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Ministerstvo dopravy opravy na dálnici odloží

Dan Ťok přislíbil součinnost a koordinaci s městem při přípravě dopravních akcí

K

e dvěma plánovaným krajským investicím – rekonstrukci Plzeňské ulice a mostu
na Zavadilku – měla letos přibýt
ještě třetí, a to oprava dálnice D5
v úseku Zdice – Loděnice. „Pro
dopravu v Berouně by to znamenalo naprostý kolaps. Proto
jsme i s ohledem na podepsané
memorandum kontaktovali ministerstvo dopravy s žádostí o odložení opravy na dálnici D5,“ řekl
berounský starosta Ivan Kůs.
Ministr dopravy Dan Ťok v písemné odpovědi na tento dopis
slíbil součinnost a koordinaci
při připravovaných dopravních
akcích.
„Ředitelství silnic a dálnic

respektuje konkrétní požadavek
měst Beroun a Králův Dvůr, aby
opravy dálnice D5 v úseku Zdice
– Loděnice byly odloženy nebo
zásadně omezeny do doby ukončení opravy pozemní komunikace
II/605,“ uvedl ministr Ťok.
V „Memorandu o vzájemné

spolupráci při řešení dopravní situace v aglomeraci Beroun
– Králův Dvůr“, se Ředitelství
silnic a dálnici již dříve zavázalo
mimo jiné k tomu, že připravované zásadní investiční projekty
na dálnici D5 bude předem konzultovat a koordinovat s oběma

městy. Loni v srpnu tento dokument na berounské radnici
podepsali ministr dopravy Dan
Ťok, ředitel provozního úseku
Ředitelství silnic a dálnic ČR Pavol Pecha, starosta Berouna Ivan
Kůs a starosta Králova Dvora Petr
Vychodil. n

Chystáme
přehled táborů

P

ořádáte klasický či příměstský tábor? Chcete o něm
informovat zájemce? Rádi jej
do dubnového vydání Radničního listu zdarma zařadíme. Stačí
do 13. března zaslat stručnou informaci na kttm@
muberoun.cz,
případně vyplnit
formulář na webu
města. Prosíme
jen stručné informace: Název, místo konání, termín, zaměření, cena, pořadatel,
kontaktní osoba, telefon, e-mail,
web. V případě, že text bude
dlouhý, vyhrazujeme si právo jej
vykrátit. n



Pozvánka
n Veřejné zasedání zastupitelstva města Beroun se v březnu
uskuteční hned dvakrát. V pondělí 13. března v 15 hodin v Kulturním domě Plzeňka a ve středu
29. března od 16:30 ve velké zasedací místnosti budovy radnice.
Program najdete na www.mestoberoun.cz v sekci Usnesení a zápisy Rady a Zastupitelstva. n

www.mesto-beroun.cz

n V rámci vyhlášení Nejúspěšnějšího sportovce Berounska za rok 2016 byl oceněn i berounský

zastupitel Jiří Pokorný.   Cenu za jeho celoživotní aktivní a obětavou činnost ve prospěch české
tělovýchovy a sportu mu příležitosti jeho významného životního jubilea předal v pondělí 13. února
v Kulturním domě Plzeňka starosta Ivan Kůs. Přestože Jiří Pokorný začínal se sportem jako řeckořímský zápasník, jeho srdcovou záležitostí je atletika. Dodnes vypomáhá jako rozhodčí při atletických závodech. Vyhlášení nejúspěšnějších sportovců roku každoročně pořádá agentura Sport action ve spolupráci s městem a Berounským deníkem. Více informací na straně 5.    Foto Pavel Paluska

Beroun přispěje na svatovítské varhany

M

ěsto Beroun se připojí
k výzvě Svazu měst a obcí
ČR a Arcibiskupství pražského
a finančně podpoří projekt pořízení nových varhan pro Katedrálu
sv. Víta na Pražském hradě. Rada
města souhlasila s poskytnutím
daru ve výši 19 132 korun Nadačnímu fondu Svatovítské varhany,
který projekt zastřešuje. Každý
občan Berouna tak přispěje podle
požadavku výzvy jednou korunou.
Základní kámen svatovítské

katedrály položil již římský císař
a český král Karel IV. „Katedrála
byla sice v roce 1929 dostavěna,
avšak dodneška této nejvýznamnější sakrální stavbě naší země
schází dostatečně silný hlas –
varhany. Jejich stavbou chceme
přispět k věhlasu svatovítské katedrály a slavné hudební tradici
našeho národa,“ uvedl Kardinál
Dominik Duka.
Iniciátoři celého projektu by
nový nástroj chtěli v katedrále

mít v roce 2018, v roce 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Dosavadní
romantické varhany od Josefa
Mölzera na Wohlmutově kruchtě
nad chórovou kaplí prý zvukově
dostačují pouze pro starou část
katedrály.
Na stavbu nových varhan
může přispět každý na www.svatovitskevarhany.com. V době naší
uzávěrky čítala veřejná sbírka téměř 23, 5 milionu korun. n
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Projekt „Veřejná doprava pro všechny“ končí

Díky kurzovému rozdílu získalo město více než 13 milionů korun na doplňkové aktivity

I

když je nové autobusové nádraží v provozu již od prosince
2015, celý projekt „Veřejná doprava pro všechny“ financovaný ze
švýcarsko-českých fondů ukončilo
město teprve letos v lednu. Vlivem
změny kurzu švýcarského franku
Beroun v rámci čerpání dotace
obdržel ještě dalších více než 13
milionů korun navíc a požádal

Jako každá nová věc se i cykloboxy setkaly s různými reakcemi
veřejnosti hned, jak se v ulicích
města objevily. „Je to technické
zařízení, které má plnit jediný
účel, bezpečné uložení jízdního
kola. Do jednoho boxu se vejdou
dvě kola při sazbě 5 korun za první tři hodiny a 10 korun za 4 – 12
hodin. Barvu jsme vybírali podle

běžným dopravním prostředkem.
Beroun je prvním českým městem, které na podporu cyklistické

dopravy vytvořilo síť samoobslužných bikeboxů pro bezpečné
ukládání kol. n

Veřejná doprava pro všechny
AKTIVITA

CENA

Autobusové nádraží - 1. etapa
(včetně zázemí v budově ČD)

50 511 000,00

Autobusové nádraží - 2. etapa
(komunikace Na Podol, chodník pod dálničním
mostem, cyklostezka, veřejné osvětlení, přístřešky)

9 886 000,00

Revitalizace původního autobusového nádraží
(parkoviště, zeleň, propojení cyklostezky)

4 384 000,00

Parkoviště pro bytový dům čp. 36, 37
Bikeboxy

3 751 000,00

Označníky na zastávkách MHD, elektronické tabule
na zastávkách MHD

2 063 000,00

Elektronická tabule na autobusovém nádraží
Úprava trasy pro nevidomé z autobusového nádraží do centra, majáčky pro slabozraké
na zastávkách MHD
proto o prodloužení projektu, aby
mohl uskutečnit další doplňkové
investice. Jednou z posledních
byla instalace LCD panelů v hale
vlakového nádraží, na nichž se
cestující dozvědí aktuální odjezdy
vlaků a autobusů (na snímku).
Všechny doplňkové aktivity museli zástupci berounské radnice
předem projednat se švýcarským
poskytovatelem dotace. Cílem bylo
co nejvíce podpořit nejen veřejnou
dopravu, ale i cyklodopravu.
„Doplňkový systém bezpečného ukládání kol na neomezeně
dlouhou dobu se líbil nejen Švýcarům, ale i ministerstvu životního
prostředí. Navíc celkově zapadal
i do naší koncepce podpory městské mobility. Chtěli bychom docílit toho, aby se jízdní kolo stalo
pro lidi samozřejmým dopravním
prostředkem, ať už budou mířit
do centra města za sportem či
za odpočinkem,“ uvedl starosta
Ivan Kůs.

městského mobiliáře, který je
tmavě šedý,“ připomněla městská architektka Dana Vilhelmová
s tím, že cykloboxy čeká nyní několikaměsíční zkušební provoz.
„Jejich využívání budeme monitorovat, a pokud se na konkrétním
místě neosvědčí, jsou mobilní,
takže není problém je přesunout
jinam,“ dodala.
Po městě je rozmístěno celkem 30 cykloboxů – v kempu
na Závodí (6), u venkovního bazénu na sídlišti (5), u městské
knihovny (4), u bývalého autobusového nádraží (5) a ve Slapské ulici (10). Dalších 28 různě
barevných cykloboxů si pak pro
své využití objednaly základní
a střední školy.
Boxy na ukládání kol jsou hlídané GPS a napojené na centrální
pult policejní ochrany, umožňují
platbu hotově i kartou. Tento systém je velmi rozšířený například
v Holandsku, kde jsou jízdní kola

n Boxy na bezpečné ukládání kol jsou umístěny také v berounských ško-

lách: v SOŠ a SOU v Hlinkách a u ZŠ na Wagnerově náměstí (vpravo).

www.mesto-beroun.cz

377 000,00

Knihobudka

2 092 000,00
30 000,00

Herní prvky pro děti na autobusovém nádraží
Celkem

714 000,00

745 000,00
74 553 000,00

Beroun stanovil školské
obvody pro mateřské školy
Současně došlo v souvislosti s pojmenováním
nových ulic k úpravě obvodů pro základní školy

M

ěsto vydalo Obecně závaznou vyhlášku, kterou stanovilo školské obvody spádových
mateřských škol zřízených městem
Beroun. Tuto povinnost ukládá obcím novela školského zákona, která nabyla účinnosti 1. ledna 2017.
Nový školský zákon stanoví povinnost předškolního vzdělávání
pro všechny děti od pěti let až do zahájení povinné školní docházky.
„Obce proto jako zřizovatelé
mateřských škol mají, obdobně
jako v případě povinné školní docházky, povinnost stanovit školské
obvody spádové mateřské školy
a pro každé dítě, které dosáhlo
věku pro předškolní vzdělávání
zajistit místo ve své mateřské škole
ve školském obvodu podle místa
trvalého pobytu,“ vysvětlil starosta
Ivan Kůs.
Předmětem druhé nové Obecně závazné vyhlášky je stanovení
školských obvodů spádových základních škol, jejichž zřizovatelem
je město Beroun. „Její vydání si

vyžádalo pojmenování nových ulic
v Berouně, které nebyly zařazeny
do stávajících školských obvodů
spádových základních škol v Berouně,“ dodal berounský starosta.
Obě vyhlášky budou 13. března
schvalovat berounští zastupitelé.
Poté budou k dispozici na www.
mesto-beroun.cz v sekci Vyhlášky
a nařízení. n

Zápisy do základních škol
zřizovaných městem Beroun
se uskuteční:
7. dubna 14:00 – 17:00
8. dubna 9:00 – 11:00
Zápisy do mateřských škol
zřizovaných městem Beroun
se uskuteční:
11. května 14:00 – 17:00
12. května 14:00 – 17:00
2

n Zajímavý pohled na berounský jez zachytil na své fotografii náš
pravidelný čtenář Adam Bielmacz. Za její zaslání děkujeme a rádi
uveřejňujeme jako vzpomínku na letošní mrazivou zimu. Oblastí okolo Berounky, konkrétně od Štulovny po brod, by se měla zabývat
také studie veřejných prostranství, jejíž pořízení schválilo na svém
zasedání 8. února zastupitelstvo města.

Plzeňskou bránu čeká oprava

N

a letošní rok je plánována oprava střešní krytiny
a omítky Plzeňské brány, která
je součástí historického hradebního opevnění. Město na ni
obdrželo
padesátitisícovou
dotaci od ministerstva kultury
v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a městských památkových
zón, do něhož je Beroun zapojen

od roku 1994. Ze svého rozpočtu přidá město dalších 200 tisíc
korun.
„Tato oprava je nezbytně
nutná, aby se zamezilo zatékání do střechy Plzeňské brány,
která je dominantním prvkem
městské památkové zóny a má
vysokou historickou hodnotu,“
připomněla městská architektka Dana Vilhelmová n

Zastupitelstvo města projedná
rozdělení dotací na kulturní činnost

R

ada města na svém zasedání
ve středu 25. ledna schválila rozdělení dotací na kulturu
v roce 2017, který připravila
pracovní skupina složená ze zástupců odboru školství a volnočasových aktivit, kulturní komise
a právničky města. Do programu

se přihlásilo 41 žadatelů, kteří
požadovali finanční podporu
přes 2, 7 miliónu korun. V rozpočtu města je na tuto položku
vyčleněno 1,4 milionu korun.
Rozdělení kulturních dotací
bude schvalovat zastupitelstvo
města 13. března. n

Nižší cena tepla
pro berounské domácnosti

B

erounské
domácnosti, které jsou napojené
na soustavu centrálního zásobování teplem (CZT), v letošním roce ušetří. Podle Evžena
Listíka ze společnosti innogy
Energo s.r.o. umožnil snížení
ceny tepla pokles velkoobchodní ceny zemního plynu.
„Zatímco v roce 2016 byla
průměrná cena tepla 644,09
korun bez DPH za GJ, od letošního ledna je to o 21 korun
méně,“ uvedl.

Hlavním zdrojem soustavy
CZT je teplárna v Králově Dvoře. Výroba tepla je zde zajišťována třemi kotly a kogeneračními jednotkami současně
s elektrickou energií. Jediným
palivem pro celou teplárnu je
zemní plyn.
Vlastníkem výrobních technologií a nájemcem distribuční
soustavy tepla je společnost
innogy Energo, s.r.o., která je
dceřinou společností innogy
Česká republika a.s. n

Zeptali jste se…
n Při letošním prvním vítání občánků v obřadní síni berounské radnice

přivítala radní Šárka Endrlová v úterý 24. ledna čtrnáct nových občánků města Beroun: Dominika Hudce, Kristýnu Jiroušovou, Petra Sváčka,
Martina Boháče, Gabrielu Chocovou, Ondráše Baladu, Jana Dudka,
Emmu Dvořákovou,   Filipa Marsu, Radka Jungmanna, Filipa Felkla,
Jana Pospíšila, Daniela Polnického a Samuela Klimta. Další termíny vítání občánků jsou čtvrtek 30. března, úterý 25. dubna a úterý 27. června. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle: 311 654 151-2.

Město opět poskytne hasičům
příspěvek na nákup techniky

Č

ástku ve výši 350 tisíc korun
schválili berounští zastupitelé v rámci rozpočtu na letošní rok
na zabezpečení požární ochrany
ve městě. Po vzájemném jednání
s Hasičským záchranným sborem
(HZS) Středočeského kraje a na doporučení Bezpečnostní rady města

www.mesto-beroun.cz

půjdou tyto finanční prostředky
na nákup elektrického přetlakového ventilátoru, přívěsu pro přepravu lodí, sušicí skříně s vysoušečem
a podlahového mycího stroje. Toto
vybavení je určeno pro berounskou
stanici HZS, která ho bude pro
svou práci využívat. n

Voda v Berouně zlevní
Pod tímto titulkem jsme v únorovém Radničním listu uvedli tiskovou zprávu Vodovodů a kanalizací Beroun k aktuální ceně vody
v letošním roce. Současně jsme k tabulce s aktuální cenou vodného
a stočného pro rok 2017 chybně připojili tabulku s cenami v roce
2016. Správně měla být připojena tabulka s cenami schválenými
v prosinci 2016 na schůzce hlavních akcionářů VaKu, podle níž mělo
vodné a stočné v Berouně v roce 2017 zdražit o 3,69 Kč.
„Vzhledem k tomu, že nakonec nedošlo k avizovanému zdražení
pražské vody, rozhodlo následně v lednu představenstvo VaK zlevnit
vodné a stočné pro odběratele na Berounsku a Hořovicku, a to o 1,92
koruny,“ vysvětlil ředitel VaK Beroun Jiří Paul.
Ve vztahu k roku 2016 ale voda opravdu nezlevní. Všem čtenářům
se za zařazení chybné tabulky omlouváme.
bez DPH

s 15% DPH

Kč/m3

Kč/m3

Cena 2016

80,55

92,63

Původní cena na rok 2017

83,77

96,32

Aktuální cena 2017

82,10

94,40

Vodné + stočné
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Nikdy není nic jenom černé nebo bílé,

říká úspěšný muzikant, ředitel základní umělecké školy a berounský radní Josef Štěpánek

D

oprovází na koncertech Michala Horáčka, Lucii Bílou nebo
Radůzu. V poslední době nahrál
alba např. s Martou Kubišovou či
Richardem Müllerem. Vstup absolventa konzervatoře z malého města do českého showbyznysu však
rozhodně nepřipomíná raketový
start. V Základní umělecké škole
Dr. Miluše Lidinské, jíž je patnáct

už málokdo. V pozici zastupitele
a radního mě velmi překvapilo, že
každá diskuse s lidmi a nejen z oblasti kultury se okamžitě přesouvá
do osobní roviny a letité dobré vztahy dostanou trhlinu jenom proto,
že mám na věc jiný názor. Přitom
často nemám možnost své rozhodnutí zdůvodnit. Na to si nějak pořád
nedokážu zvyknout.

Přestože v nedávné anketě
vyjádřilo spokojenost s kulturní
nabídkou v Berouně bezmála devadesát procent dotázaných, stále
ale zaznívají i kritické hlasy…
Jeden z největších paradoxů
je, že v dobách, kdy kultura byla
na okraji zájmu města, neměl nikdo
potřebu se k ní vyjadřovat. Ve chvíli,
kdy se jí začalo věnovat hodně po-

let ředitelem, začínal Josef Štěpánek
jako učitel hry na kytaru, ve volném
čase pak sám koncertoval. Za úspěch
vděčí nejen svému talentu a píli, ale
jak sám říká i setkáním se správnými
lidmi a troše toho muzikantského
štěstí. Oblast kultury ho zajímá v plné
své šíři, mimo jiné miluje architekturu a také své rodné město. Deset let
je členem kulturní komise, šest let zastupitelem a poslední dva roky také
berounským radním, což považuje
za velmi cennou zkušenost.

Před čtyřmi lety jste podpořil
vznik městského kulturního centra. Jak hodnotíte jeho vznik s odstupem času?
Jsem přesvědčen, že to byl krok
správným směrem a vznik městského kulturního centra považuji
za návrat k normálu. Je to standardní organizace kultury, která působí
ve většině měst, není to žádný socialistický experiment. Více než dvacet let fungovala kultura v Berouně
na základě grantového systému,
který měl své limity. Peníze se rozdrobily mezi velký počet uchazečů
a nebyl prostor pořádat větší akce.
Nechci tím říct, že to bylo úplně
špatné, ale současný model považuji za vhodnější. Mám 150 koncertů ročně a většinu z nich pořádají
právě taková kulturní centra, jako
máme v Berouně. Troufám si říct,
že nebýt jich, spousta kvalitních
akcí by se právě z finančních důvodů neuskutečnila.

zornosti a času, je těch kritických
a často agresivních reakcí tolik, že to
je až překvapivé.
Kultura byla vždy minoritou
a nemá to jednoduché nikde na světě.
Je to obor, který primárně negeneruje
peníze, ale spíše do něj peníze směřují. Přesto je velmi důležitá a má zásadní vliv na naše pocity a hodnocení,
jestli se nám tu žije dobře nebo ne.
Vznik městského kulturního
centra je začátkem nové éry organizování kultury v Berouně nikoli jejím
koncem. Měla by proto probíhat věcná diskuse, jak fungování co nejvíce
zlepšit, jaký by měl být její poměr
ve vztahu ke grantovému řízení …
Obecně si myslím, že nyní město
jako spoluorganizátor kulturního
života funguje lépe a je to i názor
mnoha mých kamarádů z branže,
kteří za mnou do Berouna jezdí
a mají možnost vidět, jaký kus práce
se v této oblasti podařilo udělat.
Značný podíl na tom mají také

Jak se stane, že tak časově vytížený a úspěšný člověk jako vy
vstoupí do komunální politiky?
Byl to vlastně celkem přirozený
vývoj. Několik let jsem byl členem
kulturní komise. Nabídka kandidovat do zastupitelstva byla dalším krokem, jak se do práce pro
své město aktivně zapojit a také ji
poznat více zblízka. Kritizovat umí
každý, ale přijmout zodpovědnost

www.mesto-beroun.cz

lidé z městského kulturního centra.
Rád bych za sebe poděkoval alespoň
ředitelce Katce Masopustové a dramaturgovi Tomáši Suchému.
Jablkem sváru bylo i rozdělení
kulturních dotací na letošní rok.
Nikdy předtím se nestalo, aby žadatelé ještě v únoru nevěděli, zda
získají na své projekty kulturní
dotaci a v jaké výši.
Tato situace mě velmi mrzí a chápu, že pro pořadatele akcí je to nepříjemné. Ten problém vznikl v souvislosti s novou metodikou, kterou vytvořila
kulturní komise pro rozdělování kulturních dotací. Považuji za normální,
že každý nový systém se musí v praxi
vyzkoušet a doladit. Ukázalo se, že se
některé kritérium hodnocení podcenilo, některé naopak možná přecenilo.
V konečném důsledku to znamenalo,
že někteří tradiční žadatelé dotaci
nezískali. A proto se rada města rozhodla návrh kulturní komise upravit.
Reagovali jsme na námitky kulturních
subjektů, které si tímto systémem cítily být poškozeny.
Rozdělení dotací, jak je rada nakonec schválila, bylo jen drobnou
korekcí původního návrhu kulturní komise, a věřím, že březnové
zastupitelstvo tento dokument
schválí. Za sebe, jako člena kulturní komise a člena rady mohu jen
říct, že v tom rozhodně nebyl úmysl někoho poškodit. I  když dopad
na veřejné mínění byl neočekávaně
velký. Zkrátka pohled zevnitř je
vždy jiný než pohled zvenčí a velmi
záleží na tom, kdo a jak problém
na veřejnosti interpretuje.
Takže poučení pro příště?
Já osobně to beru jako začátek
nové debaty. Upravit metodiku, podle které se letos jednotlivé žádosti
posuzovaly. Ale také žadatelé o dotaci by si měli uvědomit, jaká je doba
a že k dotacím nemohou přistupovat mechanicky. Všichni musíme
mít právní vědomí, jak se věci dějí
a posuzují, věnovat více pozornosti
žádostem a získávání informací, jak
bude grantové řízení probíhat a pro
úspěch udělat maximum. Nespoléhat na to, že každý rok musí automaticky dostat dotaci ve stejné výši.
A přání na závěr?
Přál bych si, aby se nám podařilo přes všechno řešení problémů
a komplikací vidět a užít si i to, že
zažíváme období podpory a konjuktury kultury v Berouně. n
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Vyhlášení
nejúspěšnějšího
sportovce
Berounska
roku 2016
n Člen oddílu triatlonu berounské Lokomotivy František Bulava si

ve svých padesáti letech splnil největší sportovní sen, když v silné konkurenci a těžkých podmínkách obsadil třetí místo na jednom z nejnáročnějších triatlonových závodů - Mistrovství světa XTERRA na Havaji.
Na Plzeňce byl vyhlášen nejúspěšnějším sportovcem Berounska 2016
v kategorii dospělých. Na snímku Pavla Palusky s Jiřím Paulem, ředitelem Vodovodů a kanalizací Beroun, které jsou jedním ze sponzorů.

n Berounské atletky mají za sebou nejúspěšnější sezónu v historii atletického oddílu TJ Lokomotiva Beroun. Na Mistrovství České republiky
dorosteneckých družstev obsadily v loňském roce vynikající 3. místo.
Tento výsledek jim zajistil i titul nejúspěšnějšího mládežnického kolektivu Berounska za rok 2016. Foto Pavel Paluska

Sportovec Berounska 2016 - výsledky kategorií
Jednotlivci dospělí:
1. BULAVA František – Lokomotiva Beroun – terénní triatlon
2. KRČEK Jiří – FK Králův Dvůr – fotbal
3. OPATRNÝ Aleš – JS Opatrný Hořovice – jezdectví
4. LIEHNE Zdeněk – MK BTČ Beroun – praktická střelba
5. STELŠOVSKÝ Jakub – Spartak Žebrák MT
6. CIBULKOVÁ Markéta – Iron Stars Beroun – dlouhý triatlon
7. LIEHNE Irena – MK BTČ Beroun – praktická střelba
8. CIHLÁŘ Zdislav – Lokomotiva Beroun – aquatlon
9. ŠAFRÁNKOVÁ Johanka – Lokomotiva Beroun – atletika
10. ZÍTEK Vojtěch – FK Hořovicko – fotbal
Týmy dospělí:
1. FK KRÁLŮV DVŮR – muži – fotbal
2. T.B.C. KRÁLŮV DVŮR – muži – florbal
3. LOKOMOTIVA BEROUN – ženy – atletika
4. SK KELTI 2008 – muži – hokejbal
5. SOKOL KOMÁROV – ženy – volejbal

n Posádka berounských veslařů ve složení Martin Bečvář, Martin Švest-

ka a Jan Bouška byla vyhlášena druhým nejúspěšnějším mládežnickým
týmem. Foto Pavel Paluska.

Jednotlivci mládež:
1. KŘENKOVÁ Karolína – Spartak Hořovice – moderní pětiboj
2. LUDVÍK Tomáš – Lokomotiva Beroun – plavání
3. ZAHRADNÍK Štěpán – Lokomotiva Beroun – plavání a triatlon
4. ŽÁKOVÁ Anita – Lokomotiva Beroun – atletika
5. CINCIBUCH Jan – Lokomotiva Beroun – veslování
6. SPÁČIL Tomáš – RT Zaječov – rybolovná technika
7. STÝBLOVÁ Bára – Lokomotiva Beroun – atletika
8. KLIMEŠ Daniel – FK Hořovicko – fotbal
9. HOLUBOVÁ Justýna – Lokomotiva Beroun – atletika
10. MIKO Dušan – Lokomotiva Beroun – plavání
Týmy mládež:
1. LOKOMOTIVA BEROUN – dorostenky – atletika
2. LOKOMOTIVA BEROUN – čtyřka s kormidelníkem – veslování
3. FK HOŘOVICKO – dorost – fotbal
4. IHC BEROUNŠTÍ MEDVĚDI – starší žáci – inline hokej
5. SPARTAK HOŘOVICE – štafeta dívek – plavání
Speciální ceny. Sportovní hvězda Berounského deníku:
ADÁMKOVÁ Jana – BK 93 Hořovice – badminton

n Plavcům Tomáši Ludvíkovi a Štěpánu Zahradníkovi přisoudila odborná
porota v kategorii mládeže 2. a 3. místo. Zatímco Tomáš zůstává stále
věrný plavání a v barvách plaveckého oddílu TJ Lokomotiva Beroun sbírá
v českých i evropských bazénech jeden rekord za druhým, Štěpán se dnes
věnuje aquatlonu a triatlonu. Letos si poprvé vyzkouší olympijské tratě
1500 m plavání, 40 km cyklistika a 10 km běh. Foto Pavel Paluska
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Krajánek roku:
BABOR Dan – Králův Dvůr/Počaply – SCM Kovo Praha – cyklistika
Cena Města Berouna:
POKORNÝ Jiří – Lokomotiva Beroun – atletika

5

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
sobota 18. března
8:00 – 10:00		
n Brdatka – U Rybníka n Zdejcina n Jarov n Velké sídliště – Košťálkova,
parkoviště
9:00 – 11:00		
n Závodí – ulice Na Hrázi n Závodí – Brožíkova u nádraží ČD
n Zavadilka – Želivského n Jeronýmova
9:00 – 9:15
n Bytový dům u vlakového nádraží
11:00 – 13:00
n Závodí – Jiráskova, Na Veselou n Chmelenského, Křížkovského
n Velké sídliště – Kubátova
12:00 – 14:00
n Závodí – Karlova, pod dálničním mostem n Sadová, u restaurace
U Kropáčů n Hostím n Lištice
14:00 – 16:00
n Černý vršek – Dukelská n Kollárova, Chmelenského
n Závodí – Mařákova, pod dálničním mostem
15:00 – 17:00		
n Pdo Studánkou, u hasičů n Karly Machové, u parkoviště
POZNÁMKA: V rámci sběru není možné odkládat nebezpečné odpady,
autobaterie, elektronická zařízení, pneumatiky, chladničky, barvy a oleje.
Tento odpad mohou občané odložit ve sběrném EKO-dvoře v areálu
Technických služeb Beroun, tel.: 311 548 226.

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
neděle 19. března
n Zdejcina 				
n Jarov 					
n Zavadilka 				
n Závodí – Na Hrázi 			
n Závodí – Karlova, pod dálničním mostem
n Hostím 				

8:00 – 8:30
8:45 – 9:15
9:30 – 10:00
10:15 – 10:45
11:00 – 11:30
11:45 – 12:15

POZNÁMKA: Nebezpečnými odpady jsou zejména: ředidla, barvy, oleje, baterie a akumulátory, olejové filtry, kyseliny, obaly znečištěné
nebezpečnými látkami.
Nepřebírá se: lepenka, eternit, pneumatiky, nekompletní elektrospotřebiče. Při předání odpadu je nutné předložit občanský průkaz. Pro
občany Berouna je sběr zdarma.

Informace k ptačí chřipce
Vysoce virulentní kmen H5N8 byl potvrzen u drůbeže v Hlásné Třebani

K

rajská veterinární správa
Státní veterinární správy pro
Středočeský kraj vydala na základě potvrzení výskytu nebezpečné
nákazy - vysoce patogenní aviární
influenzy - v katastrálním území
Hlásná Třebáň mimořádná veterinární opatření.

4 V souvislosti s potvrzeným
ohniskem výskytu ptačí chřipky ve středních Čechách zřídila
Krajská veterinární správa pro
Středočeský kraj krizovou linku
pro hlášení nákazy a další mimořádné situace na telefonním čísle:
720 995 204. Zneužití této linky je
trestné.
4 Šetření v katastru Jarova a Hostíma, pro které jsou vyhlášena
opatření v pásmu dozoru, potvrdilo, že se v této lokalitě nenachází
komerční chovatelé drůbeže.
4 Odbor životního prostředí berounské radnice dále na základě
požadavku veterinářů nechal
v areálu Technických služeb umístit viditelně označený kontejner
na uhynulá zvířata.
4 Informace o opatřeních k ptačí
chřipce dostali zástupci jednotlivých honiteb prostřednictvím
jejich mysliveckých hospodářů
a předsedů mysliveckých sdružení

a dále zástupci Svazu chovatelů
holubů v Berouně.
4 V České republice bylo k 13. 2.
2017 v chovech drůbeže celkem 28
ohnisek ptačí chřipky H5, převážně
v malochovech, ve třech případech
se nákaza dostala do komerčního
chovu.
4 Ohniska se nacházejí na území
osmi krajů ČR. Nákaza byla zároveň potvrzena u více než 50 uhynulých ptáků patřících mezi volně
žijící druhy v 12 krajích státu.
4 Vysocepatogenní ptačí chřipka
subtypu H5N8 je v současné době
rozšířena téměř na celém území
Evropy a vyskytla se již ve více než
20 zemích EU. Ohnisek v chovech
drůbeže bylo nahlášeno již téměř
670. Postiženy byly především komerční chovy vodní drůbeže.
4 Zdrojem nákazy jsou tažní ptáci,
kteří tuto nákazu zavlekli na území
Evropy z Asie, kde se tento subtyp
viru vyskytuje již od roku 2009.
Jedná se o vysoce virulentní kmen,
jehož přenos na člověka nebyl doposud zaznamenán, rizikem však
je možná mutace viru. U ptáků způsobuje vysoké úhyny až do 100 %.
V souladu s platnou legislativou
se proto vnímaví ptáci v ohniscích
utrácejí.
4 Všechny potřebné informace
Státní veterinární správy k ptačí chřipce najdete na www.svscr.
cz nebo na www.mesto-beroun.cz
v sekci Úřední deska/Oznámení
a jiná sdělení. n

Opilou školačku převezli záchranáři do nemocnice
n V průběhu ledna a začátkem
února
městští
strážníci průběžně
kontrolovali pohyb lidí na zamrzlé Berounce v blízkosti jezu, kde
byla ledová plocha z důvodu činnosti malé vodní elektrárny velmi
nestabilní. I  přesto, že zde odbor
životního prostředí nechal umístit
cedule se zákazem vstupu na led,
řada lidí zejména dětí toto upozornění nerespektovala. Strážníci
upozorňovali na nebezpečí ohrožení života a zajišťovali okamžité
opuštění ledu.
n Poslední lednový den v nočních
hodinách obdržela městská policie telefonické oznámení o rozbité
výloze u obchodu s oděvy v ulici
Palackého. Strážníci okamžitě in-
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formovali Policii ČR pro podezření
ze spáchání trestného činu. Na kamerovém systému zároveň identifikovali muže v černé bundě s kapucí
a v tmavých kalhotách, který se pohyboval okolo výlohy a následně jí

Aktuality
strážníci informují
prokopnul. Případ se podařilo vyřešit pár hodin na to při kontrole jedné z berounských heren. Městská
hlídka zde zajistila podezřelou osobu, která odpovídala popisu muže
zjištěného z kamerových záznamů.
Ten nebyl schopen prokázat svou
totožnost, proto byl předveden
na Policii ČR, kde se k rozbití výlohy
přiznal. Policisté převzali vyšetřování případu pro spáchání trestného
činu poškozování cizí věci.

n První únorový den oznámila zaměstnankyně pobočky VZP v ulici
Pod Kaplankou na linku městské
policie agresivního muže, který
ohrožoval klienty i zaměstnance
pobočky. Muž se choval podivně,
neměl doklady a nebyl schopen
ani říct své jméno. Hlídka ho předvedla na Policii ČR pro zjištění
totožnosti, následně ho pro podezření z požití omamných látek
prohlédl přivolaný lékař a doporučil jeho převezení do berounské
nemocnice. Nevyzpytatelné chování muže si vyžádalo doprovod
městského strážníka. Ten nakonec
muže doprovázel i při převozu
na záchytnou stanici do pražské
nemocnice Na Bulovce.
n Ve čtvrtek 9. února po šesté
hodině večer zpozoroval strážník
městské policie na kamerovém

systému dvě mladé dívky u restaurace Venedik, které jevily známky
opilosti. Při kontrole na Husově
náměstí u Pizzerie Carino hlídka
nakonec zajistila vedle dvou školaček ještě další dívku, která se
k nim po cestě připojila. Přivolaná
Policie ČR naměřila děvčatům ročníku narození 2003 a 2004 hladinu alkoholu 0,22, 1,15 a 1,66 promile, u sebe navíc měla nedopitou
láhev rumu. Na otázku, kde k alkoholu přišla, odpověděla, že jim ho
koupil bezdomovec. Náhle začala
jedna z dívek zvracet, a proto ji
přivolaná rychlá záchranná služba
převezla s podezřením na otravu
alkoholem do berounské nemocnice. Strážníci informovali rodiče,
kteří si dívky převzali, a případ
postoupili odboru sociálních věcí
a zdravotnictví. n
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PATŘÍ DO EKODVORA
EKODVŮR

v areálu Technických služeb Beroun, Viničná 910, Tel: 311 548 226,
e-mail: sberny.dvur@tsberoun.cz Provozní doba: Po-Pá: 7:00 – 17:00, So: 8:00 – 13:00
Uložení jakéhokoli odpadu s výjimkou stavebního je pro občany Berouna zdarma.

Dekujeme, že třídíte!
Roční náklady na likvidaci odpadu odloženého mimo vyhrazené nádoby v Berouně

=www.mesto-beroun.cz
1 dětské hřiště nebo 80 vzrostlých stromů
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Parkování v Berouně

Ceny parkovacích lístků za stání na dobu nejdéle 24 hodin v zónách placeného stání platné od 1. 1. 2017 - placená parkoviště
ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení č. 5/2011 města Beroun
Doba placeného stání:

cena parkovacího lístku

1. Husovo náměstí

Název parkoviště

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

15,- CZK/30 min. pro první hodinu, každá další hodina 50,- CZK/hod.

2. Kasárna I - Knihovna

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

5,- CZK/30 min. pro první hodinu, dále 20,- CZK/hod.

3. Boškův statek

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

10,- CZK / hod.

4. Nám. Marie Poštové

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

20,- CZK / hod.

5. Medicentrum

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

5,- CZK/ 30 min, jinak 10,- CZK / hod.

6. Na Příkopě

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

20,- CZK / hod.

7. Wagnerovo nám.

Po-Pá 8.00 -18.00 hod., So 7.00-13.00 hod. 20,- CZK / hod.

8. Karly Machové

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-13.00 hod.

9. Policie Beroun - ul. Tyršova Po-Pá 7.00-16.00 hod.

20,- CZK / hod.
5,- CZK / hod.

10. FÚ Beroun - ul.Tyršova

Po-Pá 7.00-18 hod.

5,-CZK/30min.pro první 2 hodiny, dále 20,-CZK/hod.

11. P+R u vl.a aut.nádraží

denní sazba za 24 hod.

20,-CZK/24 hod.

12. Parkovací dům

Po-Pá 7.00-18.00 hod., So 7.00-15.00 hod.

15,- CZK / hod.

So 15.00-00.00 hod.

5,- CZK / hod.

neděle, svátky a noční stání

2,- CZK / hod.

elektronická parkovací karta

1500,- CZK + DPH/měsíc

(Karta není vázána na konkrétní parkovací místo a nemá žádné omezení doby parkování)

Ceny parkovacích karet platné od 1.1.2017 na placená parkoviště v zónách placeného stání
ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení č. 5/2011 města Beroun

Vystavená karta bude platit na jedno vozidlo (RZ) a jeden kalendářní rok. Karta musí být viditelně umístěna za čelním sklem.
Název
1. Husovo náměstí
2. Kasárna I - Knihovna

měsíční

čtvrtetní

roční

2.000,-CZK

5.000,- CZK

18.000,-CZK

200,-CZK

550,-CZK

2.000,-CZK

650,-CZK

1.800,-CZK

6.500,-CZK

4. nám. Marie Poštové

1.000,-CZK

2.700,-CZK

9.500,-CZK

5. Medicentrum

1.000,-CZK

2.700,-CZK

9.500,-CZK

6. ul. Na Příkopě

1.000,-CZK

2.700,-CZK

9.500,-CZK

**

**

**

1.000,-CZK

2.700,-CZK

9.500,-CZK

**

**

**

2.600,-CZK

7.000,-CZK

22.000,-CZK

3. Boškův statek

7. Wagnerovo náměstí
8. Karly Machové
9. Finanční úřad Beroun
Všechna parkoviště*)

*) platí pro všechna placená parkoviště vyjma parkoviště Wagnerovo náměstí, Finanční úřad a modré zóny

Ceny parkovacích karet platné od 1.1.2017
- pro zóny placeného stání - modré zóny I a II

ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení č. 5/2011 města Beroun a čl.3 odst.
3 písm. a),b),c) 1) a písm. d),e) 2) pravidel pro vydávání parkovacích karet
Vystavená karta bude platit na jedno vozidlo (RZ) a jeden kalendářní rok.
Název

cena za rok

Ceny jednodenních parkovacích karet ve zvláštních případech
platné od 1. 1. 2017 - modré zóny I a II
ve smyslu čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení č. 5/2011 města Beroun
a čl. 4 odst. 1 3) a odst. 2 4) pravidel pro vydávání parkovacích karet

Vystavená jednorázová jednodenní karta bude platit na jedno vozidlo
(RZ) a jeden kalendářní den.

rezidentní parkování (trvalé bydliště )

Název

- jedno vozidlo

360,- CZK

- druhé vozidlo

1.800,- CZK

1

jednorázová jednodenní karta
- pro parkování servisních vozidel a vozidel
údržbářů a řemeslníků, jedno vozidlo 3)

100,-CZK

2

jednorázová jednodenní karta zakoupená
pouze obyvatelem (rezidentem) příslušné
zóny pro jeho návštěvníka, jedno vozidlo 4)

100,-CZK

1)

1

- třetí a každé další vozidlo

3.600,- CZK

abonentní parkování ( podnikatelé )
2)

2

3
1) 2)

- jedno vozidlo

3.600,- CZK

- druhé vozidlo

7.200,- CZK

- třetí a každé další vozidlo

10.800,- CZK

vystavení duplikátu parkovací karty

600,- CZK

Parkovací karta musí být viditelně umístěna za čelním sklem.

www.mesto-beroun.cz

3) 4)

jednorázová cena

Parkovací karta musí být viditelně umístěna za čelním sklem.

Více informací na
www.mesto-beroun.cz
v sekci Parkovací karty.
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Kulturní a společenský kalendář
Malovaný svět aneb Když nám dáte barvičky
1.

ST

Galerie V Podloubí

Brdy historické III.
ST

19:00

Klub Labe Hořovice

3/2017

Výtvarné práce dětí z MŠ Vrchlického. Trvá do 31. 3. 2017.
Černé zlato pod Brdy - historie těžby černého uhlí v mirošovské
a skořické pánvi. Zaniklé obce v Brdech - kde byla Padrť a co to
slovo znamená, vás seznámí tato přednáška

Zvířecí návraty – setkání s rysy a dalšími dravci Tentokrát se lektor zaměří na život a sociální chování rysů a dal2.

ČT

4.

19:30

Klub Labe Hořovice

Výstava uměleckého skla Roberta Kaufmana
Maturitní ples, SLŠ a SOU Křivoklát
ROCKSANA – koncert & křest videoklipu
SO

20:00

Klub Labe Hořovice

Sportovní ples
SO

4. - 5.

Městská knihovna Beroun

Rodinný film - filmová projekce
ČT

3.

17:30

Společenský dům Hořovice

SO - NE

NE

7.
8.
9.
10.
10.
- 11.

Muzeum berounské keramiky, od 17:00. Potrvá do 30. 4. 2017.
Kulturní dům Plzeňka, od 20:00.
Host: Michal Skořepa (STROY).
Pořádá K. fitness Komárov, moderuje: Luděk Holý, hraje: Hej band,
tombola, soutěže, zajímavá vystoupení.

Muzeum Českého krasu

hlídku muzea za jednotnou cenu 5,- Kč za osobu.

Kulturní dům Plzeňka

Známý pohádkový příběh o potrestané pýše v netradičním pohádkovém pojetí. Zdánlivě obyčejná skříň coby „leporelo“, neustále
překvapuje novými postavami, prostředím a dějem.

14:00

Šlape to i ve Fiakru - Králodvorské čaje
NE

6.

Jak se vypořádají s nečekanou svobodou dva teenageři, jejichž rodiče
se vydali na plavbu jachtou po oceánu?

První víkend v měsíci všichni do muzea za 5,- Kč Každý první víkend v měsíci zveme všechny návštěvníky na proPyšná princezna

5.

ších šelem. Další zájemci se musí přihlásit předem tel. nebo
e-mailem v berounské knihovně. Pořádá Berounská akademie.

16:00

Sokolovna Králův Dvůr

Jarní prázdniny v muzeu
PO

Muzeum Českého krasu

Po budově muzea budou rozmístěna stanoviště, kde si děti budou
moci vybarvovat, skládat, tvořit a jinak se zabavit. Trvá do 12. 3.
2017.

Kavárna Jiná Káva

Kombinace mistrovské orchestrace, nezvyklých barev a jazzového
knowhow poskytuje dech beroucí harmonický zážitek.

Koncert Cirilic
ÚT

20:00

Fiakr – Spolek emeritních Šlapeťáků. Do Fiakru přešel i bývalý frontmen Šlapeta Ivo Zelenka. Kapela dál předvádí známý repertoár staropražských a lidových písniček, včetně hašlerovek.

Mezinárodní den žen - Ženy a dívky vstup za 1,- Kč Všechny ženy a dívky jsou v tento den srdečně zvány do muzea
ST

Muzeum Českého krasu

Richard Müller - Nepoznaný - filmová projekce
ČT

19:30

Klub Labe Hořovice

Ples bývalých zaměstnanců VÚ
Koncerty skupiny Arakain
PÁ-SO

Společenský dům Hořovice

za symbolické vstupné 1,- Kč.

Dokument je intimním portrétem výrazné autorské osobnosti, která každodenně čelí množství problémů i nonstop zájmu fanoušků
i bulváru.
Kulturní dům Plzeňka, od 20:00.
Arakain totiž v rámci narozeninového tour odehraje na jednom
místě hned dva koncerty, ve dvou, po sobě jdoucích, dnech.

Předjaří v Královské zahradě
11.

SO

10:00

Výjezdní beseda s kurátorem uměleckých sbírek pražského hradu
PhDr. Jaroslavem Sojkou, Ph. D. za vzácnými exponáty z doby císařovSraz tram. zastávka Pražský hrad ny Marie Terezie. Přihlášky do 7.3. na: nakladatelstrví-mh@seznam.cz

Expediční kamera - filmový festival
Zootropolis: město zvířat - dětská projekce
12.

NE

Posezení s… BIG BAND VOŠ KJJ
NE

13.
14.
15.

16:00

16:00

Kulturní dům Plzeňka

Fotograf Vladimír Radil
PO

17:30

Holandský dům

KUBA za Fidela (2009)
ÚT

17:30

Čítárna MIC

Klub Labe Hořovice, od 18:00.
Zootropolis je velkolepé velkoměsto, ve kterém žijí pospolu zvířata ze všech koutů světa.
Toto těleso je moderní sedmnáctitičlenný jazzový orchestr, který byl
založen a je veden Milanem Svobodou. Minulý rok otevíral Pražské
jaro.
Výstava Fotoklubu Beroun je vzpomínkou na něj. Trvá do 31. 3.
2017. Více na str. 18.
Cestovatelská beseda, přednášet bude pan Václav Pos.

Beseda pro zájemce o otevření Lesní školy Studánka Pro první stupeň ZŠ.Všichni zájemci o principech fungování lesST

18:00

www.mesto-beroun.cz

Kavárna Jiná Káva

ních školek jsou vítání.

9

Jakub Zindulka: Manželský čtyřúhelník
16.

ČT

20:00

Kulturní dům Plzeňka

Nechte zpívat Mišíka - filmová projekce
ČT

19:00

Klub Labe Hořovice

Tvořivá dílna pro dospělé
17.

PÁ

DDM Beroun

19:30

Společenský dům Hořovice

Hormonální jógová terapie
PÁ -SO

Yogaway Beroun

Porta 2017
Poncarovy Zdice
SO

15:00

Společenský dům Zdice

SO

20:00

Kulturní dům Plzeňka

Loučení se zimou na Koukolově hoře
SO

10:00

Prostor bývalého lomu

Workshop s Ivanou Kapounovou
SO

10:00-13:00 Muzeum berounské keramiky

Flóra Českého krasu
PO

14:30

PO

19:00
18:00

21.

14:00

17:00

Čítárna MIC

Azylový dům Lochovice

22.

14:00
19:00

23.

Klub Labe Hořovice

19:30

Kavárna Jiná Káva

19:00

Kulturní dům Plzeňka

Gospel, Swing, Jazz session: účinkující: Bonbon, Lee Andrew Davison, Radim Linhart a Marcela Šlosarová. Vstupné: 150,- Kč.

19.30

Klub Labe Hořovice

Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
SO

25.

26.

13:00

DDM Beroun

Pražskej Teplárenskej Sjezd
SO

20:00

Kulturní dům Plzeňka

UDG
Šicí dílna pro dospělé
NE

Přednáška spojená s projekcí. Autor: Tomáš Kubeš (1972) fotograf, novinář a cestovatel.
Pura vida - své kolo chce použít, jako pohon lodě a splout během
několika měsíců řeku Amazonku.NA JEDEN NÁDECH - cesta s fotografem pod hladinou oceanu.

THE BEATLES: EIGHT DAYS A WEEK
ČT

Děkovná mše svatá s úmyslem vyprosit si požehnání do dalšího
roku. Po mši bude následovat posezení a drobné pohoštění v multifunkční místnosti

Výstava prací žáků berounských základních škol a ZUŠ Václava
Talich. Potrvá do 28. 3. 2017.

Bonbon
ČT

Pořádá Klub zdraví. Vstup volný.

Městská galerie Beroun

Filmový festival Expediční kamera
ST

Keramické květináče a truhlíčky, cena kurzu 300 Kč zahrnuje materiál, výpal a odborné vedení.

Budova fary ŘFK

PAPU PAPUA – Cesta za lidojedy
ST

Turistický oddíl Kájíci Králův Dvůr zve všechny příznivce turistiky
na 22. ročník akce Loučení se zimou na Koukolově hoře.

Cílem svépomocné skupiny je vytvořit prostor pro vzájemnou
výměnu zkušeností, radosti i trápení při péči o svého blízkého.
Tel. 725 923 181.

Talent 2017
ST

Věříme, že Plzeňka ten večer ožije rejem masek (nevyženeme
ale ani návštěvníky bez nich), které budou tančit v rytmu hudby
všech žánrů v podání kapely Lightmotif. Vstupenky v MIC.

Jana Jarkovská - flétna, Bohumír Stehlík - klavír.Vstupné 100 Kč,
pro seniory 50 Kč.

Setkání pro rodiny pečující o lidi s demencí
ÚT

Hraje dechovka Sebranka. Jako host vystoupí Vratislav Velek.

Kulturní dům Plzeňka

Oslava svátku svého patrona, sv. Josefa
PO

Dvoudenní kurz pro ženy s Irenou Šorfovou. Na kurzu se naučíte
celou sestavu Hormonální jógové terapie (dle Dinah Rodriguez),
kterou pak budete sama cvičit doma. www.yogaway.cz

Domov seniorů TGM

Aerobní trénink v Alpách
PO

rodinnou oslavu. Rozmařilým vyprávěním vyvolá u všech mužů
paniku a podezření u jejich manželek. Čí je to milenka?

Cílem výstavy s názvem „Flóra Českého krasu“ je seznámit návštěvníky formou fotografií a doprovodných textů se společenstvy
rostlin, která jsou typická pro oblast Českého krasu.

DUO DU REVE
20.

Proběhne od 20:00. Více informací o průběhu tvořivé dílny pro dospělé naleznete na http:/salek-michy.blogspot.cz/. Cena: 200 Kč.

Podbrdské kolo, od 13:00. Klub Labe Hořovice.

Městský karneval
18.

Režisérka Jitka Němcová představuje ve svém celovečerním dokumentu životní příběh Vladimíra Mišíka.

Příbuzné si nevybíráme - divadelní představení Nečekaný příchod mladé vyzývavé sekretářky dokonale okoření
PÁ

17.
- 18.

19:00

Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži a ženami, hrají: Dana
Homolová, Michaela Badinková, Daniel Rous, Martin Kraus.

10:00

www.mesto-beroun.cz

DDM Beroun

THE TOURING YEARS – filmová projekce. Neznámý příběh známé
kapely.
Měsíc březen se ponese v duchu příprav na Velikonoce. Tématem
březnového tvoření bude ZAJÍC Z KVĚTINÁČŮ. Tel.: 774 950 671.
Cena: 50 Kč za výrobek
Celorepubliková Tour kapel COCOTTE MINUTE, HENTAI CORPORATION a PRAGO UNION, našlápnutý multižánrový mejdan: crossover, trash – rock’n’roll a hip – hop alternative.
EMOTIKON TOUR 2017, od 20:00. Klub Labe Hořovice.
Jaký materiál si na šití máte připravit a jednotlivá témata dílny se
dozvíte na webové adrese http:/salek-michy.blogspot.cz/. Na seminář budete potřebovat i svůj šicí stoj. Cena: 200 Kč.
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Literární večer s polskou bohemistkou Annou Militz Literární večer s polskou bohemistkou Annou Militz, autorkou kni-

28.

ÚT

17:30

hy o spisovatelce Janě Černé, dceři Mileny Jesenské.

Čítárna MIC

Beseda pro zájemce o otevření Lesní školy Studánka Pro první stupeň ZŠ.Všichni zájemci o principech fungování lesST

29.

18:00

ních školek jsou vítání.

Kavárna Jiná Káva

Filmový festival Expediční kamera
ST

20:00

Velká skalni pařba, Návrat do Zanskaru, Divočinou Aljašky.

Kavárna Jiná Káva

Ubavit se k smrti - křesťanství a kultura nemyšlení Jak v kultuře zábavy a nemyšlení může obstát křesťanská víra,

30.

ČT

17:30

Městská knihovna Beroun

která je mimo jiné postavená na slovu, nad kterým se přemýšlet
musí? Řečník: David Novák, kazatel Církve bratrské.

Slavnostní otevření Muzea Hořovicka v Hořovicích Muzeum Českého krasu, p.o. přivítá poslední březnový den první
PÁ

31.

13:00

návštěvníky v nově obnovené pobočce Muzea Hořovicka.

Starý zámek - Hořovice

Revival night
PÁ

20:00

AC/DC revival band Špelbl´s Helprs, LUCIE revival LR

Kulturní dům Plzeňka

Retro večery U Madly
Březen

PÁ- SO

3. 3., 17. 3., 31. 3. - Retro Dj Martin Šmíd; 4. 3.,18. 3. - Retro Dj Tomáš
Mašek; 10. 3. - Retro Dj Zdeněk Vranovský; 11. 3. - Retro Dj Harwey;
24. 3. - Retro Dj Láďa Žižka a Diskoprojekt; 25. 3. - Retro Dj Harwey

20:00- 02:00 Retro Bar U Madly

Taneční pátky a soboty U Štiky
PÁ- SO

3. 3., 11. 3., 25. 3. - DJ Jarda Petarda – disco; 4. 3., 18. 3. - DJ
Pupík –rock & disco; 10. 3. - Sortiment – živá hudba; 17. 3. PHZS – živá hudba; 24. 3., 31. 3. - DJ Lukáš – disco

20:00- 02:00 Restaurace U Štiky

Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílna je otevřená vždy v úterý od 10:00 do 11:30 a ve čtvrtek
od 12:30 do 15:00, po dohodě možno i v jiné dny. Zájemci se mohou přihlásit v Muzeu berounské keramiky. Více informací na www.
muzeumberounskekeramiky.cz.
Pokračující výstavy: Fenomén Igráček (Muzeum Českého krasu, do 23. 4. 2017), Český plakát a Výstava T. G .Masaryka (Domov
seniorů TGM), Vladimír Kasl: Malé slavnosti (Holandský dům, do 11. 3. 2017), 2x Šmejkal (Městská galerie Beroun, do 17. 3. 2017)

n Výstavy

n Hudba

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

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

1.

ST

2.

ČT

3.

PÁ

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

SO

NE

PO
ÚT

ST

ČT

PÁ

začátek

název

čas

popis

17:30

Všechno nebo nic

ČR

107

Romantická komedie s Klárou Issovou, Táňou Pauhofovou, Ondřejem Sokolem a dalšími.

15:30

Rozpolcený

USA

116

Kevin má 23 odlišných osobností, unese tři dívky a ony tak nemůžou vědět, kdo přijde příště.

18:30

Logan: Wolverine

USA

135

Wolverine začíná ztrácet svoji schopnost regenerace a Profesor X začíná projevovat známky Alzheimera.

20:00

Logan: Wolverine

15:30

Balerina

USA

135

Wolverine začíná ztrácet svoji schopnost regenerace a Profesor X začíná projevovat známky Alzheimera.

FR/Kan

107

Příběh Félicie, osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec.

17:30

Jackie

USA/Chile

99

Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století je příběhem hrdosti, lásky a noblesy.

20:00

Padesát odstínů temnoty

USA

117

Další kapitola pikantní romance o vztahu dominantního milionáře Christiana Greye a submisivní
Anastasie Steeleové.

15:30

LEGO® Batman film

USA

107

Celosvětový fenomén se dočkal vlastního filmového dobrodružství přirozený vůdce celého ansámblu
– LEGO Batman.

18:30

Muzzikanti

ČR

109

Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost.

15:30

Trollové

USA

92

Trollové jsou vždy veselí a šťastní skřítkové, kteří nejvíce ze všeho milují hudbu, tanec a zpěv.

17:30

Logan: Wolverine

USA

135

Wolverine začíná ztrácet svoji schopnost regenerace a Profesor X začíná projevovat známky Alzheimera.

20:15

Bába z ledu

ČR

106

Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život.

18:30

Rozpolcený

USA

116

Kevin má 23 odlišných osobností, unese tři dívky a ony tak nemůžou vědět, kdo přijde příště.

15:30

Lichožrouti

ČR

83

Žijí s námi lidmi a mohou za to, že lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá.
Ponožkami se totiž živí!

17:30

Padesát odstínů temnoty

USA

117

Další kapitola pikantní romance o vztahu dominantního milionáře Ch. Greye a submisivní A. Steeleové.

20:00

Logan: Wolverine

USA

135

Wolverine začíná ztrácet svoji schopnost regenerace a Profesor X začíná projevovat známky Alzheimera.

18:30

Masaryk

ČR/SL

106

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

15:30

Anděl Páně 2

ČR

90

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu.

17:30

Kong: Ostrov lebek 3D

USA

118

Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného jako zrádného, ostrova kdesi v Pacifiku.

20:00

Masaryk

ČR/SL

106

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.
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15:30
11.

SO

12.

NE

13.

PO

14.

ÚT

15.

ST

16.

ČT

17.

PÁ

18.

SO

19.

NE

20.

PO

21.

ÚT

22.

ST

23.

ČT

24.
25.

107

Celosvětový fenomén se dočkal vlastního filmového dobrodružství přirozený vůdce celého ansámblu
– LEGO Batman.

17:30

T2 Trainspotting

VB

109

Mark Renton (Ewan McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domovem.

20:00

Masaryk

ČR/SL

106

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

15:30

Balerina

FR/Kan

107

Příběh Félicie, osiřelé dívky, jejíž největší vášní je tanec.

18:30

Masaryk

ČR/SL

106

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

17:30

John Wick 2

USA

120

Další dobrodružství nájemného zabijáka Johna Wicka v podání Keanu Reevese.

20:00

Kong: Ostrov lebek 3D

USA

118

Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného jako zrádného, ostrova kdesi v Pacifiku.

17:30

Masaryk

ČR/SL

106

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

20:00

Nechte zpívat Mišíka

ČR

120

Filmový příběh Vladimíra Mišíka je složen z mozaiky jeho vzpomínání, písní, dobových i osobních archivů.

17:30

Bába z ledu

ČR

106

Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdovělá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život.

20:00

Padesát odstínů temnoty

USA

117

Další kapitola pikantní romance o vztahu dominantního milionáře Christiana Greye a submisivní
Anastasie Steeleové.

15:30

Všechno nebo nic

ČR

107

Romantická komedie s Klárou Issovou, Táňou Pauhofovou, Ondřejem Sokolem a dalšími.

18:30

The Rolling Stones Olé Olé
Olé

USA

117

Skvělá příležitost shlédnout dokumntární film o Rolling Stones a následně legendární koncert v Havaně.

17:30

Logan: Wolverine

20:15

Masaryk

15:30

Kráska a zvíře 3D

17:30

Masaryk

USA

135

Wolverine začíná ztrácet svoji schopnost regenerace a Profesor X začíná projevovat známky Alzheimera.

ČR/SL

106

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

USA

120

V hrané adaptaci animované klasiky, jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších
příběhů vůbec.

ČR/SL

106

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

105

Filmový dokument sleduje životní příběh stejnojmenného slavného italského porno herce Rocca Siffrediho.

20:30

Rocco

USA

15:30

Anděl Páně 2

ČR

90

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu.

18:30

Padesát odstínů temnoty

USA

117

Další kapitola pikantní romance o vztahu dominantního milionáře Ch. Greye a submisivní A. Steeleové.

17:30

T2 Trainspotting

VB

109

Mark Renton (Ewan McGregor) se vrací na jediné místo, které mu kdy bylo domovem.

20:00

Masaryk

ČR/SL

106

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

17:30

Všechno nebo nic

ČR

107

Romantická komedie s Klárou Issovou, Táňou Pauhofovou, Ondřejem Sokolem a dalšími.

20:00

Stát pevně

FR

100

Během putování se scénárista Léo seznámí s pastýřkou Marií a ta ho svede.

17:30

Anděl Páně 2

ČR

90

Anděl Petronel stále pracuje u Nebeské brány, ale je přesvědčen, že by si zasloužil lepší službu.

USA

118

Tým badatelů se vydává na výpravu do hlubin neprobádaného, stejně krásného jako zrádného, ostrova kdesi v Pacifiku.

USA/Chile

99

Filmový portrét jedné z nejikoničtějších žen 20. století je příběhem hrdosti, lásky a noblesy.

20:00

Kong: Ostrov lebek

15:30

Jackie

18:30

Lví žena

Nor

118

PÁ

19:00

Amadeus

USA

184

Velkolepý historický epos. Překrásná oslava hudby Wolfganga A. Mozarta, jednoho z velikánů klasické hudby.

15:30

Špalíček

ČR/SL

87

Snímek vytvořený pracnou ruční animací vychází z knihy Mikoláše Alše ,,Špalíček národních písní a říkadel“.

SO

17:30

Všechno nebo nic

ČR

107

Romantická komedie s Klárou Issovou, Táňou Pauhofovou, Ondřejem Sokolem a dalšími.

20:00

Život

USA

120

Příběh posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů.

15:30

Kráska a zvíře

USA

120

V hrané adaptaci animované klasiky, jež je ohromující filmovou oslavou jednoho z nejpopulárnějších příběhů.

18:30

Masaryk

ČR/SL

106

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

NE

27.

PO

28.

ÚT

29.

ST

31.

USA

Příběh nás zavádí do chladného severu Evropy na začátku 20. století. Děvčátko Eva se narodilo s hypertrichózou.

26.

30.

LEGO® Batman film

17:30

Padesát odstínů temnoty

USA

117

Další kapitola pikantní romance o vztahu dominantního milionáře Ch. Greye a submisivní A. Steeleové.

20:00

Strnadovi

ČR

102

Během 35 let soužití páru se odehraje mnohé: od chvil absolutního porozumění až po dramatické propady.

17:30

Muzzikanti

ČR

109

Film plný písniček a melodií od folklorních kořenů až po mladou rockovou současnost.

20:00

Lví žena

Nor

118

Příběh nás zavádí do chladného severu Evropy na začátku 20. století. Děvčátko Eva se narodilo s hypertrichózou.

17:30

Život

20:00

Masaryk

USA

120

Příběh posádky Mezinárodní vesmírné stanice, která se ocitá na pokraji jednoho z nejdůležitějších objevů.

ČR/SL

106

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

15:30

Šmoulové:
Zapomenutá vesnice 3D

USA

97

Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává s kamarády na napínavou pouť Zakázaným lesem.

18:30

Volání netvora: Příběh života

USA/Šp

108

Třináctiletému Conorovi se do snů vkrádají noční můry. Rozhádá se svou nejlepší kamarádkou a zůstane na všechno sám.

15:30

Šmoulové: Zapomenutá vesnice

USA

97

Šmoulinka se po nálezu tajuplné mapy vydává s kamarády na napínavou pouť Zakázaným lesem.

17:30

Masaryk

ČR/SL

106

Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu, velká gesta. Smrt Jana Masaryka je dodnes zahalena tajemstvím.

20:00

Ghost in the shell 3D

USA/Aus

120

Je ve vyladěné formě a připravený s pomocí svých adrenalinových kousků nakopat všem hnusákům na světě.

Šp/Kan

91

Ozzy je přátelský bígl, který žije idylickým životem v rodině Martinsových. Jeho páníčci se ale musí za
prací přesunout do Japonska. Má to jeden háček: pes s nimi nesmí. Martinsovi se tak rozhodnou, že
Ozzyho dají do luxusního psího hotelu zvaného Modrá zátoka.

ČT

PÁ

Dětský klub Bijásek: Ozzy

13. PO 13:45 Jungmannova ZŠ, 15. ST 13:45 Preislerova ZŠ, 20. PO 13:45 Preislerova ZŠ, ZŠ Vráž, ZŠ Tmaň, 22. ST 13:45 ZŠ Wagnerovo náměstí, 27. PO 13:45 Jungmannova ZŠ,
29. ST 13:45 ZŠ Beroun Závodí, ZŠ Zadní Třebaň

www.mesto-beroun.cz
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Volný čas
Cvičení s Bětkou
www.cvicenisbetkou.cz
Telefon: 777 688 016
email: blatakova@post.cz
Přijďte si zacvičit, odreagovat se
a zaktivovat vnitřní svalový stabilizační systém tak, aby záda nebolela. Kromě bodystylingu jsou
všechna cvičení vhodná i pro muže.
Cvičíme v tělocvičně 3.ZŠ každé ÚT
19:00-20:00 - zdravotně funkční
kruhový trénink , ČT 18:30-19:30 bodystyling a ve Fitness Tyran každé
PO 17:00-18:00 - zdravá záda - CORE
(vhodné i pro mamimky po porodu),
každou ST 17:30-18:30 a NE 19:0020:00 - TABATA (intervalový trénink).
Dětský aerobik (6-11 let) probíhá
v tělocvičně 3.ZŠ v ÚT 17:00-18:00.
Více informací a rezervace na webu.
Dětský koutek Krteček
Sadová 731 (u KD Plzeňka), Beroun
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
email: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé JESLE od 6 měsíců kdy
chůva má max. 2 děti. ŠKOLKA
pro děti od 2 let. Máme dopolední
adaptační programy se zaměřením
na TVOŘENÍ, KRESLENÍ, děti si denně odnášejí výtvory domů. Cvičení
- zvířátková JOGA, TANČENÍ, ZPĚV
a procvičování paměti formou her.
Kroužky: KERAMIKA - ST od 15:0016:30 s pecí, cena 80 Kč. Vyrábíme
si zdravá mýdlíčka, oleje a sole do
koupele z levandule a propolisu,
rádi používáme medové produkty,
máme vlastní včelstvo. Každé PO
od 15:30-17:00, cena 80 Kč. Můžeme nabídnout maminkám s batolaty hernu od 8:00-11:30 a 14:3017:00. Vždy nutná rezervace. Naše
chůvy je možné si rezervovat do
domácnosti i k nemocným dětem.
Již je možné si rezervovat místo na
příměstském čí pobytovém táboře,
věk od 3 let.
Dětský kruhový trénink
www.tabe.cz
Telefon: 604 940 85
email: a.tabe@seznam.cz
ÚT od 17:00 ve Sportcentru Eden
v Berouně. Na Vaše ratolesti se těší
Alena Tabe - lektorka skupinových lekcí a kondiční trenér pro děti a mládež.
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
email: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum
FAMILY SPINNING BEROUN Vás zve
do rodinného prostředí, kde na Vás
čeká 70ti minutová lekce spinningu
(60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY (spinning + posilování nebo zdravotní
cvičení + závěrečné protažení). Více
informací nejdete webu.

www.mesto-beroun.cz

Marcela Bergerová. 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.

Díky tomu je nyní určeno pro lehkou atletiku, hokejbal, in-line hokej,
florbal, malou kopanou, házenou,
tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal. Zařízení
půjčuje sportovní potřeby, poskytuje
sportovcům zázemí - šatny s uzamykatelnými skříňkami, sprchy a nabízí
i občerstvení. Díky osvětlení v areálu
je po předchozím objednání sportovat i ve večerních hodinách. V zimě
je v nabídce mimo jiné stolní tenis.
Rezervace: 311 740 153.

Jazyková škola Hany Vavrečkové

Move&Food

www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
email: skola@jshv.cz

www.moveandfood.cz
Telefon: 731 575 531
email: annor@centrum.cz

Již 27. rokem: tradice – zkušenosti –
reference!!! Kurzy probíhají!!! Garantujeme max. 10 osob ve skupině. Je-li
však volné místo, můžete do kurzu
kdykoli přistoupit (cena kurzu bude
snížena o již odučené hodiny). Náhledy zdarma - přijďte si kurz nejprve
vyzkoušet! Slevy 50% v rámci akce
„Chodí celá rodina!“. Příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám
z ANG - př. KET / PET / FCE pro dospělé i „for Schools“, CAE, BEC. Výuka též
v Hořovicích a v Litni. Pro firmy či jednotlivce kurzy dle požadavku (včetně
doučování žáků ZŠ a studentů SŠ)
- i dojíždíme. Naše motto: Spokojený
zákazník – naše nejlepší reklama!

Nově otevřené studio v BerouněZávodí nabízí jak fitness služby, tak
výživové poradenství s individuálním
přístupem od odborně vzdělaného
personálu. Fat Magic – chůze v podtlaku a zvýšené teplotě pro maximální spalování tuků v problémových
partiích (bříško, zadek, boky, stehna).
Fitvibe - vibrační plošina během jedné lekce procvičí 100% Vašeho svalstva a zbaví Vás celulitidy. Posilovna
- profesionálně vybavená posilovna
s kardio zónou. Kruhové tréninky - redukční - na problémové partie(v pondělí od 19:00) a zdravotní - na bolavá
záda (středa od 19:00).Výživové
poradenství - individuální stravovací
plány, které se Vám přizpůsobí. Bez
jojo efektu, bez hladu a dlouhodobě.
Více na webu. Nutná rezervace na tel.

Flexy - bary + balanční čočky + míče
+ židle
Telefon: 608 885 182
email:,marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo Gymnázium, vchod ze dvora

Jazyková škola Henrietty Mottlové
www.jazykovaskola.kvalitne.cz
Telefon: 724 358 518
email: henrietta.mottlova@seznam.cz
Příprava ke Cambridge zkouškám. Kurzy probíhají na místních školách a v jazykové škole. Cena na celý rok 2150 Kč
– YLE, 3150 Kč KET, PET, FCE,CAE.
Lesní klub Studánka a klubík Jozífek
www.lkstudanka.cz
Telefon: 777 216 096
email: lsms.beroun@gmail.com
Zápis do Lesní školy Studánka bude
probíhat od 23. do 29.3 2017. Den
otevřených dveří 9:00. V průběhu
interaktivního workshopu Vás provedeme přírodou, kde se na chvíli
stanete školáčkem a necháte se vést
průvodcem - Přírodou. Workshop
ukončíme tvořivou dílnou v zázemí
školky - v jurtě. V průběhu provádění budeme zodpovídat i vaše
dotazy. Vstupné za dospělého 150,Kč. Rezervace nutná. Klub Jozífek každou středu dopoledne se můžou
ke školce připojit také děti mladší tří
let s doprovodem, nebo děti starší
tří let s doprovodem, které si chtějí
lesní mateřskou školku vyzkoušet.
Cena za jedno dítě je 150,-Kč při jednorázové platbě. Rezervace nutná.
Pro další informace o všech možnostech návštěvy akcí a zápisů do školy
a školy lesního klubu Studánka nás
navštivte na www.lkstudanka.cz

RC Slunečnice
www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700, 311 510 541
email: info@rcslunecnice.cz
PO 13. 3. 19:30 Úplňková meditace.
ST 15. 3. 18:00-20:00 Základy soběstačnosti-permakultura. Čtvrtek 16.
3. 9:30-11:30 Děti jako ukazatel.
SO 18.3. Vědecká detektivka experimenty, objevování a pokusy, vhodné
pro děti 4-7 let a 8-12 let. ST 22. 3.
18:30-20:00 Jak na děti s ADHD- Hyper je super. Sobota 25.3. Animování
s Animatějem je určeno pro začátečníky i zkušené animátory, 30. 3.-2. 4.
Burza oblečení-dětského, dámského,
hraček a sportovních potřeb. Klub
pěstounů nově v Berouně, první setkání v PÁ 24. 3. od 17:00 do 19:00.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen od 15:00 do 21:00. Na sobotu
či neděli je nutno si kurt objednat
dopředu. Objednávka dopředu je
možná i v týdnu. Kurt bude potom
určitě váš. Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch, šaten. Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky
na 311 622 572, 702 071 312
po 15:00 nebo hriste@2zsberoun.cz.

Městské školní hřiště Hlinky

Studio KaLa Beroun - Lada Jakubová

Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Hřiště prošlo
v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí.

www.studio-kala.cz
Telefon recepce: 728 337 338
email: studio-kala@seznam.cz

Studio KaLa pro vás od začátku školního roku připravuje kroužky pro
děti předškolního i školního věku,
akce a aktivity pro dospělé. (Joga,
Pilates, Tae Bo, Těhotenské kurzy,
Orientální tance, Hudební škola
Yamaha, Cvičeníčka pro nejmenší, Hudebně dramatický kroužek,
Angličtina pro děti, Logopedické
kroužky, Skaut atd.) Dále si u nás
můžete užít herničku se zázemím
a relaxační část obsahující např. kosmetiku, pedikúru, masáže a kadeřnictví. Aktuální rozpis kurzů, aktivit
a akcí: https://studio-kala.webooker.
eu/Courses. Umíte něco zajímavého
a baví vás práce s dětmi? Přidejte se
k nám, sháníme nové lektory!
Studio kytka s.r.o.
www.studio-kytka.cz
Telefon: 777 452 222, 602 549 864
email: kytkama@seznam.cz
Třída miniškoličky MŠ Kytka má v některých dnech ještě volnou kapacitu.
Od 6.3 zapisujeme miminka a děti
do kurzů 4-6/17, plavání miminek
a dětí od 6 měs. do 6 let a předškoláčků 4 – 7 let v Akádě. Přihlášky
na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně. Rodinná plavání
probíhají ve ST, PÁ a SO od 13:00,
14:00, 15:00 a 16:00. Aqua-aerobik
v PO s Ivou od 17:45 a 18:30 a 19:15,
ve ST s Markétou od 18:00 a 18:45,
ve ČT s Pavlou od 18:00 a 18:45 a v PÁ
s Monikou a Markétou od 18:00, s hlídáním dětí ve ČT v 9:55 s Markétou.
Cvičení v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou ve ČT 17:15, služby
porodní asistentky.
Taneční kurzy
ve Společenském domě Hořovice
www.tanecni.net
Telefon: 603 238 090
email: vasova@volny.cz
Pořádá Taneční škola Blanky Vášové. Dospělí – začátečníci: pondělí
6., 13., 20., 27. 3.. Dospělí – mírně
pokročilí: pondělí 6., 13., 20., 27. 3.
vždy od 20:40.
Těhotenská jóga
kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Telefon: 777 216 096
email: kjberoun@gmail.com
Pravidelné lekce jógy pro budoucí maminky, každé ÚT v Yogaway
od 17:30 do 18:30. Na lekci se zaměřujeme na ztišení, prohloubení
dechu, udržení pružného těla a pozitivní energie. Hodina má dynamickou fázi, střídající se s klidnými
fázemi, meditací a relaxaci.
TJ Lokomotiva Beroun z. s.
www.lokomotivaberoun.cz.
Telefon: 311 626 950
email: info@lokomotivaberoun.cz
Informace na recepci Sportcentra.
Otevřeno PO - PÁ 8:00 – 22:00, SO
a NE 8:00 – 20:00. Trvale snížené
ceny na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Přehledy oddílů a akcí pro veřejnost
na webu.
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 25. 1. 2017

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 8. 2. 2017

RM bere na vědomí informaci o průběhu smogové situace a o možnosti řešení
dopravy zdarma v době smogové situace.

RM souhlasí s poskytnutím finančních prostředků ve výši 19 132 Kč formou
daru Nadačnímu fondu Svatovítské varhany, se sídlem Hradčanské náměstí
50/16, Hradčany, 118 00 Praha 1, na podporu projektu na pořízení nových
varhan pro svatovítskou katedrálu.

RM v souladu s Postupem při odměňování ředitelů příspěvkových organizací
zřizovaných městem Beroun, kromě oblasti školství stanovuje maximální výši
odměny ředitelce Domova penzionu pro důchodce Beroun na rok 2017.
RM po projednání stanovuje maximální výši odměn a cílových odměn na rok
2017 pro ředitelku Městského kulturního centra a ředitelku Městské knihovny
v navrhované výši.
RM po projednání stanovuje příplatky za vedení ředitelům základních a mateřských škol zřizovaných městem Beroun jako příspěvkové organizace dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2017 a dále stanovuje pro uvedené ředitele
maximální výši odměn na rok 2017 v navržené výši.
RM souhlasí s tím, aby Základní škola, Beroun – Závodí, Komenského 249 přijala věcný dar 2 kusy florbalových branek a 3 míčky od České florbalové unie,
Lomnického 1705/5, Praha 4.
RM bere na vědomí informaci o výsledku inspekční činnosti provedené Českou
školní inspekcí v Základní škole, Beroun – Závodí, Komenského 249 ve dnech
2. – 4. listopadu 2016.
RM po projednání souhlasí se stanovením školských obvodů spádových mateřských škol zřizovaných městem Beroun a doporučuje Zastupitelstvu města
Beroun vydat Obecně závaznou vyhlášku, o stanovení školských obvodů spádových mateřských škol, jejichž zřizovatelem je město Beroun, v předloženém
znění.
RM po projednání souhlasí se stanovením školských obvodů spádových základních škol zřizovaných městem Beroun a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun
vydat Obecně závaznou vyhlášku, o stanovení školských obvodů spádových základních škol, jejichž zřizovatelem je město Beroun, v předloženém znění.
RM: 1. souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v roce 2017 podle návrhu zpracovaného pracovní skupinou vytvořenou
odborem školství a volnočasových aktivit pro přehodnocení návrhu komise pro
kulturu a kulturní dotace na rozdělení dotací na kulturní činnost z rozpočtu
města na rok 2017 dne 18. 1. 2017, 2. doporučuje Zastupitelstvu města Beroun
schválit poskytnutí dotací nad 50 tis. Kč v jednotlivém případě v celkové výši
z rozpočtu města Beroun na kulturní činnost v roce 2017 podle návrhu pracovní skupiny vytvořené odborem školství a volnočasových aktivit ze dne 18.
1. 2017, včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli, 3. rozhoduje podle čl. VIII. bod 8.2 dotačního programu „Poskytování dotací na kulturní činnost ve městě Beroun v roce 2017“ o prodloužení
termínu pro rozhodnutí o žádostech o dotaci nejpozději do 31. 3. 2017.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města prodat pozemky p.č. 2826/13 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 490 m² a p.č. 2826/14 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 423 m² oba v k.ú. Beroun.
1. RM ruší pověření pro paní Ivu Kermesovou, aby se za město Beroun, jako
za půjčitele, vyjadřovala k žádostem vypůjčitele Klubu důchodců Beroun k přenechání vypůjčených nebytových prostor jiným organizacím. 2. RM souhlasí
s pověřením pana Ing. Miloslava Ureše, vedoucího odboru majetku a investic
Městského úřadu Beroun, aby se za město Beroun, jako za půjčitele, vyjadřoval
k žádostem vypůjčitele Klubu důchodců Beroun k přenechání vypůjčených nebytových prostor jiným organizacím.
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přijetím rozpočtového opatření č. 1 - navýšení položky v rozpočtu města na rok 2017 v kapitálových
výdajích skupina 22, § 19, pol. 6121, org. 6004 ,,Veřejná doprava pro všechny,,
o 150.000,- Kč. Navýšení bude hrazeno z přebytku hospodaření roku 2016.
RM doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s přijetím rozpočtového opatření
č. 1- navýšení položek v kapitálových výdajích na územní studie. Územní studie
krajiny SO ORP Beroun bude navýšena z 1 500 000 Kč na částku 2 800 000 Kč,
územní studie jižní paralelní komunikace bude navýšena z 900 000 Kč na částku 3 700 000 Kč a územní studie veřejného prostranství bude navýšena
z 600 000 Kč na částku 2 500 000 Kč.
RM bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ o posouzení režimových zásad
při zajištění ochrany a bezpečnosti osobních údajů a souhlasí s navrženými
opatřeními.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude
konat ve středu dne 8. února 2017 od 16:30 hodin ve velké zasedací místnosti
budovy radnice Husovo nám. 68, Beroun-Centrum.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města vypůjčit pozemky p.č. 820/25,
p.č. 847/14, p.č. 162/15, p.č. 849/52, p.č. 161/24, p.č. 161/25, p.č. 161/26,
p.č. 161/27, p.č. 161/30, p.č. 161/31, st. 2228, p.č. 2375/1, p.č. 2375/2, p.č.
2375/4, p.č. 2375/5, p.č. 2376/1, p.č. 2376/5, p.č. 2376/7, p.č. 849/42, vše
v k.ú. Beroun.
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RM nesouhlasí s poskytnutím finančního daru panu J. V. na pokrytí životních
potřeb a výdajů na sociální a další služby spojené s jeho postižením a mobilitou
z rozpočtu města roku 2017.
RM souhlasí s přistoupením města Beroun ke Smlouvě o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu číslo S-16646/SOC/2016 uzavřené
mezi Středočeským krajem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun (DPD)
dne 17. 1. 2017 po dobu platnosti pověření, tj. na období let 2017-2019. Část
příspěvku města Beroun na provoz příspěvkové organizaci DPD pro roky 20172019 dle aktuálního rozpočtu města Beroun je poskytována ke krytí nezbytných
nákladů, vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby „Pečovatelská služba“.Tato část příspěvku zřizovatele, města Beroun, tvoří nedílnou
součást jednotné vyrovnávací platby hrazené poskytovatelem v souladu s Rozhodnutím Komise o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým
podnikům pověřeným poskytováním služby obecného hospodářského zájmu
(2012/21 EU, Úřední věstník L 7, 11.1.2012).
RM souhlasí s přistoupením města Beroun ke Smlouvám o pověření k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, uzavřeným mezi Středočeským
krajem a jednotlivými poskytovateli sociálních služeb, zařazenými v Síti sociálních služeb, kterým byla/bude přiznána dotace na aktivity v sociálně – zdravotní
oblasti z rozpočtu města Beroun po dobu platnosti pověření Středočeským krajem, tj. na období let 2017-2019 a kteří splní podmínky pro uzavření veřejnoprávní smlouvy. Přistoupení bude součástí Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace na aktivity v sociálně – zdravotní oblasti.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2017 z jednání komise zdravotnictví a sociálních
věcí, konaného dne 23. 1. 2017.
RM schvaluje návrh Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování
sociální služby, tedy činnosti nebo souboru činností podle zákona č. 108/2016
Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo
prevence sociálního vyloučení na rok 2017, ev. číslo smlouvy poskytovatele
S-0097/SOC/2017 uzavírané mezi Středočeským krajem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun, v předloženém znění.
RM bere na vědomí informaci o převzetí záštit v roce 2016 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
Starosta města a RM souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Berouna
nad akcí „Městské kolo projektu Cena Ď“.
RM souhlasí s poskytnutím dotace ve výši 10.000 Kč Českému kynologickému
svazu ZKO Beroun - 260, se sídlem Hostímská 488/55, Beroun-Závodí a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí.
RM souhlasí s tím, aby Jungmannova základní škola Beroun, Plzeňská 30 přijala
na základě uzavřené darovací smlouvy finanční dar ve výši 32.760,- Kč odpovídající výši záloh za obědy ve školní jídelně za období od 1. 3. 2017 do 30. 6.
2017 ve prospěch žáků školy od nadačního fondu „Drab foundation – nadační
fond“, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8 z projektu „Obědy dětem“.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2017 ze zasedání komise pro kulturu a kulturní
dotace konaného dne 24.1.2017.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 15 000 Kč na financování akce
„Nejúspěšnější sportovec roku 2016“ od společnosti Tipsport.net a.s., se sídlem
Beroun - Centrum, Politických vězňů 156 a s uzavřením darovací smlouvy o jeho
poskytnutí, v předloženém znění.
RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20 000 Kč na financování akce
„Nejúspěšnější sportovec roku 2016“ od Technických služeb Beroun, s. r. o., se
sídlem Beroun, Viničná 910 a s uzavřením darovací smlouvy o jeho poskytnutí,
v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s prodejem části pozemku p.č.st. 2572/1 v k.ú. Beroun o výměře cca 45 m² panu T. Š.
1. RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s prodejem pozemku
p.č. 6778 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 41 m² v k.ú. Beroun z vlastnictví
města Beroun do vlastnictví manželů M. a P. J. za kupní cenu 25.420 Kč a náklady spojené s prodejem a s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun (jako
prodávajícím) a manželi J. (jako kupujícími). 2. RM doporučuje Zastupitelstvu
města Beroun souhlasit s prodejem pozemku p.č. 6779 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 21 m² v k.ú. Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví paní
V. N. za kupní cenu 13.020 Kč a náklady spojené s prodejem a s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun (jako prodávajícím) a V. N. (jako kupujícím). 3.
RM doporučuje ZM souhlasit s prodejem pozemku p.č. st. 249 zastavěná plocha
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a nádvoří, společný dvůr o výměře 1614 m² v k. ú. Beroun z vlastnictví města
Beroun do podílového spoluvlastnictví – podílu ve výši 1/6 manželům M. a P. J.
za kupní cenu 40.350 Kč, podílu ve výši 1/6 manželům J. a J. P. za kupní cenu
40.350 Kč, podílu ve výši 1/6 L. K. za kupní cenu 40.350 Kč, podílu ve výši 1/6
do vlastnictví manželům M. a J. V. za kupní cenu 40.350 Kč, podílu ve výši 1/6
V. N. za kupní cenu 40.350 Kč, podílu ve výši 1/12 J. Š. za kupní cenu 20.175 Kč
a podílu ve výši 1/12 E. Š. za kupní cenu 20.175 Kč, za podmínek, že bude zřízeno
bezúplatné věcné břemeno – služebnost stezky a cesty přes pozemek p.č. st. 249
v k.ú. Beroun ve prospěch vlastníků pozemků: p.č.st. 244 jehož součástí je stavba
– budova s číslem popisným 29, p.č. st. 245 jehož součástí je stavba – budova bez
čísla popisného, p.č. 6672 ostatní plocha, jiná plocha, p.č.st. 239 jehož součástí je
budova bez čísla popisného a pro vlastníka stavby č.p. 168 - stojící na pozemku
p.č.st. 237/1, vše v k.ú. Beroun, bezúplatné věcné břemeno ve prospěch města
Beroun – právo umístění, provozování, údržby a oprav VO a kabelového vedení
přes pozemek p.č. st. 249 zastavěná plocha a nádvoří a respektování vedení stávajících inženýrských sítí a věcného břemene zapsaného v katastru nemovitostí
ve prospěch RWE GasNet, s.r.o. a s uzavřením kupní smlouvy a smlouvy o zřízení
věcného břemene. Náklady spojené s prodejem a s uzavřením kupní smlouvy
a smlouvy o zřízení věcného břemene hradí strana kupující.
RM doporučuje ZM souhlasit se směnou pozemku p.č. 6672 ostatní plocha, jiná
plocha o výměře 137 m² v k.ú. Beroun ve vlastnictví města Beroun za pozemek
p.č. 559/1 trvalý travní porost o výměře 917 m² v k.ú. Beroun ve vlastnictví
pana R. V. a s uzavřením směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi městem Beroun a panem R. V. za podmínek, že smlouva bude obsahovat
ustanovení o uhrazení finanční částky ve výši 90.020,- Kč ve prospěch pana R.
V. a o zřízení bezúplatného věcného břemene – služebnosti stezky a cesty přes
pozemek p.č. 559/1 v rozsahu dle geometrického plánu č. 6003-105/2016 pro
vlastníka pozemku p.č. 559/2 oba v k.ú. Beroun. Náklady spojené se směnou
a s uzavřením směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene hradí každá strana jednou polovinou. Pohledávka města Beroun vůči panu R. V. ve výši
4.064,- Kč za úhradu poloviny nákladů spojených se směnou a s uzavřením
směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, bude započtena oproti
závazku města Beroun uhradit panu R. V. finanční částku ve výši 90.020,- Kč.
RM doporučuje ZM souhlasit se směnou pozemku p.č. 868/30 ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 780m2 v k.ú. Beroun (vznikl z pozemku p.č. 868/16 v k.ú.
Beroun dle geometrického plánu č. 5934-89/2016) ve vlastnictví města Beroun
za pozemky p.č. 868/29 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 579 m2 v k.ú.
Beroun a p.č. 868/31 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 83 m2 v k.ú. Beroun
ve vlastnictví Berounské realitní spol. s r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, Krč,
Praha 4 a s uzavřením směnné smlouvy mezi městem Beroun a společností Berounská realitní spol. s r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, Krč, Praha 4, za podmínek, že směnná smlouva bude obsahovat ustanovení o vypořádání rozdílu
finanční hodnoty směňovaných pozemků ve prospěch města Beroun ve výši
68.440,-Kč a že na pozemcích směňovaných do vlastnictví města Beroun nebude v době uzavírání směnné smlouvy váznout žádné zástavní právo. Náklady
spojené se směnou a s uzavřením směnné smlouvy hradí Berounská realitní
spol. s r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, Krč, Praha 4.
RM souhlasí s uzavřením Pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém pojištění podle sazby 3UX č. 1423203971, týkající se skupinového úrazového pojištění strážníků Městské policie Beroun na období od 1.2.2017 do 31.1.2018 po slevě 15%
ve výši 36.307,- Kč, mezi městem Beroun a pojišťovnou Kooperativa, a.s., Vienna
Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, v předloženém znění.
1. RM souhlasí se Zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Přístavba - Základní Škola, Beroun – Závodí, Komenského 249“
a souhlasí se zahájením zadávacího řízení. 2. RM jmenuje hodnotící komisi a její
náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku,
která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
1. RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Územní studie krajiny SO
ORP Beroun“. Veřejná zakázka může být vyhlášena pouze v případě, že bude
Zastupitelstvem města Beroun schváleno rozpočtové opatření města Beroun č.
1 na rok 2017. 2. RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude zároveň plnit
funkci komise pro otevírání obálek.
1. RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Územní studie veřejného
prostranství Beroun“. Veřejná zakázka může být vyhlášena pouze v případě, že
bude Zastupitelstvem města Beroun schváleno rozpočtové opatření města Beroun č. 1 na rok 2017. 2. RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro
posouzení a hodnocení nabídek pro výše uvedenou zakázku, která bude zároveň
plnit funkci komise pro otevírání obálek.
1. RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Územní studie jižní paralelní komunikace Beroun – přeložková trasa silnice II/605“. Veřejná zakázka
může být vyhlášena pouze v případě, že bude Zastupitelstvem města Beroun
schváleno rozpočtové opatření města Beroun č. 1 na rok 2017. 2. RM jmenuje
hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek pro výše
uvedenou zakázku, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek.
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RM doporučuje ZM souhlasit s přijetím dotace ve výši 50 tis. Kč z Programu
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
na rok 2017 dle zásad Ministerstva kultury ČR pro užití na lokální opravu střešní
krytiny a omítky Plzeňské brány.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 14 ke Smlouvě o spolupráci při zabezpečování požární ochrany ve městě Beroun, uzavřené mezi městem Beroun a ČR –
HZS Středočeského kraje, se sídlem Jana Palacha 1970, Kladno, v předloženém
znění.
RM souhlasí s výpůjčkou městského kamerového dohlížecího systému, který je
instalován na Obvodním oddělení Beroun Policie České republiky- KŘP Středočeského kraje a s uzavřením smlouvy o výpůjčce a o zpracování osobních údajů
mezi městem Beroun jako půjčitelem a správcem a Českou republikou-Ministerstvem vnitra, Nad Štolou 963/3, Praha 7 – Letná jako vypůjčitelem a zpracovatelem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb mezi městem
Beroun a JUDr. Drahomírem Korčekem, advokátem, pracoviště advokátní kanceláře Beroun, Talichova 807, v předloženém znění.
RM souhlasí s účastí profesní skupiny města na Semináři partnerských měst
Goslaru ve dnech 9. – 12. března 2017.
RM bere na vědomí informaci o plánování oslav výročí 15 let od podepsání
partnerské smlouvy s městem Brzeg.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 8. 2. 2017
ZM souhlasí s rozpočtovým opatřením města Beroun č. 1 na rok 2017: a) navýšení položek v kapitálových výdajích na územní studie. Územní studie krajiny SO ORP Beroun bude navýšena z 1 500 000 Kč na částku 2 800 000 Kč,
územní studie jižní paralelní komunikace bude navýšena z 900 000 Kč
na částku 3 700 000 Kč a územní studie veřejného prostranství bude navýšena z 600 000 Kč na částku 2 500 000 Kč. b) navýšení položek v kapitálových
výdajích na akci Veřejná doprava pro všechny– bezpečnostní skříně pro uložení jízdních kol. Veřejná doprava pro všechny bude navýšena z 800 000 Kč
na částku 950 000 Kč.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města
z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná
verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí 68.

Jarní deratizace v Berouně
od 15. března do 15. května

P

ravidelná jarní deratizace
veřejných prostranství, kanálových šachet a silničních vpustí
bude v Berouně probíhat od 15.
března a potrvá až do 15. května
2017. Účelem je snížit počet populací hlodavců ve městě.
Žádáme vlastníky nebo správce
nemovitostí, aby na vlastní náklady zajistili deratizaci na svém nebo
svěřeném majetku. V případě zá-

jmu poskytneme kontakt na odbornou deratizační firmu na telefonním čísle 311 654 237 nebo
e-mailu: zelen@muberoun.cz.
Současně žádáme všechny
chovatele, aby věnovali zvýšenou pozornost domácím zvířatům, především psům, kočkám
fretkám apod. a nepouštěli je
volně bez dohledu na veřejná prostranství ve městě. n

Člověk v tísni hledá dobrovolníky

Č

lověk v tísni, o.p.s. hledá
do svého týmu v berounské
pobočce Programů sociální integrace dobrovolníky pro doučování dětí z rodin ohrožených
sociálním vyloučením.
Dobrovolník dochází jednou
týdně na dvě hodiny přímo do domácnosti, kde dítě žije. Pomáhá
mu s pochopením školní látky,
s domácí přípravou a s rozvojem

všeobecného přehledu. Dobrovolník pod dohledem koordinátora
také pracuje s rodiči dítěte a snaží se pedagogizovat celé rodinné
prostředí a rovněž je v kontaktu se
školou. n
Informace:
Aneta Budová, tel: 770 128 272
e-mail:
aneta.budova@clovekvtisni.cz
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Městská knihovna: Březen - měsíc čtenářů

K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) vyhlašuje v roce 2017 již osmý
ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti.

C

o pro vás v berounské knihovně chystáme?

n Kurz šitého šperku
Další kurz korálkování pod vedením Růženy Mikulové se uskuteční
v pondělí 13. března od 16:00 hodin
na pobočce Sídliště. Cena 300 Kč.
Přihlašování na sidliste@knihovnaberoun.cz.
n Poruchy spánku a jak jim čelit
V dnešní uspěchané době se stále se zvyšujícími nároky na výkonnost se poruchy spánku stávají pro
mnoho i mladých lidí stále častějším
problémem který se může odrážet
nejen ve výkonnosti, ale i v psychické pohodě jedince. Co s tím? Jak
zdravě spát a zbavit se návyků, které
spánek mohou narušovat? Především je třeba naučit se spánkové
hygieně, tj. zásadám, které navození
zdravého spánku podporují. Další
možností jsou nenávykové přírodní
preparáty, které lze užívat i delší
dobu. Pouze v krajních případech lze
využít krátkodobé pomoci hypnotik,
tj. léků na lékařský předpis, které
spánek vyvolávají, ale mají také nežádoucí vlivy na lidský organismus
a psychiku. Naučit se zdravě spát
pomáhá zvládat každodenní stres.
Přednáškou vás provede PharmDr. Alexandra Honegger, která vystudovala farmaceutickou fakultu
UK v Hradci Králové, po odchodu
do Švýcarska také Pharmazeutische
fakultaet na ETH Zurich, kde poté
pracovala jako vedoucí lékárník
ve veřejné lékárně. Absolvovala
kurzy homeopatie, zdravé výživy či
odvykání kouření. V současné době
pracuje jako vedoucí lékárník v lékárně BETA v Berouně a je externí
spolupracovnicí Vyšší odborné
zdravotnické školy v Praze. Akce se
uskuteční ve čtvrtek 16. března 2017
od 17:30 hodin. Vstup volný, rezervace míst ve studovně.
n Charitativní bazar knih
Akce se koná v pátek 24. března
od 8:30 do 17:00 hod. a v sobotu

www.mesto-beroun.cz

25. března od 8:30 do 11:00 hod.
Výtěžek bude věnován Domovu sv.
Anežky České pro seniory s projevy
demence při Farní charitě Beroun.
n Předávání cen knihovny
V pátek 24. března odměníme
výherce několika soutěží, které jsme
v minulém roce vyhlásili. Vyhlášeni

budou výherci soutěže pro děti Lovci
perel, výherci etapové soutěže Šifra
mistra Pocha a oceněn bude také
Čtenář roku, který se každoročně
vyhlašuje v knihovnách po celé
republice, vždy podle zadaných
kritérií. Letos bude čtenářem roku
Čtenářka babička. Předávání cen se
uskuteční v čase od 16:30 do 17:00
hodin a bude doplněno těmito vystoupeními:
n Salón na zámku
Módní přehlídka dětí ze zájmového kroužku šití, který pořádá
Středisko volného času DOMEČEK
Hořovice, odloučené pracoviště zámek Králův Dvůr pod vedením Evy
Knopové.
n Shakeelah Tribe
Taneční skupina tří žen z Berounska vznikla před čtyřmi lety
a zaměřuje se Improvizační Tribal
Style, který vychází z tanečního stylu
American Tribal Style. Tento taneční
styl vznikl v 70. letech minulého století v San Franciscu a jeho podstatou
je skupinová improvizace, založená
na systému vedení a následování,
kdy jedna tanečnice vede a ostatní
ji podle neverbálních signálů následují. Prvky tohoto tance vycházejí
z klasického orientálního tance, španělského flamenca, indického tance
kathak a severoafrických tanců.

n Ubavit se k smrti
Hostem přednášky spojené s besedou bude David Novák, kazatel
Církve bratrské. Akce se uskuteční
ve čtvrtek 30. března do 17:30 hodin ve spolupráci s Církví bratrskou
v Berouně. Vstup volný, rezervace
míst ve studovně.
n Noc s Andersenem
Už posedmnácté se chystá
v knihovnách, školách, klubech, domech dětí, v hasičárnách, u skautů
i pionýrů Noc s Andersenem. Akci
věnovanou podpoře dětského čtení pořádá Klub dětských knihoven
Svazu knihovníků a informačních
pracovníků ČR. Letos bude dobrodružné nocování spojeno s hrdiny
komiksového časopisu Čtyřlístek
a proběhne z pátku 31. března
na sobotu 1. dubna. Akce je určena
všem dětem ve věku od 6 do 10 let,
které minimálně rok pravidelně navštěvují knihovnu. Dítě je nutné předem přihlásit, kapacita je omezena.
Přihlášku si rodiče mohou vyzvednout přímo v knihovně na oddělení
pro děti.

n Březen se Čtyřlístkem
Ve znamení Čtyřlístku nebude
jen letošní Noc s Andersenem, ale
v jeho duchu bude žít celé oddělení pro děti. Děti si mohou během
celého měsíce března nakreslit
v knihovně svůj „Čtyřlístek.“ Mohou
tvořit postavičky, komiksový příběh,
nebo si vybarvit obrázky příběhů ze
Čtyřlístku. To všechno mohou vytvořit i doma a do knihovny svoje dílka
přinést.
n Soboty na dětském
25. března, 8:30 – 11:00 hod.
n Knihovna od března do března
Ve vestibulu knihovny bude
umístěna výstava připomínající život knihovny za poslední rok. Fotografie z našich akcí budou k vidění
po celý měsíc březen.

n Národní týden trénování paměti
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlašuje ve dnech 13. - 19. března
Národní týden trénování paměti,
který se koná v rámci celosvětové
akce Týden uvědomění si mozku
(Brain Awareness Week), který
od roku 1996 pořádá organizace
Dana Alliance for the Brain. V rámci
této kampaně se pořádají osvětové
přednášky po celé republice. V naší
knihovně se můžete zúčastnit úvodní přednášky, která bude zaměřena
více teoreticky, nebo přímo ukázkové lekce.
n Úvod do trénování paměti
Trénovat paměť můžete začít
v každém věku. Nikdy není pozdě.
Přesto máte možná pocit, že už
vaše paměť není v takové kondici
jako dříve. Máte se začít obávat?
Přednáška vám poskytne základní
informace o vaší paměti a o tom jak
ji trénovat. Nebudou chybět ukázková cvičení. Akce se koná v pondělí
13. března od 17:30 hodin. Na akci
je nutné se předem přihlásit buď

osobně ve studovně, na e-mailu
studovna@knihovnaberoun.cz
nebo na telefonu 311 621 947.
n Ukázková lekce trénování paměti
Ukázková lekce trénování paměti se zaměří méně na teorii a více
na procvičování. Otevřená bude
všem zájemcům, i těm,
kteří ještě nemají s trénováním žádné
zkušenosti.
Akce se koná
ve středu 15. března od 17:30 hodin.
Na akci je nutné se předem přihlásit
buď osobně ve studovně, na e-mailu
studovna@knihovnaberoun.cz nebo
na telefonu 311 621 947. n
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B

erounský klub Klubíčko oslaví 12. dubna 20. výročí svého
založení. Při té příležitosti bychom
rádi připomněli, jaké služby pro veřejnost v současné době nabízíme.
Sociální služby pro děti, dospělé
se zdr. postižením a seniory
V Penzionu Klubíčko Vráž nabízíme bezbariérové ubytování včetně
zajištění komplexní celodenní odborné péče, stravování a nabídky
volnočasových aktivit a terapií. Služ-

Pozvánka na výroční
členskou schůzi

S

rdečně Vás zveme na výroční
členskou schůzi Svazu tělesně
postižených v ČR z.s. místní organizace Beroun, která se koná v pátek
17. března od 13:30 v Klubu důchodců Beroun, U Kasáren 813.
Na programu bude zpráva
o činnosti za rok 2016, zpráva
o hospodaření, plán činnosti na rok
2017 (zájezd Průhonice 150 Kč),
informace o rekondičních pobytech
a nových pomůckách, informace
o rekondičním pobytu v Sezimově
Ústí (platba pobytu pro přihlášené
činí 5 200 Kč), diskuze, občerstvení.
Členské průkazy s sebou. Bohuslava
Kolowratová, předsedkyně n

slaví dvacet let

by je možné využívat i ambulantně.
Dále poskytujeme osobní asistenci
v domácnostech, doprovod klientů
při různých pochůzkách včetně asistované dopravy automobilem speciálně upraveným pro převoz vozíčkářů.
Služby je možné využívat nepřetržitě
včetně víkendů, svátků a prázdnin.
Hledáme nového pracovníka
přímé péče
Klubíčko Beroun, z.ú., poskytující sociální služby dětem i dospělým
s kombinovaným postižením a seniorům, hledá nového pracovníka
přímé péče. Nabízíme nestereotypní
a smysluplnou práci na plný nebo

7.
8.

9.
14.
15.
16.
20.
22.
23.
Březen

V

berounském rodinném centru
Slunečnice nově vznikl KLUB
PĚSTOUNSKÝCH RODIN. Jedná se
o otevřenou skupinu pro pěstouny
a jejich děti. Účastníci mají možnost sdílet s ostatními svoje zkušenosti s výchovou dětí svěřených jim
do péče za účasti psychoterapeuta
a koordinátorky programu. Skupinu povedou Bc. Jana Petrovičová
a Bc. Gábina Horná.
Nejbližší setkání jsou naplánována na pátky 24. 3., 21. 4. a 12. 5.
vždy od 17 do 19 hodin. Místo ko-

Jidášský polibek, prodat za 3 stříbrných - povídaní s p. Krynským
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Bystření paměti pro seniory, vstup zdarma
ÚT
9:30
Farní charita Beroun
Besídka dětí z MŠ – Sluníčko
ST
9:30
Domov seniorů TGM
Hudební vystoupení harmonikáře Jana Kubíka
ST
14:30
Domov seniorů TGM
Vesnický román a jejich autoři - beseda s městskou knihovnou Beroun
ČT
9:30
Domov seniorů TGM
Společenská hra Kufr
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Cestopisná přednáška s Václavem Posem na téma ZANZIBAR
ÚT
14:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér - Výživa seniorů se studenty SZŠ Beroun
ST
10:00
Domov seniorů TGM
Topinkování
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér se studenty Gymnázia - Francouzský šanson
PO
10:00
Domov seniorů TGM
Vernisáž výstavy pod názvem FLÓRA ČESKÉHO KRASU
PO
14:30
Domov seniorů TGM
Vzdělávání bez bariér se studenty SOU Hlinky - obor automechanik
ST
10:00
Domov seniorů TGM
Společenská hra BINGO
ČT
14:30
Domov seniorů TGM
Pravidelné odpolední akce v Domově seniorů TGM: Po - Čt 9:30 11:00 a 14:30 - 16:00 - keramika a pracovní dílna. Pá 14:00 - 15:30
- zpívání pro radost v doprovodu houslisty pana Karla Šmída. Denně
Zookoutek a venkovní výběh s peruánskými kozami 7:00 - 19:00

www.mesto-beroun.cz

Kontakty:
Tel. 722 955 596
E-mail: info@klubickoberoun.cz
Více: www.klubickoberoun.cz
www.facebook.com/KlubickoBeroun/

Slunečnice má Klub pěstounských rodin

Akce pro seniory
1.

částečný pracovní úvazek v nepřetržitém směnném provozu. Výhodou
pro přijetí je praxe v sociálních či
zdravotnických službách nebo osobní zkušenost s péčí o někoho blízkého se zdravotním postižením. Místo
výkonu práce: Penzion Klubíčko,
Květnová 109, 267 11 Vráž a domácnosti klientů. Alena Pecková n

nání: Rodinné centrum Slunečnice,
Bezručova 928, Beroun (budova
Komunitního centra, 3. patro).
Jednotlivá setkání budou tématicky zaměřena podle potřeb
a složení účastníků (např. puberta
a dítě v pěstounské péči, konfliktní
situace, krizové situace, únava, přepracování,…)
V rámci setkání bude vždy zajištěn zajímavý program pro děti.
Děti si mohou vyzkoušet jaké to je
být vědcem v programu Vědecká
detektivka (vede Mgr. Dája Klímová) nebo se vyřádit při bubnování a kreslení (vede Mgr. Monika
Černá). n

Jubilea v březnu
n Dne 1. března oslaví krásné 90.
narozeniny paní Marie Langmajerová z Berouna. Hodně zdraví a pohody do dalších let jí přeje manžel
Václav, děti Maruš, Vašek, Naďa,
Saša, Roman a Šárka s rodinami.
n Dne 3. března se dožívá pan
Jaroslav Kadlec krásného věku
75 let. Vše nejlepší, hodně zdraví
a spokojenosti přeje manželka, syn
s rodinou a Pešatovi.
n Paní Marie Staňková oslaví 10.
března 75. narozeniny a 86. výročí
narození si 14. března připomene
paní Zděna Mejstříková. Všem
oslavencům přeje hodně zdraví
Klub důchodců Beroun.
n Domov pro seniory - Centrum
na verandě by touto cestou chtělo dodatečně popřát hodně zdraví
a spokojenosti paní Jiřině Matějíčkové, která 31. ledna oslavila 90.
narozeniny. Celý kolektiv domova
posílá gratulace i dalším svým
klientům - paní Jaroslavě Baňařové, která si své kulaté 85. výročí
narození připomene 6. března,
paní Ludmile Krausové, která 15.
března bude slavit 89. narozeniny,
a paní Mysléně Burešové, jež se
31. března dožívá 84 let.
n Paní Marie Urbanová oslaví 25.
března 85 let. Hodně zdraví do dalších let přejí děti Jirka, Maruš a Ivana, vnoučata a pravnoučata.
K přáním všem jubilantům se připojuje i vedení města a redakce
Radničního listu. n

Vzdělávací program Dejme práci šanci

P

ro rodiče na/po rodičovské
dovolené a také ženy ve věku
nad 55 let v Berouně i celém Středočeském kraji je připraven bezplatný vzdělávací program Dejme
práci šanci!, který je připraví na návrat do práce. Školení je zaměřeno
na znalosti použitelné jak v zaměstnání, tak v rodinném životě,
zvyšování kvalifikace a kariérové
poradenství. Aby se mohli zúčastnit
opravdu všichni, je možné žádat
i o příspěvky na hlídání dětí a dopravu. Více informací naleznete
na www.dejmepracisanci.cz. Projekt je spolufinancován z ESF, Operačního programu Zaměstnanost.
Pro obyvatele Berouna a celého
Středočeského kraje máme připraven pro rok 2017-2018 bezplatný
vzdělávací a poradenský program
Senior Pool. Rádi bychom zapojili
kohokoli ve věku 50+, kdo je v současnosti bez práce nebo nenachází
odpovídající pracovní uplatnění.
Zájemcům poskytneme vzdělávací kurzy, možnost rekvalifikace,
kariérní poradenství i koučink

a podporu při výběru a oslovení
potenciálních
zaměstnavatelů.
Účastníci programu mají nárok
na příspěvek na dopravu. A  věříme, že také větší šanci nalézt
kýžené pracovní místo. Více informací na www.seniorpool.cz nebo
kontaktujte gabriela.ledererova@
europrofis.cz. Projekt je spolufinancován z ESF, Operačního programu Zaměstnanost. n

Zubní pohotovost
n 4. - 5. 3. MUDr. Srpová Marcela
Hořovice, Fűgnerova 389, Alba, tel.:
311 512 119
n 11. - 12. 3. MUDr. Svobodová
Eliška Ordinace Buzuluk - Komárov,
tel.: 311 572 389
n 18. - 19. 3. MUDr. Šedivá Jitka
Beroun, Talichova 825, tel.: 311
624 375
n 25. - 26. 3. MUDr. Šedivá Markéta Beroun, Wagnerovo nám. 1541,
tel.: 311 612 291
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin
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Berounské hradby doplní
Promenáda bohéma

Registrace zájemců na jarmark umělců pod širým
nebem probíhá až do 12. června

T

radiční akci Berounské hradby, kterou pořádá městské
kulturní centrum, 17. června od
8:00 do 18:00, letos nově doplní
Promenáda bohéma. Možnosti
představit či prodat své umělecké
výtvory pod širým nebem v malebném prostředí Zámečnické uličky,
zahrady muzea berounské keramiky, náměstí Joachima Barranda
nebo Pakostova sadu mohou využít všichni zájemci, kteří se registrují do 12. června.
„Smyslem Promenády bohémy
je vytvořit příjemný umělecký happening v otevřeném plenéru města
a umožnit tak možnost prezentace
amatérům i umělcům zaměřených
na výtvarné umění, fotografii, origami, šperk, rukodělnou výrobu

či pletení košíků. Uvítáme také
portrétisty a karikaturisty, vystoupení muzikantů a počítáme rovněž
s prodejci občerstvení,“ uvedla
Marcela Bergerová z městského
kulturního centra.
Podmínkou registrace na Promenádu bohéma je ukázka z děl,
kterými se vystavující budou prezentovat. Své přihlášky s přiloženými ukázkami zasílejte pod heslem
Promenáda bohéma na e-mail: bergerova@mkcberoun.cz do pondělí
12. června. Informace a podmínky
prezentace získáte také na telefonním čísle: 608 885 182. Cena
za prodejní místo pro registrované
účastníky ve výši 100 korun bude
hrazena přímo na místě v den konání akce. n

Přehled akcí na rok 2017 v „íčku“
n Kalendář sportovních a kulturních akcí na tento rok
je zdarma k dispozici v Městském informačním centru.
Leták obsahující všechny významnější události roku 2017
opět vydalo Městské kulturní centrum. Počítá se s obvyklou aktualizací přehledu v polovině roku, kdy již budou
známy termíny například berounského adventu. Kromě
barevně odlišených sportovních a kulturních akcí jsou
v přehledu zveřejněny i otvírací doby „íčka“, Městské galerie Beroun, Muzea berounské keramiky i galerie Holandský dům. Změna programu je vyhrazena, pro nejaktuálnější informace proto sledujete web www.mkcberoun.cz
nebo www.mesto-beroun.cz. n

Tečku za plesovou sezónou
udělá městský karneval

B

řezen bývá tradičně měsícem, ve kterém plesová
sezóna končí. Pomyslnou tečku
za tou berounskou udělá městský nikoli ples,
jako v minulých
letech, ale rovnou karneval,
který MKC Beroun připravilo
na předposlední březnovou
sobotu. Věříme, že Plzeňka ten
večer ožije rejem masek (nevyženeme ale ani návštěvníky bez
nich), které budou tančit v rytmu hudby všech žánrů v podání
kapely Lightmotif. Ples oživí akrobatický rock´n ´roll v podání
několika párů – mistrů ČR etablovaných pod Sokolem praž-

www.mesto-beroun.cz

ským. Kdo tančit neumí, může
se naučit latinskoamerické tance s miniškoličkou. Vše může
být na památku zdokumentováno zručným karikaturistou. A když
maškarní bál, tak
samozřejmě se
soutěží o nejlepší masku a také
překvapením večera, kterým
bude provázet Michal Plšek. Ten
řemeslo moderátorské vymění
o půlnoci za DJské a bude hrát
největší hity na vaše přání. Těšíme se na vás 18. března od 20
hodin v KD Plzeňka. Vstupenky
můžete kupovat v Městském informačním centru.
Alena Šustrová n

Setkání talentů
v Městské galerii Beroun
O
d soutěže nazvané „MGB
hledá nové talenty“ uplynulo
již více než deset let. Po úspěchu,
který sklidilo malování s výtvarníky u dětí i návštěvníků galerie, se
název změnil a výstava nejlepších
prací se koná pravidelně každým
rokem na jaře. Výtvarná práce
děti baví a jsou rády, když vidí její
výsledky vystavené v galerii. Pro
mnohé z nich je to dnes zajímavý
koníček, ale v budoucnu se může
stát i jejich povoláním.
Témata prací pro letošní výstavu jsou různá. Do soutěže přicházejí obrázky, které malují žáci během celého roku, z některých škol
tu bude i keramika a prostorové
objekty. Výstavy se účastní žáci berounských základních škol i žáci
Základní umělecké školy Václava
Talicha a školních družin. Každoročně se v galerii sejde kolem čtyř
set prací, které posuzuje porota
složená z berounských výtvarní-

ků. Termín výstavy je v tomto roce
posunut a vybrané práce budou
vystaveny již od 22. března do 28.
dubna. Potom vybereme nejlepší
práce a v době letních prázdnin je
bude možno vidět v atriu radnice
v Galerii V Podloubí.

Talent bývá nejvíce navštěvovanou výstavou celého roku. Věříme,
že i letos přijde hodně návštěvníků, kteří potěší nejen sebe ale
i mladé vystavující výtvarníky. Zahájení výstavy Talent 2017 bude
ve středu 22. března ve 14:00.
Těšíme se na Vás. Jana Forejtová n

Vzpomínka na fotografa Vladimíra Radila

B

řeznová výstava Fotoklubu Beroun je vzpomínkou
na jednoho ze zakládajících členů
tohoto sdružení, který zemřel letos
v lednu. Vladimír Radil (nar. 1940)
začal s fotografováním ve svých
čtrnácti letech. Výtvarnou fotografii studoval na Lidové konzervatoři
pod vedením profesora L. Šmoka. Věnoval se nejen krajinářské
fotografii a fotografování lidí, ale
také městu Berounu - svými fotografiemi pomáhal dotvářet např.
knihu Miloše Garkische Zmizelé
Čechy a knihu Rudolfa Kadeřábka
Berounské reminiscence, na které
spolupracovala většina členů fotoklubu. Výstava bude zahájena

v Holandském domě 13. března
v 17:30 a potrvá do 31. března.
Alena Šustrová n
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Okénko partnerských měst

Místní akční plán – šance na získání
Informace o projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) ORP Beroun
financí na rozvoj vzdělávání

Patnáct let partnerství s Brzegem

Město Beroun a polský Brzeg si v letošním roce připomenou již 15. výročí
podepsání partnerské smlouvy. Nad programem společných oslav se sešli
zástupci obou měst na půli cesty, v Náchodě 22. února. Za polskou stranu
se neformální schůzky zúčastnil vedoucí odboru marketingu, kultury, sportu
V úterý 17. ledna 2017 proběhlo v Městské knihovně v Berouně společné setkání pracovních
a turismu Andrej Peszko, ředitel Městského kulturního centra Jacek Ochmandohodnuta
e dnech
a 7.
února proskupin, na
které 6.
byli
pozváni
zástupcizkušeností
zřizovatelů byla
škol, zástupci
vedení a pedagogové
ski a koordinátorka partnerských vztahů Marta Elźbieciak. Za Beroun usedly
dvě společná
setkánízástupci
pravidelná
setkávání
ředitelů
školskýchběhla
a mimoškolních
zařízení,
neziskových
organizací,
rodiče a veřejnost.
k jednacímu stolu čtyři ženy: zastupitelka Olga Chocová, za městské kulturní
zástupců vedení školských a mi- škol ORP Beroun. Setkávat se
Byl představen důležitý dokument, Strategický rámec MAP SO ORP Beroun, který
schválil
centrum
Kateřina Masopustová a Marcela Bergerová a koordinátorka partbude
skupina
ředitelů
základmoškolních
zařízení
Partnerství
na svém jednání Řídící výbor MAP dne 14. 12. 2016. Tento dokument obsahujenerských
vizi
vztahů Hana Tučková.
Místního akčního plánu (MAP) ních škol a skupina ředitelek

V

vzdělávání v území ORP Beroun, zapojené subjekty, témata, priority a cíle projektu.

obce s rozšířenou působností

mateřských škol. První setká-

škol a předškolních zařízení, zá-

vzdělávací aktivity pro vedení

školního a zájmového vzdělávání.

tů, v jednání jsou pravidelná

a přípravách ročního plánu ak-

dobré praxe a dalšího vzdě-

o možnostech získání podpory

otevřené pracovní skupiny –

Priorita
1: Rozvoj
infrastruktury
a zkvalitnění
úrovně proběhnou
materiálně – technické
(ORP)
Beroun.kapacit,
Sešlo se
více než ní
obou skupin
vybavenosti škol a školských zařízení a subjektů pro zájmové, neformální a celoživotní
v
dubnu.
Dále
budou
probíhat
40
zástupců
vedení
mateřských
učení.
Priorita
2: Podpora
vzdělávání
a rozvoj potenciálu
kladních
škol ainkluzivního
subjektů mimoa pedagogy
zapojenýchkaždého
subjek-dítěte a žáka v MŠ,
ZŠ, mimoškolním a zájmovém vzdělávání

jednotlivých
Manažerka
projektu
informovala
Priorita
3: Rozvoj
gramotností
a osvojenísetkávání
klíčových učitelů
kompetencí
dětí a žáků v MŠ, ZŠ,
mimoškolním
přítomné aozájmovém
průběhu vzdělávání
projektu předmětů a další formy sdílení
Priorita 4: Zajištění kvalifikovaných pedagogů MŠ, ZŠ a pro mimoškolní a zájmové
tivit namotivace
školní rok
2017/2018,
lávání.
Nadále se rozvoje
scházejípedagoga
tři
vzdělávání,
a podpora
profesního
a osobnostního
Priorita
5: Podpora
vzájemné spolupráce,
zvyšování
kvality
a efektivity
mateřské
školy,
základní
školy,vzdělávání v MŠ, ZŠ,
na rozvoj
infrastruktury.
mimoškolním a zájmovém vzdělávání v území ORP Beroun

Cílem setkání byla diskuze neformální a mimoškolní vzděa plánování aktivit vzájemné lávání. Informace o termínech
Dálespolupráce
byla představena
témat projektu
MAP, která byla důležitým
setkáníanalýza
a aktivitách
škol, škol souhrnná
a subjek- SWOT
Seminář partnerských měst v Goslaru
podkladem
pro stanovení
priorit a cílů Strategického
rámce
MAP naleznete
na MAP.
www.mestotů mimoškolního
a zájmového
Souhrnná SWOT analýza je výsledkem sběru informací v období říjen – listopad 2016.
Stejná berounská delegace se na pozvání goslarského starosty Olivera
vzdělávání, rodičů a veřejnosti. beroun.cz v záložce Školství.
Informace o slabých a silných stránkách, příležitostech a hrozbách týkajících se Junka
témat zúčastní
MAP
semináře partnerských měst v Goslaru ve dnech 9. – 12.
Na základě potřeby vzájem- Mgr. Pavla Dobešová, manapovinných (Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost – inkluze – kvalita, Čtenářská
a Toto dolnosaské město v pohoří Harz udržuje vedle Berouna přátelbřezna.
ného informování a výměny žerka projektu n
matematická gramotnost v základním vzdělávání, Inkluzivní vzdělávání a podpora
a také s francouzským Arcachonem, polským Brzegem , anglickým
skédětí
vztahy
žáků ohrožených školním neúspěchem), témat volitelných (Rozvoj podnikavosti Windsorem
a iniciativy nebo městy Forres ve Skotsku a Ra´anana v Izraeli.
dětí a žáků, Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání, KariérovéCílem semináře je společné zhodnocení uskutečněných akcí a představeporadenství v základních školách, Rozvoj digitálních kompetencí dětí a žáků) a průřezových
ní plánů na letošní rok. „Chceme zároveň domluvit podrobnosti a koordinaci
témat (Rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka, Rozvoj
sociálníchakcí zejména v oblasti kultury a mezinárodních setkání mládeže
společných
a občanských kompetencí dětí a žáků, Investice do rozvoje kapacit základních škol,
Aktivity
v roce
2017, s výhledem do roku 2019,“ uvedla koordinátorka partnerských
související se vzděláváním mimo OP VVV a IROP) získal realizační tým projektuvztahů Hana Tučková. n
z dotazníkového
šetřenínávrat
určeného
pro vedení
mateřských
a základních
džbánu.
Dle restaurátorů
je škol,
vy- on-line
a avizovaný
více
dotazníku pro veřejnost. Další důležité informace byly výstupem z jednání pracovních skupin
než 400 let starého Džbá- soce nevhodné v tomto ročním
Mateřské školy, Základní školy, Mimoškolní neformální a zájmové vzdělávání, na kterých se
období předmět transnu Šimona Nemazala
scházeli pedagogové, zástupci vedení škol a různých zřizovatelů školských i mimoškolních
do Berouna si budeme
portovat. Je nám velmi
zařízení, neziskových organizací, rodičů a realizátora projektu.
bohužel muset ještě
líto, že nebudeme moci
chvíli
počkat.
V
jedné
nabídnout
Na závěr proběhlo informování o plánovaných aktivitách
projektunávštěvníMAP a diskuse.
z posledních fází zápůjčkům tento ojedinělý
ne 9. března 2017 se po roce krevní tlak. „Obezita či nedostaInformace
o projektu
MAP naleznete na: http://www.mestoberoun.cz/obcan/skolstvi/mapskvost již při příležitosního procesu
prochází
vzdelavani/
opět uskuteční Světový den tečná mobilita jsou v současnosti
předmět kontrolou reti 2. narozenin muzea,
ledvin,
který každoročně upo- velké problémy, které komplikují
ale pokusíme se samostaurátorů. Ti na něm
Místní	
  
a
kční	
  
p
lán	
  
r
ozvoje	
  
v
zdělávání	
  
	
  
O
RP	
  
B
eroun,	
  
C
Z.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0003411	
  
zorňuje
na onemocnění ledvin i následnou léčbu,“ vysvětluje
naneštěstí objevili pozřejmě jeho zapůjčení
škození zásadního charakteru, domluvit, hned jak to bude mož- a nutnou prevenci v této oblasti. primářka Dialýzy a.s. MUDr. Magkterá pravděpodobně vznikla né. Helena Klicperová, Muzeum Zájemci si mohou v tento den daléna Mokrejšová. „Naštěstí
je v dnešní
v Berouně nev průběhu nedávných přesunů berounské keramiky n
době možné
chat zdarma
vyšetřit své
mnoho zdraledviny. Akci
votních výkonů přesupořádá Dialýnout přímo
za a.s., Komdo sociálnípletní péče
ho prostřes.r.o., která
v Berouně poskytuje domácí péči dí klienta, i proto na konferenci
a nefrologickou ambulanci a také vystoupí zástupci domácí péče,“
dodává. V prostorách polikliniky
Medicentrum spol. s.r.o. .
Tématem letošního ročníku je Medicentra Beroun spol. s r.o.
zejména obezita a s ní spojená bude od 9 do 12 hodin možné
onemocnění ledvin. Nadváha je si nechat udělat jednoduché vysilným rizikovým faktorem pro šetření, tzv. screening, a odhalit
rozvoj onemocnění ledvin. Zvyšu- případné problémy s ledvinami.
je hlavní rizikové faktory souvise- Každý z účastníků obdrží výslející s chronickým onemocněním dek ihned na místě a následně je
ledvin, jako je cukrovka a vysoký mu doporučen další postup. n

Nemazalův džbán v Berouně
vystaven nebude

N

www.mesto-beroun.cz

Světový den ledvin 2017
už se blíží
D
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Chcete cvičit na XVI. všesokolském sletu?
Přijďte do berounské sokolovny

B

yť z roku 2017 ukrojil čas
pouhé dva měsíce, v Tělocvičné jednotě Sokol Beroun už
žijí červencem roku 2018, kdy se
uskuteční již XVI. všesokolský slet.
Sokolové se tak důstojně připojí
k oslavám 100. výročí vzniku Československé republiky. Vlastní přípravy na České obci sokolské v Praze
začaly samozřejmě o mnoho dříve,
ale nyní doléhá tíha zodpovědnosti
už na jednotlivé tělocvičné jednoty.
V Berouně si ženy právě vybírají skladbu pro svoje vystoupení
a chtěly by tímto nabídnout mož-

nost i ostatním ženám, kterým
pohyb není cizí a které třeba samy
cvičily na spartakiádách a o sletech slyšely vyprávět od svých rodičů a prarodičů, aby neváhaly a přišly mezi nás. Věková hranice není
omezena. Těšíme se na nácvik,
který si chceme společně užívat
v dobré pohodě a nakonec – jak
jinak než bezvadně, svojí skladbu
s ostatními tělocvičnými jednotami předvést.
Pravidelné nácviky odstartuje
sletová štafeta, která se uskuteční
23. září 2017 na trase Nižbor – Be-

roun směrem k památníku založení
Sokola ve Svaté a dále na Zdice.
Povede částečně po cyklostezkách,
po řece Berounce, ale toto bude
včas upřesněno.
Čeká nás tedy dost práce, těch
6 roků od XV. všesokolského sletu
2012, kterým jsme oslavili 150 let
od založení Sokola, uběhne rychle,
ale skutečnost, že Sokol byl založen
právě v našem kraji, nás zavazuje.
Účast na všesokolském sletu
není totiž něco, o čem se dá jen vyprávět – to se musí zažít!
Cvičitelky TJ Sokol Beroun n

Atleti bojovali o titul krajského přeborníka

P

řebornicemi
Středočeského
kraje se staly dorostenky Kristýna Klimentová v trojskoku (10,87m)
a Bára Stýblová v běhu na 1500 m
(4:43,78 s). Stříbrné medaile si
na krk pověsily dorostenky Eliška
Kordová za běh na 800 m (2:26,87),
Justýna Holubová za trojskok
(10,36 m) a v ženské kategorii Johanka Šafránková za běh na 1500 m
(4:57, 37 s). Stříbro vybojoval i dorostenec Ondřej Hofmann za běh
na 800 m (2:05,76 s). Bronzovou
medaili získal dorostenec Vojtěch
Dryák za běh na 1500 m (4:20,25
s), juniorka Nikola Langhansová

za skok daleký (471 cm) a dorostenka Stella Sobotková za běh na 800 m
(2:43,27 s).
Při přeborech žactva zazářily
v berounských barvách dvě hvězdy.
Ondřej Škrland startoval ve třech
disciplínách a pokaždé stál na stupních vítězů. Nejrychlejší byl v běhu
na 60 m př. (9,08 s) a na 150 m
(18,26 s). V nejkratším sprintu
na 60 m doběhl těsně druhý (7,64
s). Mezi žákyněmi byla Anežka Voříšková nejrychlejší v běhu na 150 m
(19,71 s) a stříbro získala v běhu
na 300 m (43,00 s). Trojici medailistů doplnila výškařka Eliška Sud-

ková, která za výkon 149 cm brala
stříbro. Jitka Šafránková n

Atletky na mistrovství republiky v chůzi

V

neděli 12. února se v pražské
hale Otakara Jandery ve Stromovce bojovalo o tituly mistrů re-

publiky v chůzi. Oddíl TJ Lokomotiva
Beroun velmi dobře reprezentovaly
dorostenky Stella Sobotková, která
na trati 3000 m skončila výkonem
18:51,70 s na čtvrtém místě a její
oddílová kolegyně Kateřina Handlová, která proťala cílovou pásku
na místě pátém v čase 19:33,63 s.
Atletická disciplína sportovní
chůze je v posledních letech na vzestupu a pryč jsou doby, kdy na startu stávaly čtyři juniorky, pět dorostenek a osm žákyň. Dnes se o tituly
bojuje v silné a kvalitní konkurenci
a národní rekordy naší populární
chodkyně Anežky Drahotové sice
zatím ještě odolávají útokům mladých závodnic, ale již nejsou tak nedostižné jako v nedávné minulosti.
Přejeme berounským chodkyním
hodně úspěchů v této technicky obtížné disciplíně. Jitka Šafránková n

Se základy hokeje
se seznámilo 35 dětí
od čtyř do osmi let

V

pondělí 23. ledna se na berounském zimním stadionu
uskutečnila v rámci Týdne hokeje
akce Přijď hrát hokej!, která byla
uspořádána hokejovým klubem HC
Berounští Medvědi ve spolupráci
s Českým svazem ledního hokeje.
Akce, jejímž hlavním cílem bylo
seznámit děti ve věku od 4 do 8 let
se základními dovednostmi bruslení
a s ledním hokejem jako takovým,
se zúčastnilo celkem 35 účastníků.
Po krátkém přivítání byla těm, kteří
měli zájem, zapůjčena hokejová výstroj, helmy, rukavice a hokejky.
Účastníci rovněž obdrželi dárky
v podobě hokejových dresů, které
dodal ČSLH a pod vedením kvalifikovaných trenérů hokejového klubu
a členů dorosteneckého týmu se
společně vydali na ledovou plochu.
Tam si celou akci děti náramně užily,
mohly si vyzkoušet lední hokej a vytvořily si svůj první hokejový zážitek.
Po skončení akce a společném focení na nich bylo vidět, že to pro ně byl
velmi silný zážitek. Viktor Burkert n

Loučení se zimou na Koukolově hoře

K

rálodvorský turistický oddíl TOM 202 Kájíci zve všechny zájemce na
22. ročník tradiční akce Loučení se zimou na Koukolově hoře, který
se uskuteční v sobotu 18. března. Prezentace začíná v 10:00 v prostorách
bývalého lomu.
Na místo se dostanete autobusem nebo vlakem do zastávky Králův Dvůr
– Popovice a odtud po žluté turistické značce (2 km), po zelené značce pak
ze Zdic přes Slavíky a dále po naučné stezce na Koukolovu horu (4 km)
nebo po lesní cestě z Křižatek. Po výstupu na 470 metrů vysoký vrchol Koukolovy hory získají účastníci pamětní list. Na místě budou probíhat soutěže,
chybět nebude country hudba a opékaní vuřtů. n
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