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Uvnitř listu
Plzeňka nabídne dva sály, salónek
i zkušebnu. n Beroun z dotace
opraví dvě lávky. n Na trhy zavítá
Toulavá kamera. n Žáci mohou díky
stipendiu trénovat.
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Do Berouna míří jedna dotace za druhou
J

e rozhodnuto: Kulturní dům
Plzeňka město kompletně opraví
ze získané dotace! Rekonstruovat
se díky obdržené dotaci budou i další silnice v centru, lávka přes Litavku i v Kozle. Beroun zažívá doslova
dotační žně. Letos už získal sedm
významných dotací v celkové výši
přes 90 milionů korun.

Letos získané dotace (v milionech Kč)
Dopravní hřiště a modernizace mateřinek
Muzeum berounské keramiky
Rekonstrukce ulic Preislerova , Kollárova a na Jarově
Zateplení školních budov
Rekonstrukce lávek
Rekonstrukce ulic Pod Homolkou a Okružní
Rekonstrukce Plzeňky

4,7
7,9
16,4
21,4
8
16,8
16

n I přes počáteční nepřízeň počasí se Závodí fest vydařil. K řece přišly stovky posluchačů. Vystoupila pro
ně i Iva Pazderková. Foto: A. Šustrová

Beroun navštíví dva ministři
H

ned dvě ministerské návštěvy
očekává Beroun v září. První
školní den do Berouna zavítá ministr školství , mládeže a tělovýchovy
Marcel Chládek. „Budeme jednat
o možnostech navýšení kapacit
našich základních škol,“ uvedl
místostarosta Ivan Kůs. Město má
totiž zpracovaný výhled počtu žáků
v berounských školách pro nejbližší

léta. Vychází z údajů ředitelek
berounských mateřinek a z podkladů evidence obyvatel. Do výhledu
byly započteny i děti ze spádových
obcí, jejichž děti od 6. třídy navštěvují berounské základky. „Podobnou analýzu jsme v rámci
meziobecní spolupráce vytvořili
i pro celý region,“ uvedl místostarosta Ivan Kůs s tím, že v obou pří-

padech je zřejmý nárůst počtu školáků.
Druhá ministerská návštěva
zavítá do Berouna 25. září. Ministr
zemědělství Marian Jurečka se
v Berouně zúčastní slavnostního
otevření protipovodňových opatření, která mají Beroun chránit před
stoletou vodou. n

Prvňáčci dostanou reflexní náramek
C

elkem 272 prvňáčků má 1. září
usednout do lavic v berounských základních školách. Je to přibližně stejný počet jako loni, kdy
v prvních třídách bylo 277 školáků.
Nejvíc novopečených školáků bude
mít tentokrát ZŠ na Wagnerově
náměstí, a to 84 prvňáčků. O jedno-
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ho méně pak ZŠ Jungmannova. Ve
2. ZŠ v Preislerově ulici má usednout
do lavic 77 prvňáčků. ZŠ na Závodí
přivítá 28 prvňáčků. Počty dětí se
ale podle zkušeností z minulých let
ještě mohou ještě mírně změnit.
Děti obdrží pamětní list Berounský prvňáček a bezpečnostní

reflexní náramek. Zahájení školního roku se v berounských školách zúčastní také členové vedení
města.
Přejeme školákům, učitelům
i nepedagogickým pracovníkům
našich škol úspěšné vkročení do
nového školního roku. n

„Je to skutečně velký úspěch.
Svědčí o tom, že naše projekty
byly velmi dobře zpracované.
V případě Plzeňky bychom měli
získat minimálně 16 milionů
korun. Šanci máme dosáhnout až
na maximální sumu 20 milionů.
Víc na jednotlivé projekty získat
nešlo,“ uvedla berounská starostka Šárka Endrlová s tím, že zájem
o evropské peníze byl v posledních výzvách obrovský.
Nyní bude město moci město
kompletně opravit Plzeňku a vybudovat z ní multifunkční kulturní zařízení s velkým i menšími
sály, zkušebnou a dalším zázemím pro místní umělce, sdružení
a spolky. Celková rekonstrukce
by měla stát kolem 25 milionů
korun.
Další dotaci ve výši 16,8 milionu korun se Berounu podařilo získat na rekonstrukce ulic
Pod Homolkou a Okružní. Opravy
navážou na rekonstrukci průtahu
městem z roku 2012.
Úspěšný byl Beroun také
v případě třetí žádosti na sportoviště. V prvním kole sice nezbyl
dostatek finančních prostředků,
projekt ale obdržel potřebný
počet bodů a má tak ještě šanci
uspět. „Věřím, že to nakonec
vyjde,“ potvrdila starostka Endrlová. Projekt počítal s rekonstrukcí tří stávajících sportovišť
a výstavbou nového víceúčelového hřiště u ZŠ na Wagnerově
náměstí.
Více o projektech na str.3 n

Pozvánka
Zastupitelé města Beroun
se sejdou na prvním podzimním
veřejném zasedání. Uskuteční
se ve středu 24. 9. Tradičně od
15.00 bude probíhat v kongresovém sále Best Western Hotelu
Grand na náměstí Marie Poštové. Ještě koncem prázdnin se
konalo veřejné zasedání, na kterém zastupitelé museli schválit
přijetí získaných dotací. n
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Nová páteřní komunikace by ulevila centru
O

výstavbu jihovýchodního obchvatu města se při návštěvě
Berouna koncem července intenzivně zajímal nový středočeský hejtman Miloš Petera. Na berounské
radnici jednal spolu se svým
náměstkem pro oblast ﬁnancí Jiřím
Peřinou se starostkou Berouna Šárkou Endrlovou, místostarostou Ivanem Kůsem a starostou Králova
Dvora Petrem Vychodilem o možné
výstavbě další páteřní silnice
vedoucí přes obě města.
„Myšlenku vybudovat silniční
obchvat Králova Dvora a Berouna,
který bude alternativou přilehlé
dálnice a odvede z center obou
měst tranzitní osobní a především
nákladní dopravu, plně podporuji.
V první fázi uzavřeme memorandum o spolupráci mezi oběma
městy a Středočeským krajem.
Poté necháme vypracovat projekt
a budeme usilovat o získání peněz
z evropských rozvojových fondů,
aby se tato užitečná stavba mohla
stát realitou,“ uvedl hejtman Petera.
Protože se návštěva hejtmana
uskutečnila v době uzávěrky srpnového Radničního listu, níže odpovídáme na nejčastější dotazy
spojené s tímto tématem.
Počet aut na Berounsku
2008 56 000 aut
2014 71 000 aut

Z kalendáře starostky
n 1. 9.
Zahájení nového školního
roku. Jednání s ministrem
školství
n 3. 9.
Skupina k bezpečnosti
města. Zasedání rady města
n 9. 9.
Vítání občánků
n 10. 9.
Tisková konference,
Dozorčí rada Úpravna vody
Želivka
n 13. 9.
Hrnčířské trhy, oslavy EHD,
závody Dračích lodí
n 17. 9.
Zasedání rady města
n 23. 9.
Druhá část výstavby PPO
n 24. 9.
Zasedání zastupitelstva
n 25. 9.
Slavnostní otevření
protipovodňových
opatření za účasti ministra
zemědělství
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Proč se o obchvatu začíná
hovořit právě teď?
O nutnosti vybudovat další
páteřní komunikaci přes Beroun
a Králův Dvůr z převážné části
mimo obytné zóny se hovoří již od
90. let. Také berounský územní
plán z roku 2001 i územní plán
Králova Dvora již vymezují koridor
pro tuto stavbu. Nejde tedy
o žádnou novinku.
Je obchvat Berouna nutný?
Za poslední roky se výrazně
zvýšil počet aut. V Berouně ale
existuje jediná průjezdní komunikace Pražská – Plzeňská.
V době, kdy je neprůjezdná nebo
omezená doprava na dálnici, sem
směřuje veškerý provoz. Beroun
zažívá kolaps. Stejně tak
i v dopravních špičkách nebo
o víkendech. V tomto uspořádání
údolního města jedna průjezdní
komunikace nestačí, je třeba ještě
jedna paralelní, která uleví centru.

Nad Berounem vede dálnice. Nestačí získat výjimku pro
její bezplatné užití?
Výjimku se město snaží usilovně obnovit již dlouho. Vláda ale
výjimky nepodporuje.
Komu by měl obchvat sloužit?
Všem, kteří se z jakékoliv části
města chtějí dostat ven a naopak.
Hlavním smyslem je rovnoměrně
přerozdělit počet aut v nejzatíženějším západo – východním
dopravním směru. Zejména by
měl sloužit místním a přespolním.
Těm, kteří jezdí z jedné části města
na druhou. Obchvat jim umožní
vyhnout se centru i světelným křižovatkám.
Kudy by měl vést?
Z exitu u Králova Dvora po
pravém břehu Litavky kolem
Maxitu k čerpací stanici OMV,
odtud přes kruhovou křižovatku
vybudovanou v rámci přesunu
autobusového nádraží dál na

východ a u železničního mostu
přes nové přemostění Berounky
na Závodí, odtud k nemocnici,
podél ní nahoru až do lokality
U Zabitého.
Kdo by měl stavbu ﬁnancovat?
Výstavba by měla probíhat po
etapách. Šlo by o novou krajskou
komunikaci, tedy by ji zcela hradil
kraj.
Je o výstavbě obchvatu již
rozhodnuto?
Nikoliv. Pokud bude uzavřeno
memorandum o spolupráci, bude
kraj nejprve zpracovávat ověřovací
studii. Kvůli obtížným poměrům
v celém průběhu navrhované trasy
a celkové náročnosti s řadou souvisejících inženýrských objektů se
nejprve vypracuje podrobná technická ověřovací studie, která určí,
zda je stavba proveditelná. I kdyby
se ale obchvat v blízkých letech
nestavěl, je třeba pro něj ponechat
územní rezervu. n

Nový rychlý zásahový vůz RZA
získali v polovině srpna berounští hasiči. Na jeho pořízení přispělo i město Beroun. Vůz je
určen především k prvotnímu
rychlému zásahu u dopravních
nehod na silnicích a dálnicích
a k zásahům u dalších technických událostí. Nový vůz nahradí
stávající z roku 1998, který se
přesune na stanici do Hořovic.
Za pouhý týden od zařazení na
výjezd absolvoval vůz již 10
zásahů.
Foto Alexandra Vinšová

Hlídka pomohla vozíčkáři, který uvízl na cyklostezce

P

římo na Husově
náměstí se ve
středu 20. srpna
podařilo strážníkům odchytit zeleného papouška, kterého jim
pomohl umístit do voliéry jeden
z místních chovatelů. Následující
den se o papouška přihlásila majitelka.
n Řidiče, z jehož jízdy bylo patrné,
že je nejspíš pod vlivem alkoholu,
se pokusila zadržet městská policie
15. 8. časně ráno. Hned po té, co se
hlídce podařilo vůz zastavit, se ale
řidič i spolujezdec dali na útěk. Jednoho z mužů hlídka po honičce
zadržela a předala na oddělení Policie ČR.

AKTUALITY

městská policie
n Peněženku s doklady a dvěma tisíci korunami odevzdala na služebnu
MP poctivá nálezkyně z Berouna 12.
srpna. Strážníci pak podle dokladů
kontaktovali majitele.
n O pomoc požádal městskou policii vozíčkář, který si 10. srpna vyjel
na výlet podél řeky. Na cyklostezce
jej ale překvapil déšť, kvůli kterému
se stal nepojízdným jeho elektrický
vozík. Hlídka dorazila na místo.
Vzhledem k rozměrům a váze vozíku
požádala ještě o asistenci hasiče.
Společně pak muže odvezli do jeho
bydliště.

n Vozidlo s otevřenými předními
okny objevili při kontrole strážníci
u berounského aquaparku. Majitel
vozu, kterého se jim podařilo vypátrat, byl ale v Příbrami a dceři, jež
si vozidlo zapůjčila, se nemohl
dovolat. Požádal proto strážníky
o polití oken se speciálními dešťovými senzory vodou. Okna se poté
zavřela.
n Čtveřici mladíků, kteří zkopali
v Pakostově sadu sedícího muže, se
podařilo strážníkům zadržet
1. srpna večer. Na záběrech kamery
totiž viděli partu mladíků utíkajících k horní bráně. Zde je hlídka
zadržela. Případ si převzala Policie
ČR.
n
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Plzeňka nabídne dva sály, salonek i zkušebnu
R

ozsáhlá rekonstrukce Kulturního domu Plzeňka začne ještě
v letošním roce. V polovině příštího
roku by tak již Beroun měl mít plnohodnotný kulturní dům. Takové
prostory dosud v Berouně chyběly.
Město je bude moci vybudovat díky
dotaci ve výši 16 milionů korun,

kterou se podařilo získat z evropských fondů. „Půjde o opravdu
zásadní rekonstrukci, jejíž celková hodnota dosáhne 25 milionů
korun,“ uvedla starostka města
Šárka Endrlová s tím, že cílem koupě Plzeňky a následné rekonstrukce
je navrátit této historicky hodnotné
budově její původní význam a zajistit tak atraktivní a efektivní využití
v podobě pořádání společenských,
kulturních, školících a obdobných
akcí.
Město přesně podle pravidel
evropských fondů nejdříve v prvním
výběrovém řízení vybere administrátora, který následně zpracuje
podmínky velkého výběrového řízení na stavební ﬁrmu. „Vše budeme
muset zvládnout velice rychle, pro-

tože na samotnou stavbu máme pouhých
sedm měsíců,“ uvedla
městská architektka
Dana Vilhelmová.
Plzeňka se dočká
nové střechy, vyměněna budou stará okna,
opravena bude fasáda. Úprav se dočká
sociální zařízení, šatna, v jejíž blízkosti
vznikne nově pokladna. Projekt počítá
mimo jiné i s vybudováním výtahu a plošinou pro účinkující a techniky.
Pořízena bude nová jevištní
a audiovizuální technika, osvětlení
i mobiliář.

Otázky pro starostku Šárku Endrlovou
Věřila jste, že se podaří tuto
dotaci získat?
Hrozně moc. Koupě Plzeňky do
majetku města byla morální povinnost, ale její rekonstrukce podmínka úspěchu. A i když vím, že náš
projektový tým
pracuje skvěle,
počet žádostí
o tento typ dotace byl 6x vyšší,
než prostředky na ně určené.
Beroun
má
v současnosti téměř stoprocentní
úspěšnost při získávání dotací, takže jsem opravdu věřila, že to dobře
dopadne. A radost mám samozřejmě obrovskou.
Co by následovalo, kdyby
město dotaci nezískalo?
I na tuto variantu jsme byli připraveni, ikdyž mnohem skromněji.

Museli bychom provést jen nezbytné stavební úpravy, zejména zpřístupnit prostory osobám se sníženou
mobilitou. Udělali bychom nejnutnější rekonstrukci sociálních zařízení. Nemohli bychom ale pořídit
moderní techniku a do dalších let
bychom museli čekat s opravou části střechy i výměnou oken.
Díky dotaci tak Beroun
z vlastních zdrojů uvolní jen
malou část. Považujete koupi
Plzeňky za správný krok?
Rozhodně ano, stejně jako většina našich občanů, kteří na stejnou
otázku odpovídali v anketě.
Byly jiné možnosti jak řešit
chybějící kulturní dům v Berouně?
Jsem přesvědčena, že nikoliv,
alespoň ne v rozumných relacích.
Sumu dosahující stovek milionů na
nový kulturní dům město mít nikdy

nebude. Nemá pro takovou stavbu
ani vhodný pozemek v centru či jeho
blízkosti. Ze zkušeností srovnatelných měst s provozem obdobných
zařízení navíc víme, že uﬁnancovat
výstavbu a provoz nového kulturního zařízení je nesmírně náročné.
Co si od rekonstrukce Plzeňky slibujete?
Že se nám podaří udržet tradici
tohoto kulturního domu, který je
s Berounem úzce spjat. Že se zvýší
nejen nabídka kulturních avolnočasových programů, ale ijejich návštěvnost. Že Plzeňka poskytne zázemí
našim spolkům a školám. Že se v ní
budou lidé rádi a často scházet.
Věříte, že Plzeňka bude po
otevření ﬁnančně soběstačná?
Věřím, že po rekonstrukci pro
to bude mít všechny předpoklady.
A bude jen na nás na všech, jestli jí
k tomu pomůžeme. n

Celý prostor by měl zůstat
nekuřácký s výjimkou salonku, kde
bude díky vzduchotechnice možné
vybudovat prostor pro kuřáky.
Změn doznají i provozovny
v přízemí Plzeňky. Dosud zde fungovala herna, která se na podzim
odstěhuje. Na pronájem prostor
sloužících k podnikání bude nyní
město hledat nejvhodnějšího nájemce. n
CO NABÍDNE PLZEŇKA
hlavní sál pro divadelní představení, koncerty, plesy, taneční kurzy, vzdělávací programy,
festivaly, slavnostní večery aj.
malý sál pro divadelní představení pro děti, menší divadelní
formy, autorská čtení, volnočasové aktivity
dva bary s občerstvením
salonek pro pořádání svateb,
akcí neziskových organizací,
oslavy, cvičení aj.
zázemí pro herce, šatny
zkušebnapro využití škol, neziskových organizací, ochotníků,
muzikantů aj.
2 parkoviště s 23 místy
sklad na kulisy

Ulice Pod Homolkou a Okružní dostanou nový povrch
D
alší silnice v Berouně se dočkají
kompletně nových povrchů. Ze
získané dotace ve výši 16,8 mil. Kč
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se opraví velmi zatížené a poškozené ulice Okružní a Pod Homolkou.
V případě ulice Pod Homolkou zde
vzniknou také nová parkovací stání,
město ze svého rozpočtu vybuduje
i nové chodníky.
Projekt Bezpečně za sportem
musel podle podmínek obsahovat
místní komunikace, které mají
návaznost na krajské silnice. Právě
ulice Pod Homolkou a Okružní tyto
podmínky splňují. Jsou ve velmi
špatném stavu, a navíc jsou hlavní
spojnicí do rozsáhlých zón bydlení.

V případě ulice Pod Homolkou
se počítá s položením nového
povrchu v délce takřka 800 metrů
a šířce 6 metrů. Mezi křižovatkami
s ulicí Košťálkova a U Židovského
hřbitova se počítá i s výstavbou
podélných stání a druhého chodníku, který zde dosud chyběl.
U Židovského hřbitova současně
vznikne třináct nových kolmých
stání. „Ty ale nejsou součástí tohoto projektu. Na své náklady je
vybuduje sportcentrum Eden,“
uvedla městská architektka Dana
Vilhelmová. V další části od kři-

žovatky s ulicí K Dubu a Jungmannova je podél vozovky rovněž
navržen nový chodník, který bude
před školkou a bytovými domy
doplněn o parkovací pás s podélnými stáními.
Okružní ulice se bude opravovat v úseku od křižovatky s Talichovou a předloni zrekonstruovanou
ulicí Za Městskou horou. Jde celkem
o přibližně 600 metrů. Kromě nového povrchu, vodorovného značení
či odvodnění zde bude doplněna
i chybějící krátká část chodníku
v horním úseku komunikace. n
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Krátce
n Beroun se v rámci Bohemiacentralis představí na Veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského
kraje ITEP 2014. V hale
TJ Lokomotiva Plzeň se
uskuteční od 25. do 27. září.
Beroun návštěvníkům nabídne
mapy a propagační materiály.
Informovat bude i o nově
vznikající sbírce medvědů.
n Již šestou sezonu pořádá
zámek Nižbor interaktivní
program Pravěk hrou. Přijďte
se zábavnou formou seznámit
s každodenním životem lidí
v pravěku. Děti si mohou
vyzkoušet činnosti jako je
například výroba a pečení
placek, tkaní, spřádání, střelba
z luku, výroba šperků či
keltskou výtvarnou dílnu.
Vzhledem k omezené kapacitě
zámku je nutné si termín
účasti na programu
rezervovat, na tel. čísle:
725 759 344 nebo
e-mailem: ickk@uappsc.cz.
Až do konce října je program
připraven každé pondělí.
n Dvě výstavy čekají na
podzim návštěvníky dolní
brány. Ve výstavní síní
J. Jeníčka je do 17. 9. k vidění
výstava prací studentů
Katedry fotograﬁe nazvaná
Výběr z klauzur 2014.
Od 26. 9. do 9. 11. zde potrvá
výstava studentů FAMU
Beroun 2014. Vernisáž se
uskuteční v pátek 26. 9.
v 17.30 hodin.
n Výstava fotograﬁí Lucie
Suché s názvem Na Vršek
a z Vršku se uskuteční
v sobotu 20. září. Zahájení
a první část výstavy proběhne
na zahrádce restaurace Na
Černém Vršku od 13.00.
Zahraje kapela Těžká pára.
Po té mohou návštěvníci projít
ulicemi Černého vršku, kde
budou fotograﬁe rozmístěny
na plotech. Jedná se
o retrospektivní výstavu ze
života obyvatel této čtvrti.
Od 16.00 bude na zahradě
domu č. p. 540 otevřen
improvizovaný fotograﬁcký
ateliér „Babí léto“, kde budou
zájemci fotografováni
v inscenovaných zahradních
zátiších.

Na školáky ze Závodí čeká nová jídelna
P
řekvapení čeká po prázdninách
na školáky ze Základní školy na
Závodí. Během léta totiž proběhla
rekonstrukce tamní školní jídelny.
Ta byla poslední z berounských
jídelen, kterou modernizace ještě
čekala.

Rekonstrukce je rozdělena na
dvě části: opravu jídelny a výdejny
pokrmů. Vše je naplánováno tak,
aby rekonstrukce nijak nenarušila
výdej jídel během školního roku.
Přes léto se rekonstruovala samotná jídelna. Dělníci předělali vstupní

dveře do jídelny, byly posunuty tak,
že v jídelně vznikne větší plocha pro
umístění stolů a tím i možnost zvýšit
kapacitu jídelny. Položena byla nová
podlahová krytina, místnost je
vymalovaná. Strávníkům budou
rovněž sloužit nové stoly a židle.
Nyní ještě projde rekonstrukcí
samotná výdejna. Společnost Scholarest, která má školní stravování
v Berouně na základě smlouvy na
starost, ji plánuje na dobu podzimních či vánočních prázdnin. Ve
výdejně se počítá s úpravou obkladů, novou podlahou i jejím odvodněním. n

Během oprav
vznikne
provizorní cesta
Kronika za loňský rok, jejíž znění v polovině srpna oﬁciálně podepsala
starostka města Šárka Endrlová, bude tradičně k vidění během oslav Dnů
evropského dědictví. Kroniku si budete moci prohlédnout v sobotu
13. 9. od 9 do 12 a od 14 do 17hodin. V neděli 14. 9. pak od 9 do 12 a od
12.30 do 17 ve velké zasedací místnosti radnice. Foto P. Nováčková

Návštěvníci se dočkají pestřejšího infocentra

J

eště v letošním roce začnou úpravy
arozšíření Městského informačního
centra na Husově náměstí. Prostory
by měly být nejen větší, ale i nápaditější a přívětivější. Interiéry po technické a výtvarné stránce navrhli
výtvarníci, s nimiž město úspěšně spolupracovalo i na návrzích interiéru
nového Muzea berounské keramiky.
Íčko by se mělo rozšířit ze stávajících prostor ještě do objektu někdejší
traﬁky. Oba prostory bude tematicky
a opticky propojovat pasáž Na Nové.
V místnosti po traﬁce s přímým vstupem na Husovo náměstí, má vzniknout informační centrum, kde se
budou poskytovat potřebné informace, materiály, propagační předměty
aj. Stávající místnost íčka pak bude
sloužit nově jako zákoutí spříjemným
posezením aoddychovou zónou. Zázemí bude mít informační centrum
i MKC Beroun, pod něž íčko spadá,
v další místnosti pasáže, která dosud

slouží jako Czech POINT. Všechny
agendy spojené s turistickým ruchem
a kulturou tak budou moci fungovat
pohromadě.
Na přestavbu íčka logicky naváže
ipřemístění Czech POINTu. To se ještě
více přiblíží aotevře občanům asvým
zákazníkům. Přemístěno bude do vestibulu radnice, v rámci jeho rekonstrukce, na kterou město získalo
dotaci z Programu regenerace MPZ.
Součástí oprav je kompletní rekonstrukce vstupních dveří aomítek. Stávající podatelnu již nebudou pro lepší
orientaci lidí oddělovat od vestibulu
dřevěné dveře, ale bude volně přístupná. Na protější stranu se pak přemístí Czech POINT, který bude mít
k dispozici i menší čekárnu. Díky
tomu, že tyto dva provozy od hlavního
vstupu do radnice oddělí nová prosklená stěna, budou moci být
v budoucnu nezávislé na otevírací
době městského úřadu. n

H

lavní průtah Jarovem získá na
podzim díky evropské dotaci
nejen nový povrch, silnice navíc
bude v některých částech rozšířena. Ulice Hlavní bude zrekonstruována v celkové délce přes půl
kilometru, součástí rekonstrukce
je i nahrazení stávající betonové
a kamenné zdi podél rokle jednotnou monolitickou železobetonovou zdí. Ve druhé části bude
silnice rozšířena ze stávajících
4,3 metru na 6.
Také silnice U Kapličky, která
slouží pro otáčení autobusů, bude
rozšířena na 7,5 až 9 metrů.
Kvůli rekonstrukci bude třeba
silnice na nezbytně nutnou dobu
uzavřít. Radnice proto pro občany
zajistí provizorní komunikaci se
štěrkovým povrchem, která povede stejně jako objížďka vybudovaná před lety při výstavbě
kanalizace. „Za omezení provozu
při všech stavbách se občanům
omlouváme. Je třeba si uvědomit,
že se nyní rozdělují poslední
evropské dotace. Pokud je chceme
pro Beroun využít, musíme jednat
rychle. Není bohužel v našich
silách ovlivnit, kdy se budou jednotlivé projekty realizovat,“ vysvětlila berounská starostka. n

Školní rok zahájí na nových houpačkách a skluzavkách

N

a nových houpačkách, skluzavkách či dopravních hřištích
zahájí nový školní rok děti z berounských mateřinek. Projekt nazvaný
Inovace a legrace, na který Beroun
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získal evropskou dotaci takřka pět
milionů korun, ﬁnišuje. Hřiště
budou slavnostně otevřena 2. října
v 10 hodin. Slavnostní ceremoniál
s dětským šampaňským se za účasti

starostky uskuteční v MŠ Hlinky.
Právě ta se bude moci pochlubit
největším dopravním hřištěm a dvěma novými hracími prvky.
Atrakce ale přibyly ve všech
mateřinkách. V poslední etapě
budou ještě pořízeny nové didaktické pomůcky, jako jsou interaktivní hry, kreslicí tabule aj. n
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Z další dotace opraví Beroun lávky
N

a opravu dvou lávek se podařilo
Berounu získat dotaci z Ministerstva dopravy ČR. Beroun si tak
na své konto připsal další úsporu
ve výši 8 milionů korun.
Částka 5,5 milionu korun je
určena na opravu lávky přes Litavku
vedoucí k vlakovému nádraží. Kompletní rekonstrukce se má uskuteč-

nit ještě v letošním roce. Lávka je
navržena jako subtilní ocelová konstrukce s dřevěnou podlahou mostovky. Založení nové lávky je
navrženo tak, aby odolala případným dalším povodním.
Dalších 2,5 milionu korun
Beroun získal na opravu lávky
V Kozle, která je součástí cyklostezky Po stopách českých králů. Tato
lávka je navržena jako roštová ocelová jednopolová konstrukce s dřevěnou mostovkou.
Obě lávky již před povodněmi
v roce 2013 čekaly na svoji rekonstrukci, jejich technický stav se však
tou loňskou ještě výrazně zhoršil.
„Na opravu těchto lávek jsme se
snažili získat dotaci hned po loňských povodních. Tehdy jsme sice
neuspěli, ale dál jsme hledali mož-

Kvůli opravě je uzavřena Preislerova ulice

R

ekonstrukce částí ulic Preislerova a Kollárova, na kterou se
Berounu podařilo získat evropskou
dotaci přes 16 milionů korun, začala
v polovině srpna. Kvůli opravám
budou zmiňované silnice postupně
zcela uzavřeny pro dopravu.
První úplná uzavírka se týká
místní komunikace Preislerova vúseku od křižovatky s Jánošíkovou po
křižovatku s Kollárovou ulicí (cca

260 metrů). Uzavřena bude pro veškerou dopravu do 13. 10. Obousměrná objízdná trasa bude vedena
ulicemi Jánošíkova aKollárova. Preislerova ulice bude rozšířena na úkor
neúměrně širokého chodníku. Chodník je navržen na straně přiléhající
ke školnímu areálu. Počítá se zde se
vznikem parkovacího zálivu. Ulice je
navržena jako zklidněná takzvaná
Zóna 30, k čemuž dopomohou zvýšené plochy vozovky vmístech vjezdu
do této ulice.
Následovat bude oprava v Kollárově ulici, a to od 14. 10. „Uzavírky
sice zkomplikují dopravu v této
oblasti, nicméně díky dotaci budou
moci být úseky kompletně zrekonstruovány na míru dnešním potřebám. Žádáme proto řidiče iobyvatele
těchto oblastí o trpělivost a shovívavost,“ vyzvala obyvatele berounská
starostka Šárka Endrlová. n

né zdroje. Je skvělé, že to nyní vyšlo,
protože ušetřené miliony můžeme
použít jinde, kde jsou třeba, “ řekla
berounská starostka Šárka Endrlová, která oceňuje nasazení pracovníků všech dotčených odborů.
„Spolupráce s nimi je výborná. Bedlivě sledují a hlídají veškeré možnosti, které se Berounu naskýtají.
Tím výrazně šetříme městský rozpočet,“ dodává Endrlová. n

Blokové čištění ulic
3.–4. 9. Chválova,
Na Kaplance,
Pod Kaplankou,
Okružní – spodní
části, U Stadionu,
nábřeží U Sokolovny,
Prof. Urbana
10.–11. 9. Havlíčkova – západ,
Tyršova, Tovární,
Na Náhonu,
K. Machové, Na
Parkáně + parkoviště,
U Archivu
17.–18. 9. Košťálkova – západ,
Mládeže, J. Fučíka,
S. K. Neumanna,
K. Čapka, Švermova
24.–25. 9. Bezručova,
Branislavova +
parkoviště, Nerudova,
Družstevní,
V Hlinkách, Dukelská,
Ve Vilách,
V Zahradách

Cvičení ukázalo, jak dlouho se stavějí hráze

J

ak dlouho potrvá výstavba mobilních hrází chránících město před
povodní? Kolik lidí na to bude třeba? Odpovědi právě na tyto otázky
dalo cvičení krizového štábu azkušební stavba protipovodňové
ochrany města. První etepa se
uskutečnila v úterý 26. 8. za účasti
všech dotčených složek integrovaného systému, pracovníků TS
Beroun ičlenů povodňové komise.
Cílem bylo nejen prověření akčního
plánu protipovodňové ochrany
města, ale také kompletní montáž
a demontáž mobilního hrazení
v ulici Na Hrázi. „Bylo nutné přesně
určit logistiku dopravy mobilních
částí, časovou i personální náročnost výstavby jednotlivých úseků,“
uvedla berounská starostka Šárka
Endrlová a dodala: „Cvičení probíhalo za světla iv noci, abychom byli

připraveni zajistit ochranu města
v každou denní i noční hodinu.“
Právě výsledky z tohoto cvičení
využije rovněž odbor životního prostředí, který má ve své gesci aktualizaci povodňového plánu. Všechny
výsledky ze cvičení do něj budou
nyní zaneseny. Zhruba za měsíc
čeká všechny ještě výstavba druhé
části mobilních hrazení, tentokrát
v lokalitě Na Ostrově, spolu s nácvikem zahrazení branek v horní
i dolní části náhonu a zkouškou
pytlování.
Výstavba protipovodňových
opatření v Berouně za téměř 125
milionů korun byla úspěšně
dokončena v červenci. Slavnostní
otevření, kterého se v Berouně
zúčastní i ministr zemědělství
Marian Jurečka, se uskuteční
25. září. n

Na střeše zaparkují auta na zemní plyn
Práce na výstavbě parkovacího domu pokračují podle plánu.
Otevřen by měl být na přelomu roku 2014 a 2015. Díky novým
více než 150 parkovacím místům by se mělo dopravně ulevit
zejména Husovu náměstí. Níže přinášíme odpovědi vedoucích
odborů dopravy, územního plánování a regionálního rozvoje
i ředitele TS Beroun na vaše
časté dotazy.
Kolik bude v domě parkovacích míst a jak velká?
Jde o 158 míst. Rozměr parkovacích stání je 2500 x 5000 mm,
u pevných překážek je rozměr 2950
krát 5000 mm. Na podlaží budou také
místa o rozměrech 3800 x 5000 mm
pro větší vozy, chybět nebudou ani
stání pro imobilní osoby. Bude zde
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i 16 míst pro vozidla na zemní plyn,
a to na střeše parkovacího domu.
Jaká bude cena parkovného?
Ceny budou zveřejněny na konci
roku. Zpoplatněno zde bude stání
v pracovní dny od 7.00 do 18.00
hodin, v sobotu od 7.00 do 13.00
hodin. Za výhodnější cenu bude možné zakoupit jednorázové noční stání
nebo stání o svátcích a o nedělích.
Bude parkovací dům otevřený
24 hodin denně?
Ano.
Bude zde zachována autobusová zastávka?
Ano, zastávka MHD zde zůstane
zachována. Bude pro ni využito

moderní podloubí, kde budou umístěny také komerční prostory.
Potřebuje vůbec Beroun parkovací dům?
Parkovacích míst je v Berouně
málo. Přitom počet aut za posledních
šest let vzrostl o čtvrtinu. Především
v centru mají návštěvníci problém
zaparkovat. Náměstí je plné aut nejen
během trhů, ale iv další dny. Stávající
parkoviště v centru všechna auta
nepojmou. Nedostačuje ani bezplatné parkoviště uKomunitního centra.
To je navíc jen dočasné, protože je na
pozemku soukromého investora,
který zde v budoucnu plánuje výstavbu. n
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Z usnesení Rady města Beroun 23. 7. 2014
RM bere na vědomí informaci o vstupu nového partnera do společnosti
Technické služby Beroun s. r. o. a to odkupem společnosti SKS Kladno.
RM schvaluje Ceny vstupného a pronájmu pro Městské školní hřiště Beroun-Hlinky, v předloženém znění s účinností od 1. 10. 2013.
RM ruší výběrové řízení „Nákup služebního vozidla pro město Beroun“
z důvodu, že zadavatel neobdržel ve lhůtě pro podání nabídek žádnou
nabídku.
RM 1) souhlasí s uzavřením „Kupní smlouvy“ na dopravní, technickou
infrastrukturu a veřejnou zeleň, a to na pozemcích p. č. 1413/3,
p. č. 1413/191, p. č. 1413/242, p. č. 1413/245, p. č. 1413/197,
p. č. 1413/300, p. č. 1413/31, p. č. 1413/305 a p. č. 1413/304 v lokalitě
„Beroun – Nad Homolkou“ mezi městem Beroun, jako kupujícím a společností Homolka next s. r. o., se sídlem Beroun, V Pražské bráně 71,
jako prodávajícím za celkovou kupní cenu 50 Kč a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné usnesení. 2) souhlasí s uzavřením
„Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti“ k pozemkům p. č. 1413/3 o výměře 2786 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. č. 1413/191 o výměře 170 m2 – ostatní plocha, ostatní
komunikace, p. č. 1413/242 o výměře 13 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace a p. č. 1413/245 o výměře 38 m2 ostatní plocha, ostatní komunikace, v lokalitě „Beroun – Nad Homolkou“ mezi městem Beroun,
jako kupujícím a společností Homolka next s. r. o., se sídlem Beroun,
V Pražské bráně 71, jako prodávajícím za celkovou kupní cenu 50 Kč
a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné usnesení.
RM schvaluje předběžné oznámení a odůvodnění veřejné zakázky na
stavební práce podle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Bezpečně za sportem“.
RM schvaluje předběžné oznámení a odůvodnění veřejné zakázky na
stavební práce podle § 86 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na akci „Sejdeme se na Plzeňce“.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na akci „Mateřské školy Beroun – Inovace a legrace – Didaktické prvky – Herní prvky“ se společností
Aurednik CS, spol. s r. o., se sídlem Trubín 84, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na akci „Mateřské školy Beroun – Inovace a legrace – Didaktické prvky – Interaktivní projektor
včetně softwaru“ se společností PROJEKTMEDIA, s. r. o., se sídlem Na
Košíku 507/20, Praha 10, v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru projednávat prodej pozemku
p. č. 136/6 – ostatní plocha (zeleň) o celkové výměře 435 m2 v k. ú. Beroun za cenu obvyklou podle znaleckého posudku.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby s obecně
prospěšnou společností Dobromysl o. p. s., se sídlem Bezručova 928,
Beroun-Město, za účelem umístění fotovoltaické elektrárny na střechu
budovy č. p. 928, která je součástí pozemku st. 2068/15 v k. ú. Beroun,
za podmínky, že po 5 letech užívání společností Dobromysl o. p. s.,
bude fotovoltaická elektrárna bezúplatně převedena k využití do vlastnictví města Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s převodem družstevního podílu v bytovém družstvu BD
Palouček, družstvu, se sídlem Palouček 1709, Beroun mezi Z. V. (jako
„převodce“) a paní E. V. (jako „nabyvatel“) k bytu v domě čp. 1706, Pod
Homolkou, 266 01 Beroun, za podmínek podle stanov bytového družstva, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dohody o skončení nájmu bytu zvláštního určení v domě s pečovatelskou službou, Na Parkáně 111, Beroun, mezi
městem Beroun, (na straně jedné jako pronajímatel) a paní A. P. (na
straně druhé jako nájemce) ke dni 31. 7. 2014 včetně, v předloženém
znění.
RM 1) souhlasí se zveřejněním záměru prodat jednotku č. 337/10 (jiný
nebytový prostor) v budově č. p. 337, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku st.
2350/1 a st. 2350/2 o velikosti 22/547, vše zapsáno na LV č. 10027
vedeném v katastru nemovitostí pro obec Beroun a k. ú. Beroun u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.
2) souhlasí se zveřejněním záměru prodat jednotku č. 337/11 (jiný
nebytový prostor) v budově č.p. 337, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku st.
2350/1 a st. 2350/2 o velikosti 9/547, vše zapsáno na LV č. 10027
vedeném v katastru nemovitostí pro obec Beroun a k. ú. Beroun u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.
3) souhlasí se zveřejněním záměru prodat jednotku č. 337/12 (jiný
nebytový prostor) v budově č.p. 337, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku st.
2350/1 a st. 2350/2 o velikosti 16/547, vše zapsáno na LV č. 10027
vedeném v katastru nemovitostí pro obec Beroun a k. ú. Beroun u Ka-
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tastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.
4) souhlasí se zveřejněním záměru prodat jednotku č. 337/13 (jiný
nebytový prostor) v budově č. p. 337, včetně příslušného spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a na pozemku st.
2350/1 a st. 2350/2 o velikosti 9/547, vše zapsáno na LV č. 10027
vedeném v katastru nemovitostí pro obec Beroun a k. ú. Beroun u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun.
Ve výše uvedené jednotce č. 337/13, Plzeňská ulice, Beroun, je nájemce.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodeje pozemků v k. ú. Beroun st. 5972 o výměře 53 m2 – zast. plocha a nádvoří (na pozemku je
stavba bez čp/če technického vybavení – vodárna ve vlastnictví jiného
vlastníka) a p. č. 2117/5 o výměře 559 m2 – ostatní plocha, jiná plocha
(pozemek je oplocen a tvoří ochranné pásmo okolo budovy vodárny
umístěné na pozemku st. 5972).
RM 1) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na obnovu vstupních dveří
ve vestibulu radnice s firmou Truhlářství Paulíček, se sídlem Chrustenice
4, v předloženém znění. 2) souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na obnovu malby a štuků ve vestibulu radnice s firmou Karel Řehoř, se sídlem
Svatopluka Čecha 1249, 273 09 Kladno 7, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
č. 0416/2013/NAJ/OMI ze dne 4. 11. 2013, na snížení nájemného na
částku 6 570 Kč/rok, za pronájem části pozemku p. č. 1192/66 o výměře
24 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Beroun s nájemcem – občanským sdružením HARMOTOKLUB o.s., se sídlem Beroun-Město, Sokolovská 1247,
s účinností od data podpisu dodatku č. 1.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s uzavřením
kupní smlouvy na pozemek p. č. 2187/1 – ostatní plocha (ostatní komunikace) o výměře cca 300 m2 v k. ú. Beroun s paní J. D. z důvodu
toho, že se jedná o doprovodnou zeleň u komunikace, která je spojnicí
mezi Lidickou a Slavašovskou ulicí a podle územního plánu by měla
tvořit jednu z příjezdových komunikací do rozvojové lokality za Slavašovskou ulicí.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2014 ze zasedání Komise bytové, konaného dne 2. 7. 2014.
RM 1) bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města Berouna včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun. 2) souhlasí
s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 23, s paní K. K. na dobu určitou
6 měsíců. 3) souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na byt č. 27, s paní M.
J. a panem M. D. na dobu určitou 6 měsíců.
RM 1) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
s panem V. F. na dobu určitou o 1 rok, za podmínky, že do
31. 8. 2014 písemně požádá o prodloužení nájemní smlouvy. 2) souhlasí
s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní M. K. na
dobu určitou o 1 rok. 3) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením
nájemní smlouvy s paní E. H. na dobu určitou o 1 rok. 4) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem P. Š. na dobu
určitou o 1 rok. 5) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní
smlouvy s paní A. Š. na dobu určitou o 1 rok, za podmínky, že do 31. 8.
2014 písemně požádá o prodloužení nájemní smlouvy. 6) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem K. L. na dobu
určitou o 1 rok. 7) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní
smlouvy s paní M. J. na dobu určitou o 1 rok. 8) souhlasí s uzavřením
dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní H. Ř. na dobu určitou
o 1 rok, za podmínky, že do 31. 8. 2014 písemně požádá o prodloužení
nájemní smlouvy. 9) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní I. T. na dobu určitou o 6 měsíců 10) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem J. H. Hruškou
na dobu určitou o 1 rok, za podmínky, že do 31. 8. 2014 písemně požádá
o prodloužení nájemní smlouvy, 11) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem P. D. a paní D. D. na dobu určitou
o 1 rok, za podmínky, že do 31. 8. 2014 písemně požádají o prodloužení
nájemní smlouvy, 12) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem Š. Š. na dobu určitou o 6 měsíců. 13) souhlasí
s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní J. K. na
dobu určitou o 1 rok, za podmínky, že do 31. 8. 2014 písemně požádá
o prodloužení nájemní smlouvy 14) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní R. L. na dobu určitou o 6 měsíců.
15) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
s paní A. V. a panem M. P. na dobu určitou o 6 měsíců, za podmínky, že
nejpozději do 15. 7. 2014 písemně požádají o prodloužení nájemní
smlouvy. 16) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní
smlouvy s paní L. J. na dobu určitou o 1 rok. 17) souhlasí s uzavřením
dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem V. B. na dobu určitou
o 6 měsíců, za podmínky, že nájemce do 31. 7. 2014 písemně požádá
o prodloužení nájemní smlouvy. 18) souhlasí s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s D. P. na dobu určitou o 1 rok.
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Dobromysl chystá festival Kraj přispěje na výměnu kotlů
P
D
řes léto jsme prostory našeho
stacionáře a dílny vymalovali,
přebudovali a těšíme se od září na
nové klienty, pro které máme také
připravenou rozšířenou nabídku
terapií. Jako neziskovka se snažíme
získávat ﬁnanční prostředky na
naše služby klientům nejen z dotací,
ale i z akcí, které každoročně pořádáme. Společně s kolegou Tomášem
Perglerem z projektu Rok jinak jsme
se pustili do příprav festivalu Povidlo na Kampě v Praze. Uskuteční se
v sobotu 27. 9. od 13 hodin. Pro
návštěvníky je připraven bohatý

hudební i divadelní program. Záštitu nad festivalem převzal patron
Petr Čtvrtníček. Kromě vystoupení
Na stojáka s Lukášem Pavláskem
a jeho hosty se návštěvníci mohou
těšit na různé hudební styly od
vystoupení bubeníků přes irskou
nebo balkánskou hudbu po Beatles
revival. Na děti čeká divadelní loutkové představení a výtvarná dílnička. Více o na www.povidlo.cz. Na
prosinec připravujeme náš vánoční
koncert v Berouně, tentokrát se skupinou Čechomor. Dominika Šimonovská n

Nové infopanely doplní naučnou stezku

N

ové informační panely budou
lemovat horní část naučné
stezky Brdatka – Talichovo údolí.
Nahradí ty původní, které již byly
poničené a nečitelné. Kromě toho
bude cesta vyčištěna od náletů,
ořezány budou větve, které komplikují průchod. Rekonstrukci
zajišťuje odbor životního prostředí ve spolupráci s Technickými
službami Beroun a nájemcem
lesa. Jde celkem o čtyři nové panely, které přinášejí návštěvníkům
informace tematicky nejvíce odpo-

vídající dané lokalitě. Lidé se na
nich dočtou o lesních společenstvech, půdní erozi, trilobitech,
houbách. Rekonstrukce má být
hotova do konce září.
Školní naučná stezka Brdatka-Talichovo údolí vede na
počátku souběžně s další naučnou stezkou Václava Talicha. Po
necelém kilometru se u rybníčku
odpojuje a po úbočí kopce Ostrého směřuje zpět k výchozímu
bodu v Talichově údolí.
n

Město zváží pořízení speciálních košů

P

roblém s neukázněnými pejskaři, kteří neuklízejí exkrementy po svých mazlíčcích, trápí
dlouhodobě berounskou radnici
i občany. Mnozí volají po umístění speciálních košů se sáčky.
Berounská radnice přitom před
lety chovatelům psů plastové sáčky na exkrementy vydávala a systém se tehdy příliš neosvědčil.
Někteří totiž využívali sáčky pro
zcela jiné účely, než pro jaké byly
určeny a neukázněné pejskaře to
k úklidu většinou stejně nepřimělo.

Nyní odbor životního prostředí tento problém opět řeší a hledá
účinnější recept. V první fázi
během letošního podzimu zmapuje odbor počet a rozmístění stávajících odpadkových košů po městě.
Tam mohou zodpovědní pejskaři
exkrementy odkládat již nyní.
Následně budou případné nedostatečně pokryté lokality zásobeny
novými koši. Odbor zároveň
posoudí, zda se v další fázi vyplatí
pořídit klasické či speciální koše
na psí exkrementy nebo případně
jen pořídit speciální sáčky. n

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření díla a poskytnutí licence
s A. B. v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití
odpadů z obalů a dodatku ke smlouvě č. 1 s EKO-KOM, a. s., se sídlem:
na Pankráci 1685/17,Praha 4, v předloženém znění.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000 Kč Pionýrské skupině Beroun - Závodí, se sídlem Slapská 1499, 266 01 Beroun-Město,
který je určený na dopravu dětí na dva letní tábory v termínu 28. 6.–12.
7. 2014 a 12. 7.–26. 7. 2014 v Nebřezinech u obce Plasy, okres Plzeňsever.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku 2. základní a mateřské škole Beroun, ve výši 4 883 Kč, na úhradu výdajů spojených s 5. ročníkem projektu Odznak Všestrannosti Olympijských Vítězů.
RM bere na vědomí informaci o výhledu počtu žáků v berounských základních školách na příští období a souhlasí s navrženým postupem řešení kapacity základních škol v Berouně uvedeným v informaci.
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ruhé pondělí v září, tedy 8. 9.
v 9.00 zahájí Středočeský krajský úřad příjem žádostí o takzvané
kotlíkové dotace. Veškeré informace
zájemci najdou na webových stránkách Středočeského kraje www.krstredocecky.cz. Informace budou
k dispozici také ve dnech 5. až 7.
září v Lysé nad Labem na výstavě

tepelné techniky. Samotný příjem
žádostí bude probíhat v sídle krajského úřadu ve Zborovské ulici 11,
Praha 5, vchod B, zahájen v pondělí
8. září 2014 od 9.00. Kraj se ve druhém kole kotlíkových dotací podílí
částkou 40 milionů korun. Ve stejné
výši na projekt přispívá také Ministerstvo životního prostředí ČR. n

Vyjde katalog sociálních služeb

V

říjnu opět vyjde zvláštní katalog
věnovaný nabídce sociálních
služeb na území města Beroun.
Zároveň s tištěnou podobou katalogu budou služby uvedeny také
v jeho interaktivní verzi. Interaktivní
katalog je k nalezení na webových
stránkách www.socialnisluzbyberoun.cz, přístup k němu je možný

také prostřednictvím webových
stránek města. Distribuce katalogu
bude probíhat mimo jiné i prostřednictvím Odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství městského úřadu,
prostřednictvím MIC a jednotlivých
poskytovatelů sociálních služeb.
Najdete ho i v čekárnách praktických
lékařů. n

Středočeši soutěží ve sběru starých počítačů

S

outěž ve sběru starých počítačů
pořádá do 15. září společnost
Asekol. Do soutěže se může zapojit
každý občan kraje. Pokud v tomto
termínu odevzdáte vysloužilé kompletní počítače i notebooky, podpoříte tak v soutěži Beroun. Město,
kterému se podaří sesbírat nejvíce
počítačů v přepočtu na občana, získá
od kraje šek v hodnotě 30 tisíc korun

na nákup libovolného elektrozařízení do dětských domovů a podobných zařízení. Lidé mohou drobné
elektro bezplatně odevzdávat
v Berouně celý rok. Cílem soutěže je
upozornit na smysl adůležitost recyklace elektrospotřebičů. Vysloužilé
přístroje jsou následně recyklovány,
díky čemuž se dá znovu využít až
80 % všech použitých materiálů. n

Autodopravce vyhlašuje fotosoutěž
Vyfotografujte berounské autobusy společnosti PROBO BUS na cestách či jinde v provozu a vyhrajte.
Zajímavou fotosoutěž vyhlásil zmiňovaný dopravce pro všechny, kdo
rádi fotografují. Soutěže se může
zúčastnit každý, kdo pošle 1 až 3 fotograﬁe a to do 12. 9. 2014. Snímky je
možné zasílat papírově ve formátu
9x13 cm poštou na adresu Pod
Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr případně osobně na sekretariát společnosti. Elektronické snímky posílejte
na e-mailovou adresu: pblaha@pro-

Ceny
1. cena 3 000 Kč
2. cena 2 000 Kč
3. cena 1 000 Kč
bo.cz (rozlišení min. 1600x1200
(2Mpx). Vyhodnocení soutěžních
snímků se uskuteční do 20. 9. 2014
apředání cen proběhne vrámci Dne
otevřených dveří. Soutěžní snímky,
které budou oceněny, budou využity
pro různé propagační materiály společnosti na základě písemného souhlasu soutěžících. n

RM bere na vědomí zápis č. 4/2014 ze zasedání Komise dopravy, konaného dne 2. 7. 2014.
RM bere na vědomí zápis č. 4/2014 ze zasedání Komise pro výchovu
a vzdělávání, konaného dne 2. 7. 2014.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2014 ze zasedání Komise životního prostředí, konaného dne 18. 6. 2014.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2014 ze zasedání Komise pro sport a sportovní dotace, konaného dne 9. 6. 2014.
RM bere na vědomí zápis č. 3/2014 ze zasedání Komise pro prevenci
kriminality, konaného dne 2. 7. 2014.
RM schvaluje poskytnutí finančních příspěvků na zájmové volnočasové
aktivity dětí z nízkopříjmových rodin v rámci projektu prevence kriminality „Sportovní stipendia města Beroun“ žadatelům (zákonným zástupcům) následujících dětí: F. H., D. S., J. K., N. P., K. B.
RM bere na vědomí odstoupení Lenky Křišťálové z funkce člena komise
pro prevenci kriminality k 1. 7. 2014.
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Vítězná posádka získá repliku renesančního džbánu
PROGRAM
H
ned několik novinek a zpestření nabídne letošní ročník závodu Dračích lodí na řece Berounce.
Nově změří místní a ﬁremní posádky síly O pohár starostky města.
Vlastní kategorii budou mít nově
i posádky ﬁtness center, posiloven,
tanečních studií aj. Těšit se můžete
rovněž na pivní festival.
Program závodů začne tradičně již v předvečer Hrnčířských
trhů, tedy v pátek 12.
září. Od 14 hodin
bude otevřen areál
kempu Beroun, kde
bude
připraven
bohatý doprovodný
program. Pro děti, ale
i dospělé zde bude Luna-

park Kaiser, kde se můžete svézt
na autodromu, řetízkových kolotočích, vyzkoušet budete moci střelnici, skákací hrady či nedaleké
dopravní hřiště. V relaxační zóně
na vás čekají nafukovací whirlpooly, masáže a další vychytávky.
Samotné závody vypuknou
v sobotu v 10.00 prvními rozjížďkami. Pojede se systémem minimálně 3 postupových jízd.
Finálová jízda pak rozhoduje
o konečném umístění v závodě.
Bojovat se bude i O pohár starostky města (viz foto), který speciálně
pro tento účel vytvořil Vladimír
Izbický. „Tento putovní džbán je
volnou replikou džbánů tradiční
Berounské keramiky z období

OTEVŘENÉ PAMÁTKY

Výstavka přiblíží dějiny dopravy

Objekty, které můžete 13. a 14.
září zdarma navštívit
Radnice
13. 9. 9.00–12.00, 14.00–17.00
14. 9. 9.00–12.00, 12.30–17.00
Pražská brána
13. 9. 9.00–12.00, 12.30–17.00
14. 9. 9.00–12.00, 12.30–17.00
Plzeňská brána
13. 9. 9.00–12.00, 12.30–18.00
14. 9. 9.00–12.00, 12.30–17.00
Duslova vila
13. 9. 9.00–12.00, 12.30–17.00
14. 9. 9.00–12.00, 12.30–17.00
Jenštejnský dům
13. 9. 8.00–18.00
14. 9. 9.00–17.00
Kostel sv. Jakuba
13. 9. 9.00–12.00, 12.30–16.00
14. 9. 12.30–17.00
Hřbitovní kostel Zvěstování Panny
Marie
13. 9. 9.00–12.00, 13.00–17.00
14. 9. 9.00–12.00, 13.00–17.00
Kaple Bolestné Panny Marie
13. 9. 9.00–12.00, 13.00–17.00
14. 9. 9.00–12.00, 13.00–17.00
Státní okresní archiv
13. 9. 9.00–17.00
14. 9. 9.00–17.00
Holandský dům
13. 9. 9.00–12.00, 12.30–17.00
14. 9. 9.00–12.00, 12.30–17.00
Městská rozhledna
13. 9. 9.00–19.00
14. 9. 9.00–19.00
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S

tátní okresní archiv Beroun
jako každoročně i letos pořádá
v rámci Dnů evropského dědictví
malou výstavu z dobových dokumentů. Tentokrát je zaměřená na
téma velmi zajímavé a důležité –
totiž vývoj dopravní infrastruktury
na Berounsku. Město již od středověku leželo na důležité zemské
stezce vedoucí přes Plzeň do Bavorska. Tato cesta se podílela příznivě

Pátek
14.00 Otevření kempu Beroun
16.00 Tréninky posádek
18.00 Brouci na zádech
a Wanted Banditos!
21.30 Přibližný čas slavnostního
ceremoniálu Probouzení
berounského draka
s ohňostrojem

Sobota
9.00 Porada kapitánů
10.00 První start rozjížděk na
200 m.
16.00 Vložený závod posádek
partnerských měst
Berouna
Po ukončení závodů dračích lodí
soutěž Czech Paddle Board Cup

Podrobné informace pro zájemce o účast v závodech:
www.tyran.cz, www.ronnie.cz, www.dragonboat
renesance,“ popsal speciální trofej autor.
Účast na letošním ročníku přislíbily i ikony fitness a kulturistiky
Radek Hadrovský a Tomáš Bureš.

na jeho rozvoji. Od poloviny 19. století se pak na ní postupně navázala
síť okresních silnic, zprvu prašných, ve 20. století asfaltovaných.
Od počátku 20. století se na nich
objevily první automobily. Paralelně začala vznikat i síť železniční.
Berounem projel roku 1862 první
vlak a kromě tranzitních tras protkaly zdejší krajinu i místní železniční tratě. Dopravní infrastruk-

Chybět nebude ani občerstvení, letos obohacené festivalem
vybraných malých pivovarů. Vstup
na celou akci a do areálu je zdarma. n

turu pak završila stavba dálnice.
Rozvoj silnic, železnic i systému
tehdejšího cestování je zachycen
na mnoha písemných dokumentech. S některými z nich budete
mít možnost se seznámit v budově archivu v pátek a v sobotu 13.
a 14. září 2014 od 9 do 17 hodin.
Pro školy je termín jako obvykle
prodloužen, a to až do 25. září (po
dohodě). J. Topinka n

Sbírejte s námi medvědy
S

vé místo v chystaném Městském informačním centru, které nyní čekají úpravy a rozšíření,
má mít i nová sbírka keramických

Medvědy keramické a porcelánové, malé i velké, nové i starožitné
můžete darovat do chystané sbírky, která je časově neomezená.
Exempláře budou vystavené
v prostorách MIC.
a porcelánových medvědů. Oficiálně zahájena bude souběžně
s vyhlášenými Hrnčířskými trhy
v sobotu 13. září a přispět do ní
může kdokoliv a kdykoliv. Exempláře se budou sbírat v Městském
informačním centru na Husově
náměstí.
„Inspirovali jsme se ve Slaném,
které shromažďuje sbírku slánek,
nebo v Máslovicích, kde vystavují
máselnice. Beroun má medvědy ve

znaku, na vlajce, ale i na Městské
hoře, a tak padla volba právě na
ně. A protože je Beroun vyhlášený
Hrnčířskými trhy, měli by být
z keramiky nebo porcelánu,“
vysvětlila záměr vedoucí oddělení
kultury a vnějších vztahů Marcela
Bergerová.
Do městské sbírky medvědů
může přispět každý. „Darovaný
exemplář pak bude zapsán do
pamětní knihy, kde bude uvedeno
jméno, odkud a kdy jsme medvěda
získali. Darovaný může přidat
i věnování,“ doplnila Bergerová.
Ti, kdo do sbírky přispějí
v sobotu 13. září, obdrží za odměnu sklenku burčáku nebo limonády. n
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Na trhy zavítá Toulavá kamera
D

omažlice mají své Chodské
slavnosti, Český Krumlov Slavnosti pětilisté růže, Kolín zase Kmochův festival a Beroun vyhlášené
Hrnčířské trhy. Letos se již poosmnácté uskuteční ve dnech 13. a 14.
září jako hlavní součást oslav Dnů
evropského dědictví. V sobotu trhy
začínají v 8.00 a trvají do 18.00,
v neděli pokračují od 9 do 17 hodin.
Na návštěvníky čeká bohatý
kulturní program s hudebními
vystoupeními pod širým nebem,
závody dračích lodí, výstavami. Otevřou se zdarma brány mnoha
památek, kostelů i veřejných budov.
Husovo náměstí opět rozsvítí záře
různobarevných glazur a keramiky
z různých koutů vlasti, ale i Evropy.
Hrnčíři zaplní nejen celé Husovo
náměstí, ale i Kolářskou uličku i ulici V Bráně.
„Letos poprvé přijede Georg
Mathes a Werner Klas z německého

Hilgertu. Inspirují se především přírodou. Jejich unikátní kamenina
ztvárňující exotická zvířata umožní
divákovi nahlédnout do kouzelného
světa ještěrů, hadů, želv i krokodýlů
a ještěrek,“ přibližuje zakladatel
trhů Vladimír Izbický.
Tvorba dalšího německého
účastníka Michaela Wolfa udělá
radost hlavně dětem a jejich hravým tatínkům. Vyrábí totiž ojedinělé
stavebnice domů, hradů či čehokoliv vymyšleného fantazií malého
architekta. Malované keramické
houpací koníčky jako z pohádky
opět přiveze z Polska keramik Konrad Boksa. Ze Soﬁe přijede Stanislava Andreeva a představí svou
autorskou keramiku a plastiky ze
zámoří. Nebudou chybět ani vystavovatelé z Maďarska.
Z českých autorů, kteří přijedou do Berouna poprvé, jsou to
například keramička Bára Vočková

Užitečné informace
n Během trhů bude pro dopravu
uzavřeno Husovo náměstí.
n Mimořádné parkoviště bude
otevřeno zdarma na Závodí
u autobusového nádraží.
n Místo parkovacího poplatku
mohou řidiči přispět dobročinným organizacím Slunečnice
a Dobromysl.
n Stánek s potřebnými informacemi o trzích najdete na travnaté
ploše u vystavených soutěžních
prací keramiků.
www.hrncirsketrhy.cz
z Liberce. Vyrábí drobnější sochařské a užitkové předměty - především zvířata, stínidla na lampy,
nástěnné hodiny, hrnky, květníky.
Petr Bílek z Milonic se zabývá výrobou užitkové a zahradní keramiky,
našel zalíbení i v nejstarší historii
a vyrábí repliky keltské, germánské
a slovanské keramiky.
„K vidění toho bude letos opravdu hodně. Snažíme se udržet úroveň
a nabídnout skutečnou kvalitu toho
nejlepšího, co řemeslo keramik,
sochař ahrnčíř nabízí,“ říká Izbický.
Městské kulturní centrum
Beroun připravilo pro návštěvníky
bohatý kulturní program. Odehrávat se bude nejen na hlavním pódiu
uprostřed náměstí, ale i ve vinném
koutku či na Náměstí J. Barranda.
Na hlavním pódiu budou
v sobotu ve 14 hodin oceněni vítě-

zové soutěže Zahradní keramika,
kterou vyhlásil hlavní partner trhů
Hotel Na ostrově. Soutěžní práce
bude hodnotit osmičlenná odborná
porota. Porota spolu se starostkou
města Šárkou Endrlovou udělí také
další tři ocenění Zlatá brána za nejlepší stánky. Slavnostně bude také
vyhlášena nová sbírka medvědů pro
MIC Beroun. Slovem bude tentokrát
provázet známá moderátorka
a redaktorka Toulavé kamery Iveta
Toušlová.

Chybět nebudou stánky
s občerstvením. Najdete je na tradičních místech. Můžete se těšit
na klobásky, kuřátka, ryby, selátko,
ale také vegetariánský gril. Proudem poteče pivo i dobré víno či
burčák.
I letos se organizátoři rozhodli
příspěvky od stánků s občerstvením
a výtěžek z tomboly darovat ve prospěch dobročinné sbírky berounské katolické farnosti. n

Kulturní program Dnů evropského dědictví v Berouně
Sobota 13. 9.
9.00 Berouňačka (Husovo nám.)
9.00 Otevření radnice pro veřejnost. Koná se zde výstava
návrhů log Roku berounského
medvěda, vystavení kroniky
a starostenského řetězu.
11.00 Big band Václava Zelinky
(Husovo nám.)
Vprogramu zaznějí známé skladby zrepertoáru orchestru Glenna
Millera v původních úpravách.
Zpěv Eva Girethová aJan Lorenc.
13.00 Znělka trubačů z balkonu
radnice
14.00 Vyhlášení vítězů soutěže hrnčířů
14.30 Preßburger Klezmer Band
(Husovo nám.)
Jedinečné bratislavské hudební
seskupení. Patří mezi přední
představitele evropské scény
world music. Její energický
hudební koktejl je podmanivě
namíchaný ze židovské, balkánské a orientální hudby, stejně
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jako ze slovenského a romského folklóru.
16.00 Luboš Pospíšil trio (Husovo
nám.)
Matador české hudební scény
(C&K Vocal) s hlasem, který si
nespletete, a pěknou řádkou
hitů na kontě (Tenhle vítr jsem
měl rád, Soukromá cesta do
nikam, Jekyll aHyde…). Tentokrát vtriu sOndřejem Fenclem
a Martinem Štecem.
17.00 Preßburger Klezmer Band
(Husovo nám. vinný koutek)
17.00 Koncert sólistů Státní opery
Praha Simony Procházkové
(soprán) a Jana Ježka (tenor)
v kostele sv. Jakuba v Berouně.
Zazní díla z oblasti duchovní
hudby. Na varhany doprovází
Lukáš Petřvalský.
18.00 Piosenki (Husovo nám. vinný
koutek)
Hrají hudbu nejvíce podobnou
folkloru afolku. Ktomu využívají
prvků české, staropražské, pol-

ské, ruské, bulharské, řecké
i indické hudební kuchyně. Lze
však zaslechnout i špetku mongolské lidové tvorby, nebo židovské prvky. Některé písně jsou zas
inspirované bretaňskou muzikou, hudbou středověkou, nebo
mají charakter spíše šansonový.
Kromě několika vysloveně zlidovělých, nebo přímo lidových písní vychází z autorských textů
a hudebních motivů.
19.30 KLÍČ (kvartet) (Náměstí
J. Barranda)
Folková skupina, jejíž písně
jsou inspirovány středověkými
a renesančními tématy a hudbou. Autorem hudby u většiny
písní je hudební skladatel, textař a současně zpěvák a hráč
na kytaru Jaroslav Marian.
Autorem převážné většiny textů je divadelní autor, režisér
a dramaturg Tomáš Vondrovic.
Velmi výraznou osobností ve
skupině je zpěvačka a hráčka

na dechové nástroje Pavla
Marianová s nezaměnitelným
sametově znějícím altem.
Neděle 14. 9.
9.00 Berouňačka (Husovo nám.)
10.30 Dixieland Band Zdice
Swingová klasika s úžasnou
zpěvačkou. (Husovo nám.)
12.30 Dobré ráno blues band
(Husovo nám.)
14.00 Piosenki (Husovo nám.)
15.00 Matěj Ptaszek a Dobré ráno
blues band (vinný koutek)
Bluesový zpěvák ahráč na foukací harmoniku patří mezi
evropskou špičku a jako první
Čech v novodobé historii byl
pozván ﬁrmou HOHNER na
World Harmonica Festival
2009, na kterém účinkoval
a kde byl vyhlášen objevem
roku. Na rezofonickou a akustickou kytaru v kapele hraje
Vítek Kopecký ana bicí nástroje
a valchu Vladislav Sosna. n
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Krátce
Beroun oslaví Den jazyků
Evropský den jazyků, kterým
v roce 2001 vyhlásila Rada
Evropy 26. září, se bude slavit
i v Berouně. Již druhým rokem
se do něj zapojuje jazyková
škola Astra Lingua a díky tomu
se můžete zúčastnit těchto
oslav i u nás v Berouně.
Akce se uskuteční v sobotu
20. 9. v učebně školy na adrese
Plzeňská 957. Na programu jsou
minikurzy italštiny,
portugalštiny, němčiny
a dalších jazyků pro veřejnost
zdarma. Pro všechny účastníky
navíc v tento den platí
15% sleva z kurzovného na
semestrální kurzy.
Bližší informace o programu
najdete na www.astralingua.cz.
Rezervace na e-mailu:
info@astralingua.cz
nebo na tel.: 702 549 345.
Evropský den jazyků má
oslavovat mnohojazyčnost
Evropy a podporovat
celoživotní učení se jazykům.
Při této příležitosti se konají
doprovodné akce po celé
Evropě.

Od poloviny září zakoupíte
vstupenky na festival
O

d 18. září si
budete moci
v Městském informačním centru na Husově
náměstí zakoupit
vstupenky na letošní již XXXII ročník Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův Beroun.
Cena abonentní průkazky na
všechny festivalové koncerty bude
činit 550 Kč, cena vstupenky na jednotlivé koncerty bude 190Kč. Maraton koncertů potrvá od 7. 10. do

11. 11. V rámci berounského festivalu se posluchači mohou těšit například na koncert komorního souboru
Afﬂatus Quintet. Právě tato pětice
pozoruhodných muzikantů má za
sebou úspěšné koncertování ve zlatých kapličkách v Tokiu, Sydney iPraze. Tradiční hosty festivalu jako je
například Jihočeská komorní ﬁlharmonie doplní letos i další zajímaví
a neotřelí protagonisté, například
Orchestr Berg. Toto špičkové mladé
těleso se odlišuje od ostatních
hudebních organizací v České repub-

lice tím, že uvádí divácky atraktivní
a inovátorské projekty, které kladou
důraz především na současnou hudbu a hudbu 20. století.
V září se také uskuteční hned
dvě doprovodné akce festivalu.
3. 9. Koncert The Tap Tap
Sál České pojišťovny Beroun
od 19 hodin
30. 9. Pocta Václavu Talichovi,
koncert učitelů ZUŠ V. Talicha
Sál školy od 17.30 hodin.

V Goslaru mluvili žáci anglicky
S

etkání mládeže partnerských
měst Berouna se ve dnech 4. až
14 srpna zúčastnili berounští žáci.
Do německého Goslaru kromě nich
přijely skupiny z Arcachonu (F),
Brzegu (PL) a Raanany (ISR).

Vyfoťte se se zevlítky a vyhrajte

J

iž od začátku prázdnin, kdy proběhl na náměstí J. Barranda studentský workshop, mohou obyvatelé kolem Berounské cyklostezky najít nová zevlítka, tedy
lavičky a odpočivadla, které studenti při této příležitosti vyrobili. Zevlítka jsou hojně využívaná.
„Zatím je nikdo nerozlámal ani
jinak neponičil. Bohužel, někomu
se jedno z nich líbilo natolik, že
si ho rovnou odvezl domů. Zbývající jsou na svém místě,“ posteskla
si jedna z organizátorek akce
Karolína Kopecká. Na facebooku

už se objevují fotografie výletníků
se zevlítky. Občanské sdružení
Nezevli jen tak by proto rádo
vyzvalo i další nadšence, aby zasílali snímky na svém oblíbeném
zevlítku. Foto zašlete na zevlitka@gmail.com. Autoři nejlepších
tří fotografií získají plátěnou tašku a placku „Zevláků“.
Ti, které akce zaujala, jsou zvaní na workshop v Koněprusech.
Koná se 10. až 13. září. Kromě studentských projektů zde na návštěvníky čekají i přednášky, koncert
a divadlo. n

Cílem setkání bylo seznámení
mládeže se životním stylem mladých lidí v jednotlivých zemích.
V průběhu celého pobytu pracovali v mezinárodních skupinách,
shromažďovali informace a materiály z různých oblastí: sport,
móda, hudba, jídlo, politika, ekonomika.
Výsledky zpracovali ve formě
tiskových zpráv, fotograﬁí, videí,

ﬁlmu a rozhlasového vysílání, které
prezentovali na závěr pobytu. I přesto, že jsme byli v německy mluvící
zemi, komunikativním jazykem
byla angličtina, a díky ní se překonaly jazykové bariéry. Mládež bezprostředně navázala vřelé kontakty,
které určitě budou i po skončení
setkání udržovat přes moderní
média a sociální sítě. Iveta Haberlandová, Kamila Karásková n

Na výstavě na vás dýchne svět dávno minulý
Z

cela ojedinělá výstava obrazů
Oldřicha Hamery, výtvarníka,
grafika a přítele Bohumila Hrabala, začne koncem září v Muzeu
Českého krasu v Berouně. K vidění zde budou jeho díla, která úzce
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souvisejí s motivy trilobitů, zkamenělin a hornin.
Beroun jako hlavní město
Barrandienu si propojení přírodního bohatství viděného očima
umělce takového formátu dozajista zaslouží. Kromě
těchto prací výstava
prezentuje také jakýsi
průřez vývoje Hamerovy
tvorby od šedesátých
let až po současnost.
Představuje jeho práce
v technice aktivní
a strukturální grafiky,
v monotypu a také kresby.

Na výstavě na vás dýchne svět
dávno minulý, svět prvohorní
a druhohorní fauny a ﬂóry, svět
manýristické Prahy, svět a vědecká
práce Joachima Barranda, ale také
Hamerova bohatá sběratelská
a životní zkušenost, která našla
cestu do výtvarného umění.
Hamera začínal jako strojní
zámečník ve Středočeských strojírnách, kde potkal Vladimíra
Boudníka. Ten ho zasvětil do práce
s graﬁckými technikami. Pomocí
nich pak Hamera začal zachycovat
to, co ho už odmalička zajímalo
nejvíce, svět mineralogie, geologie
a paleontologie. Přes Boudníka se

Hamera seznámil i s Bohumilem
Hrabalem, po jehož boku prožil
více než 30 let života. Byl také jedním z vydavatelů jeho samizdatové
literatury.
Vedle graﬁcké práce se věnuje
také užitému umění. Je autorem
několika graﬁckých značek a graﬁckého řešení domu mistra Jana
Husa v Kostnici. Jako restaurátor
se podílel na obnově významných
památek České republiky. Svými
graﬁkami je zastoupen ve sbírkách
Národní galerie v Praze, ve sbírkách
Pražské plynárenské, Polabského
muzea vNymburce, vPratt Graphics
Centru v New Yorku a dalších. n
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Hudba
3.

Koncert orchestru The Tap Tap

5.

Živá hudba

6.

DJ Jarda Petarda – disco

12.

ST
PÁ
SO

19.00
20.00
20.00

Sál České pojišťovny
Restaurace U Štiky
Restaurace U Štiky

Hudba 80. a 90. let
PÁ

21.00

Retro music BAR U Madly

Koncert sólistů Státní opery Praha
SO

13.

17.00

Kostel sv. Jakuba

DJ Pupík – disco
SO

20.00

Restaurace U Štiky

Retro music 90’
SO

19.

21.00

Retro music BAR U Madly

Staré pecky
PÁ

21.00

Retro music BAR U Madly

Letorosty
SO

20.

10.000

Kemp Beroun

Varhanní koncert Veroniky Kohoutové
SO

16.00

Kostel sv. Jakuba

Oldies večer
SO

21.00

Retro music BAR U Madly

21.

Koncert Spirituál kvintetu

28.

Koncert Bratislavského sboru „Cantus“

29.

Koncert pro seniory

30.

Pocta Václavu Talichovi

NE
NE
PO
ÚT

16.00
16.00
18.00
17.30

Svatý Jan pod Skalou
Svatý Jan pod Skalou
Sál České pojišťovny
ZUŠ V. Talicha

Představí se studenti a absolventi pražského Jedličkova ústavu.
Mejdan (také 19. 9.). Duo Melody (12. a 26. 9.)
Také 20. 9.
Olda Burda moderátor radia Radiožurnál - hudba 80. a 90. let.
Koncert sólistů Simony Procházkové (soprán) a Jana Ježka (tenor). Zazní
díla z oblasti duchovní hudby. Na varhany doprovází Lukáš Petřvalský.
Také 27. 9.
Dj Tomáš Mašek – retro music 90’. Také 27. 9. ve stejný čas.
Dj Sunny Pavel Novák – staré pecky. Také 26. 9. ve stejný čas.
Oblíbený hudební festival pro celou rodinu. Začíná v Kempu Beroun v 10.00
programem pro děti. Hudební program startuje ve 14.00. Více na str. 24
MKC Beroun ve spolupráci se Seydlovým sdružením pořádá v kostele sv. Jakuba
v Berouně koncert známé slovinské varhanice Veroniky Kohoutové.
Dj Harvy Hervay – oldies večer.
Rezervace vstupenek na sjs@svatyjan.cz (200 Kč dospělí, 100 Kč děti do 7 let).
Vstupné dobrovolné.
Tradiční koncert pro berounské seniory. Zaznějí kuplety K. Hašlera a známé
operetní melodie.
Koncert učitelů ZUŠ V. Talicha.

Ostatní akce
3.

Český kras – klíč k české krajině
ST

17.30

Městská knihovna Beroun

EHD + Hrnčířské trhy + závody dračích lodí
13.–14.

SO–NE

Beroun

Jarmark řemesel v Geoparku Barrandien
SO

Geopark Barrandien

14.

Slavnost 300 let kaple Povýšení sv. Kříže

16.

Zdraví a kvalita života

17.

Tajemnou krajinou Erbenových balad

NE
ÚT
ST

10.00

Svatý Jan pod Skalou

18.00–19.30 Klub zdraví a dobré pohody
17.30

Městská knihovna Beroun

Pouti ke sv. Ludmile na Tetíně
20.

SO

10.00

Tetín

Vaření se zámeckou paní
SO

Zámecký dvůr, Všeradice

Sebeobrana pro ženy a dívky
21.

NE

15.00–18.00 Samaya, alternativní centrum

Beroun pro Ugandu
NE

19.00

Letní kino Beroun

Soboty na dětském
SO

8.30–11.00 Městská knihovna Beroun

27. Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
SO

13.00–17.00 DDM Beroun, Hlinky

Václavská zábava
SO

20.00

29.

Mexiko

každé Po

Pravěk hrou

PO

17.30

PO

www.mesto-beroun.cz

KD Tetín
Městská knihovna Beroun
IC keltské kultury, Nižbor

Karel Žák, který je autorem většiny textů, a Martin Majer, autor obrazové části
publikace představí svou knihu v berounské knihovně. Vstup volný.
Více na straně 8 a 9.
Jarmark řemesel pod širým nebem v prostorách expozice Geopark Barrandien.
Otevírací doba: 13. 9. 2014 (8–18.00), 14. 9. 2014 (9–17.00).
Od 10 hodin slavnostní mše u kaple, 14 h koncert Pěveckého sboru z Kladna
v kostele.
Deﬁnice zdraví podle WHO, prevence a léčba nemocí těla. Klub zdraví a dobré
pohody, Klubovna Beroun - Závodí, Tylova 273/8.
Spisovatel Otomar Dvořák představí autorské pásmo věnované tajemství Erbenovy
tvorby. Nebude chybět autogramiáda knihy Tajemnou krajinou Erbenových balad.
Od 10.00 pouť z Berouna, 11.15 Poutní mše ke sv. Ludmile,13.00 prohlídka kostelů, 14.00
Divadlo Víti Marčíka – Šípková Růženka, dětské představení, a další. Více na webu města.
VIII. ročník kuchařské soutěže O putovní pohár M. D. Rettigové. Moderuje
M. HRUBEŠOVÁ.V roli M. D. Rettigové Patricie SOLAŘÍKOVÁ ze seriálu Ulice.
Více informací na www.samaya.cz nebo Michaela Levíčková: 605 583 469.
Beneﬁční večer „Beroun pro Ugandu“ pořádaný neziskovou organizací Muzungu
for Uganda ve spolupráci s Městským kulturním centrem Beroun.
Na oddělení pro děti můžete zavítat v sobotu 27. září 2014 od 8.30 do 11.00
hodin.
Téma: květináč zdobený technikou – DÉCOPATCH. Nutné telefonické objednání
na 774 950 671, 732 223 844, 774 950 559 do 25. 9. 2014.
Hraje skupina IDEÁL.
Cestovatel Marek Hlohovský se přijde podělit o své zážitky z cest po Mexiku.
Povídání bude spojeno s projekcí fotograﬁí a videí. Vstupné dobrovolné.
Každé pondělí (pro skupiny min. 25 dětí) a trvá zhruba 2–2,5 hodiny (začátek v 9.00, 12.00
a 15.00 hodin). Vstupné za dítě je 50 Kč, pedagogický doprovod zdarma. ickk@uappsc.cz
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Městské kino Beroun

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

začátek

1.

PO

2.

ÚT

3.

ST

4.

ČT

5.

6.

7.

PÁ

SO

NE

8.

PO

9.

ÚT

10.

SO

11.

ČT

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

PÁ

SO

NE

PO

ÚT

ST

ČT

PÁ

SO

čas

popis

18.30

Parádně pokecal

název

ČR

75

S dávkou humoru a naděje zachycuje život 25letého Štěpána.

pozn.

17.30

Strážci Galaxie / 3D

USA

122

Akční výpravné dobrodružství.

T 12

20.00

Bezvadný den

IT

106

Film o nelehkém manželském soužití.

T 15

18.30

Strážci Galaxie / 3D

USA

122

Akční výpravné dobrodružství.

T 12

17.30

Zoran, můj synovec idiot

IT

106

Je nezodpovědný, miluje dobré víno a špehuje svoji bývalou.

T

20.00

Strážci Galaxie

USA

122

Akční výpravné dobrodružství.

T 12

17.30

Želvy Ninja

USA

98

Populární želvy se vracejí na ﬁlmové plátno.

20.00

Nejhledanější muž

VB

121

Realistický thriller podle bestselleru Johna le Carrého.

15.30

Tři bratři

ČR

86

Nová česká pohádka.

17.30

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil / 3D

USA

103

Akční krimi thriller.

T 12

20.00

Nejhledanější muž

VB

121

Realistický thriller podle bestselleru Johna le Carrého.

T

15.30

Jak vycvičit draka 2

USA

105

Animovaná dobrodružná komedie o dračích závodech.

☺

17.30

Nejhledanější muž

VB

121

Realistický thriller podle bestselleru Johna le Carrého.

T

20.00

Láska na kari

USA

122

Dlouho očekávaný ﬁlm, natočený podle bestselleru.

T

18.30

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil / 3D

USA

103

Akční krimi thriller.

T 12

17.30

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil

USA

103

Akční krimi thriller.

T 12

20.00

Díra u Hanušovic

ČR

102

Načernalá komedie.

15

18.30

Sin City: Ženská, pro kterou bych vraždil / 3D

USA

103

Akční krimi thriller.

T 12

15.30

Parádně pokecal

ČR

75

S dávkou humoru a naděje zachycuje život 25letého Štěpána.

18.30

Pod zemí

USA

120

Thriller. Katakomby pod Paříží jsou děsivé a tajemné.

T 15

17.30

Láska na kari

USA

122

Dlouho očekávaný ﬁlm, natočený podle bestselleru.

T

20.00

Pod zemí

USA

120

Thriller. Katakomby pod Paříží jsou děsivé a tajemné.

T 15

15.30

Pošťák Pat

USA

88

Animovaná rodinná komedie.

17.30

Pod zemí

USA

120

Thriller. Katakomby pod Paříží jsou děsivé a tajemné.

T 15

20.00

Láska na kari

USA

122

Dlouho očekávaný ﬁlm, natočený podle bestselleru.

T

T

☺

☺

☺

15.30

Pošťák Pat

USA

88

Animovaná rodinná komedie.

18.30

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

SWE

114

Filmová adaptace stejnojmenného románu.

T

13.45

Mikulášovy patálie na prázdninách

FR

95

Povedená francouzská komedie podle knižní předlohy.

K

17.30

Pod zemí

USA

120

Thriller. Katakomby pod Paříží jsou děsivé a tajemné.

T 15

20.00

Nymfomanka část I.

DN

145

Režisérská verze erotického opusu.

18

17.30

Dárce

USA

120

Film podle knižní předlohy Lois Lowry.

T 12

20.00

Lepší teď než nikdy

USA

94

Komedie o mrzutém makléři a velmi příjemné realitě.

T

13.45

Mikulášovy patálie na prázdninách

FR

95

Povedená francouzská komedie podle knižní předlohy.

K

18.30

Dárce

USA

120

Film podle knižní předlohy Lois Lowry.

T 12

15.30

Chlapectví

USA

163

Film o životě jednoho obyčejného kluka.

T

18.30

Místa

ČR

108

Nový ﬁlm Radima Špačka. Příběh o lásce, ztrátě a pomstě.

20.30

Dárce

USA

120

Film podle knižní předlohy Lois Lowry.

T 12

19.00

Rusalka

15.30

Zloba – Královna černé magie

USA

97

Pohádka o Šípkové Růžence trochu jinak.

☺

17.30

Labyrint: Útěk

USA

120

Akční sci-ﬁ thriller.

T 15

20.00

Místa

ČR

108

Nový ﬁlm Radima Špačka. Příběh o lásce, ztrátě a pomstě.

USA

120

Akční sci-ﬁ thriller.

T 15

FR

95

Povedená francouzská komedie podle knižní předlohy.

K

FR

95

Povedená francouzská komedie podle knižní předlohy.

K

USA

122

Dlouho očekávaný ﬁlm, natočený podle bestselleru.

T

21.

NE

18.30

Labyrint: Útěk

22.

PO

13.45

Mikulášovy patálie na prázdninách

24.

ST

13.45

Mikulášovy patálie na prázdninách

25.

ČT

15.30

Láska na kari

Záznam z Metropolitní opery. Pohádkový příběh o vodní víle prokleté svou láskou.

Aktuální program najdete na webu kina a na webu města. Na webu je možné se rovněž přihlásit k odběru pravidelného kulturního přehledu.

www.mesto-beroun.cz
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Výstavy
1.

Martina Holá

4.

Fantazie II

PO
ČT

17.30
17.30

Městská knihovna Beroun
Městská knihovna Beroun

8.

Královna Dagmar, česká princezna

10.

Berounští hrnčíři z pohledu archeologie

20.

Na Vršek a z Vršku

24.

Barrandien očima Oldřicha Hamery

PO
ST
SO
ST

17.00
17.00
13.00
18.00

Holandský dům, Beroun
Muzeum Českého krasu
Restaurace Na Černém Vršku
Muzeum Českého krasu

Výstava mladé studentky bude k vidění ve vestibulu knihovny od 1. září do
2. října 2014. Vernisáž se koná v pondělí 1. září od 17.30 hodin.
Výstava berounského výtvarníka Karla Bostla zavede návštěvníky knihovny do
světa fantazie. Výstava bude k vidění po celý měsíc září.
Výstava „Královna Dagmar, česká princezna“ pojednává o české princezně
Markétě Drahomíře Přemyslovně. Potrvá do 30. 9. 2014.
Hrnčířské řemeslo má v Berouně dlouholetou tradici, podle písemných pramenů
víme, že na přelomu 16. a 17. Potrvá do 16. 11.
Výstava fotograﬁí Lucie Suché s názvem Na Vršek a z Vršku. Zahraje kapela
Těžká Pára.
Na zcela ojedinělé výstavě jsou z umělecké tvorby Oldřicha Hamery vybrána díla,
která úzce souvisejí s motivy trilobitů, zkamenělin a hornin. Potrvá do 2. 11.

Pokračující výstavy: 6. berounské bienále Lughnasadh 2014 (MČK do 14. 9.), Stopy medvěda (MČK do 30. 9.), Tak nám zabili Ferdinanda (MČK do
28.10.).

Divadlo
14.

O perníkové chaloupce
NE

15.00

Společenský dům, Hořovice

Loutkářský soubor Malá scéna MKC Hořovice uvede reprízu pohádky O perníkové
chaloupce. Režie: Marta Martínková.

IDEA-CREATIVE:
tel.: 724 860 811, www.idea-creative.cz
KRÁMEK A DÍLNA U BÍLÉ PANÍ:
tel.: 311 622 246, www.tvorivost.cz
TVOŘENÍČKO:
tel.: 777 250 161, www.tvorenicko.websnadno.cz
ATELIÉR NA VYHLÍDCE:
775 276 223, www.ateliernavyhlidce.webnode.cz

Dílny pro tvořivé
6.

Berounská kreativita
SO

9.00–16.00 U Bílé paní

7. Tvoření z keramické hlíny
NE

14.30–16.00 Ateliér Na Vyhlídce

12. Dekorativní keramické artefakty
PÁ

16.30

Ateliér Na Vyhlídce

25. Háčkované šperky
ČT

16.30

U Bílé paní

21. Tvoření z keramické hlíny
NE

14.30–16.00 Ateliér Na Vyhlídce

29. Rychlá kabela + taška
PO

16.30

U Bílé paní

Volný čas
ATELIÉR NA VYHLÍDCE, www.ateliernavyhlidce.webnode.cz
Na Medrovně 0233, Beroun, tel.: 775 276 223, janaskorepova@gmail.com
Pro rodiče s dětmi – tvoření z keramické hlíny je určeno pro děti od
3 let a výše. Hodinové kurzy probíhají v neděli odpoledne. Pro dospělé
– vícehodinové a víkendové kurzy jsou zaměřené na tvorbu užitných
a dekorativních keramických artefaktů, jak pro začátečníky, tak i pokročilé.
Během roku budou kurzy keramiky zpestřeny o další výtvarné techniky
plstění, tetování henou, kresbu, malbu, graﬁku, jak pro děti, tak i dospělé.
Individuální výuka keramiky, kresby a malby a individuální přípravu na
talentové zkoušky na výtvarné školy.
Dětský koutek Krteček, www.koutek-krtecek.cz
Kontakt pí. Kozderková, tel.: 605 386 101. Sadová 731 (u SD Plzeňka)
Beroun
Rodinná miniškolička Krteček po–pá od 6–18. Probíhá zápis na školní
rok 2014/15 zajišťujeme hlídání dětí od 6 měsíců do 7 let. Hodinové
vstupné 50 Kč pro děti od 2 let. Hodinové vstupné 80 Kč pro děti od
6 měs. do 2 let. Dopolední adaptační program bez rodičů. Vstupné
200 Kč u dětí od 2 let. Celodenní vstupné 395 Kč u dětí od 2 let. Celoměsíční vstupné 5000 Kč u dětí od 2 let. Možnost hlídání dětí do 2
let v domě se zahradou. Od září – dopoledne ÚT a ČT Angličtina pro
nejmenší s rodiči. Kapacita 15 dětí umožňuje individuální přístup.
Každý měsíc výlet po okolí. Jsme k dispozici 24 hodin. Docházíme do
rodin i v nemoci. Jsme na FB. www.letnitaborlipno.cz, www.agentura-krtecek.cz

www.mesto-beroun.cz

Kroužek in-line bruslení
Pro děti od 5–12 let. Kroužek bude v úterý od 16 do 17 hodin v TJ Sokol
a úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin v TJ Lokomotiva. Cena kroužku
1200/10 h. Více informací na tel.: 775 073 134, smiovskam@gmail.com
Fitness Tyran Beroun, www.tyran.cz
Na Parkáně 23, kontakt + rezervace tel.: 602 221 441, tyran@tyran.cz
po–pá 6.00–22.00, svátky + so–ne 8.00–22.00. Cardio zóna + video
spinning s reálnou projekcí tras, s možností vedení hodiny těch nejlepších
světových video instruktorů. Posilovna. Ostatní sporty: box, ﬁtbox, tiger
muay- thai boxing a další bojové sporty, dancing – dance cracers, stolní
tenis, aerobní sporty, cvičení pro děti i seniory. Relax služby: sauna,
solárium, masáže, fyzioterapeut, masážní whirlpool, masážní křeslo,
kadeřnictví, kosmetika, nafukovací whirlpooly – půjčujeme a prodáváme.
Další služby: trenérské služby, výživové poradenství, ﬁtness poradenství.
Prodej sportovního zboží. Další sporty: dragonboating – dračí lodě,
pořádáme závody a tréninky dračích lodí, pro soukromé týmy, jednotlivce
i pro ﬁrmy, teambuilding. paddleboarding. Připravujeme sál pro nový
moderní ﬁtnessový sport s funkčním tréninkem crossﬁt.
Flexy – bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – 608 885 182,
marcela.bergerova@seznam.cz. 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.
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DANCE ﬁtness s Miriam
ÚT, ČT 19.00–20.00 v TJ Lokomotiva Beroun. Začínáme první týden v září.
Info: Mgr. Miriam Rampasová, tel.: 775 703 535.
Jazyková škola Hany Vavrečkové, www.jshv.cz
Husovo náměstí 78, skola@jshv.cz, tel.: 311 625 804
Vstupte s námi do jubilejního 25. školního roku!!! Tradice – zkušenosti
– reference. Zahájení kurzů 15. září! Zápisy probíhají denně (v kanceláři,
telefonicky či e-mailem)! Garantujeme maximálně 10 osob ve skupině
– zajistěte si včas ten nejvhodnější kurz! Slevy 50 % v rámci akce „Chodí
celá rodina!“.
Městský plavecký areál Tipsport Laguna
Sanitární týden: V týdnu od 1. 9. do 7. 9. bude celý objekt Městského
plaveckého areálu pro veřejnost uzavřen z důvodu sanitárního úklidu.
Až do 30. 9. každé úterý, čtvrtek od 7.00 do 8.00 a v pátek od 12.00
do 13.00 plavání pro seniory v Tipsport laguně. Cena 30 Kč. Cena platí
při vstupu do areálu buď v čase 7.00–7.15 hod. nebo v čase
12.00–12.15 hod. Tato nabídka platí pouze pro seniory (nejen pojištěnce ČPZP) a pouze v pracovní dny. Seniorem se rozumí osoba starší
60 let včetně. Nově je pro návštěvníky areálu připravené uzamykatelné
úložiště kol přímo před vstupem do areálu. Více informací o využití
na čísle 311 514 401. Vstup pro děti do 6 let zdarma. V pracovních
dnech od 14.00 do 16.00 vstup pro děti 1–6 let v doprovodu rodiče/ů
ZDARMA. Věk dítěte je nutné prokázat.
Open English, www.open-english.cz
Využíváme kombinaci starých osvědčených metod a nových technologií.
Navíc – angličtina je u nás zábava! Otevřete budoucnost sobě a svým
dětem! Opět jako loni svým kurzovným přispíváte na studium indické
holčičky. Dětské kurzy od září – poslední volná místa! 15. 9. začínáme!
0–3 roky: PO 16.30–17.15. 4–5 let: PO 17.30–18.15. 4–5 let: ST
17.00–17.45. 5–6 let: ST 18.00–18.45. 6–7 let: ÚT 17.30–18.15 Cena
2970 Kč na celé pololetí (18 hod), pro nové účastníky akce materiály
zdarma! Novinka: Rodiče, dostanete u nás zdarma kávu nebo čaj, když
čekáte na své děti! PLÁNUJEME: Nové CD s výukovými písničkami.
Děti se můžou těšit opět na myšku Millie. Navíc pro vás otevíráme
nové centrum – Open Mind and Happy Soul, kde si budete moci odpočinout a načerpat energii. Sledujte nás na FB a nebo na
http://www.nakopni.me/projekty/podnikani/open-mind-and-happysoul. PRO DOSPĚLÉ: vytvoříme individuální plán. Kontakt: Mgr. Martina
Vokurková Chocová. Tel: 603 118 870. Facebook – Open English Beroun.
Powerjóga s Markétou
Každé pondělí od 19 h v tělocvičně ZŠ Jungmannova. Podložky s sebou.
Začínáme 8. 9.
RC Slunečnice, www.rcslunecnice.cz
Bezručova 928, tel.: 603 141 700, 311 510 541, info@rcslunecnice.cz
Aktuální nabídka všech kurzů pro děti a dospělé na webu! Zápis probíhá
prostřednictvím rezervačního systému webooker. Díky němu si můžete
nahrazovat všechny zameškané lekce. Bezplatné ukázkové hodiny
(není třeba se na ně objednávat) od 1. 9. do 5. 9. ve stejném čase
a místě jako vypsané kurzy. Son-Rise program v praxi – Pátek 3. října
od 16.00 hodin – Přednáška rodičů šestiletého chlapce s autismem
o jejich zkušenostech s metodou Son-Rise, kterou provozují již více
než tři roky. Jedná se o program domácího vzdělávání dětí i dospělých
s autismem. Základem metody je akceptující přístup k dítěti a předpoklad, že láska a hluboký respekt k člověku je nejdůležitějším faktorem
ovlivňujícím motivaci dítěte k učení. Vstupné 100 Kč za osobu. Slaďování rodinného a pracovního života – Čtvrtek 25. září od 16.00 do
18.00 hodin – Seminář přináší doporučení jak sladit rodinný život
s pracovní kariérou a co pomůže na cestě k vyrovnanému aktivnímu
rodičovství. Program se vždy přizpůsobuje specifickým potřebám
účastníků, podle toho, v jaké životní situaci jsou. Seminář vede Soňa
Tomková – vystudovaná psycholožka a etoložka, která se aktivnímu
rodičovství věnuje více jak 10 let. Vstup 100 Kč.
Samaya, Alternativní centrum pro setkávání, www.samaya.cz
Nově nás naleznete v nových prostorách v Hornohradební ulici, zhruba
uprostřed ulice v prvním patře, číslo dveří 1. Kontakty: Michaela Levíčková: 605 583 469, Jana Vlková: 777 079 118 (Potkávání o.s.). Pravidelné kurzy: Jóga pro juniory Pondělí 14.30–15.30, Jóga pro ženy
plných tvarů Pondělí 18.00–19.30, Jóga pro zralé ženy (aktivní seniorky)
Středa 8.30–10.00, Jóga pro ženy v nejlepších letech Středa
18.00–19.30, Jóga pro ostatní skvělé ženy Čtvrtek 19.00–20.30, Kundalini jóga Pondělí 19.45–20.45, Angličtina s Patchem pro předškoláčky
Úterý 16.15–17.00, Angličtina pro prvňáčky a druháčky Úterý
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17.15–18.00, Angličtina pro třeťáky Čtvrtek 16.45–18.30, Angličtina
pro čtvrťáky až sedmáky (2 kurzy) Středa 13.45–17.30, IT kroužek
pro děti Pátek 16.30–18.30, Maminky zpět do práce Úterý a Čtvrtek
8.30–10.00 ZDARMA, Kroky k zaměstnání pro ženy 50+ Úterý a Čtvrtek
10.30–12.00 ZDARMA.
Studio klasické jógy, www.joginka.cz
Plzeňská 1730, Beroun, tel.: 607 578 291.
Cvičení jógy od září 2014 v termínech každé úterý od 18. hod (první
hodina 2. 9. 2014), každou středu od 17.30 hod (první hodina 3. 9.
2014), každý čtvrtek od 17. a 19. hod (první hodina 4. 9. 2014). Cena
kurzu: 2000 Kč (tj. 12 cvičebních hodin). Délka cvičební hodiny je 90
minut. Podložky a cvičební pomůcky jsou k dispozici. Kapacita je omezena na 8 osob na kurz.
Studio Kytka, www.kytkama.cz
Máme poslední volná místa ve Školičce Kytičce, nově má tematické
dny (keramický, environmentální, s angličtinou, projektový a plavací)
i třída Miniškoličky. Školička Kytička je zapsána v síti škol MŠMT, což
garantuje maximální úroveň vzdělávání. Začíná kurz Hrátky s nemluvňátky 9–12/14 pro děti od 9 měs. do 1,5 roku cvičení, hraní, hudebnění
ve čt v 10.40 hod, kurz lze kombinovat s aqua-aerobikem pro maminky
s hlídáním dětí ve čt od 9.35 hod. Je možné objednat i jednotlivá
setkání, máme poslední volná místa. Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně. Začínají kurzy plavání dětí 9–12/14
od 6 měs – 6 let i plavání v Akádě pro děti 4–7 let, zapisujeme na
poslední volná místa. Rodinná plavání probíhají ve st, pá a so od 13,
14, 15 a 16 h. Aqua-aerobik v po s Ivou od 17.45 a 18.30 a 19.15, ve
st s Terezou od 18 a 18.45 a 19.30, ve čt s Pavlou od 18 a 18.45 a v pá
s Monikou a Markétou od 18 a 18.45. Cvičení v bazénu pro těhotné
s porodní asistentkou ve čt 19.30, služby porodní asistentky.
Strollering – kočárkování, www.strollering.cz/barbora-trhlikova
Cvičení pro maminky s dětmi kočárkového věku. Pokud byste rády
zapracovaly na své fyzičce, ale nemáte kam nebo nechcete odložit své
drobečky, pak se k nám připojte a proměňte své procházky s kočárkem
ve cvičení. Strollering je tak trochu jiná procházka. Čeká vás dynamická
sportovní chůze s kardiocviky a posilováním. Aktuální informace včetně
rozvrhu najdete na webových stránkách a na facebooku/StrolleringBeroun. Kontakt: barbora.trhlikova@strollering.cz
Taneční kurzy pro středoškoláky pro rok 2014
Adresa: U sokolovny 510/1, 266 01 Beroun-Město. PRVNÍ TANEČNÍ
LEKCE PROBĚHNE PODLE AVIZOVANÉHO HARMONOGRAMU V PÁTEK
5. září 2014. OD 19.00. Závěrečný Věneček proběhne 5. prosince 2014.
Veškeré podrobnější informace naleznete na www.tanecberoun.cz.
TJ Kraso Beroun
Školička bruslení pro děti od 3 let probíhá na zimním stadionu v Berouně.
Více Šárka Seidlová, tel.: 606 907 003, e-mail: sarka.seidlova@email.cz,
Renata Veselá, tel.: 606 132 153, e-mail: re.vesela@seznam.cz.
TJ Lokomotiva Beroun o. s., www.lokomotivaberoun.cz
Úplná verze náborového letáku na www.lokomotivaberoun.cz a na
facebooku – další info recepce Sportcentrum tel.: 311 626 950,
e-mail-recepce@lokomotivaberoun.cz
Od září návrat k pravidelné otevírací době: pondělí–pátek 8.00–22.00
hod., sobota a neděle 8.00–20.00 hod.
YOGAWAY – centrum pro harmonii těla i duše, www.yogaway.cz
Na Parkáně 367/14, Beroun. Od 1. do 5. září 2014. První týden v září
můžete navštívit naše lekce ZDARMA (hatha jóga, aštanga jóga, dětská
jóga, jóga pro těhotné, jóga pro zdraví a vitalitu, power jóga, jemná
jóga, ranní jóga, taiji, taiji s vějířem, pilates, zpívání, atd.). Více informací
naleznete na našich stránkách www.yogaway.cz v sekci Aktuality.
Zumba a Zumba pro děti
Zumba fitness každé úterý a pátek od 18 hod. v tělocvičně 3. ZŠ na
Wagnerově nám. Vhodné pro nováčky i pokročilé. Zumba pro děti každý
pátek od 17 hod. v tělocvičně 3. ZŠ na Wagnerově nám. Oblíbený zábavný taneční program pro děti od 5 do 11 let. Kontakt: Tereza Jordáková,
www.b-fitsterezou.cz, e-mail: tereza@b-fitsterezou.cz, tel.: 777 012 285.
Zumba s Eliškou
Certifikovaná instruktorka Eliška Krejbichová zve všechny příznivce
Zumby na svoje hodiny do Chyňavy, Drahelčic, Srbska a Hudlic. Hodiny
v Hudlicích a v Srbsku jsou kombinované (Zumba + posilování). Více
informací na: www.berounska-zumba.cz, tel.: 605 426 661, e-mail:
eliska.krejbichova@seznam.cz.
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Výstavu zahájí dánský velvyslanec
Z

a účasti velvyslance Dánského
království Christiana Hoppeho
bude v Berouně zahájena výstava
nazvaná Královna Dagmar, česká
princezna. Vernisáž výstavy, která
pojednává o české princezně Markétě Drahomíře Přemyslovně, která
byla ve svých 15 letech provdána za
dánského krále Valdemara Vítězného a na dánský trůn usedla jako
královna Dagmar, se uskuteční
8. září v 17.00.
V roce 2012 uplynulo 800 let
od její předčasné smrti. České velvyslanectví v Kodani k tomuto výročí připravilo putovní výstavu,
kterou tvoří 20 panelů, jejichž texty

Otevřeno
Po–Pá 9–12; 13–17
So 9–12
Během EHD 13. a 14. 9.
otevřeno 9–12;13–17
o Přemyslovcích, Valdemarovcích,
o historických faktech i legendách
napsali čeští a dánští historikové.
Výstava zahájila své putování po
dánských muzeích a knihovnách
v nejstarším dánském městě Ribe,
kde Dagmar nejen žila, ale také
zemřela.
„Výstavu jsem viděla loni v Třeboni. Protože je Beroun s Přemyslovci spojen a navíc je výstava

koncipována tak, že přesně sedne
do prostoru naší komorní galerie
v Holandském domě, poprosila jsem
bývalého českého velvyslance v Dánsku, který výstavu zahajoval, zda by
bylo možné si ji do Berouna zapůjčit,“ popsala, jak se výstava dostala
až do Berouna, Alena Šustrová
z MKC Beroun. „Jsem velmi ráda, že
dánská strana bere celou věc „za
svou“, dokonce tak, že pan velvyslanec se vernisáže osobně zúčastní.
Zahájení se ujme někdejší český velvyslanec v Dánsku Zdeněk Lyčka,
který je dobrou duší celého tohoto
putování,“ dodala Šustrová s tím,
že výstava potrvá do 30. září. n

Na varhany zahraje slovinská umělkyně Vydejte se krajinou Erbenových balad

V

arhanní koncert
Veroniky Kohoutové se v rámci
Roku české hudby,
který ﬁnančně podpořilo Ministerstvo
kultury ČR, uskuteční 20. září v berounském kostele
sv. Jakuba. Koncert známé slovinské
varhanice Veroniky Kohoutové pořádá Městské kulturní centrum Beroun
ve spolupráci se Seydlovým sdružením od 16 hodin.
Veronika Kohoutová se narodila
v Lublani, hlavním městě Slovinska.
Do Čech se dostala náhodou. „Před
patnácti lety měl v lublaňské kate-

drále varhanní koncert Pavel Kohout,
přišla jsem si ho poslechnout, seznámili jsme se a pak jsem ho i s jeho
rodinou provedla po našich krásných
Julských Alpách. Po roční známosti
aspolečných studiích vAmsterdamu
jsme se vzali a já se přestěhovala do
Čech,“ rekapituluje Kohoutová, která
vystudovala Akademii hudby na Univerzitě v Lublani. Zde se nejprve věnovala studiu hudební pedagogiky
aorok později pak nastoupila ke studiu hry na varhany, které ukončila
s vyznamenáním v roce 2002. V České
republice trvale žije od roku 2002,
kde se věnuje pedagogické akoncertní činnosti. n

S

pisovatel Otomar Dvořák představí autorské pásmo věnované
tajemství Erbenovy tvorby. Beseda
se v rámci cyklu Setkání s autory,
které máte rádi, uskuteční
v knihovně ve středu 17. září od
17.30. Balady Vodník, Zlatý kolovrat či Polednice zná snad každý.
Již se ale pozapomnělo na množství
dětských říkadel, her a písniček,
které se v minulých dobách tradovaly na Berounsku a Hořovicku.
Právě z těchto oblastí shromáždil
a vydal Karel Jaromír Erben sbírku
Prostonárodních písní a říkadel,
od jejichž prvního vydání uplyne
příští rok sto sedmdesát let. Připo-

Akademie přiblíží architekturu a církve
V

íce než šest desítek posluchačů
prvního ročníku Berounské akademie se ve čtvrtek 4. září opět vrátí
do „školních lavic“. V zasedací síni
berounské radnice je přivítá spolu
s představiteli města opět historik
a ﬁlosof Vlastimil Dudák, který si
připravil přednášku na téma – Krajina – člověk – architektura. Beseda

začíná v17.30 abude zakončena prohlídkou významných prostor radnice
svýkladem osochaři V.Amortovi. Ten
vtiskl interiéru i exteriéru radnice
před sto deseti lety nezaměnitelnou
podobu. Téma architektury zazní ještě dvakrát. Vkrásné karlické rotundě
se uskuteční přednáška Architektura
– světlo –zvuk. Závěrečná lekce bude

K nejzajímavějším lekcím prvního ročníku Berounské akademie patřily
výjezdní přednášky se světoznámým geologem a oceánografem Zdeňkem
Kukalem.
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patřit významnému architektovi,
Ing. arch. Vítu Polákovi, který představí unikátní anetradiční materiály
použité v moderní architektuře
v rámci Berounska a Středočeského
kraje. Jako bonus budou mít zájemci
možnost využít například nabídku
z Fakulty architektury ČVUT v Praze,
k návštěvě výroční výstavy vítězných
prací absolventů za rok 2014, či procházky vybranou historickou částí
Prahy sPhDr.V.Dudákem. Další blok
tří lekcí bude zaměřen na dnes tak
ožehavé téma potravin a jejich kvality, přednášky proběhnou ve spolupráci s experty redakce odborného časopisu DTest. Závěrečné jarní
a letní přednášky se ponesou
v duchu poznávání liturgie církví.
Nejprve římsko-katolické, dále církve
pravoslavné a závěrem upříležitosti
významného výročí 600 let od upálení Mistra Jana Husa i setkání s
Tomášem Buttou, patriarchou církve
Československé husitské. Marie
Holečková n

menou je žáci ZŠ v Králově Dvoře.
V dramatizaci Otomara Dvořáka
představí ty nejhezčí z nich, doplněné o vyprávění a fotograﬁe z rodiště
Erbena – Miletína – spoluautorky
Marie Holečkové. Součástí besedy
bude i autogramiáda knihy Tajemnou krajinou Erbenových balad.
Akce se koná za ﬁnanční podpory
města Beroun. n

Senioři uslyší
slavné melodie
Slavné kuplety z pera Karla
Hašlera i známé operetní melodie si budou moci poslechnout
a případně i zazpívat dříve narození během již tradičního Koncertu pro seniory. Již pošesté jej
zdarma pořádá město Beroun
29. září od 18.00 v sále České
pojišťovny. „Převážnou část
vstupenek obdrží zájemci prostřednictvím členských organizací, které v Berouně pro naše
seniory fungují. Zbylá část vstupenek bude k dispozici v Městském informačním centru na
Husově náměstí,“ uvedl místostarosta Patrik Brodan.
Během podvečera zaznějí
známé písně jako je Po starých
zámeckých schodech, Tulák,
Strahováček, Indiánská píseň
lásky, Blondýnky sladké, Hubičkový duet a řada dalších slavných melodií. Účinkují Ivana
Veberová, sólistka opery plzeňského divadla J. K. Tyla, Lubomír
Havlák, sólista Státní opery
a Národního divadla v Praze.
Klavírní doprovod zajistí Irena
Havláková.
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Jubilea
n Kulaté sedmdesáté narozeniny
v září oslaví dvě členky Klubu důchodců Beroun paní Helena Kosová a Marie
Štádlerová. Oběma přeje klub spokojenost a hlavně zdraví. Za redakci
zpravodaje se přidáváme i my.
n Dodatečně gratulujeme ke 102.
narozeninám Marii Havlíčkové z Berouna. Vše nej přeje celá rodina.
n Manželé Věra a Karel Křesťanovi
z Berouna oslavili v srpnu krásné
60. výročí sňatku – diamantovou
svatbu. Do dalších let společného
života jim přejeme pevné zdraví.
Pokud i vy chcete otisknout gratulaci k jubileu, zašlete nám podklady
s měsíčním předstihem na e-mail:
evidence2@muberoun.cz nebo
tm@muberoun.cz

Zachrání se Školní poradna z městského rozpočtu?

D

osud Školní poradenské pracoviště pro základní a mateřské
školy města Berouna fungovalo na
2. ZŠ a MŠ v Preislerově ulici. Bylo
ﬁnancováno zevropských prostředků
anabízelo své služby od počátku roku
2012 zcela „bezbariérově“, tedy přímým kontaktem rodičů nebo učitelů
vkrátkých objednacích lhůtách podle
naléhavosti situace. Jako velmi vhodný tandem se ukázalo spojení profesí
psycholog a speciální pedagog.
Výhodou byla místní dostupnost
pracoviště. Zájem vzbudila především dlouhodobá odborná podpora
žáků svýchovnými potížemi asporuchami učení, individuální a skupi-

nová terapie zaměřená na rozvoj
sociálních dovedností formou sdílení
aktuálních emocí a prožitků, práce
s třídními kolektivy aformování vztahů ve třídě. Dětem, kterým se nedostává potřebná péče v rodině, se
nabízela docházka do odpoledních
herních skupin, kde si mohly vyzkoušet zážitek spolupráce ve skupině,
přijetí vrstevníky iradost ze zajímavě
a aktivně stráveného času.
Projekt ale k 31. 8. 2014 končí.
Přestože projekt vznikal na zelené
louce, podařilo se nashromáždit
mnoho poznatků o potřebách klientů, jejich rodičů i o poptávce škol po
těchto službách, vytvořit potřebné

Zubní pohotovost
n 6. + 7. 9.
MUDr. Holmanová Jarmila,
Hořovice, Komenského 49,
tel.: 311 516 660
n 13. + 14. 9.
MUDr. Karel Zdeněk,
Beroun, Medicentrum,
tel.: 311 746 414
n 20. + 21. 9.
MUDr. Kaiser Zdeněk,
Hořovice, K Nemocnici 1106,
tel.: 311 542 346
n 27. + 28. 9.
MUDr. Holman Josef,
Hořovice, Komenského 49,
tel.: 311 516 660
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin

Krátce
n Dětský domov a Mateřská škola
speciální, která sídlí v berounské ulici
Mládeže, zaslala poděkování městu
Beroun za ﬁnanční podporu. Díky
ﬁnanční částce 8500 korun mohlo
zařízení zakoupit speciální materiál
pro zdravotně postižené děti, který
využijí pro výrobu speciálních pomůcek pro děti se smyslovým postižením a s narušenými komunikačními
schopnostmi.
n Organizace Amelie se dlouhodobě
věnuje problematice života s onkologickou diagnózou. Ve svém projektu Návrat do zaměstnání po
onkologické nemoci zprostředkovává zaměstnání a dlouhodobou podporu všem, kdo prošli onkologickou
léčbou, pobírají invalidní důchod,
současně žijí ve Středočeském kraji
a jsou v produktivním věku. Všechny
služby v rámci tohoto projektu jsou
poskytovány zdarma. Účastníci
budou po dobu pěti měsíců docházet každý týden na dvě až tři pracovní
setkání, která probíhají nejčastěji
v dopoledních hodinách především
v Praze a částečně v Příbrami. Další
kolo bude zahájeno v říjnu 2014.
Více informací naleznete na:
www.amelie-os.cz/cz/zamestnavani.
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know-how. Díky spolupráci místostarosty Ivana Kůse aředitele domovské školy projektu Pavla Herolda, ale
i školské komise a ředitelů berounských škol se hledá cesta, jak zajistit
ﬁnancování zprostředků městského
rozpočtu. Na počátku září bude Rada
města Beroun projednávat návrh
místostarosty Kůse na pokračování
této služby. Pokud bude stanovisko
městských radních kladné, bude věc
postoupena k projednání městskému zastupitelstvu.
Pomoc znevýhodněným, ohroženým nebo jinak oslabeným
dětem je jedním z nejzávažnějších
úkolů pro všechny, kdo můžeme
něco udělat. Bohumila Vokáčová,
psycholog n

Senioři putovali do
korun stromů

I

n Ke stým narozeninám poblahopřál paní Heleně Jungmannové
z Berouna místostarosta Ivan Kůs.
Foto: S. Filipová

Starostka opět přivítá nové občánky

D

va obřady Vítání občánků se po
prázdninách uskuteční v obřadní síni berounské radnice. V září se
slavnost koná v úterý 9. 9. adalší
zájemci se mohou hlásit již i na říjnový termín 7. 10. Vítání nejmenších
obyvatel města se opět ujme starostka Šárka Endrlová, která ceremoniálu dala novou rodinnější
podobu. „Vítání občánků bývá pro
nové rodiny velmi mimořádnou
událostí a i pro mě osobně je to akce
velmi příjemná, milá a zároveň slavnostní. Lidé k nám přicházejí s čistou radostí a mým přáním je, aby

věděli, že nám na nich a jejich
miminkách záleží,“ uvedla berounská starostka Šárka Endrlová.
Vítání se koná v menších skupinách. Rodiče na památku dostávají pro své potomky pamětní minci
a knihu. Mohou si také objednat
fotografování v kolébce. Nechybí
ani krátké vystoupení dětí z berounské mateřinky.
Rodiče, kteří se chtějí zúčastnit
dalšího Vítání občánků, se mohou hlásit na telefon 311 654 151 či 152.
E-mail: evidence2@muberoun.cz
nebo evidence@muberoun.cz n

Setkání pracovních skupin
Organizátoři plánování sociálních služeb v Berouně pořádají
v září setkání, na které zvou všechny, které zajímá téma sociálních
služeb, jejich financování a plány
do budoucna. Setkání proběhne
v Klubu důchodců Beroun,
U Kasáren 813 (1. patro nad měst-

skou knihovnou) v těchto termínech:
23. září od 14.00 – Rodiny s dětmi, děti, mládež. Ohrožení sociálním vyloučením
30. září od 14.00 – Senioři. Osoby
se zdravotním postižením
n

přes prázdniny, kdy byl Klub
důchodců Beroun několik týdnů
uzavřen, měli jeho členové nabitý
program. Podnikli několik výletů,
koncem srpna se vydali i na zájezd
na Lipno, aby si prošli Stezku korunami stromů. Zamířili také do Prahy,
kde se zúčastnili natáčení zábavného
pořadu Sejdeme se na Cibulce.
Na začátku srpna zasáhla všechny členy klubu smutná zpráva: 1. 8.
totiž zemřela dlouholetá členka,
aktivní pracovnice výboru berounského klubu důchodců Jiřina Benedyktová. Svou duševní svěžestí ipřes
pokročilý věk byla všem velkým vzorem. Byla velmi oblíbená. „Budeme
na Jiřinku všichni dlouho vzpomínat,“ vzkazuje za výbor Bohuslava
Kolowratová. n

Jak na nekalé
praktiky prodejců

S

tále více se na Českou obchodní
inspekci (ČOI) obracejí zejména
senioři, kteří na nátlak podomních
prodejců či na prodejních akcích uzavírají pro ně nevýhodné spotřebitelské úvěry, či nakupují nepotřebné
produkty. Město Beroun proto rozhodlo ve spolupráci s ČOI připravuje
pro seniory besedu na toto téma.
Senioři se dozvědí o nekalých praktikách prodejců, na co si dát při jednání s nimi pozor, aby se vyhnuli
pozdějším komplikovaným reklamacím či možným dluhům. Beseda se
uskuteční ve čtvrtek 2. října od 14.00
v Domově penzionu pro důchodce
Beroun, Na Parkáně 111. Kromě rad
od již inspektorů se účastníci dozví
také informace o bezpečném pohybu
v silničním provozu od zástupce
BESIP Teamu. Akce je zdarma. n
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Žáci mohou díky stipendiu trénovat
D

vě dívky a tři chlapci budou
moci díky sportovnímu stipendiu od města navštěvovat hokejbalový, fotbalový a basketbalový oddíl.
Rada města schválila ﬁnanční podporu sportovních aktivit pro 5 dětí,
jejichž rodiče si podali žádost
o sportovní stipendium města. Jedinou podmínkou přitom byla ﬁnanční spoluúčast zákonných zástupců
dětí na členských příspěvcích ve
sportovních klubech, a to ve výši
10% za kalendářní rok. „Děti si
mohly vybrat, zda mají zájem o fotbal, basketbal nebo hokejbal.
Finanční spoluúčast jejich rodičů
činí od 200 korun za hokejbal až po

480 korun za fotbal za celý kalendářní rok. Zbylých 90% členských
příspěvků hradí město,“ uvedl
místostarosta Patrik Brodan. Cílem
projektu je podle něj to, aby i děti
z nízkopříjmových rodin měly šanci
prosadit se ve sportu, který je baví,
a předešlo se tak možnému rizikovému trávení jejich volného času.
Sportovní kluby vyšly myšlence
vstříc. Samy navrhly některé děti
ze svých přípravek, u kterých jsou
obavy, že z ﬁnančních důvodů
nebudou moci ve svém oblíbeném
sportu pokračovat. Další děti doporučili učitelé nebo pracovníci oddělení péče o děti MěÚ Beroun.

Rodiče, kteří mají o sportovní
stipendium zájem, se mohou
hlásit buď prostřednictvím školy, do které dítě dochází, nebo
si podat žádost na odboru
sociálních věcí, zdravotnictví
a školství, Pod Kaplankou 21.
Žádost o sportovní stipendium
je také k dispozici na webových
stránkách města, v záložce Příspěvky a dotace.

V současné době se projednává
možnost rozšířit v roce 2015 nabídku sportů a atletiku.
n

Obětem trestných činů pomáhají zdarma
Probační a mediační služba
v Berouně nabízí bezplatnou
pomoc obětem trestných činů.
Loni v létě vstoupil v platnost
zákon o obětech trestných činů.
Řeší práva obětí trestných činů,
včetně práva na poskytnutí peněžité pomoci ze strany státu (tzv.
odškodnění) a vztahy mezi státem
a subjekty, které poskytují služby
obětem trestných činů. Zákon

upravuje právo oběti na poskytnutí odborné pomoci, právo na
informace aj. Odbornou pomoc,
kterou se rozumí především psychologické a sociální poradenství
a poskytování některých právních
informací, poskytuje v našem
regionu Probační a mediační
služba ČR se střediskem přímo
v Berouně. Tato služba je pro oběti trestných činů zdarma. Lidé,

kteří se stali obětí trestného činu
a tuto pomoc potřebují, se mohou
objednávat ke konzultaci telefonicky na telefonních číslech
311 630 160, 311 630 165,
734 362 955 a 731 692 750 ve
všední dny v době od 8.00 do
16.00 hodin, v pátek do 14.30
hodin. Bližší informace o PMS ČR
naleznete na webových stránkách
www.pmscr.cz . n

Suchý s Molavcovou zazpívají pro Afriku
Ú

častí na jedinečném koncertu
pod širým nebem mohou
Berouňáci i přespolní přispět na
projekt výstavby nemocnice
v africké Ugandě. Benefiční večer
nazvaný Beroun pro Ugandu pořádaný neziskovou organizací
Muzungu for Uganda ve spolupráci s Městským kulturním centrem
Beroun se uskuteční v neděli
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Kontakt
www.muzunguforuganda.com
www.facebook.com/muzunguforuganda.

21. 9. od 19.00 v 19.00 v Letním
kině Beroun.
Hlavními hvězdami akce
budou pan Jiří Suchý a paní Jitka
Molavcová, kteří zazpívají hity

divadla Semafor. Jako další hosté
vystoupí bavička a hudebnice Iva
Pazderková, pražská poproková
kapela Robert Hlavatý & Band,
úspěšný účastník talentové soutěže
X Factor Lukáš Grüner, berounská
hardrocková kapela Tak Akorát,
začínající umělkyně absolventky
JAMU Barbora Chrenková a Vendula Příhodová a další. Karolina
Gudasová zazpívá premiérově svůj
nový singl. Těšit se můžete také na
taneční vystoupení skupiny R.A.K.
Pro diváky je připravená tombola s atraktivními cenami jako
jsou například digitální fotoaparáty, lístky do několika pražských
divadel nebo skleněné výrobky
společnosti Rückl Crystal.
V průběhu večera organizátoři
představí svůj projekt stavby
nemocnice v Ugandě a promítnou
krátký film o stavbě první české
nemocnice v této africké zemi,
jejímž organizátorem byla Arcidiecézní charita Praha.
Výtěžek z celé akce bude věnován na veřejnou sbírku, kterou
Muzungu for Uganda pořádá. Lístky
zakoupíte v Infocentru Beroun. n

Krátce z kina
n Zlevněné ﬁlmy pro seniory.
Ušetřit peníze a přitom zhlédnout zajímavé ﬁlmy mohou dříve narození obyvatelé Berouna
v září hned třikrát. Městské kino
uvede zlevněná představení pro
důchodce vždy ve čtvrtek od
15.30. Dne 11. 9. je to ﬁlmový
debut talentovaného režiséra
Tomáše Pavlíčka Parádně pokecal. O týden později 18. 9. kino
uvede americký ﬁlm Chlapectví.
Poslední čtvrtek v září 25. 9.
můžete vidět ﬁlm Láska na kari
s Helen Mirren v hlavní roli.
n V kině zaznějí Dvořákovy árie.
Poslechnout si nesmrtelnou árii
Dvořákovy Rusalky Měsíčku na
nebi hlubokém společně s publikem v newyorské Metropolitní
opeře, můžete v berounském
kině v pátek 19. září. Od 19.00
kino uvede záznam této světoznámé opery z Metropolitní opery. Renée Fleming se představí
v jedné ze svých stěžejních rolí.
Po boku královny americké operní scény vystoupí polský tenorista Piotr Beczała v roli Prince.
Mezzosopranistka s českými
předky Dolora Zajicková propůjčí svůj hlas postavě Ježibaby.
Orchestr povede sedmatřicetiletý kanadský dirigent Yannick
Nézet-Séguin, který Rusalku
nastudoval už v Covent Garden
v Londýně. Vstupné na představení, které zahrnuje i malé
občerstvení, je 350 korun. Společenský oděv je vítán.

Klub zdraví zve na
podzimní besedy

P

o prázdninové pauze začíná
znovu fungovat Klub zdraví
a dobré pohody na Závodí. Pro
podzimní měsíce připravila
MUDr. Jana Krynská několik zajímavých témat. „Cílem je zapojení
všech účastníků a motivace ke
zdravému životnímu stylu, případně sdílení zkušeností z této oblasti.
Nejde jen o teorii, ale zejména užití
v praxi,“ vysvětluje MUDr. Krynská. Besedy se konají každé 3. úterý v měsíci od 18.00 do 19.00
v Klubovně v Tylově ulici 273/8 na
Závodí. Vstup je volný.
16. 9. Deﬁnice zdraví podle WHO,
prevence a léčba nemocí
těla
21. 10. Prevence a léčba duševních
poruch, podpora mentálních funkcí, nezdolnost
18. 11. Zdravá spiritualita versus
závislost a sektářství
16. 12. Zdravé vztahy osobní,
rodinné i ve společnosti
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O hlasy Berouňáků se uchází devět stran
D

evět stran a celkem 189 kandidátů se bude v říjnových volbách ucházet o hlasy berounských
voličů. Je to o dvě strany více než
při komunálních volbách v roce
2010. Mezi tradičními uskupeními
je i několik nováčků.
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V tomto vydání jsme dali možnost všem zaregistrovaným uskupením prezentovat své názory,
postoje, kandidáty aj. Každé uskupení získalo půlku strany. Do obsahu stran jsme nezasahovali
a otiskujeme prezentaci tak, jak ji

strany zaslaly. „Touto bezplatnou
prezentací chceme občanům přinést ucelený přehled kandidujících
uskupení, aby nebyli závislí jen na
dílčích kampaních,“ vysvětlila
berounská starostka Šárka Endrlová.

Protože čísla byla pro jednotlivé
strany vylosována až po uzávěrce
tohoto vydání, volební strany jsou
na následujících listech řazeny
v abecedním pořadí podle oﬁciálního názvu.
Volby do zastupitelstev obcí se
budou konat v pátek 10. října
v době od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 12. října v době od
8.00 hodin do 14.00 hodin.
V Berouně lidé volí 21 zastupitelů.
Až zvolení zastupitelé pak volí nového starostu města, místostarosty
a sedmičlennou radu.
Volby do zastupitelstev patří
k těm, které voliči považují za nejdůležitější a proto mívají větší volební
účast než například volby senátní či
krajské. Lidé v nich mají možnost
vybírat kandidáty, kteří budou rozhodovat o dění bezprostředně ve
městě, kde žijí. Vmístní politice mají
občané také mnohem jednodušší
přístup k voleným zastupitelům,
jejichž činnost mohou lépe sledovat.
Hlasovací lístky budou distribuovány voličům nejpozději 3 dny
přede dnem voleb. V Berouně bude
hlasování probíhat ve stejném počtu
volebních okrsků jako v předchozích
volbách, tedy v devatenácti. n
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Na rozbahněné trati padali i ostřílení jezdci
V

íce než tři stovky závodníků změřily své síly na dalším ze závodů
MTB 24 hodinovek, který se poslední
červencový víkend jel v Berouně.
Město Beroun reprezentovaly dva
týmy, a v nich místostarosta Patrik

Brodan, vedoucí stavebního úřadu
Martin Pech, Jan Marek z odboru
životního prostředí a Roman Úšela
z Městské policie Beroun.
Horké letní počasí přes den
a přívalový déšť, který přišel asi dvě
hodiny před půlnocí, udělaly ze
závodu jak pro jednotlivce, dvojice,
tak i čtyřčlenné týmy opravdovou
zkoušku ohněm. Kombinace tmy,
klouzající mokré a rozbahněné trati
prověřila nejen všechny závodníky,
ale i jejich stroje. Vítězem byl proto
každý, komu se v tomto počasí
podařilo závod v pořádku dokončit.

I přes nepříznivé počasí si většina závodníků pochvalovala perfektně připravenou trať a hlavně
úsek singltreků zvaný můstky, jenž
berounský okruh odlišuje od těch
ostatních.
Jako na každém dvaceti čtyřhodinovém závodě rozhoduje především noc a ráno. Proto ten, kdo
vydržel vnoci kroužit po rozbahněné
trati adokázal zvládat své kolo vklouzajících sjezdech, získával náskok
nad závodníky, které únava anevlídné počasí zahnalo do jejich provizorních bivaků. Na Berounské MTB 24
hodinovce startovalo iněkolik borců

Hokejoví Medvědi finišují s přípravou na sezonu

V

šechna družstva hokejového
klubu HC Berounští Medvědi se
začínají pilně připravovat na příští
sezonu, která odstartuje tradičně
v září. V týdnu od 11. 8. pořádalo
vedení hokejového klubu v čele se
šéftrenérem mládeže Petrem Třineckým druhý ročník hokejového
tábora. Během celého týdne se
desítkám dětí věnovali po celý den
profesionální trenéři a účastníci
intenzivně trénovali jak na ploše
zimního stadionu, tak třeba na hřišti v Hlinkách a v okolí stadionu.
Všechny mládežnické týmy
navíc zakončily letní suchou pří-

pravu a pomalu se chystají na led.
Na něj nejprve přišli dorostenci,
pak žáci a nakonec nejmenší členové. „Opět jsme přihlásili do soutěží všechna družstva od přípravky
po mladší dorost, zároveň jsme se
dohodli s novým partnerem na
tom, že se v Berouně bude i nadále
hrát druhá nejvyšší soutěž juniorů,“ řekl předseda výboru hokejového klubu Viktor Burkert.
Otazníky dlouho visely nad hlavním družstvem mužů. V létě probíhala celá řada jednání se
zájemci o provoz druholigové
licence. Vedení občanského sdru-

Poplavou na počest zakladatele oddílu

P

ět let letos uplyne od smrti sportovní ikony a „otce“ plavání
v Berouně Slavoše Sobotky (na snímku vpravo s J. Lauferem). Právě na
jeho počest pořádá TJ Lokomotiva
Beroun vždy v září Memoriál pro
všechny plavce, veterány berounského plavání. Letos se uskuteční
20. září tradičně v berounském aquaparku. Plavci si mohou zaplavat
50 m volným způsobem ve vloženém
závodě veteránů. Rozplavání začíná
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ve 14.00, závod veteránů je ve 14.45.
Přihlášky odevzdávejte Simoně
Pokorné (tel.: 602 863 429. Všichni
přihlášení plavci si ručí za svoji zdravotní a technickou způsobilost.
Právě on v roce 1956 založil
v Berouně plavecký oddíl. Ačkoliv
dlouhé roky museli berounští plavci
trénovat v nevyhovujících podmínkách, vychoval Slavoš Sobotka řadu
kvalitních plavců, kteří přivezli mnoho výborných umístění amedailí. n

žení se dohodlo s novým subjektem na tom, že tuto soutěž
v Berouně zaštítí a ve druhé polovině srpna se základ nového týmu
pro druhou ligu objevil na ledě.
„Nové vedení týmu mužů mě informovalo, že potřebuje ještě pár dní
na dořešení některých záležitostí,“ zdůvodňuje dlouho nepřehlednou situaci Viktor Burkert.
Druholigový celek HC Berounští
Medvědi by měl první utkání
v nové sezoně odehrát 17. 9.
v Sokolově, doma se Medvědi
představí poprvé v sobotu 20. 9.
proti Jindřichovu Hradci. n

Berounští plavci
mají 11 Mistrů ČR
Jedinečné výsledky, kterými se
nemůže pochlubit žádný jiný oddíl
v okrese Beroun, předvedli v první
polovině roku členové plaveckého
oddílu Lokomotivy Beroun. Dosáhli
skvělých úspěchů nejen na úrovni
krajské, ale i republikové a v nejednom případě i mezinárodní. Bojovali na třech desítkách závodů,
mimo jiné i v zahraničí: v Linzi, Berlíně, Popradu či Bratislavě.
Díky Tomáši Ludvíkovi, Dušanu
Mikovi a Marku Štulíkovi se letos
podařilo vyplavat členství v České
juniorské reprezentaci, pro Beroun
historicky rekordní počet, aže si plavecký Beroun připsal za první půlrok
11 titulů Mistra ČR. Berounští plavci
si tak mohou plným právem
odškrtnout další vskutku veleúspěšnou sezonu, která by se ovšem nikdy
nemohla konat bez nadšení
adůsledného úsilí trenérů Vladimíra
Seemana, Růženy Sehnoutkové,
Šárky Hromasové, Anety Pokorné,
Miluše Juklíčkové, Báry Kilingerové
pod pečlivým vedením předsedkyně
oddílu Simony Pokorné. n

a borkyň, kteří před časem absolvovali závod Craft 1000 miles. Ani oni
se na rozbahněné trati nevyhnuli
pádům. n
VÝSLEDKY:
Jednotlivci
Kechrt Tomáš
Zeman David
Hanyk Milan
Marvanová Markéta
Kopecká Dana
Doležalová Jana
4členné týmy
Černí Koně
BAKAKO Nová Paka
DEMA Racing Team
24MTB Witches
2členné týmy
SK Bagbike Rubing
BIKE Racing Sušice & JIKO
More Than Bikers
More Than Bikers-Drsňačky
CYKLOSERVIS U JOHNNYHO
CK LOKO Rakovník

Vyšla ročenka
Medvědů
Po uplynulé úspěšné sezoně
mládežnických družstev vydal
hokejový klub HC Berounští
Medvědi již druhou ročenku, kterou obdrželi všichni hráči klubu
jako památku na odehranou
sezonu 2013/2014. V ročence je
soupis všech odehraných zápasů,
fotograﬁe týmů ahráčů, trenérů,
kteří vprůběhu sezony umládežnických družstev působili,
a samozřejmě nechybějí ani loga
partnerů klubu. Vpřípadě zájmu
oročenku do sbírky můžete využít
e-shop na www.medvedi.cz, několik volných výtisků je ještě kdispozici pro případné zájemce z řad
veřejnosti za cenu 50 Kč. n
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Závodí fest: Kapela Ty syčáci přivezla sluníčko
J

eště hodinu před začátkem
Závodí festu pršelo. Počasí se
nakonec přece jen umoudřilo
a odpoledne dokonce vykouklo
i sluníčko, které nejspíš přivezla
kapela Ty syčáci s excentrickým
Petrem Vášou. A tak se u Berounky
mohlo muzicírovat až do pozdních
večerních hodin. Spokojeni byli
nejen účinkující kapely, ale i po-

sluchači: „Děkuji za velice příjemně prožité odpoledne a večer, bylo
u vás strašně fajn. Výborná dramaturgie, skvělá muzika i zvuk,
celkově úžasně fungující akce. Největší zážitky? Kieslowski a Voila,“
pochvaloval si na facebooku Karel
Vidimský Cimbura. Foto A. Šustrová.
n

Závodí fest nabídl program pro celou rodinu.

Taneční a hravá kapela Voilá.

Příhody kluka BomBarďáka.

Skvělý Michal Prokop.

Alternativní kapela Bezobratři

Na Letorostech zahraje Brichta
i Xindl X

L

etos ještě jednou ožije levý
břeh Berounky festivalovým
běsněním. Po Závodí festu se
u řeky bude konat oblíbený závěrečný festival sezony Letorosty.
V Kempu Beroun se uskuteční
v sobotu 20. září. Program vypukne v 10 hodin, kdy jsou pro nejmenší návštěvníky připraveny
nejrůznější soutěže, hry a sladké
odměny. První kapela se na pódiu
představí ve 14.00. „Chtěli jsme
do Berouna přivést také nová jména a pevně věřím, že jsme se treﬁli
do přání co největšího počtu
fanoušků. Jsem také rád, že se

Účinkující kapely
Visací zámek
Aleš Brichta s kapelou
Olga Lounová s kapelou
Rybičky 48
Xindl X
Moped
nám povedlo opět udělat pestrou
dramaturgii, protože se proﬁlujeme jako festival pro celou rodinu.
Nezanevřeli jsme ale ani na ty
umělce, kteří u nás hráli a měli
veliký úspěch,“ říká zakladatel festivalu, senátor Jiří Oberfalzer.
I letos je vstup na akci zdarma. n

V Duslově vile jsou k vidění obrazy malíře Karla Součka. Zachycuje
na nich známá berounská zákoutí. Výstava nazvaná Berounské imprese
potrvá až do 26. září.
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