích. (pb) n
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