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Na náměstí se bude o adventu bruslit

Vstup na umělé
kluziště bude pro děti
i dospělé zdarma

D

íky štědrým sponzorům,
které pro vánoční program
získala berounská radnice, bude
5. prosince otevřeno na travnaté
ploše v centru města umělé kluziště. Na brusle sem budete moci
vyrazit zdarma každý den, a to až
do 22. prosince. „Naším přáním
je, aby se lidé mohli v předvánočním čase vydat do centra Berouna, které bude živé. Najdou tam
zábavný program, vánoční dob-

roty a hlavně možnost potkat své
známé a přátele, povídat si třeba
u svařeného vína, bavit se
u stromečku, poslouchat koledy a nasát vánoční atmosféru tady
u nás doma,“ uvedla
berounská starostka
Šárka Endrlová, která
by ráda nabídla to,
za čím mnozí vyjíždějí do Prahy. I proto je letošní program
adventních trhů delší a současně
mnohem bohatší. Mezi účinkujícími přitom převládají místní umělci a organizace.

Každý nedělní podvečer na vás
čekají adventní koncerty, které se
konají na pódiu v horní části náměstí, čtvrteční dopoledne pak
budou patřit dětem z místních
škol a školek. Program je připravený i na další adventní
podvečery. Těšit
se můžete například na módní
přehlídku, kulinářskou soutěž
o nejlepší medvědí
pracny, adventní čtení a nebo společné zpívání koled.
Předvánoční program tradičně
zahájí velký adventní koncert ten-

tokrát s Pavlem Vítkem, Markétou
Konvičkovou a domácím sborem
Bonbon. Uskuteční se první adventní neděli, která letos připadá
již na 1. 12. Premiérové Berounské adventní bruslení odstartuje
ve čtvrtek 5. prosince Mikulášský
rej, spojený s netradiční dětskou
hokejovou exhibicí a soutěží o nejlepší masku čerta, anděla a svatého muže. „Věřím, že se nám podaří
na náměstí vytvořit příjemnou
předvánoční atmosféru a že Berounští využijí možnost zapomenout na všední shon a každodenní
starosti,“ přála by si berounská
starostka. Více na straně 9. n

Volby v Berouně

J

eště méně voličů, než byl
celostátní průměr, přišlo
překvapivě k volbám v Berouně.
Od roku 1996 je to teprve podruhé, kdy v parlamentních volbách
v Berouně nezvítězila ODS. Nejvíce
hlasů - 19,67 procent - tentokrát
voliči odevzdali hnutí Ano 2011.
Těsně za parlamentním nováčkem
skončila v Berouně ČSSD s 18,76
procenty. Vítěz parlamentních voleb
v Berouně v roce 2010, 2006,
1998 a 1996 ODS se s pouhými
8,78 procenty propadla až na páté
místo. Předběhla ji přitom TOP
09 (16,53 %) a KSČM (13,30 % ).
Žádné jiné uskupení již v Berouně
nepřekročilo pětiprocentní hranici
nutnou pro vstup do parlamentu.
Celorepublikově úspěšný Úsvit
volilo v Berouně jen 4, 86 procent
lidí. KDU-ČSL v Berouně získala je
3,99 procent. Před ní dali Berounští
přednost Straně zelených, pro ni
v Berouně hlasovalo 4,39 procent
voličů.
Volební účast v Berouně dosáhla
jen 59,31 procent, zatímco republikový průměr byl 59,48. Při volbách
do parlamentu to přitom v Berouně
byla druhá nejnižší účast vůbec.
Méně lidí k urnám přišlo už jen při
parlamentních volbách v roce 2002.
Tehdy hlasovalo jen 53,99 procent.
Vůbec nejvíce preferenčních
hlasů v Berouně - 337 - získal berounský místostarosta Patrik Brodan
(TOP 09). Druhý nejvyšší počet si
připsal Richard Dolejš (ČSSD). n
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n Hráči v letošní sezoně úspěšného hokejového týmu Medvědi Beroun 1933 v polovině října společně se starostkou
města navštívili městské medvědárium. Krmení medvědů tu přihlíželo na sto dětí z místních školek. Více na str. 19. n

Firma podala nejlevnější nabídku, pak odstoupila

S

tavební firma SDS EXMOST,
která měla provést rekonstrukci berounské lávky přes
Litavku, na poslední chvíli od realizace odstoupila. Třebaže se
firma hlásila do výběrového řízení
s danými podmínkami a zadávací
dokumentací a ve výběrovém řízení s nejlevnější nabídkou zvítězila,
nakonec se rozhodla nepodepsat
schválenou smlouvu o dílo. Město

o tom informovala až těsně před
vypršením zákonného termínu pro
podpis smlouvy. Protože nebude
možné v případě oslovení druhé
firmy v pořadí dodržet termíny
pro provedení stavby dle zadávací dokumentace, rekonstrukce se
pozdrží. Město proto ukončilo dle
platné legislativy výběrové řízení
a vyhlásí jej na jaře, tak aby mohly
být dodrženy všechny technologic-

ké termíny. Do té doby bude sloužit chodcům původní lávka. n

Pozvánka

Z

asedání zastupitelstva města
se bude konat ve středu dne
6. listopadu od 17:00 ve velké zasedací místnosti (dveře č. A 208),
v budově radnic na Husově nám.
68, Beroun-Centrum. n

1

Krátce
n Ve veřejné sbírce, kterou město Beroun pořádá na podporu
chovu medvědů Vojty, Matěje
a Kuby, se za poslední tři roky
sešlo takřka čtvrt milionu korun.
Peníze jsou určeny na pokrytí
části nákladů spojených s provozem medvědária.
n Úklid u židovského hřbitova
v Berouně uspořádali v minulých
dnech členové občanského sdružení Mýtinka. Dobrovolníkům se
podařilo posekat a shrabat již
léta neudržovaný trávník v prostoru mezi židovským hřbitovem
a ulicí U Židovského hřbitova.
Dík patří všem, kteří pomohli.
n Pětadvacet tisíc korun získá
od města obecně prospěšná společnost Dobromysl.
Poskytnutí finančního příspěvku
na úpravu vozidla pro bezbariérový převoz klientů schválili
berounští zastupitelé. n

Pomoc bezdomovcům nesmí
být na úkor občanů

D

alší konkrétní opatření, jak
účinněji a razantněji bojovat s
rozšiřujícím se fenoménem bezdomovectví, projednávalo vedení města s pracovníky odboru sociálních
věcí a zdravotnictví, policií i zástupci
Farní charity.
„Shodli jsme se, že bezdomovectví je stále jedním z největších
problémů ve městě,“ uvedla starostka Šárka Endrlová. Podle ní se
vykazování nepřizpůsobivých občanů a lidí bez domova z veřejných
prostranství, kde budí pohoršení,
míjí účinkem. A to mimo jiné i proto,
že pracovníci některých neziskových
organizací mají od státu prostředky
na individuální programy, díky nimž
například přímo v centru Berouna
poskytují těmto osobám zdarma

stravu. „Za těchto okolností pak
strážníci mohou jen stěží efektivně
chránit centrum našeho města,“
míní Endrlová. Ta proto s místostarostou Ivanem Kůsem iniciovala
schůzku se zástupci Farní charity.
„Jejich pracovniky jsme vyzvali, aby
navrhli jiný způsob a jiná místa, kde
budou tuto službu provádět. Není
možné, abychom upřednostňovali
menšinové skupiny na úkor většiny
Berouňáků,“ míní Endrlová.
Město současně pozastavilo
projekt rozšíření kapacity ubytovny
pro osoby bez přístřeší na Zavadilce, a to do doby, dokud se nevyjasní,
jakým způsobem bude charita své
služby na území města poskytovat.
„Do té doby nechceme prostředky
z rozpočtu města na projekt poskyt-

nout. I toto zařízení mělo a má být
budováno hlavně v zájmu ochrany
našich obyvatel a ne na jejich úkor,“
říká Endrlová.
Dalším krokem je neustálé
vytipovávání a zabezpečování potencionálních míst, kde by se přes
zimu mohli bezdomovci vyskytovat.
Jedním z nich je, bohužel, i budova
někdejších kasáren za kavárnou Jiná
káva. „Podle údajů z ministerstva
vnitra jde o objekt v majetku státu
a zároveň ve správě okresního soudu. Ten jsme při osobním jednání
vyzvali, aby celý areál před blížící se
zimou zabezpečili proti vniknutí nežádoucích osob,“ popsala Endrlová.
Současně ministerstvo informovala,
že město je připraveno spolupracovat s případným novým majitelem,
který by vzešel z plánované veřejné
dražby. „Nejvíc se obavám toho, aby
se z objektu nestal obdobný problém jako je dnes Hobex,“ dodala
Endrlová. n

Havel rezignoval
na post zastupitele

K

Z

ahraniční odborníky zaměřující se na civilní ochranu z Francie, Německa a Portugalska přijala na berounské radnici starostka města Šárka Endrlová v pátek 18. října. V rámci programu osmičlenná delegace
navštívila nejen berounskou radnici, také se zúčastnila ukázek zásahů na středočeských stanicích. n

Městská policie přijme strážníka
Výběrové řízení
na místo strážníka.

I

nformace získáte na služebně, v zadním traktu radnice,
vchod z ulice Na Příkopě. Kontakt: 311 654 291, be5@muberoun.cz.
Požadujeme: věk od 21 let, státní občanství ČR, bezúhonnost,
spolehlivost, zdravotní způsobilost, dosažené střední vzdělání
s maturitní zkouškou, řidičský
průkaz skupiny B, trvalé bydliště
Beroun a nejbližší okolí.
n Městský kamerový systém,
díky kterému se podařilo v mi-
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nulosti již několikrát zadržet
pachatele nebo odhalit trestný
čin či přestupek, město postupně renovuje. První etapa rekonstrukce a modernizace systému,

Aktuality
strážníci informují
který město vybudovalo v letech
2000 až 2001, byla provedena
loni. Zahrnovala vybavení řídícího a analytického centra i distribučního stanoviště městské
policie. Digitalizován byl hlavní
bod v centru města. K němu letos
přibude digitalizace dalších čtyř
kamerových bodů. n

e dni 23. 9. složil mandát zastupitele města
Berouna Ing. Tomáš Havel. Ze
zákona na tento post nastupil
náhradník z kandidátní listiny
téže volební strany, kterým
je MUDr. Přemysl Kotoul. Ten
stejně jako Havel v roce 2010
kandidoval za ODS. Slib zastupitele bude skládat na prosincovém veřejném zasedání. n

Přednost zprava začne
platit v půlce měsíce
A

vizované rozšíření pravidla přednosti zprava
do dalších lokalit města má
začít platit již od poloviny listopadu. V první polovině budou
na dotčených místech osazovány dopravní značky, které
na změnu řidiče upozorní. Současně budou z míst postupně
odstraňovány přebytečné dopravní značky. Jde o část města
ohraničenou ulicemi Košťálkova, Třída Míru, Jungmannova,

Za Městskou horou, Okružní a Talichova a část oblasti
na Závodí od Tylovy ulice a Na
Cibulce. Průtah městem po trase Košťálkova, Jungmannova
a Okružní bude nadále značen
jako hlavní.
Cílem těchto opatření,
na kterých se jednomyslně
shodli členové Komise dopravy, je po vzoru dalších českých
a evropských měst zklidnění
a zpomalení dopravy. n
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Parkoviště vyroste v centru i u nemocnice

S

nazší parkování v centru Berouna by měl zajistit nový parkovací dům U Černého koně. Investorem stavby jsou Technické služby
Beroun. Velké parkoviště má v plánu postavit před svým areálem rovněž berounská nemocnice. V jaké fázi oba projekty v současnosti jsou?

Parkovací dům
Archeologický průzkum, který předchází stavebním pracím
a měl původně skončit již v létě,
se kvůli unikátním nálezům
protáhl. Práce archeologů mají

jich celková délka bude přibližně
650 metrů. Kvůli archeologickým
nálezům a rozsahu zjištěných
konstrukcí sklepů a podzemních
prostor pod budoucím parkovacím domem musel být pozměněn
konstrukční systém. Nové zalo-

i montáže svislé a vodorovné vnitřní konstrukce i střešní konstrukce.
Přibližně od června do listopadu
2014 bude probíhat instalace
vnitřních inženýrských sítí budovy, položeny budou podlahy a obklady. Do konce roku 2014 by pak
práce měly být hotovy.
Parkovací dům je koncipován
jako objekt polyfunkčního charakteru. Kromě 158 parkovacích
stání, jejichž počet musel být
stanoven dle novelizované normy
z roku 2011, zde budou také administrativní a komerční plochy.
Snahou investora totiž je nabídnout občanům a návštěvníkům
Berouna další služby a současně
tak zvýšit i počet pracovních míst
pro Beroun.

U nemocnice
zaparkuje na 200 aut
na přelomu října a listopadu finišovat. Současně se už v některých
místech začne se zajišťovacími
pracemi po rozsáhlém průzkumu,
zahájeno bude pilotové založení
stavby. Piloty budou dosahovat
průměru 900 až 1200 mm a je-

žení objektu zlepší dopravní obslužnost v nadzemních podlažích
objektu.
V první polovině příštího roku
je plánovaná montáž prefabrikované skeletové konstrukce parkovacího domu. Provedeny budou

O vybudování parkoviště
usiluje také Nemocnice Beroun.
Parkoviště se má nacházet na volných plochách vpravo od příjezdové cesty do areálu. Zástupci
města, kteří dění v nemocnici
sledují a účastní se pořádaných

Nález pecí nemá v Čechách obdoby
U
nikátní pece, z nichž tu nejzachovalejší odborníci datují
k roku 1547, odhalil archeologický
průzkum U Černého koně. Odborníci v čele s ředitelkou Ústavu archeologické památkové péče středních Čech Irenou Benkovou jsou
nadšení. Něco podobného dosud
v Čechách nebylo odhaleno.
„Věděla jsem, že jsme na hrnčířském předměstí. To, že zde najdeme
celkem pět pecí, jsem ale opravdu
nečekala,“ uvedla Benková. Tři

Fakta o investorech
z pecí stojí za sebou v řadě, u jedné
z nich byly odhaleny nádoby dnem
vzhůru a vrstvy střepů. Další pec
nabízí doslova sbírku unikátních
kachlů, na kterých jsou zcela zřejmé výjevy například dvouocasého
českého lva či tehdejších panovníků
Ferdinanda I. a Karla V. Jaký bude
další osud pecí? Přemístit je není
technicky možné. „Proto vše pečlivě
dokumentujeme a budeme postupně rozebírat. Fotíme, a to i letecky,
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akcí, záměr uvítali. Původně se
mělo jednat jen o 70 parkovacích
míst, jejichž výstavba byla dle
stavebního zákona podmínkou
pro rozšíření budovy rehabilitace
o další patra. Berounský stavební
úřad tuto stavbu začal projednávat okamžitě poté, co investor
v září 2012 záměr s projektem
předložil. Ve velmi krátké lhůtě,
již v polovině listopadu, vydal stavební úřad územní rozhodnutí.
Na jeho základě mohl investor žádat o stavební povolení. Třebaže
ze strany úřadu bylo vše korektně
a promptně projednáno, do dnešního dne žádost o stavební povolení na berounský úřad z nemocnice nedoputovala.
V současné době majitel
nemocnice chystá výstavbu rozlehlejšího parkoviště, které má
pojmout 200 parkovacích míst.
Na tuto stavbu je dle stavebního
zákona vyžadována EIA, neboli
posouzení vlivů stavby na životní
prostředí. Tento záměr projednává Středočeský krajský úřad,
kterému mohly své připomínky
a podněty zasílat dotčené orgány, občanská sdružení aj. Projekt
akceptoval požadavky berounských odborů MěÚ na ochranu
životního prostředí, způsob připojení na stávající místní komunikaci i dopravní řešení v souladu
s územním plánem. Proces posouzení vlivů stavby stále pokračuje, završen by měl být veřejným
projednáním a následně vydáním
takzvaného závazného stanoviska. Pokud bude výstavba parkoviště doporučena, měl by investor
buď požádat o změnu územního
rozhodnutí, případně původní žádost vzít zpět a požádat znovu. n

vytváříme 3D skeny. Již teď máme
na tři stovky beden s nálezy,“ uvedla Benková. Třebaže archeologický
průzkum pozdržel práce na dlouho
očekávané výstavbě parkovacího
domu, měl podle starostky Šárky
Endrlové pro město velký význam.
„Odhalil opravdu jedinečný nález,
který jen podtrhuje naši snahu
vybudovat ve městě hrnčířské muzeum a ukázat tak respekt k našim
kořenům,“ uvedla starostka. n

n Parkoviště u nemocnice
buduje na své náklady akciová
společnost Jessenia, která areál
zakoupila v polovině roku 2007.
Jde o soukromou společnost,
která postupně rekonstruuje celý
areál.
n Investorem parkovacího domu
U Černého koně jsou Technické
služby Beroun. Byly zřízeny jako
příspěvková organizace městem
od 1.1.1997. V současné době
společnost vlastní město Beroun
(50%) a SKS s.r.o. Kladno (50%).
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Nenechte výměnu
řidičáku na prosinec
n Do konce roku si musí vyměnit
starší typ řidičských průkazů,
vydaných v období od 1. ledna 2001
do 30. dubna 2004, přes 2000 lidí
z Berounska. Je tedy pravděpodobné, že v posledních týdnech roku
se budou u přepážek tvořit fronty.
Nenechávejte proto výměnu až
na poslední chvíli. Výměnu provádí
Úsek dopravně správních agend MěÚ
Beroun, který sídlí v Tyršově ulici.
Pro letošní výměnu je nutné přinést
staré řidičské oprávnění, fotografii
průkazového formátu (barevnou
nebo černobílou) a příslušnou žádost. V případě, že držitel oprávnění
nehodlá řídit vozidlo, může se vzdát
řidičského oprávnění. Vzdání se
řidičského oprávnění musí písemně
oznámit příslušnému obecnímu
úřadu. Pokud výměnu řidičského
průkazu nestihnete a přesto vyjedete, hrozí vám při případné kontrole
policisty pokuta 1500 až 2500
korun. n

Hráze již chrání centrum města

B

ěhem listopadu bude Povodí uzavírat dotčené komunikace.
Vltavy žádat speciální staveb- Půjde například o ulici Na Hrání úřad o kolaudaci protipovodňo- zi, Zborovského nábřeží či most
vých opatření, která se v průběhu k Zimnímu stadionu. Následně
letoška zrealizovala v Berouně. budou mobilní části protipovodMěsto současně po provedení ňové ochrany uskladněny na úzezkušební montáže mobilních sou- mí města tak, aby byly co nejblíže
k určeným ločástí
hrází
kalitám.
převezme jePovodí Vltavy zahájilo stavbu
V
rámci
jich segmenty
za téměř 125 milionů korun
protipovoddo své správy
loni v listopadu. Za tu dobu
ňové ochrany
a v případě
vyrostly přes dva kilometry
našeho města
povodně bude
pevných zdí na levém i prasoučasně promít na starosti
vém břehu Berounky a levém
běhlo několik
jejich
monbřehu Litavky, které mají
jednání pratáž. Zkušební
město ochránit před stoletou
covního týmu
montáž hrází
vodou. n
povodňových
se
uskutečkomisí města
ní ve čtvrtek
7. listopadu za účasti zástupců Beroun a ORP. „Cílem bylo odhaměsta, dotčených odborů, hasi- lit a napravit všechny nedostatky,
čů, Technických služeb Beroun, vyhodnotit náměty občanů i členů
VaK Beroun, městské policie komise, které vyplynuly z červnoa dalších. Zkouška bude probí- vých povodní,“ vysvětlila Šárka
hat po částech, aby se nemusely Endrlová, podle které byly pracovní schůzky velmi užitečné a vyplynula z nich řada konkrétních
kroků, které budou nyní zaneseny
do povodňového plánu města. Jde
například o efektivnější a rychlejší komunikaci s občany, vyšší
úroveň spolupráce s IZS i dobro6 měsíců ode dne účinnosti zá- volníky a průběžnou přípravu adkona, tedy pouze do 17. 4. 2014. ministrace průběhu povodně, bez
Pokud podnikatel hodlá i nadále níž pak nelze úspěšně a efektivv této činnosti pokračovat, musí si
v průběhu této šestiměsíční lhůty,
Zemřel dlouholetý
tedy do17. 4. 2014, požádat o udělení koncese pro prodej kvasného
berounský zastupitel
lihu, konzumního lihu nebo lihoMUDr. Balek
vin. Uplynutím této lhůty k podání
žádosti o koncesi právo prodávat
e věku nedožitých 83
kvasný líh, konzumní líh nebo lilet zemřel dlouholetý
hoviny podnikateli zaniká. Přijetí
berounský zastupitel a radní
žádosti o koncesi nepodléhá poMUDr. Miloslav Balek. Do Zaplatku, odborná způsobilost není
stupitelstva města Beroun byl
požadována. n
poprvé zvolen v roce 1994.
V letech 1994 až 2002 působil nejen jako zastupitel, ale
i jako radní Berouna. V nadcházejících
komunálních
volbách v roce 2002 sice ze
zdravotních důvodů nekandidoval, do křesla zastupitele
se však vrátil o čtyři roky později v roce 2006. „Komunální
na Hýskov. Práce musí být dopolitiku vnímám jako službu
končeny do 15. prosince. Proobčanům bez nároků na covádí je firma Strabag, neboť
koliv,“ znělo heslo někdejšího
ta cyklostezky budovala a drží
primáře gynekologie berounnad nimi záruční lhůtu.
ské nemocnice. Aktivně se
Z ministerské dotace bude
proto angažoval především
opraveno několik místních kov sociální a zdravotní politimunikací, které poničily příce. Několik let byl předsedou
valové deště. Práce zahrnují
Komise zdravotní a sociáli opravu chodníku, propustku
ních věcí. n
a opěrné zdi na Jarově. n

Prodejci lihu a lihovin
musí žádat o koncesi
N

ovela živnostenského zákona
č. 309/2013 Sb., která nově
reguluje prodej kvasného lihu,
konzumního lihu a lihovin, nabyla
účinnosti 17. října 2013. Upozorňujeme, že podle této novely podnikatel, který je ke dni účinnosti
zákona, tj. k 17. 10. 2013, oprávněn prodávat lihoviny jak v obchodě, tak i v restauračních zařízeních,
včetně případného prodeje lihovin
v dopravních prostředcích a ve vnitrozemské vodní dopravě (viz §
44 živnostenského zákona), může
v této činnosti pokračovat po dobu

Vodou poškozené
silnice se opravují

S

tavebníci začali s opravami povodněmi poničených
komunikací a cyklostezek.
Na odstranění povodňových
škod Beroun získal 6,2 milionu korun z ministerstva
dopravy. Na odstranění škod
na cyklostezkách uznala pojišťovna Berounu přes 4 miliony
korun. Opravuje se úsek z Berouna na Srbsko a ve směru
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V

ně uplatňovat povodňové škody
u pojišťoven nebo státu. Během
povodní se do budoucna počítá
se zřízením nepřetržité telefonní
linky, která se v červnu osvědčila.
Včas a dostatečně budou na webu
a facebooku uveřejňovány informace o aktuálních uzavírkách
na silnicích. Třebaže před stoletou vodou bude chráněna značná
část města, několik domů není
možné podle odborníků zcela
zabezpečit. Jde zejména o pravý
břeh Litavky a část levého břehu
Berounky v lokalitě Zborovského nábřeží „I v těchto případech
jsme ale připraveni s majiteli nemovitostí jednat o možnostech,
jak jim pomoci. Jde zejména o poskytnutí odborného poradenství
autorizovaných odborníků, se
kterými naše město spolupracuje
od povodně 2002. Přihlásili jsme
se proto do pilotního programu
České protipovodňové asociace,
která může zájemcům navrhnout
individuální ochranu jejich obydlí přímo na míru. Cílem je dosáhnout toho, aby budovy, které se
nacházejí v nejohroženější zóně,
mohly být chráněny lépe než
v současnosti, třebaže je zřejmé,
že ochrana v této lokalitě nemůže
být nikdy stoprocentní,“ vysvětlila Endrlová. n

Přerušení elektřiny
n Přerušení dodávky elektřiny
dne 5.11. od 8:00 do 14:00
v oblasti Beroun, v ulicích Školní
náměstí, Komenského, Mánesova, Sv. Čecha, Škroupova,
Dvořákova a část ulic Brožíkova,
Vrchlického, Svatojánská, Karlova, Kar. Světlé. n
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ČEZ vymění hlavní jistič
pro některé části Berouna
Takřka dvě hodiny
trvalo jednání
berounské starostky
se zástupci
společnosti ČEZ.

Jednání na berounské radnici
se zúčastnili čtyři odpovědní pracovníci společnosti ČEZ Distribuce,
a.s.: Pavel Kraják, specialista pro
legislativu řízení v reálném čase,
Jaroslav Krafek, vedoucí oddělení

S

chůzku iniciovala starostka
kvůli častým a dlouhodobým výpadkům proudu v Berouně i okolních obcích, na které si
mnoho obyvatel v posledních měsících stěžovalo.
„S výsledkem jednání jsem velice spokojená. Bylo seriozní a konstruktivní. Dohodli jsme se hned
na několika konkrétních krocích
a změnách do budoucna,“ uvedla
Endrlová.

TS mění svozové dny
n V částech Hlinky a Černý Vršek
se od října sváží komunální
odpad v jiný den. Namísto úterý
se od 4. října vyváží vždy v pátek.
Jde o ulice Viničná, Lomená,
Krátká, Prof.Urbana, Chválova,
Třebízského, Alšova, Na Vyhlídce,
Na Kaplance, Pod Kaplankou,
Okružní, Pod Studánkou, Pod
Kapličkou, Nad Zahradnictvím,
Pod Vodojemem, Na Vinici,
Na Černém Vršku, Na Ptačí
Skále, Na Výšině, Nad Úvozem,
Na Výsluní, Příčná, Ve Vilách,
V Zahradách, Dukelská, Vítězslava Hálka, Pod Vinicí, Nerudova,
Drašarova, Fugnerova, Talichova
a U Kasáren. Změnu provádí TS
Beroun z důvodu optimalizace
svozových tras. n

Svoz bioodpadu
jen v lichý týden
n Od 48. týdne, tedy od pondělí 28. listopadu, se tradičně
prodlouží frekvence svozu
bioodpadu od rodinných domů.
Pravidelný svoz, prováděný každý týden v úterý, středu a čtvrtek,
bude ukončen v 47. týdnu a následně bude probíhat jen jednou
za čtrnáct dní, a to vždy v lichý
týden a to až do konce března
2014. První svoz dle nového
harmonogramu se tedy uskuteční
první listopadový týden. Od 1. 4.
2014 bude bioodpad svážen opět
každý týden. n
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Rozvoj-region, Michal Konč, vedoucí oddělení Hodnocení řízení provozu a Ing. Petr Přibyl, DiS., vedoucí
oddělení Správa energetického majetku region.
Starostka si na jednání připravila podrobné podklady týkající
se nedávných výpadků na území
Berouna. Současně předala i souhrnné podklady a stížnosti starostů
sousedního Králova Dvora, Nižboru, Hýskova a Chýně, které výpadky
rovněž sužovaly. Ti iniciativu Berouna přivítali a v zájmu svých občanů
se k ní okamžitě připojili.
Z jednání vyplynulo, že společnost už provedla četné testy
a měření, při kterých prověřila, že
dlouhodobé a časté výpadky elektřiny během letošního léta nebyly
v Berouně způsobeny přetížením
a napojením nových zástaveb
na stávající síť.
„Podle zástupců společnosti
bylo provedeno kontrolní měření

v lokalitě Homolka a Velké sídliště, ze kterého vyplynula nutnost
vyměnit hlavní jistič pro tuto oblast. K tomu má dojít prakticky
okamžitě. Obdobné měření se díky
našemu jednání uskuteční také
v lokalitě Na Cibulce, kde se rovněž potýkali s neúměrně dlouhými výpadky a kolísáním proudu,“
vyjmenovala Šárka Endrlová. Ta
společnosti ČEZ Distribuce nabídla pomoc s šířením aktuálních
informací o výpadcích proudu,
zejména při kalamitních či nouzových stavech. „Nabídli jsme, že Beroun může být pro obce spadající
do našeho ORP jakýmsi ústředním
informačním centrem. Současně
ČEZ přislíbil v blízké budoucnosti
prostřednictvím našeho městského zpravodaje podat lidem informace, jak mají postupovat v případě konkrétních problémů, kde je
hlásit a kde hledat pomoc,“ uvedla
Endrlová, podle které nestačí, aby
se lidé na webu ČEZu pouze dočetli, kde všude proud nejde. „Lidé
chtějí vědět zejména to, jak dlouho
proud nepůjde a zda se pracuje
na odstranění závady,“ řekla Endrlová s tím, že další kroky vedoucí
k rychlejšímu řešení problémů
a lepší informovanosti občanů
chystá podle zástupců ČEZ také
Středočeský kraj.
„Všechny chystané změny
a novinky budeme sledovat a jsme
připraveni se na nich podílet tak,
abychom mohli svým občanům
pomoci získávat co nejlepší služby
a informace,“ dodala Endrlová. n

Krátce
n Na tašky určené pro třídění
odpadu si budou muset občané
města ještě pár týdnů počkat.
Společnost EKO-KOM, která
pilotní projekt zaštiťuje, informovala pracovníky odboru životního prostředí, že tašky v obou
požadovaných velikostech
budou k dispozici na přelomu
listopadu a prosince. O distribuci tašek budou následně občané
informováni prostřednictvím
Radničního listu. Město se zapojilo do ekologického projektu,
který nákup speciálních tašek
podporuje a jehož cílem je zefektivnění třídění v domácnostech.
Jde o odolné barevně odlišené
tašky určené k separaci plastů,
papíru a skla.
n Berounští zastupitelé schválili smlouvu o úvěru s Československou obchodní bankou,
a.s. na 12 milionů korun.
Peníze budou sloužit na nákup
Společenského domu Plzeňka.
Koupi společnosti Plzeňka s.r.o.
schválili zastupitelé již
15. dubna. První splátku ve výši
12 milionů korun by mělo město zaplatit ještě v letošním roce.
Dalších 8 milionů korun pak
v roce 2015. V roce 2014 by
měla proběhnout rekonstrukce
objektu.
n Den otevřených dveří pořádá
pro zájemce o studium
do 1. ročníku čtyřletého studia,
budoucí primány a jejich rodiče
berounské gymnázium J. Barranda. Uskuteční se ve středu
27. listopadu od 14 do 17 hodin
v sále školy. Vyučující jednotlivých předmětů a vedení školy
podají informace o přijímání
ke studiu, výsledcích vzdělávání
na škole a organizaci studia. n

Další domácnosti ušetřily v aukci

K

oncem září pokračovalo další, v pořadí již druhé kolo E-aukce, do které se zapojily berounské
domácnosti. V druhém kole se jednalo celkem o 144
domácností. Průměrná úspora těchto domácností
dosahuje 25 procent. Jedná se přitom o víc než milion korun. U jednotlivých domácností se pak úspory
mohou lišit. Ve druhém kole vyhrála společnost VEMEX Energie na obě komodity, tzn. jak na elektřinu,
tak na zemní plyn.
Domácnosti, které byly zapojeny do tohoto
kola, nyní pracovnice společnosti E-centre vyzve
textovou zprávou či e-mailem k podepsání smlouvy. „Pokud domácnosti osobně nevyzveme, znamená to, že bylo nutné doplnit nějaké podklady či
ověřit některá data u stávajících dodavatelů a budou tak zařazeny až do říjnové aukce. V takovém
případě je vyzveme k podpisu zase až v listopadu.

Postup bude stejný,“ uvedla Linda Fialová ze společnosti E-centre.
Kontaktní centrum:
Městské informační centrum, Husovo náměstí
Otevírací doba: 29. 10. (úterý), 30.10. (středa), 4. 11.
(pondělí) a 6. 11. (středa). Vždy od 13:00 do 17:00.
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 23. 9. 2013
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Lávka u Obchodní akademie
Beroun“, se společností SDS EXMOST spol. s r.o., se sídlem Údolní 413/66, Brno,
v předloženém znění.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 23. 9. 2013
ZM bere na vědomí informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení zastupitelstva města.
ZM souhlasí s uzavřením Dohody o vypořádání při ukončení činnosti sdružení
mezi městem Beroun a obchodní společností Vodovody a kanalizace Beroun
a.s., se sídlem Mostníkovská 255, Beroun, v předloženém znění.
ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o úvěru č. 0982/13/5641 s Československou
obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, v předloženém znění.
ZM souhlasí s přijetím pozemku p.č. 1413/305 - orná půda o výměře 776 m2
v k.ú. Beroun do majetku města Beroun, prostřednictvím darovací smlouvy uzavřené s panem M. H.
ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 551/8 - orná půda o výměře 140
m2 v k.ú. Beroun paní M. V.
ZM nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1751/2 o výměře 2799 m2 (rybník,
vodní plocha) v k.ú. Beroun, Českému rybářskému svazu, místní organizace, se
sídlem Pražská 91, Beroun.
ZM nesouhlasí s prodejem budovy bez čp/če - jiná stavba, stojící na pozemku
st. 1812/10 v k.ú. Beroun a pozemku st. 1812/10 o výměře 62 m2 - zastavěná
plocha a nádvoří a části pozemku st. 1812/1 o výměře 60 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr v k.ú. Beroun, společnosti Kinet s.r.o., se sídlem
V Lukách 253, Králův Dvůr.
ZM souhlasí s tím, že město Beroun nevyužije předkupního práva na pozemek
p.č. 868/15 o výměře 2300 m2 - ostatní plocha v k.ú. Beroun se společností
LIMEX ČR, s.r.o., se sídlem Vídeňská 744/2, Praha 4-Nusle, s tím, že závazky
z předkupního práva přebere ve stejném rozsahu nový nabyvatel pozemku p.č.
868/15 v k.ú. Beroun.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku st. 7473 o výměře 4 m2 - zastavěná plocha v k.ú. Beroun z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,
128 00 Praha 2, do vlastnictví města Beroun za omezujících podmínek stanovených ÚZSVM.
ZM bere na vědomí informaci, že opuštěná rozhledna na vrchu Děd u Berouna
na pozemku parcelní číslo 1324/11 v k.ú. Beroun byla nabyta, dle ustanovení §
135 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví
města Beroun, jakožto obci, na jejímž území se nemovitost nachází.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi městem Beroun, jako kupujícím
a insolvenčním správcem JUDr. Janem Kubálkem, se sídlem Kaprova 42/14,
Praha 1 na pozemky p.č. 1261/61 orná půda o výměře 3483 m2, p.č. 1261/72
orná půda o výměře 681 m2, p.č. 1264/6 ostatní plocha o výměře 12 m2, p.č.
1273/15 trvalý travní porost o výměře 559 m2, p.č. 1275/3 ostatní plocha o výměře 56 m2, p.č. 2259/4 ostatní plocha o výměře 57 m2 a p.č. 2261/12 ostatní
plocha o výměře 67 m2, vše v k.ú. Beroun za cenu dle znaleckého posudku
140 700,- Kč, za podmínky, že bude mezi městem Beroun a vlastníky rodinných
domů a pozemků v lokalitě „Na Máchovně“ v k.ú. Beroun uzavřena smlouva
o spolupráci na dokončení komunikace na pozemku p.č. 1261/61 orná půda,
s tím, že náklady na vybudování komunikace ponesou majitelé rodinných domů
a pozemků v lokalitě „Na Máchovně“ v k.ú. Beroun a vybudovanou komunikaci
bezplatně převedou na město Beroun.
ZM schvaluje Rozbor hospodaření města Beroun za 1. pololetí 2013 v předloženém znění.
ZM schvaluje II. Úpravu rozpočtu Města Beroun na rok 2013 v předloženém
znění.
ZM nevyhovuje požadavku petice, doručené dne 7. 8. 2013, na změnu Obecně
závazné vyhlášky č. 11/2011 k zabezpečení veřejného pořádku, v platném znění, pokud jde o rozsah omezení provozní doby hostinských zařízení a veřejnosti
přístupných kulturních podniků, a ukládá starostce města podrobně vysvětlit
v odpovědi na petici důvody pro takovéto rozhodnutí.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 11/2011 k zajištění veřejného pořádku, ve znění obecně závazné
vyhlášky č. 3/2012, v předloženém znění.
ZM schvaluje konání veřejné sbírky za účelem podpory chovu medvědů ve vlastnictví města Berouna formou pokladničky umístěné v berounském medvědáriu
od 1. 10. 2013.
ZM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku Dobromysli o.p.s., ve výši
25.000,- Kč na úpravu nově zakoupeného vozidla Ford Transit zajišťující bezbariérový převoz klientů z Berouna a okolí.
ZM bere na vědomí zprávu o použití dotací na kulturní aktivity v roce 2012
poskytnutých z rozpočtu města.
ZM uděluje Cenu města Berouna Smíšenému pěveckému sboru Slavoš Beroun,
Na Parkáně 1493, Beroun, ke čtyřicátému výročí znovuobnovení jeho činnosti
a za šíření dobrého jména města Beroun jak v České republice, tak v zahraničí.
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ZM uděluje Cenu města Berouna panu Vladimírovi Izbickému, za dlouholetou
činnost v kulturní oblasti a za jeho dlouholeté zásluhy o obnovení povědomí
o historické hrnčířské tradici města Berouna.
ZM souhlasí s transformací Školního poradenského pracoviště na pedagogickopsychologickou poradnu, která s účinností od 1. 9. 2014 bude součástí 2. ZŠ
a MŠ Beroun a schvaluje doplnění zřizovací listiny 2. ZŠ a MŠ Beroun ve znění
předloženého Dodatku č. 4, této listiny.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 25. 9. 2013
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 17 ke smlouvě o dílo č. 34/2011/SOD/
MM ze dne 31. 3. 2004 se společností Technické služby Beroun, s.r.o., v předloženém znění.
RM nevyhovuje námitkám proti Rozhodnutí zadavatele, ze dne 9. 9. 2013 o vyloučení uchazeče ŠkoFIN s.r.o., se sídlem Praha 5, Pekařská 6, ze zadávacího řízení.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky „Oprava chodníku, propustku
a opěrné zdi v Berouně - městské části Jarov“. RM jmenuje hodnotící komisi
a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude plnit i funkci
komise pro otevírání obálek.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Místní komunikace v Berouně.“ RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení
a hodnocení nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 9. 10. 2013
RM nesouhlasí s využitím nabídky na odkup pozemků p.č. 2230/17 o výměře
28 m2 a p.č. 2230/28 o výměře 18 m2, oba v k.ú. Beroun od ČPP Transgas, s.p. se
sídlem Londýnská 730/59, Praha 2 a doporučuje Zastupitelstvu města Beroun
přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením výpůjční smlouvy mezi městem Beroun, a Společenstvím pro dům 1330 až 1334, se sídlem Švermova ulice 1330, Beroun, na pozemky p.č. 2663/10 (zeleň) o výměře 1843 m2 a část pozemku p.č. 2663/1(zeleň) o výměře 652 m2 oba v k.ú. Beroun, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou
tři měsíce, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením výpůjční smlouvy s příspěvkovou organizací Mateřská
škola Beroun, Tovární 44, se sídlem Tovární čp. 44, Beroun na nemovitý majetek
skládající se z pozemků st. 5927 o výměře 483 m2, st. 5605 o výměře 299 m2,
části pozemku p.č. 136/1 o výměře 1352 m2, části pozemku 136/8 o výměře
1082 m2, pozemku p.č. 140/1 o výměře 2389 m2 a části pozemku p.č. 141/1
o výměře 557 m2 v k.ú. Beroun včetně budovy čp. 44 na st. 5927 a budovy bez
čp/če na st. 5605 rovněž v k.ú. Beroun.
RM souhlasí s uzavřením dohody o právu k provedení stavby s A. a J. C. za účelem realizace akce „Rekonstrukce místních komunikací BEROUN, Jarov 2. etapa“, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o právu k provedení stavby“ se společností
Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., se sídlem Mostníkovská 255, Beroun-Závodí, za účelem vybudování protipovodňové hráze na částech pozemků p.č.
760/2, p.č. 775/1, p.č. 775/2, p.č. 775/6, p.č. 775/11 a p.č. 2227/2 - ostatní
plocha, vše v k.ú. Beroun.
RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod
č. 21103773“ mezi městem Beroun a Vodovody a kanalizacemi Beroun, a.s.,
Mostníkovská 255, Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Letní kino Beroun - oprava kanalizace“ s firmou TECHNIK-INVEST, s.r.o., se sídlem Kublov 260, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „2.ZŠ Preislerova Beroun kuchyně - oprava dešťových svodů “ s firmou TECHNIK-INVEST s.r.o., se sídlem
Kublov 260, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka po stopách českých králů Beroun Srbsko - odstranění povodňových škod“, s firmou STRABAG
a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5 - Smíchov, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Cyklostezka po stopách českých králů Beroun Hýskov - odstranění povodňových škod“, s firmou STRABAG
a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5 - Smíchov, v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronájmu části pozemku p.č. 396
o výměře 36 m2 v k.ú. Zdejcina, dle předloženého zákresu, za účelem využití
jako rekreační plocha.
RM souhlasí se zveřejněním záměru projednávat prodej pozemku p.č. 47 -ostatní plocha o výměře 142 m2 v k.ú. Zdejcina.
RM vyhlašuje nabídku firmy Strabag a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha
5, jako ekonomicky vhodnou nabídku pro zadavatele veřejné zakázky „Oprava
chodníku, propustku a opěrné zdi v Berouně - městské části Jarov “. RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Oprava chodníku, propustku a opěrné
zdi v Berouně – městské části Jarov“, s firmou Strabag a.s., se sídlem Na Bělidle
198/21, Praha 5, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy za účelem natáčení na části pozemků p.č. 860/4 a p.č. 868/4 oba v k.ú. Beroun o celkové výměře 400 m2 se
společností Česká televize, se sídlem Kavčí hory, Praha 4, které proběhne dne
13.10.2013 za nájemné ve výši 18.000,- Kč.
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Školní stravování
bude sledovat komise

Š

kolnímu stravování v Berouně věnovala berounská radnice v režii místostarosty Ivana
Kůse v poslední době značnou pozornost. Řešily se například připomínky některých rodičů ohledně kvality školního stravování.
Následně se uskutečnilo jednání
se zástupci společnosti Scolarest.
Jedním z konkrétních výstupů
je ustanovení stravovací komise. Jejími členy se stali zástupci
rodičů všech čtyř berounských
základních škol a jeden zástupce
mateřské školy v Preislerově ulici.
Za město v komisi zasedá Ilona
Perglerová, firmu Scolarest zastupuje Ondřej Richter. Její předsedkyní byla jednomyslně zvolena
Romana Wagnerová. První schůzka se konala již počátkem října,
další se uskuteční v listopadu.
„Smyslem komise je průběžně hlídat kvalitu stravování
a ve spolupráci s radnicí řešit
případné stížnosti na školní stra-

vování a hájit zájmy strávníků,“
vypočetl místostarosta Ivan Kůs
s tím, že komise by měla současně předkládat náměty na zlepšení úrovně školního stravování.
Poté, co členové komise získají
zdravotní průkaz, budou mít
možnost kdykoli přijít do kterékoliv jídelny a požádat o ochutnání vydávaných jídel nebo si
prohlédnout zázemí. n

Výbor chystá plán akcí
pro Rok Berounského medvěda

R

ok
Berounského
medvěda - tak bude
nazván jubilejní rok
2015, kdy si Beroun
připomíná 750. výročí
první zmínky o městě. Rozhodnutí padlo
na prvním jednání
Výboru k zajištění dů-

dokončení ze strany 6
RM bere na vědomí informaci o odstoupení vítězné společnosti SDS EXMOST
spol. s r.o., se sídlem Údolní 413/66, Brno z podlimitní veřejné zakázky „Lávka
u Obchodní Akademie Beroun“ a dále bere na vědomí informaci o zaslání výzvy k součinnosti k uzavření smlouvy společnosti, která se umístila jako druhá
v pořadí hodnocení nabídek, a to společnosti SMP CZ, a.s., se sídlem Pobřežní
667/78, Praha 8.
RM 1) ruší své usnesení č. 403/2013 ze dne 4.9.2013. 2) doporučuje Zastupitelstvu města Beroun schválit konání veřejné sbírky za účelem shromáždění
finančních prostředků na podporu chovu medvědů v berounském medvědáriu.
RM souhlasí s uzavřením Mandátní smlouvy mezi městem Beroun a společností
GORDION, s.r.o., se sídlem Kolmá 6/682, Praha 9-Vysočany, na „Administraci
nadlimitní veřejné zakázky na poskytování služeb a správy majetku města Beroun“, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s MKDS BESY s.r.o., se sídlem Kvapilova
9/958, Praha 5, na II. etapu renovace městského kamerového systému, v předloženém znění.
RM bere na vědomí schválení celkového vyúčtování veřejné sbírky konané městem Beroun za účelem podpory chovu medvědů od 1. 10. 2010 do 17. 9. 2013.
RM bere na vědomí zprávu o vrácení finančního příspěvku občanského sdružení
DC určeného taneční skupině Dancing Crackers ve výši 3.000,- Kč, který byl
schválen usnesením Rady města Beroun č. 89/2012 ze dne 27. 2. 2012.
RM souhlasí s poskytnutím dotace panu F. B. ve výši 2.000,- Kč na částečné pokrytí finančních nákladů spojených s účastí na MS XTERRA Maui na Havajských
ostrovech v USA dne 27. 10. 2013.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí
podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 Miroslavu Mikulovi, místo podnikání
Lhotka u Berouna 12, Beroun, pro veřejnou hudební produkci - diskotéku konanou ve Sport Baru HOMOLKA, Třída Míru 1462, Beroun-Město dne 19. 10. 2013
do 03.30 hod. následujícího dne.
RM bere na vědomí zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun Ing. Tomáše Havla, volební strana Občanská demokratická strana, ke dni 23. 9. 2013
a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany MUDr. Přemysla Kotoula za člena Zastupitelstva města Beroun dnem 24. 9. 2013.
RM bere na vědomí informaci o vzdání se místa vedoucího Odboru majetku
a investic Městského úřadu Beroun panem Ludvíkem Polyou k 31. říjnu 2013.
RM jmenuje za člena Školské rady příspěvkové organizace Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458, paní Pavlu Novákovou, pracovnici správního
odboru MěÚ Beroun na stávající funkční období do 30. 11. 2014.
RM po projednání bere na vědomí zápis č. 4/2013 ze zasedání komise pro
prevenci kriminality konaného dne 4. 9. 2013.
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stojných oslav uvedeného
výročí města, v čele se
starostkou města Šárkou
Endrlovou. Výbor ustavila rada města a poprvé se sešel na pracovní
schůzce v pondělí 21.
října. Ve výboru zasedli
významní představitelé
z jednotlivých oblastí života
města. Cílem výboru je přípravu oslav zajistit s dostatečným
předstihem tak, aby se do ní
zapojilo co nejvíce institucí a co
nejširší veřejnost. Do konce roku
2013 bude v jednotlivých pracovních sekcích, které k tomuto
účelu byly ustaveny, zpracován
rámcový plán oslav, které by
měly probíhat v průběhu celého
roku 2015. Oslavy pak vyvrcholí jednou velkou akcí. Návrhem
rámcového plánu se výbor bude
zabývat v lednu 2014. Výbor
přitom přivítá jakékoliv náměty
veřejnosti na zaměření oslav. n

Zloději ukradli
z hřiště lanovku

Z

loději řádili na dětském
hřišti za medvědáriem
na Městské hoře. Zatím neznámý
pachatel tam v době od 13. do 14.
října přestřihl a odcizil 15 metrů ocelového lana a spolu s ním
i kladku s houpačkou, která byla
na laně zavěšená a tvořila tak
dětskou lanovku. Tímto jednáním
způsobil pachatel celkovou škodu
odcizením ve výši 20 000 Kč. Zatím je tedy lanovka mimo provoz,
pracovníci odboru majetku a investic již začali dojednávat s dodavatelskou firmou opravu této
lanovky. n

Krátce
n Vlastní blog provozuje nově
Městská knihovna Beroun. Jeho
cílem je upozorňovat na knihy
jak současné, tak starší, čtenářsky oblíbené i pozapomenuté.
Knihovnice tak chtějí nejen
knihy propagovat, ale současně
navázat jinou formu kontaktu
se čtenáři. Ti mohou na blog
psát komentáře k recenzovaným
knihám nebo zasílat recenze
vlastní. Více o blogu najdete
na stránce http://knihovnaberoun.blog.cz/1305/proc
n Na koncert do Prahy se
vydává 8. listopadu berounský
smíšený pěvecký sbor Bonbon.
Sbor vedený sbormistryní B.
Vokáčovou vystoupí od 20:00
v Klubu Biograf v Praze
Košířích. Vstup 100 Kč. Koncert
se koná za podpory města
Berouna.
n Výstavu Pohádková zahrada
pořádají nižborští zahrádkáři.
Koná se od 8. do 10. listopadu vždy od 10 do 17 hodin
na zámku Nižbor. V sobotu
je na programu mykologická
poradna a malování na tváře
dětí. Chybět nebude tradiční
trh. Vstupné dobrovolné.
n Druhý Ples Farní charity Beroun se koná 22. 11. od 20:00
v Kulturním domě Tetín. Hraje
kapela Gambit. Předprodej
vstupenek k číslovaným stolům
bude od konce října probíhat
v KMŠ Beroun, Domě Charity
na Zavadilce a v MIC na Husově
náměstí v Berouně.
n Uvedení do služby faráře
Mikuláše Vymětala a současně
finisáž - slavnostní ukončení
výstavy mezináboženských
obrazů 4 židovských a křesťanských umělců se uskuteční
v Berouně 17. listopadu. Slavnostní akt se koná od 14:00
v Evangelickém kostele na Husově náměstí. n
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Krátce
n Svaz neslyšících a nedoslýchavých pořádá 5. 11. výroční schůzi v Klubu důchodců v Berouně.
Začátek je od 13 hodin.
n Místní organizace Svazu
tělesně postižených zve své členy
na členskou schůzi, která se koná
v pátek 22. 11. od 13.30 hodin
v prostorách Klubu důchodců
v Berouně, U Kasáren 813.
n Netradiční zoo koutek
slavnostně představil ve čtvrtek
10. října ředitel berounského
Domova seniorů TGM Ondřej
Šimon. Akce se zúčastnila také
berounská starostka Šárka
Endrlová, předseda komise
Rady Středočeského kraje pro
rozvoj měst a obcí Richard

n Přátelského posezení k 50. výročí založení Klubu důchodců Beroun se 2. října zúčastnila starostka města Šárka Endrlová spolu s místostarosty Ivanem Kůsem a Patrikem Brodanem. V prostorách klubu se sešli takřka všichni jeho členové,
nechyběli ani pozvaní hosté ze spřátelených klubů. Starostka osmičlennému výboru přivezla speciální dárek - modré hedvábné šátky s logy města. Město současně k výročí klubu vydalo dvanáctistránkový almanach o historii a činnosti klubu. n

Pracovní skupiny o sociálních službách

H

ned dvě setkání pracovních
skupin se v listopadu uskuteční během jediného dne. Organizátoři plánování sociálních služeb
v Berouně je pořádají 11. listopadu
odpoledne a zvou na ně všechny,
kteří mají o danou problematiku
Dolejš a zástupci zřizovatele Středočeského krajského úřadu.
V přízemí domova nově najdou
jeho obyvatelé speciální zoo
koutek. Společnost jim zde dělá
například mládě papouška druhu
Žako kongo, kterému klienti
domova vybrali jméno Rozárka,
činčily a zakrslí králíci. n

zájem. Schůzky se uskuteční nad tématem současné nabídky sociálních
služeb s problémy, které se aktuálně
řeší, a nad plány do budoucna. Setkání proběhne v Klubu důchodců
Beroun, U Kasáren 813 (1. patro
nad Městskou knihovnou). n

Další vítání občánků se uskuteční 12. listopadu

S

lavnostní akt Vítání občánků
se uskuteční 12. listopadu
odpoledne. Během říjnového ceremoniálu přivítala berounská starostka Šárka Endrlová sedmnáct
nejmenších občanů města: šest
holčiček a jedenáct chlapečků.
Abychom mohli v Radničním listě

otisknout kromě některých snímků také jména miminek, o což někteří rodiče žádali, budeme nově
během obřadu žádat o souhlas se
zveřejněním jména v městském
zpravodaji. Rodiče, kteří se chtějí
se svými nejmenšími této akce zúčastnit, se mohou hlásit na správ-

Poděkování pečovatelské službě Senior Care o.p.s.

D

ovoluji si poděkovat kolektivu
pečovatelek Senior Care pečovatelská služba o.p.s., pod vedením
p. Vlaďky Karešové. Za obětavou, trpělivou a profesně odvedenou práci,

Zubní pohotovost
n 2. - 3. 11. MUDr. Tilschová Monika, Liteň, Nádražní 401, tel.:
311 684 138
n 9. - 10. 11. MUDr. Aušteda Josef,
Broumy 73, tel.: 311 585 165
n 16. - 17. 11. MUDr. Besserová
Jana, Beroun, Mládeže 1102, tel.:
311 625 765
n 23. - 24. 11. MUDr. Brotánková Helena, Hořovice, Komenského
1245, tel.: 311 513 453
n 30. 11. MUDr. Burková Blanka,
Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.:
311 610 225
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin. n
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n RODINY S DĚTMI, DÉTI, MLÁDEŽ a OHROŽENÍ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM
11. 11. od 14:00
n SENIOŘI a OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
11. 11. od 16:00

za lidský přístup a duševní podporu
při naší několik měsíců trvající domácí péči o tatínka Miloše Palkosku,
dlouholetého berounského varhaníka a kostelníka. S pochopením,
úctou, empatií a trpělivostí reagovali na jeho potřeby. Jsou to lidé se
srdcem a citem, 365 dní v roce, v kteroukoliv denní, odpolední či noční
hodinu respektují a dokáží zachovat
lidskou důstojnost. Jen tak jsme do-

kázali v přirozeném, důvěrně známém a nejpříjemnějším domácím
prostředí zajistit tatínkovi důstojný
konec života. Pomáhají nám stále
již více než 1,5 roku také s péčí o nemocnou maminku.
Nelze ani slovy vyjádřit, jak cenná je v těžkých chvílích poskytnutá
naděje a vysoce profesionální péče.
Děkujeme. Za rodinu Marie Marešová, dcera. n

Aukce vynesla přes sto tisíc

D

ruhý ročník dobročinné aukce
Dobromysli vynesl postiženým
přes sto tisíc korun. Aukce se konala v sobotu 12. 10. v berounském
hotelu Na Ostrově a moderování
se opět s nadsázkou ujali pánové
Leoš Noha a Petr Čtvrtníček. Vytvořili
příjemnou a uvolněnou atmosféru.
Letos se dražily fotografie známých

českých autorů, mezi které patřil
Ivan Pinkava, Jindřich Štreit, Václav
Jirásek, Josef Hník a další. Mezi víny
byly i archivní ročníky vín z vinařství
Radomil Baloun. Celkem se podařilo
vydražit 103 777 Kč. Částku použije
Dobromysl o. p. s. na financování nového bezbariérového automobilu pro
klienty se zdravotním postižením. n

ním odboru MěÚ, na evidenci
obyvatel. Na stejném kontaktu je
možné předat podklady pro zveřejnění gratulace v rubrice Jubilea.
Kontakt pro přihlášení:
311 654 151, E-mail: evidence2@
muberoun.cz.

Jubilea
n Dne 9. 11. 2013 oslaví své 70.
narozeniny pan Jaroslav Klener.
Do dalších let hodně zdraví,
spokojenosti a pohody přeje
manželka Květa a její mamka
Marie a dcery Květka a Monika
s rodinami. My se s gratulací
připojujeme.
n Přejeme vše nejlepší a pevné
zdraví také Stanislavu Novotnému, který v listopadu oslaví 86.
narozeniny. Svému členovi přeje
spokojenost a hlavně zdraví také
Klub důchodců Beroun.
n Paní Bedřiška Donátová oslaví
17. listopadu úctyhodné
94. narozeniny. Spolu s její dcerou jí přejeme pevné zdraví
a dobrou mysl.
n Gratulujeme též paní Marii
Benešové ze Zdejciny, která s
ve stejný den dožívá 85 let. Do
dalších let jí přejeme my i celá
její rodina hodně zdravíčka. n
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Výběr z programu

Kluziště využijí školy i veřejnost

Z

prvu se myšlenka umělé
bruslařské plochy v centru
Berouna v blízkosti sochy
Mistra Jana Husa zdála
trochu bláznivá. Nadchla
ovšem nejen představitele města, ale také ředitele
hned několika společností z regionu, kteří se
rozhodli na tuto zimní atrakci
přispět, a nápad tak začal nabírat
konkrétní obrysy.
Kluziště o rozměrech 9 x 14
metrů včetně mantinelů a nočního
osvětlení bude umístěno v horní
části travnaté plochy. Jde o jedinečnou technologii umělého kluziště
z vysokomolekulárního materiálu.
S dobře nabroušenými bruslemi si

na umělém ledě mohou zdarma zajezdit začátečníci i zkušení bruslaři.
V případě potřeby bude za symbolickou cenu přímo v místě kluziště
k dispozici služba broušení bruslí. V těsné blízkosti plochy
bude umístěn dřevěný
stánek vybavený potřebnými informacemi i technickým vybavením a zázemím
obsluhy kluziště. Chybět nebudou
ani lavičky pro přezouvání, gumové
koberce u vchodu na plochu proti
tupení bruslí, nebo vánočně laděné
ozvučení. V bezprostřední blízkosti
budou v rámci vánočních trhů otevřeny stánky s občerstvením. Bruslit budete moci přijít každý den,
a to od 5. do 22. prosince. n

Otevírací doba:
9-15 pro školy a družiny
15-21 pro veřejnost
Vstupné zdarma
Broušení bruslí za poplatek
20 Kč, každý den
Poděkování našim sponzorům: ProboBus, Tipsport a.s.
a Auto Podbabská

Advent zahájí andělé na chůdách

V

e staročeském stylu bude
letos ozdoben vánoční smrk
na Husově náměstí. Pracovníci TS
Beroun jej u sochy Mistra Jana
Husa vztyčí ve středu 27. listopadu odpoledne. Kromě tradičních
malých světýlek na něm bude
nově viset 200 červených vánočních koulí a 120 velkých zdobených perníků. Ty budou vyrobeny
z tvrzeného polystyrenu a jejich
autory budou zruční studenti
a studentky SOŠ a SOU Hlinky.
Za jejich práci jim patří velké poděkování. Stejně tak děkujeme
firmě Goba, s. r. o., která zdarma
dodala mašle.
Berounský vánoční strom
se poprvé rozsvítí 1. prosince
v 17:00. Před tím ale na pódiu vystoupí Pavel Vítek se svými nejzná-

Slovo starostky
Milí berounští občané,
ráda bych vás co nejsrdečněji
pozvala, abyste se k nám
v tom krásném a mimořádném
vánočním čase přidali a přišli si
vychutnat ryze naši berounskou
atmosféru. Chceme vám nadělit
pohodu a radost a díky štědrosti našich partnerů můžeme,
aniž bychom nepřiměřeně hýřili
z našich společných veřejných
prostředků. Těším se
na setkání s vámi během
spousty milých akcí,
které pro vás společně
s mými kolegy
chystáme.
Šárka Endrlová,
starostka města

www.mesto-beroun.cz

mějšími hity a písněmi z muzikálů.
Program první adventní neděle
začne oficiálně v 16:00. Již krátce

před oficiálním zahájením se ale
mezi příchozími objeví andělé
v nadlidské velikosti se čtyřmetrovými sáněmi. Půjde o unikátní

performanci umělců na chůdách
z Divadla Kvelb Theatre, kteří budou lidem a dětem zvěstovat, jak
se chovat v příštím roce.
První část koncertu skončí
před 17. hodinou. S údery berounských zvonů zapálí starostka
města první adventní svíci. Na podiu bude poté krátce představena
nová figura pro berounský betlém
- postava hrnčíře, kterou v anketě
vybrali sami berounští občané.
Vyřezávaný betlém Jana Viktory
tak letos získá jubilejní desátou
postavu. Nově budou figury upevněny na podstavce, které mají zajistit jejich lepší bezpečnost. Poté
bude slavnostně rozsvícen vánoční strom. Následovat budou koledy v podání domácího souboru
Bonbon. Letošní adventní koncert
vyvrcholí společnými písněmi berounského sboru a Pavla Vítka. n

1. 12. 		
1. adventní neděle
n 16:00 Zahájení adventního koncertu
n 17:00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu, představení figury hrnčíře
5. 12.
n 14:30 - 15:30 Hokejová exhibice dětí
dětí z HC Berounští Medvědi o.s.
n 15:30 Slavnostní otevření kluziště
n 15:00-16:00 registrace masek
n 16:30 Vyhlášení soutěže o nejlepší
masku
n 17:00 Nadílka s hráči týmu Medvědi
Beroun 1933
8. 12.		
2. adventní neděle
n 15:00 Adventní čtení
n 16:00 Koncert Karmína - barokní
vánoční hudba
11. 12.
n 18:00 Česko zpívá koledy
12. 12.
n 10:00 Vystoupení žáků našich škol
n 16:00 - 17:00 Hokejová exhibice
n 17:00 Koncert sboru Joachim
Barrands Singers
13. 12.
n 18:00 Módní přehlídka Dobrušky
Matouškové věnovaná Luciím
14. 12.
n 10:00-12:00 Vystoupení Chrástecké
lidové muziky
15. 12.		
3. adventní neděle
n 15:00 Sněhurka v podání Kraso
Beroun
n 16:00 Koncert kapely Strašlivá
podívaná
18. 12.
16:00 - 17:00 Hokejová exhibice
17:00 Koncert sboru SPgŠ
19. 12.
10:00 Vystoupení škol
17:00 Hokejová exhibice
Soutěž o nejchutnější medvědí pracny
21. 12.
n 10:00-12:00 Vystoupení kapely
Třehusk
22. 12.		
4. adventní neděle
n 15:00 Vystoupení Mysliveckého
sdružení
n 16:00 Koncert
Změna programu vyhrazena.

Soutěž o nejhezčí masky i nejchutnější pracny

H

ned dvou soutěží se budete
moci v předvánočním čase
zúčastnit na Husově náměstí a vyhrát tak zajímavé ceny. Zatímco ta
první je určena pro malé i velké,
druhá je zaměřena spíše na kuchařky.
O nejlepší masku
Mikulášský rej masek se
uskuteční ve čtvrtek 5. prosince.
Vítáni jsou všichni bez rozdílu
věku, kdo na Husovo náměstí přijdou v masce, ať už Mikuláše, čerta a nebo anděla. Masky se budou
registrovat u pořadatelů od 15
do 16 hodin. O půl hodiny později

porota vybere nejlepší masky a ty
pak odmění.
O nejlahodnější pracny
Týden před Vánocemi má již
většina hospodyněk napečeno.
Porovnat své cukroví s ostatními
můžete ve čtvrtek 19. prosince.

Jelikož Beroun má ve znaku medvěda, soutěžit se bude o nejlepší
medvědí pracny. Stačí přinést
vzorek několika kousků. O nejlepších rozhodne porota složená
z hráčů hokejových medvědů. n
Praktické informace
Veřejné toalety budou během adventu otevřeny déle.
Pracovní dny 6:30 - 17:30.
Sobota 7:00 - 14:00. Kromě
toho budou v Pivovarské
ulici umístěny dvě mobilní
toalety s pravidelnou denní
údržbou. n
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Městské kino Mír Beroun

Politických vězňů 445, Beroun n e-mail: kino.beroun.cz n Rezervace elektronicky na www.tickets-online.cz n Pokud chcete dostávat každý den zdarma krátkou sms
o programu kina, zaregistrujte se na tel. čísle 774 905 223 n 15 přístupnost, T české titulky, A ART kino, K filmový klub, D dokument,  představení pro děti
den

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

začátek

PÁ
SO
NE
PO
ÚT
ST
ČT

8.

PÁ

9.

SO

10.
11.
12.

NE
PO
ÚT

13.

ST

14.

ČT

15.
16.

PÁ
SO

čas

popis

17:30

One Direction: This is Us / 3D

VB

92

Dokument o nejslavnější chlapecké skupině.

T

20:00

U konce světa

VB

109

Hororová komedie.

T 12

15:30

Ptačí úlet / 3D

USA

85

Animovaná komedie.

17:30

U konce světa

VB

109

Hororová komedie.

20:00

Kameňák 4

ČR

120

Další díl české komedie založené na anekdotách.

12

15:30

Ptačí úlet / 3D

USA

85

Animovaná komedie.



18:30

U konce světa

VB

109

Hororová komedie.

T 12

17:30

Colette

ČR

126

O tajné lásce v prostředí osvětimského tábora.

12

20:00

Zmizení

USA

146

Krimi thriller.

T 15

17:30

U konce světa

VB

109

Hororová komedie.

T 12

20:00

Colette

ČR

126

O tajné lásce v prostředí osvětimského tábora.

12

17:30

Gravitace / 3D

USA

90

Lékařka a vesmírný veterán zachraňují nejenom sami sebe.

T

20:00

Zde na Zemi

FR

100

Jeptiška Lucie je krásná pracuje v nemocnici a zamiluje se.

T 15

15:30

Rivalové

USA

123

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

T

18.

NE
PO

19.

ÚT

20.

ST

21.

ČT

22.

PÁ

23.

SO

24.

NE

pozn.


T 12

17:30

Lásky čas

VB

112

Britská sci-fi komedie o lásce.

T 12

20:00

Machete zabíjí

USA

107

Akční krimi.

T 15

17:30

Husiti

ČR

85

Nový animovaný příběh pro celou rodinu.

20:00

Lásky čas

VB

112

Britská sci-fi komedie o lásce.

T 12

15:30

Husiti

ČR

85

Nový animovaný příběh pro celou rodinu.

17:30

Lásky čas

VB

112

Britská sci-fi komedie o lásce.

T 12

20:00

Thor: Temný svět / 3D

USA

111

Akční dobrodružné sci-fi.

12

15:30

Ptačí úlet

USA

85

Animovaná komedie.



17:30

Lásky čas

VB

112

Britská sci-fi komedie o lásce.

T 12

20:00

Thor: Temný svět / 3D

USA

111

Akční dobrodružné sci-fi.

12

18:30

Thor: Temný svět

USA

111

Akční dobrodružné sci-fi.

12

13:45

Já, padouch / 3D

USA

91

Animovaná komedie o největší loupeži.



17:30

Mafiánovi

USA

111

Krimi komedie.

20:00

Komorník

USA

132

Životopisný příběh E. Allena, který pracoval v Bílém domě.

T

17:30

Mafiánovi

USA

111

Krimi komedie.

T 12

20:00

Lásky čas

VB

112

Britská sci-fi komedie o lásce.

T 12
T

T 12

15:30

Gravitace

USA

90

Lékařka a vesmírný veterán zachraňují nejenom sami sebe.

17:30

Husiti

ČR

85

Nový animovaný příběh pro celou rodinu.

20:00

Mafiánovi

USA

111

Krimi komedie.

T 12

17:30

Kameňák 4

ČR

120

Další díl české komedie založené na anekdotách.

12

20:00

Byzantium - Upíří příběh

VB

118

Narodily se před 200 lety a minulost je pomalu dohání.

15:30

Cesta za vánoční hvězdou

NOR

80

Vánoční příběh o malé holčičce a zlých lupičích.

17:30

Byzantium - Upíří příběh

VB

118

Narodily se před 200 lety a minulost je pomalu dohání.

20:00

Zmizení

USA

146

Krimi thriller.

Cesta za vánoční hvězdou

NOR

80

Vánoční příběh o malé holčičce a zlých lupičích.

15:30

17.

název

T 12


T 12
T 15



17:30

Byzantium - Upíří příběh

VB

118

Narodily se před 200 lety a minulost je pomalu dohání.

20:00

Zmizení

USA

146

Krimi thriller.

T 15

18:30

Zmizení

USA

146

Krimi thriller.

T 15

17:30

Zmizení

USA

146

Krimi thriller.

20:30

Křídla Vánoc

ČR

110

Nový český film režisérky Karin Babinské.

12

T 12

T 15

17:30

Kameňák 4

ČR

120

Další díl české komedie založené na anekdotách.

12

20:00

Byzantium - Upíří příběh

VB

118

Narodily se před 200 lety a minulost je pomalu dohání.

T 12

18:30

Kapitán Phillips

USA

134

Akční thriller podle skutečné události.

T 15

17:30

U konce světa

VB

109

Hororová komedie.

T 12

20:00

Kapitán Phillips

USA

134

Akční thriller podle skutečné události.

T 15

15:30

Turbo

USA

96

Animovaná komedie o tom, jak šnek závodí.

17:30

Lásky čas

VB

112

Britská sci-fi komedie o lásce.

T 12

20:00

Kapitán Phillips

USA

134

Akční thriller podle skutečné události.

T 15

Nový animovaný příběh pro celou rodinu.



15:30

Husiti

ČR

85

17:30

Kapitán Phillips

USA

134

Akční thriller podle skutečné události.

T 15

20:15

Lásky čas

VB

112

Britská sci-fi komedie o lásce.

T 12

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

Ozvěny modrýho Berouna

Živé vystoupení country kapely.

Duo Melody - živá hudba

Duo Melody zahraje také 15. a 29. listopadu ve stejný čas.

2.

DJ Stenny - disco

Disco show DJ Stenny rozjede i v sobotu 16. a 30. listopadu.

6.

Karel Plíhal

7.

Fleret

1.

PÁ

20:00

Ranč Málkov

PÁ

20:00

Restaurace U Štiky

SO

20:00

Restaurace U Štiky

ST

20:00

Sál České pojišťovny

ČT

20:00

Pivovar Berounský medvěd

PÁ

20:00

Restaurace U Štiky

PÁ

20:00

Kavárna Jiná káva

SO

20:00

Restaurace U Štiky

ÚT

20:00

Sál České pojišťovny

ST

20:00

Sál České pojišťovny

ČT

20:00

Sál České pojišťovny

PÁ

20:00

Kavárna Jiná káva

SO

19:30

SD Plzeňka

SO

20:00

KD Tetín

SO

18:00

Pizzerie & Restaurace Carino

Mejdan
8.

Jiří Schmitzer

9.

DJ Pupík - disco

19.

Spirituál kvintet

20.

Peter Lipa Band

21.

Farmáři + New Rebels

29.

HM...

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
30.
každou
sobotu

Mikulášský taneční večer
Hudební večer v Carinu

Koncert v rámci turné k novému CD Vzduchoprázdniny.
Akustický koncert dvorní kapely Valašského království.
Mejdan zahraje i pátek 22. 11.
Naprostý fenomén, který v Čechách nemá obdoby. Jiří Schmitzer je ve svém
kytarovém recitálu prostě neodolatelný. Předprodej vstupenek v Jiné kávě.
Tradiční disco S DJ Pupíkem roztančí parket v sobotu 9. a 23. listopadu.
Koncert legendární folkové kapely.
Loděnická kulturní společnost vás zve do Berouna na koncert jazzového
a bluesového zpěváka první velikosti a jeho kapely.
Country, folk a bluegrass večer.
S nadhledem přetváří zkamenělé čítankové básně v písničky na hranici
hiphopu, folku, rapu, bigbeatu i jazzu … více na http://www.skupina.hm/
Tentokrát troufají na ještě krasší PERLY SWINGU 2. Předprodej vstupenek MIC Beroun a SD Plzeňka (tel.: 723 907 119).
Přijďte se s námi pobavit do KD v Tetíně na Mikulášský taneční večer
ve stylu starých hitů a transvesti show. Pořádají Obec Tetín a Tesako.
Večer v doprovodu klavíru a známých melodií. Přijímáme rezervace
na tel.: 728 500 000, www.carino.cz

Přednášky a besedy
7.

Burundi - Afrika očima bohatého muzungu

8.

Kurz pro sólo rodiče

12.

Toulky po bývalém cukrovaru v Berouně

ČT

17:30

Městská knihovna Beroun

PÁ

9:00 - 17:00

Rodinné centrum Slunečnice

ÚT

17:00

Muzeum Českého krasu

ÚT

17:00

Muzeum Českého krasu

ÚT

18:00

Klubovna o.s Život a zdraví

SO

17:30

Městská knihovna Beroun

ČT

19:30

Kavárna Jiná káva

Sibiřské dobrodružství
19.

Novinky v prevenci

23.

O četnících a Četnických humoreskách

28.

Cestou osudu a náhody

Seznámení s životem v africkém státě Burundi. Přednáší Mgr. Veronika
Kňazovičová. Více na www.knihomol.org.
Kurz pro sólo rodiče o tom, jak si najít a udržet perspektivní práci.
Dnešní osudy této výstavní budovy přiblíží na podkladě fotografií
Ing. Arch. Petr Šimr.
Poznejte cestu motocyklového novináře, dobrodruha, cestovatele a fotografa J. Šímy do ruského Vladivostoku a zpět.
Mezinárodně uznávaný komplexní program prevence nemocí a tvorby
zdravých vztahů. Vede MUDr. Jana Krynská. Vstup volný.
Setkání s duchovním otcem seriálu Četnické humoresky plk. JUDr. Michalem Dlouhým, Ph.D. spojené s autogramiádou.
Cestovatelská přednáška Romana Vehovského o sedmileté cestě na
stopu. Jaké to je žít „na stopu“ sedm let svého života?

Výstavy
Hudba v malbě

V měsíci listopadu od 1.11. do 29. 11. vystavují studenti SPgŠ - „Hudba v malbě“.
Během celého listopadu budete moci ve vestibulu knihovny navštívit
Army
muzeum
v
knihovně
4.
speciální expozici Army muzea Zdice. Vernisáž 4. 11. od 17:30.
PO
17:30
Městská knihovna Beroun
Výstava ruské fotografky Nataši Beljaniny. Vernisáží provede Eva
Zamyšlení
Čížková.
PO
17:30
Městská knihovna Beroun
11.
Eva Vinterová, Jana Vinterová. Vernisáž výstavy se koná v pondělí
Moje staré lásky
11. 11. od 17:45, potrvá do 30. 11. Otevřeno PO - SO 11:00-17:00.
PO
17:45
Holandský dům
Výstava děl berounských výtvarníků vytvořených v období posledních
Salon
berounských
výtvarníků
20.
dvou let. Potrvá do 20. 12. 2013
ST
17:30
Městská galerie Beroun
Pokračující výstavy: Trochu jiná secese… (do 8. 11.), Praktika studentů 1. ročníků kateder FAMU (do 10. 11.), Střípky z domova (do 15. 11.),
Všude žijí lidé (do 20. 12.), Archeologie Berounska (do 31. 12.),

1.

PÁ

www.mesto-beroun.cz

Dětská galerie „V Podloubí“
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Divadlo
Hvězdní herci míří
na Plzeňku
Hvězdné obsazení bude mít
andělská komedie Moje hra,
kterou můžete ve Společenském
domě Plzeňka vidět 13. listopadu

ve 20:00. Příjemně se tak můžete
naladit na vánoční svátky.
V hlavní roli charismatického
spisovatele, který nečekaně opustil tento svět, zazáří Jiří Bartoška.
Jeho posledním přáním bylo, aby
mu partnerka uspořádala soukromou smuteční slavnost. Na té
se pak setkává šest žen různého
věku, postavení i světonázoru,

z nichž každá sehrála v životě vyhlášeného bonvivána osudovou
roli. V rolích těchto žen uvidíte:
Janu Janěkovou ml., Ninu Divíškovou, Zuzanu Bydžovskou, Adélu
Kačerovou, Vlastu Peterkovou
a Adélu Koutnou. Autorem hry je
divadelní režisér Petr Novotný.
Režie se ujal Jan Kačer.

Sněhurka na ledě
Na jedinečný muzikál na ledě
Sněhurka zve na středu 13. listopadu oddíl TJ Kraso Beroun.
Na ledové ploše Zimního stadionu Beroun se od 9:00 představí
děti ve věku čtyři až šest let z krasobruslařského oddílu. Představení trvá přibližně 20 minut

1.
4.
13.

Brouk v hlavě
PÁ

19:00

Sokolovna Králův Dvůr

9:00

Sál České pojišťovny

20:00

SD Plzeňka

Popelka
Moje hra

a celkem se během něj na ledové
ploše objeví 42 účinkujících. Chybět nebudou barevné kulisy i zářivé kostýmy. Muzikál je doplněn
doprovodným slovem. Pohádku
na ledě budete moci zhlédnout
ještě jednou v prosinci, a to 15.
12. na umělé ploše na Husově
náměstí. Foto Petr Mazanec n

Výtěžek bude věnován organizaci Dobromysl o. p. s. na nový bezbariérový automobil. Vstup 70 Kč.
Teátr Víti Marčíka - Popelka - dětské představení.
Andělská komedie v hvězdném obsazení – hrají Jiří Bartoška, Zuzana
Bydžovská, Nina Divíšková a další.

Ostatní akce
Halloween v muzeu
PÁ

1.

15:00-18:00

Muzeum Českého krasu

1. Černovršácký lampiónový průvod
PÁ

18:00

Hospůdka Na Černém vršku

V 18:00 sraz v hospůdce Na Černém vršku - občerstvení + zábava pro děti,
19:00 - průvod temnými ulicemi vršku. Od 20:30 zábava v hospůdce.

SD Plzeňka

Kurzy ve dnech 1., 8., 22., 29.11. a 15.11. je 2. prodloužená. Začátek
v 19:00,vedou taneční mistři R. Chvátalová a P. Kafka. Hraje Karavel.

Taneční kurzy
PÁ

2.
3.
9.
11.
13.

19:00

Hubertova jízda 2013
SO

10:00

Ranč Málkov

Registrace v 10:00, start v 11:00 a závěrečný soud od 20:00 v saloonu.
Přihlášky jezdců zasílejte na rancmalkov@seznam.cz.

Samaya, Alternativní centrum

Přijďte vyřešit vaše vztahové, finanční a jiné problémy, přihlášky:
731 158 608, levandulka66@centrum.cz

Konstelační terapie
NE

14:00

Setkání sběratelů pivních etiket
SO

9:00 - 11:00

Restaurace U Kropáčů

Svatomartinská slavnost
PO

16:30
9:00

Martinský příběh, pohádka a průvod za pokladem. Přijede Martin
na prusém koni?

Zimní stadion Beroun

Muzikál na ledě v podání dětí TJ Kraso Beroun. Trvá přibližně 20 minut.
Bližší informace podá Renata Veselá, 606132153, re.vesela@seznam.cz.

Samaya, Alternativní centrum

Ochutnávkový workshop, přihlášky: jchadimova@seznam.cz nebo
774 533 357.

Iyengar yoga
16.

SO

Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
SO

23.
29.

9:00-15:00
13:00

DDM Beroun, Hlinky

Přijďte si vyrobit pro dítko netradiční adventní kalendář z různorodého
materiálu. Nutné objednání: 774 950 671, 732 223 844 do 14. 11.

KC Koněprusy

Pohádka a místní produkty, které potěší žaludek i duši. Přijďte se naladit na přicházející advent. Více na www.koneprusy.cz/kc

Předadventní trhy
SO

14:00

Tradiční adventní jarmark
PÁ

15:00

Tetín

Zázrak Vánoc
30.

SO

8:30 - 11:00

Den plný pohádek, kouzel a splněných přání. Pohádky, zpívání, zumba,
farmáři, jarmark. Program na www.parktriveze.cz

Městská knihovna Beroun

Zavítat na oddělení pro děti můžete v sobotu 30. 11. v rámci sedmého
ročníku celostátní akce Den pro dětskou knihu 2013.

Zápis do tanečních kurzů pro rok 2014

www.mesto-beroun.cz

Prodej adventních a vánočních výrobků a divadélko pro děti.

Chodouň

Soboty na dětském
SO

září prosinec

10:00-16:00

Medvěd club Beroun zve na tradiční Setkání sběratelů pivních etiket
a ostatních pivovarských suvenýrů. Ulice Bratří Nejedlých.

KC Koněprusy

Sněhurka
ST

Na děti budou čekat strašidla a havěť všeho druhu, čarodějné nápoje,
pochoutky, mlsy, soutěže a spousta dalších překvapení. Vstupné 30 Kč.

Tanec Chvátalová

Zápis probíhá elektronicky na stránkách www.tanecberoun.cz. Další
informace naleznete na uvedených webových stránkách.
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Přednáška zavedla do krajin
Mařáka i Preislera

O

tom, že na Berounsku žili
a tvořili mnozí z nejvýznamnějších českých malířů přelomu
minulého století, se dozvěděli
účastníci první zářijové lekce Berounské akademie. Výtečná přednáška PhDr. V. Dudáka zavedla
posluchače do snových i reálných

krajin J. Mařáka, A. Kalvody, O. Lebedy, J. Preislera a mnoha dalších,
kteří krásu krajiny Berounska vtělili do svých obrazů.
Říjnová přednáška přesáhla
toto téma skutečným zážitkem - se-

tkáním s originálními díly těchto
velikánů ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Nechyběl ani
malý exkurz do vrcholné tvorby
české plastiky. Díky skvělému výkladu kunshistorika PhDr. Zbyňka
Dudy jsme získali ucelený přehled
vývoje této důležité etapy české
tvorby od Mánesových děl, přes
obrazy Purkyněho, Chittusiho, Hudečka po Švabinského.
Na příští přednášku, která
se vzhledem ke svátku Všech
svatých bude konat až druhou
sobotu v měsíci listopadu, tj. 9.
11., slíbil lektor Zbyněk Duda
obsáhlý výklad díla pod názvem
Od Preislera k moderně, spojený
s projekcí fotografií obrazů geniálního rodáka z blízkých Popovic
u Berouna - Jana Preislera; letos
v dubnu uplynulo 95 let od jeho
předčasné smrti. Stylově se tato
unikátní přednáška bude konat v rekonstruovaných společenských místnostech zámečku
v Králově Dvoře. n

Duchovní otec Četnických humoresek v Berouně

S

duchovním otcem oblíbeného televizního seriálu Četnické humoresky
a autorem mnoha knih s četnickou tematikou Michalem Dlouhým
se můžete sejít v berounské knihovně v sobotu 23. listopadu. Beseda tam
začíná v 17:00. Povídat se bude nejen o historii četnictva, ale také o tom,
jak vznikal nejúspěšnější seriál roku 2005. Michal Dlouhý představí také
svou filmovou a knižní tvorbu, mimo jiné i novinku Četnické pohádky pro
dospělé. Jeho knihy bude možné na besedě zakoupit za sníženou cenu
a během autogramiády ji budete moci opatřit i replikou historického razítka.
Vstup volný. n

Týden knihoven
završil Fotoblázinec

Z

ajímavé akce, do kterých se
zapojili úplně všichni - čtenáři, nečtenáři, děti i senioři, připravila městská knihovna v rámci
tradičního Týdne knihoven. Uskutečnil se od 30. 9. do 6. 10.
Na pobočce Sídliště se konalo
povídání pro děti ze 3. A ZŠ Králův Dvůr. Seznámily se s chodem
knihovny, dětskými knihami a povídaly si o oblíbených pohádkách.
V hlavní budově se zase uskutečnilo Společné čtení pro děti
z Jungmannovy ZŠ Beroun, děti
ze školy Domácí vzdělávání Jany
Králové se pobavily při knize Není
škola jako škola.
Do jednodenní výstavy nazvané Pro šikovné ručičky se zapojili nadšenci všech věkových
kategorií. K vidění bylo více než
300 výrobků. Ve středu měly ná-

vštěvnice knihovny příležitost poslechnout si unikátní přednášku
lektorky Kamilah o orientálním
tanci a shlédnout zajímavé ukázky tanečních vystoupení.
Týden knihoven zakončil fotografický festival Fotoblázinec, který již po čtvrté zorganizovala fotografka Irena Bucharová. V rámci
festivalu proběhlo několik velmi
zajímavých přednášek - například
Benátky a karneval Vladimíra
Kasla nebo Mexiko cestou necestou Marka Hlohovského. Ten
se zúčastnil Fotoblázince poprvé
a hned vyhrál cenu poroty a 3.
místo v hlasování diváků.
Po celý říjen se navíc zájemci
mohli zapojit do ankety spokojenosti čtenářů. Vyhodnocování
proběhne ve druhé půlce listopadu. n

V berounském muzeu se dozvíte o historii cukrovaru

I

ndustriální památky berounského regionu představuje
v poslední době na svých přednáškách v Muzeu Českého krasu
Ing. Arch. Petr Šimr. Návštěvníci se
doposud mohli seznámit s analýzou objektů továrního areálu TIBA
a Cífkovy vápenice v Loděnici.
Listopadová přednáška bude věnována bývalému berounskému
cukrovaru, kde se nyní nachází
Rodinný pivovar Berounský medvěd.
Historie tohoto objektu sahá
až do 70. let 19. století a souvisí
s tehdejší cukrovarnickou horečkou v českých zemích. I Berounští
se rozhodli věnovat výnosnému
cukrovarnictví a v roce 1871 podpořili představitelé města vznik
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Rolnického akciového cukrovaru.
K významným vlastníkům akcií
berounského cukrovaru patřil i liteňský velkostatkář Josef František

koupil areál cukrovaru pražský
židovský podnikatel Seligman
Elbogen, který jej následně zmodernizoval. V roce 1925 převzala

Daubek. Akciová společnost provozující cukrovar ale neměla dlouhého trvání, svou činnost ukončila v důsledku krachu na vídeňské
burze 9. května 1873. V dražbě

berounský cukrovar jako jeden ze
svých pobočných závodů akciová
společnost Pečenecká rafinerie
a.s. V dubnu 1945 byla část areálu cukrovaru zničena při spoje-

neckém bombardování. Na společnost Pečenecká rafinerie a.s.
se vztahoval prezidentský dekret
č. 101/1945 Sb. o znárodnění některých podniků potravinářství.
V roce 1967 berounský cukrovar
svůj provoz ukončil a od této
doby jeho areál chátral. Ke změně došlo až po roce 1989, kdy tu
místní podnikatel Václav Mayer
začal provozovat sběrnu starého
železa, a také postupně naplňovat myšlenku založení vlastního
pivovaru.
Přednáška Ing. Arch. Šimra
ukáže současnou podobou bývalého areálu cukrovaru s mírným
přesahem do minulosti. Koná
se 12. listopadu od 17:00
v Muzeu Českého krasu. n
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mezinárodní Hudební festival Talichův Beroun

Program závěru festivalu
n 5. koncert 5. listopadu
PĚVCI NÁRODNÍHO DIVADLA
Slavná operní dueta
ALEŠ BRISCEIN - tenor
JANA ŠREJMA KAČÍRKOVÁ - soprán
Jaroslav Šaroun - klavír
Bedřich Smetana: Ach, jaký žal…
Árie Mařenky z opery Prodaná nevěsta, Jak možná věřit… Árie Jeníka
z opery Prodaná nevěsta, Antonín
Dvořák: Ach, Bože, božínku… Árie Terinky z opery Jakobín, Vidino divná,
přesladká… Árie Prince z opery Rusalka, Bedřich Smetana: Věrné milování. Duet Mařenky a Jeníka z opery
Prodaná nevěsta, Giuseppe Verdi:
Parigi, o cara… Duet Violetty a Alfréda z opery La traviata, De´ miei
bollenti spiriti… Árie Alfréda z opery
La traviata, Giacomo Puccini: O, mio

babbino caro… Árie Lauretty z opery
Gianni Schicchi, Petr Iljič Čajkovskij:
Kuda, kuda… Árie Lenského z opery
Evžen Oněgin, Giacomo Puccini:
Quando me´n vo…Árie Musetty
z opery Bohéma, Charles Gounod:
Ange adorable… Duet Romea a Julie
z opery Romeo et Juliette
n 6. koncert 13. listopadu
ČESKÁ FILHARMONIE
Dvořákova síň Rudolfina - Praha
dirigent: Jiří Bělohlávek
Antonín Dvořák: Symfonie č. 2
B dur op. 4, Symfonie č. 9 e moll
„Z Nového světa“
Berounské koncerty se tradičně
uskuteční v sále České pojišťovny na Wagnerově náměstí vždy
od 19:30 hodin.

Kácení vzdorujících legend

T

uhle historku možná znáte:
Nejmladší ze shromáždění
rodiny se ptá otce, rabína, ležícího na smrtelné posteli, jakouže
nejcennější moudrost, poznatek

ser i á l
Talichovské variace
z dlouhého žití chce svým potomkům odkázat. Rabi: Všechno je
jinak.
Legend z Talichova života
není málo. Je nesnadné prokázat,
že v některých případech všechno
bylo jinak, neboť legendy si žijí
houževnatě, odolně svým životem. Podle jedné takové v porevolučních dnech, přesně 14. května
1945, vedly samopaly ozbrojené
Revoluční gardy Václava Talicha
přes Beroun na nádraží a eskortovaly ho do Prahy na Pankrác.
Zejména tato episoda je natolik
dramaticky sugestivní, že zpochybnit ji, popírat, uvádět na pravou míru, rovná se přinejmenším
neodpustitelné troufalosti. Jakkoli
nepíšu fakta, přece jen respektuji princip maximálně možného
ověřování a prokazování. V tomto případě jsem (opět) požádal
o vyjádření Talichova vnuka,
Michala Dejmala, který je mi při
publicistické práci vždy ochotně
po ruce. „Dost vím od matky,
dcery našeho Václava Talicha,
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i z jejích zápisů, ať už pořízených
bezprostředně po nějaké události
či s tu kratším, tu delším časovým
odstupem. V tomto případě to
bylo tak, že k vile přijelo ve větším
vozidle pět nějakých mužů. Sháněli se po Václavu Talichovi, aby
ho odvezli do Prahy k nějakému
výslechu. Namísto něho s nimi
jednal Talichův syn, můj strýc,
mladý právník Jan Talich. A to, ať
odjedou klidně bez jeho otce. Syn
se zaručil, že s otcem přijede zítra
do Prahy, a bude k dispozici. Čas,
oněch 68 let, nic neubral na vážnosti a dramatičnosti onoho dne.
U vrat pět mužů, nepochybně
vybavených odpovídajícími pravomocemi a příkazem přivézt
Václava Talicha živého, odjíždí
bez něj. Přesvědčeni mladým
právníčkem ne zrovna dlouho
po promoci. Ale stalo se. Jinak to
neproběhlo. Můj děda v doprovodu syna JUDr. Jana Talicha druhý
den na Pankrác přijel v přesvědčení, že jde jen o něco nepodstatného, formálního. Další realita
byla poněkud jiná. Osm týdnů
zůstal Václav Talich v kriminále
na Pankráci. To je dost známo.
Jinou legendou, kterou se budeme snažit vyvrátit, je ta, kterak
Václav Talich šel pěšky z Berouna
do Prahy. Taky to bylo jinak, než
přetrvává v obecném povědomí.
n Rudolf Kadeřábek

Posluchače čekají ještě
dva festivalové koncerty
Z
bývající dva koncerty nabídne v listopadu letošní XXXI.
ročník Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
Závěrečný koncert se
koná ve středu 13. listopadu od 19:30 v Dvořákově síni pražského Rudolfina. Z Berouna do Prahy
zamíří několik autobusů.
Autobusy budou odjíždět
z Husovo náměstí, před
radnici budou přistaveny
v 16:30. Označeny budou nápisy
Talichův Beroun. Následně budou
cestující nastupovat dle vyhotoveného seznamu. Výstupním místem

v Praze bude náměstí Jana Palacha
u budovy Rudolfina.
Po skončení koncertu budou ze stejného místa označené
autobusy opět odjíždět do Berouna.
Je nutné, aby se návštěvníci koncertu
dostavili na místo
ihned po jeho skončení. V případě, že
se nedostaví včas,
dopraví se zpět sami.
Autobusy budou v Praze najíždět
opět postupně z důvodu omezené
parkovací kapacity před Rudolfinem. n

Hudba v berounských galeriích

J

eště během listopadu máte možnost navštívit tři zajímavé výstavy, které se konají v rámci letos
vyhlášeného Roku Václava Talicha.

Jiřího Vydry pokračuje v předsálí
České pojišťovny do 13. 11. V Muzeu Českého krasu zase můžete navštívit zajímavou výstavu O českých
dirigentech. Seznámí návštěvníky
s významnými českými dirigenty
Václavem Talichem, Rafaelem Kubelíkem a Karlem Ančerlem. Potrvá
zde do 24. 11. n

Školáci si zkusí
práci dirigenta

V

Výstava secesních plakátů
na téma hudba je v Holandském
domě k vidění ještě do 8. 11. Jde
o vybrané exponáty sběratele Zdeňka Harapese, jehož sbírka v současnosti čítá okolo 150 adjustovaných
plakátů a dalších pět desítek jich
čeká na restaurování. Jsou mezi nimi
ryze komerční, ale i umělecké.
Hudba v díle malíře a sochaře

ýchovně vzdělávací pořad pro
děti o práci dirigenta a jeho
úloze v nastudování repertoáru
smyčcového komorního orchestru
se uskuteční 26. 11. Pořad nazvaný Hudba hrou je určen pro žáky
2. stupně základních škol. V interaktivním programu, který se koná
v sále České pojišťovny, vystoupí
20ti členný smyčcový orchestr
Pražské konzervatoře pod vedením dirigenta Karla Doležala. Koncert se koná v rámci cyklu besed
Setkání s autory, které máte rádi,
jako doprovodná akce festivalu
Talichův Beroun. n

Doprovodné akce mezinárodního
hudebního festivalu Talichův Beroun
Zádušní mše za Václava Talicha
8.

PÁ
18:00
Kostel sv. Jakuba
Gregoriánský chorál zpívá Svatojakubská schola cantorum, na varhany doprovází titulární varhaník chrámu Lukáš Petřvalský.

26.

ÚT
14:00
sál České pojišťovny
Výchovně vzdělávací pořad pro děti od slavných dirigentech
a jejich umění.

Hudba hrou

14

4

1

Festival přijely zahájit i vnučky dirigenta
N

abitý program čekal milovníky klasické hudby v Berouně v úterý 8. října. V den, kdy byl oficiálně zahájen již XXXI. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun, se do Berouna sjeli i potomci světoznámého dirigenta. Jedna z vnuček zamířila k Berounce dokonce až z Kanady. Na snímku jsou zleva: manželé Lambertovi, manželé Kinsmanovi a manželé
Nathovi (Foto 1). Odpoledne od 14:00 se nejprve desítky lidí sešly před budovou
ZUŠ Václava Talicha, kde se uskutečnilo slavnostní odhalení busty tohoto světo2
známého umělce. Akci inicioval berounský místostarosta a současně předseda
festivalového výboru Ivan Kůs (Foto 2). U mikrofonu jej vystřídal i samotný autor
portrétu, berounský sochař, malíř a fotograf Jiří Vydra (Foto 3).
O dvě hodiny později, se zástupci města i rodiny Václava Talicha znovu sešli,
tentokrát na městském hřbitově (Foto 4). Konal se zde tradiční pietní akt, během
kterého na dirigentskou legendu zavzpomínal muzikolog Petr Kadlec (Foto 5).
Na závěr zazněly dvě písně v podání Smíšeného pěveckého sboru Slavoš.
Další díla Jiřího Vydry měli návštěvníci možnost obdivovat na vernisáži jeho výstavy nazvané Hudba v díle malíře a sochaře Jiřího
Vydry (Foto 6), která se uskutečnila těsně před slavnostním zahájením festivalu. Toho se ujala berounská starostka Šárka Endrlová spolu s místostarostou Ivanem Kůsem, který zaplněnému sálu přečetl
poselství prasynovce světoznámého dirigenta Jana Talicha (Foto 7).
Následně vystoupil Český komorní orchestr, který sklidil velký aplaus
celého sálu (Foto 8).
Na druhém koncertu se představil vokální soubor Gentlemen Singers (Foto
9), který publikum
nadchnul. n

5
7

3

6

8
9
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Volný čas
Babyclub-Hrošík
www.babyclub-hrosik.cz, tel: 737 348 903, e-mail:babyclub@seznam.
cz.
Aquaaerobic a dětské plavání Marjánka, Akáda - 11.11.2013 začínají
zimní kurzy, přihlaste se co nejdříve na výše uvedené kontakty.
BOSU® Balance Trainer
Ve Sport centru Eden můžete nově posilovat a zpevňovat tělo na cvičební
pomůcce BOSU® Balance Trainer. Lekce se koná každou středu v 19 - 20.
Je to balanční pomůcka nového tisíciletí a může se používat plochou stranou jak nahoru, tak dolů, pro různé druhy balančních cvičení.Vhodná je
pro ženy i muže všech věkových kategorií, vrcholové sportovce i amatéry.
Zapojuje nejen svaly, které ovládáme vědomě, ale i hluboký stabilizační
systém, který potřebujeme ke správnému držení těla. Ochablost těchto
svalů pak zapříčiňuje velmi časté bolesti zad a kloubů. Více na www.sporteden.cz
DANCE fitness s Miriam
ÚT, ČT 19:00 - 20:00 v TJ Lokomotiva Beroun, tel.: 775 703 535, miriambox@post.cz, www.facebook.com/groups/dfmiriam
Dětský koutek Krteček
ul. Sadová 731 u SD Plzeňka. Pro děti od 6 měsíců do7 let. Od 2 let
příprava dětí na nástup do MŠ. Hodinové, celodenní i večerní docházka.
Jsme k dispozici 24hod. Každý den přístupná herna se cvičením, aktivity,
kroužky, jazyky. Bio produkty ze statku. Každou sobotu Burza. Více Petra
Kozderková, www.koutek-krtecek.cz, tel. 605 386 101.
FAMILY SPINNING BEROUN
Autorizované spinningové centrum Family Spinning Beroun (Lokomotiva Beroun, Tyršova 85) zve do rodinného prostředí, kde na vás každý
den čeká 70ti minutová lekce spinningu (60 minut spinning + 10 minut
protažení) nebo lekce SPINBODY (30 minut spinning + 30 minut posilování + 10 minut protažení). Více na www.spin.tym.cz. Objednávky
na tel. 737 442 801. Jednorázová akce. Na 7. 12. od 9:00 připravujeme
MIKULÁŠSKÝ MARATON. Více informací najdete na www.spin.tym.cz.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová - 608 885 182,
marcela.bergerova@seznam.cz. Po 19:00 - 20:00, 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.
Hotel PUK-Studio PUK
Kostelní 4, Beroun, informace na www.adpuk.cz/studio, otevřeno denně
na objednávku 739 100 825. Vibrační plošiny, vibrosauna, vacu track
infra (vacushape), analyzer lidského těla, detoxikační lázeň, vířivá vana,
půjčovna koloběžek, odborný trenér.
Jazyková škola Hany Vavrečkové
Konverzační kurzy angličtiny s rodilými mluvčími pro žáky od 2. třídy ZŠ až
po dospělé: 2.- 3. tř. (PO 13-14), 4.- 5. tř. (PO 14:15 -15:15), 6.- 8. tř. (ÚT 1516), 6.- 8. tř. (ČT 16-17), 14-16 let (PO 15:30-17), dospělí (ÚT 19-20:30, ČT
17:45-19:15). Náhledy zdarma u všech kurzů! SLEVY 50% v rámci akce: CHODÍ
CELÁ RODINA! Podrobněji na www.jshv.cz, skola@jshv.cz, tel. 311 625 804.

Jógové studio YOGAWAY
Na Parkáně 367, Beroun, www.yogaway.cz
Seminář HORMONÁLNÍ JÓGOVÉ TERAPIE dle D. Rodrigues s IRENOU
ŠORFOVOU (certifikovanou lektorkou HJT) HJT pomáhá přirozenou
cestou při problémech způsobených hormonální nerovnováhou. Toužíte
vyladit svou ženskost a udržet si zdraví přirozenou cestou? Navštivte
tento výjimečný seminář.
Pohádkové cvičení s dětmi. Každý pátek od 9:00. Cyklus 8 lekcí
s Mgr. Jitkou Eyerovou, Annou Noskovou a Mgr. Kamilou Mikoláskovou
Dis. Více informací na www.yogaway.cz/aktuality. Rezervace na tel.
604 549 856.
Kondiční cvičení s Honzou
Středa od 20:30 v Tanečním centru R.A.K. v České ulici. Dynamická lekce
na udržení kondice a psychické pohody, tel.: 603 109 583, email: jan.
kravec@tcrak.cz
Kroužek In-line bruslení
Kroužek probíhá v úterý od 17:00. V září bruslíme kolem fotbalového
hřiště u autobusového nádraží a v říjnu se přesouváme do TJ Lokomotiva Beroun. Cena 1050Kč/10h. Více info na smiovskam@gmail.com,
775 073 134.
Reduspin
Spinning zaměřený na spalování tuků. Hodina je zaměřena na jízdu v pomalejším aerobním pásmu kontrolovaném sporttestery. Přijďte zredukovat svoji váhu nebo zvýšit kondici, zvýšit vytrvalost a zahnat špatnou
náladu a stres. Vhodné pro nováčky. Každý pátek od 18:00 v Tipsport
Laguna. Běžná hodina v úterý 19:45.
Sportcentrum Eden
Chystá na jarní prázdniny od 8. do 15. 2. dětský lyžařský výcvik
na Richtrových boudách. Bližší informace 724 774 353 www.sporteden.
cz. Vhodné pro začátečníky i pokročilé lyžaře ve věku 8–15 let. Na místě
5 instruktorů s dlouholetou praxí s lyžařskými kurzy pro děti. Přítomnost zdravotnice. Celodenní lyžování. Cena 5290 Kč
Studio Kytka
Pod Šibencem 844, Beroun, www.studio-kytka.cz, 602 549 864
Hrátky s nemluvňátky: 7. 11. Míče a míčky - hrubá motorika, lokomace.
14. 11. Prstové barvy - jemná motorika, říkadla (převlečení), 21.11. Přednáška - vybereme si téma, 28. 11. Cvičení maminek se zátěží miminek.
TJ Lokomotiva BEROUN o.s.
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz - informace recepce Sportcentrum tel. 311 626 950.
TJ Sokol Beroun
www.sokolberoun.estranky.cz. Bližší informace je možno získat v kanceláři a ve vývěsce TJ Sokol Beroun, na webových stránkách www.sokolberoun.estranky.cz nebo na tel. 311 626 389, email: sokol.beroun@
tiscali.cz.
Wellnessmarjanka Beroun
Beroun - Závodí, Pražská 67, informace na www.aa.cz/wellnessmarjanka, relaxace pro rodiny s dětmi, pro dvojice. Privátní wellness s vířivkou,
saunou a bazénem. Objednání na tel. 311 625 446.

Podmínky pro zveřejňování akcí a pozvánek

C

ílem rubriky Volný čas je
poskytnout čtenářům co
nejširší a nejpestřejší nabídku
volnočasových aktivit. Možností
v Berouně, jak trávit volný čas je
opravdu mnoho. Nicméně možnosti Radničního listu jsou vzhledem k ustálenému počtu stran
omezené. Kvůli neustále narůstajícímu počtu příspěvků jsme se
proto rozhodli od Nového roku
stanovit jasná pravidla pro jejich
uveřejňování. Jak budeme postupovat?
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 U pravidelně se opakujících
akcí (cvičební lekce, jazykové kurzy
aj.), tedy u příspěvků jejichž znění
se takřka nemění, by příspěvek
neměl přesahovat více než 5 řádek
(velikost písma 12). V opačném
případě si vyhrazujeme právo příspěvek zkrátit.
 V případě, že využíváte možnosti a příspěvky sami vkládáte
na naše webové stránky prostřednictvím kalendáře, použijeme tyto
podklady pro Radniční list. Text
ovšem musíte na web vložit opět

nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. Pokud bude text
delší, opět si vyhrazujeme právo
příspěvek zkrátit na stanovenou
délku.
 V případě větších organizací,
rodinných či mateřských center,
které v měsíci pořádají více jednorázových akcí (např. Slunečnice,
Samaya aj), by příspěvek neměl
přesahovat 15 řádek (velikost písma 12).
 Včas zaslaný příspěvek budeme současně rozesílat na počátku

každého týdne zaregistrovaným
příjemcům kulturního přehledu
e-mailem.
 Ve všech případech platí, že
na stránce budeme zveřejňovat
pouze aktuálně zaslané podklady
pro konkrétní vydání. Informace
je tedy nutné posílat pro každé
jednotlivé vydání, a to nejpozději
do 15. dne předcházejícího měsíce na adresu tm@muberoun.
cz. Pokud neobdržíme aktuální
příspěvek, nebude již předchozí
uveřejněn. n
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Laureáti získali pamětní medaile

P

ětadevadesáté výroční vzniku Československa připomněly v Berouně
hned dvě významné akce. Ve sváteční den, 28. října, se konal tradiční pietní akt spojený s kladením věnců na Husově náměstí.
Zúčastnili se jej berounští místostarostové Ivan Kůs a Patrik
Brodan. O hudební vystoupení
se postarala domácí dechová
hudba Berouňačka a Smíšený pěvecký sbor Slavoš.
U příležitosti 95. výročí vzniku

Pozvánka na operetu
n Na další v pořadí již čtvrtou
hudební procházku operetou
zve město berounské seniory.
Koncert se uskuteční v pátek
22. listopadu od 18:00 v sále
České pojišťovny.
Po písničkách Karla Hašlera,
vídeňských i českých operetách
tentokrát na posluchače čeká
program nazvaný Pojď se mnou
do chambre séparée... Opereta
nezbedná sestra opery. I tentokrát půjde o koncert slavných
operetních melodií v podání
sólistek českých operních scén
Evy Veberové a Jany Heinové.
Spoluúčinkuje sólista Státní
opery a Národního divadla Lubomír Havlák. Zazní skladby J.
Straussa, E. Kálmána, F. Lehára,
R. Heubergera, N. Dostala, O.
Nedbala, R. Frimla a dalších.
Vstupenky budou zdarma
distribuovány seniorským
organizacím. n

Berounský buk
skončil čtvrtý

T

ěsně pod pomyslnými stupni vítězů skončil v anketě
Strom roku 2013 berounský
zástupce - buk v areálu ZŠ Wagnerovo náměstí. Získal celkem
3985 hlasů, od bronzové příčky
ho přitom dělilo jen 187 hlasů.
O přízeň několik měsíců soupeřilo dvanáct finálových stromů
z celé ČR. Vítězem se s 6 223
hlasy stal Dub ochránce z Višňové v Libereckém kraji. Celkem
se do letošního ročníku zapojilo
přes 36 tisíc lidí a výtěžek sbírky pro stromy činí téměř 131 tisíc korun. Část z nich poputuje
i do Berouna. Děkujeme všem,
kteří berounskému buku poslali
svůj hlas. n
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samostatného Československa pak město
vůbec poprvé ocenilo své významné
osobnosti. Na návrh občanů převzali
ocenění Vladimír Izbický a Smíšený
pěvecký sbor Slavoš. „Myšlenku
pana místostarosty Kůse takto
poděkovat těm, kteří se zasluhují
o dobré jméno a věhlas Berouna,
považuji za báječnou,“ uvedla
starostka Šárka Endrlová. Ocenění převzali mimo jiné i pamětní medaile (viz foto), jejichž návrh pochází
z dílny grafického studia Machart. n

VaK přispěl školákům na kurzy plavání

N

a kurzy plavání přispěla berounským školákům a předškolákům částkou 90 tisíc korun
společnost Vodovody a kanalizace
Beroun. Díky daru se tak bude
moci plaveckých kurzů zúčastnit
více dětí než v minulosti. Jde celkem o 571 dětí ze tří mateřských

a čtyř základních škol v Berouně,
které budou jednou týdně docházet do Městského plaveckého areá-

lu Tipsport laguna. Pod dohledem
trenérů z TJ Lokomotivy Beroun
pak absolvují do konce roku několik lekcí plavání. Na závěr pak
obdrží speciální „mokré“ diplomy.
V následujícím roce budou
kurzy pokračovat pro děti ze zbylých mateřských škol.
„K návrhu přistoupila komise pro výchovu a vzdělání,
neboť se v posledních letech
stále snižoval počet dětí, které
se plaveckého výcviku mohly
účastnit. Důvodem jsou stále se
zhoršující finanční podmínky
ve školství a zvyšující se finanční
zátěž rodin žáků. Tím docházelo
k omezení různých, dříve běžných aktivit na školách, ke kterým plavecký výcvik patří,“ uvedl
předseda komise pro výchovu
a vzdělání Luděk Trejbal. n

Kino pro seniory opět se slevou

F

ilmové
představení
za zlevněné vstupné určené pro berounské seniory sklidilo v říjnu velký ohlas. Také
v listopadu mají senioři možnost se slevou do berounského

kina Mír zajít. Za pouhých 70
korun mohou vidět 7.listopadu
od 15:00 snímek Rivalové a 14.
listopadu od 15:30 pak americký film se Sandrou Bullock
v hlavní roli Gravitace. n

Nové provozovny
n Dětské centrum Baby Marina,
do něhož se stěhuje již existující
Rodinné a plavecké centrum Zahořánek, zahájí provoz v Králově Dvoře na Levíně v prosinci. V nových
nadstandardně vybavených prostorách připravuje sportovně hudební
mateřskou školu, kurzy plavání
pro děti i lekce aqua aerobicu. Pro
nastávající rodiče těhotenské kurzy
a laktační poradnu. Klienti mohou
též relaxovat ve finské sauně
a infrasauně. Posedět budete moci
v prostorné s dětským koutkem.
Více na www.babymarina.cz . Den
otevřených dveří se koná 30. 11.
od 10:00 do 17:00.
n Nově otevřený Foto ateliér
funguje v Berouně na Plzeňské
ulici 122. Zaměřený je především
na portrétní fotografie miminek,
menších i větších dětí, sourozenců
i rodinné portréty. Fotografem je
Štěpán Lášek a kromě profesionální ateliérové fotografie nabízí také
fotografování v exteriéru, profilové
a produktové fotografie a business
portréty. Aktuálně nabízí focení
dětí na PF2014 a velkoformátový
tisk dětských nebo rodinných
portrétů. Kontakt lasek.stepan@
gmail.com, tel. 724 157 671.
n Jeden ze špičkových sono
přístrojů ULTRAZVUK4 D, který
dokáže zobrazit plasticky snímané
orgány, je nově také v Berouně,
a to v gynekologické ordinaci
MUDr. Brodana v budově České
pojišťovny na Wagnerově náměstí.
Přístroj dokáže lépe zobrazovat
některé skryté vrozené vady. Také
zjišťování pohlaví dítěte umožňuje
lépe než plošný 2D obraz běžných
ultrazvuků. Nejvhodnější období
pro vyšetření 4D ultrazvukem je
v rozmezí 13-16 týdnu/celý plod
/a 22-26 týdnů/ jednotlivé detailní
části plodu/. Přístroj je vybaven
barevnou tiskárnou pro zhotovování velkých fotografií a dalšími
možnostmi snímání na CD a na flash disky. n

Pro seniory
5.

Zpívání

12.

Procvičování kognitivních funkcí

19.

Zpívání

26.
každé
úterý
každý
pátek

ÚT

14:30 - 11:30

Stacionář sv. Anežky

ÚT

10:30 - 11:30

Stacionář sv. Anežky

ÚT

14:30 - 15:30

Stacionář sv. Anežky

ÚT

10:30 - 11:30

Stacionář sv. Anežky

Zpívání s panem Petrem Hukem a jeho
rodinou.
Paměť, soustředěnost, řeč - slovní zásoba,
logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace.
Zpívání s panem Jiřím Šafránkem.

Procvičování kognitivních funkcí

Paměť, soustředěnost, řeč - slovní zásoba,
logické myšlení, vizuálně-prostorová orientace.

SENSEN - klub senzačních seniorů

Návštěva klubu je zdarma. Kontakt I.Vašků,
733 741 269. Každé sudé úterý.
Posezení u šálku dobrého čaje či kávy. Akce
Stacionáře sv. Anežky České.

ÚT

14:30

KC, Bezručova ul.

13:00 - 15:00

Stacionář sv. Anežky

Posezení u šálku dobrého čaje či kávy
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Dílny pro tvořivé
IDEA-CREATIVE: tel.: 724 860 811, www.idea-creative.cz
KRÁMEK A DÍLNA U BÍLÉ PANÍ: tel.: 311 622 246, www.tvorivost.cz
TVOŘENÍČKO: tel.: 777 250 161, www.tvorenicko.websnadno.cz
ATELIÉR NA VYHLÍDCE: 775 276 223, www.ateliernavyhlidce.webnode.cz
KC KONĚPRUSY: 311 361 911, www.koneprusy.cz/kc

1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.

9.

10.
13.
14.
15.
16.
17.
20.
21.

22.

23.

24.
28.
29.
30.

Vánoční ozdoby z korálků
PÁ
17:00
U Bílé paní
P(r)opletení andělé - figurální tvorba
SO
9:00
U Bílé paní
Tvoření z keramické hlíny
NE
14:30
Ateliér na Vyhlídce
Martinské tvoření
ÚT
16:00
KC Koněprusy
Korálkové šperky - začátečníci
ST
17:00
U Bílé paní
Vánoční ozdoby z korálků II.
ČT
17:00
U Bílé paní
Prýmkování - sutašky
PÁ
17:00
U Bílé paní
Scrapbook - zajímavá fotoalba
SO
9:00
U Bílé paní
Malba na hedvábí
SO
14:00
Tvořeníčko
Pletení z pedigu
NE
14:00
Tvořeníčko
Korálkové ketlované šperky
ST
17:00
U Bílé paní
FIMO
ČT
17:00
U Bílé paní
Qulling - vánoční hvězda a přání
PÁ
15:30
U Bílé paní
Odrátovaná nádoba
SO
9:00
U Bílé paní
Tvoření z keramické hlíny
NE
14:30
Ateliér na Vyhlídce
Dětská dílnička - perníková chaloupka
ST
16:00
U Bílé paní
Šitý šperk - náramek z twinu
ČT
15:30
U Bílé paní
Pergamano - papírové krajky, přáníčka
PÁ
15:30
U Bílé paní
Nešitý patchwork
PÁ
18:00
Tvořeníčko
Základy drátování - zvonek
SO
9:00
U Bílé paní
Zvonečci a andílci z pedigu
SO
14:00
Tvořeníčko
Kurz mokrého plstění
NE
KC Koněprusy
Adventní věnce
ČT
15:30
U Bílé paní
Adventní věnce
PÁ
17:00
U Bílé paní
Adventní věnce
SO
9:00
U Bílé paní
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Rodinné centrum Slunečnice
603 141 700, 311 510 541, info@
rcslunecnice.cz, www.rcslunecnice.cz
n KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY St
6. 11. od 17:45 do 19:45. Šest dvouhodinových lekcí pro budoucí maminky a jejich blízké osoby. Objednávky přes rezervační systém rcslunecnice.
webooker.eu.Cena: 1500 Kč.
n O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE Čt 7. 11. od 16:00. Klasickou pohádku zahraje
Cirkus Žebřík. Představení trvá 40 minut. Vstupné 50 Kč za osobu.
n JSTE SAMI/Y NA RODINU? NEBUĎTE SAMI/Y NA HLEDÁNÍ PRÁCE! Pá 8.
11. od 9:00 do 17:00. Celodenní kurz pro sólo rodiče o tom, jak si najít a udržet perspektivní práci. Registrace do 4. 11. Kurz je zdarma, podmínkou je včasné přihlášení a předem napsaný životopis. Hlídání dětí zajištěno.
n PUTOVÁNÍ ZA SVATÝM MARTINEM Ne 10. 11. od 16:00. Sraz na parkovišti
za RC Slunečnice, kde bude pro děti připravený krátký příběh a zpívání. Pak se
vydáme na Městskou horu hledat poklad. S sebou lampion. Vstupné 100 Kč
za rodinu nebo upečené martinské rohlíčky.
n ŽIVÁ A KRÁSNÁ - Mohendžodáro tantrická jóga pro ženy poprvé v Berouně.
Po 11. 11. od 19:00. Mohendžodáro, je cvičení umožňuje napojit se na vnitřní
moudrost těla prostřednictvím tance, cvičení speciálních ásan. Podporuje a rozvíjí ženskost, sebeúctu a laskavost. Objednávejte se do 7. 11. Vstupné 90 Kč.
n OTISKY NOŽEK A RUČEK DO KACHLŮ Čt 14. 11. od 14:30 do 17:30. Je potřeba se objednat a složit zálohu do 11. 11. v kanceláři RC. Cena: za 1. kachličku
290 Kč, každá další 180 Kč.
n PRVNÍ KRŮČKY DO ŠKOLY Po 18. 11. od 18:30 do 21:00. Dozvíte, jak se mohou děti v předškolním věku rozvíjet, aby měly dobře zvládnuté dovednosti v oblasti sluchového i zrakového vnímání, motorice, řeči, orientaci. Vstupné 150 Kč
n KONTAKTNÍ RODIČOVSTVÍ Čt 21. 11. od 16:00. Seznámíme se, se základními prostředky kontaktního rodičovství a jednotlivé body si blíže vysvětlíme.
Na seminář se objednávejte do 18. 11. a složte zálohu 80 Kč. Vstupné 150 Kč.
n PATCHWORK Po 25. 11. od 18:30 do 21:30. Ušijte si textilní krabici nebo
měšec. Pro začátečníky i pokročilé. Šije se na vlastních strojích. Cena: 350 Kč vč.
materiálu, 250 Kč bez materiálu. Kurz si objednávejte do 19. 11. - záloha 100 Kč.

Studio KALA
U Archivu 156, Beroun, 728 337 338, www.studiokala.cz, www.facebook.com/nase.kala

n KOSHOVY MEDITACE - KUNDALINI MEDITACE.
Po 4. 11. od 18:30. Vede Nicol Mlynáriková. Večerní
meditace, která v sobě propojuje dynamiku pohybu a uvolnění, klid. Kundalini
meditace má čtyři části. Samotná meditace trvá 60min, před začátkem meditace je krátké povídání a naladění. Přijďte nejlépe s lehkým žaludkem. Celkový
meditační večer je v délce zhruba 120 min. Kapacita omezena, rezervujte místa.
n DĚTSKÁ DÍLNA HRNKY. Pá 15. 11. od 15:00. Vede Blanka Hovorková. Dílna
je vhodná pro děti od 3 let s rodiči, od 7 let i pro samotné děti, případně pro dospělé i seniory. Každý si vybere vypálený tvar hrníčku, misky nebo talířku, dostane
k dispozici glazury, pastelky, krycí vosk, tiskátka, štětce. Nádobu si pomaluje. Poté
výtvarné dílo odvezu a dodělám finální vnitřní, vnější glazuru a ještě jednou vypálím. Za 7-10 dní je hotové . V případě zájmu rezervujte místo a uveďte kolik kusů
a jaké nádoby budete chtít, tel. číslo, příjemní a věk dítěte.

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

n ČT 7. 11. 8:00 Orientace ve velkých tabulkách - MS Excel; 10:15 Grafy mluví
za mne.
n SO 9. 11. 8:00 Fotky, obrázky a objekty v dokumentu (MS Word); 10:30 Tabulky, Grafy a pokročilé prvky v dokumentu; 13:00 „Počítám“ s časem a textem;
15:30 Zámek dokumentu a formuláře - usnadnění mé práce.
n NE 10. 11. 8:00 Kontroluji dokument, sleduji úpravy a tisknu; 10:30 Vytvářím šablonu na míru pro mou firmu; 13:00 Efekty patří k prezentacím; 15:30
Využívám vizualizace dat (MS Excel).
n ČT 14. 11. 8:00 Kontingenční tabulky - rychlá analýza a výstupy (MS Excel);
10:15 Makra.
n ČT 21. 11. 8:00 Začínám s PowerPointem - vím jak na prezentaci; 10:15
Vdechněte prezentaci „život“ pomocí Motivů.
n ČT 28. 11. 8:00 Fotka je více než slovo! (MS PowerPoint); 10:15 Využívám
chytře sílu PowerPointu.
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Hokejisté s dětmi krmili medvědy
N

a sto dětí převážně z berounských mateřských škol se
přišlo 17. října podívat na medvědy - ty hokejové i živé huňáče
Vojtu, Matěje a Kubu. K medvědáriu totiž dorazili hráči hokejového klubu Medvědi Beroun

1933, kteří letošní sezonu odstartovali sedmi vítěznými zápasy
v řadě. Přišli v čele s trenérem Petrem Novákem a kapitánem mužstva Lukášem Špeldou. Společně
s berounskou starostkou Šárkou
Endrlovou pak medvědům na-

Špotáková gratulovala
gymnazistkám k úspěchu

dělili šlehačku a hroznové víno.
K otevřenému medvědáriu se
odvážilo i několik hráček týmu
Berounské lvice. Poté se hokejisté ve svých dresech fotili s dětmi.
Mimo jiné se zvěčnili i s nejmenší
třídou Medvídků z MŠ v Preislerově ulici.
Akce Medvědi u medvědů vyvrcholila besedami s autogramiádou ve všech čtyřech berounských
základních školách. V ZŠ na Wagnerově náměstí dokonce hokejisty
přivítali hymnou klubu. n

Krátce
n Bronzovou medaili vybojovala na soutěži
Odznaku olympijské všestrannosti, který se
konal za účasti několika olympioniků na Rošickém stadionu v Praze, berounská školačka
Eliška Kordová ze ZŠ na Wagnerově náměstí.
n Sportovní oddíly i jednotlivci mohou
také pro příští rok žádat sportovní
dotace. Žádosti budou moci podávat
do konce ledna. „Pravidla rozdělování
dotací již projednala sportovní komise,
budou co nejjednodušší a nejpřehlednější,“ uvedl místostarosta Patrik Brodan
s tím, že podrobnosti budou postupně
zveřejňovány na webu města. n

Hlinky chtějí přilákat
významnější sportovní utkání

Z

B

erounská atletika slaví další
úspěch, tentokrát na školní
úrovni. Družstvo dívek Gymnázia
Joachima Barranda se podruhé
zúčastnilo Corny poháru, atletické
soutěže družstev středních škol.
Loni se dívky dostaly do finále, letos se jim podařilo úspěch
zopakovat a výsledek ještě vylepšit. Postoupily do republikového
finále, když celkově dosáhly osmého nejlepšího bodového součtu z celkem 95 účastníků. I proto
dívky doufaly v lepší umístění než
v roce 2013, kdy se jim podařilo
porazit ze sedmnácti účastníků
finále jen jednoho soupeře. Děvčata se tentokrát dostala do „desítky“ a radovala se z celkově 9.

Beroun obhájil zlato

B

eroun opět obhájil prvenství
v Plavecké soutěži měst. Zlato
tak již popáté zůstává v Berouně.
Gratulujeme a děkujeme všem,
kteří pomohli Berounu obhájit toto
prvenství. Celkem se plavců sešlo
367, tedy o 30 víc než loni. Berounští plavci vybojovali celkem 6528,
což je o 500 více než loni. Druhé
Kravaře získaly 5693 bodů. K prvenství pomohly Berounu zejména
skvělé časy plavců TJ Lokomotivy
a účast berounských seniorů. Barvy
berounské radnice i tentokrát hájil
místostarosta Patrik Brodan. n

www.mesto-beroun.cz

místa. Poháry za vítězství si z rukou Báry Špotákové v Břeclavi
převzaly dívky z brněnského Gymnázia Hády a chlapci z Církevního
gymnázia Olomouc.
Berounské gymnázium reprezentovaly: P. Vlasáková, J. Šafránková, M. Holubová, M. Jonášová,
A. Růžičková, L. Semrádová, K.
Hájková, Z. Alferyová, K. Sýkorová
a T. Klocová. n

rekonstruované
Městské
hřiště Hlinky je již naplno
využíváno sportovci. Díky novému
povrchu sem teď přichází větší
počet sportovních nadšenců:
hraje se tu hokejbal, in-line, ale
i malá kopaná či florbal. „Díky
vstřícnosti oddílu SK Kelti mohly
být instalovány nové mantinely, a to na náklady Keltů, jejichž
jsou majetkem. S nimi se město
dohodlo na podmínkách spolupráce,“ uvedl místostarosta Pat-

rik Brodan s tím, že se nyní ještě
chystají úpravy veřejného osvětlení. „Jde nám o to, aby mohlo být
hřiště využíváno i po setmění,“
doplnil Brodan, který má v plánu
na hřišti pořádat i významnější
sportovní utkání a pokusit se
přilákat do Berouna například
hokejbalové reprezentace. Multifunkční hřiště s novým povrchem
si můžete rezervovat i vy na číslech: 311 740 153, 311 740 154
nebo 604 845 695. n

Šest Medvědů je v hokejovém výběru kraje

M

ládežnický hokej v Berouně zaznamenal další
úspěch. Poté, co žáci skvěle rozjeli své soutěže, ve kterých vévodí ligové tabulce bez jediné ztráty,
dostalo se i na jednotlivce.
Na soustředění výběru hokejistů Středočeského
kraje, ročník narození 2000 a mladší, které se uskuteční 7. října na kladenském zimním stadionu, bylo
za Berounské Medvědy do výběru nominováno hned

šest hráčů! Do výběru 45ti hokejistů z celého kraje
byli za Berounské Medvědy nominováni Daniel Procházka, Josef Hasman, Adam Řepka, Vojtěch Fiala,
Petr Hašek a Jan Kvapil. Větší klubové zastoupení
ve výběru budou mít jen kluby HC a PZ Kladno. Medvědi tak dodají více talentovaných hokejistů než například Mladá Boleslav, Benátky nad Jizerou, Kolín,
Mělník nebo Poděbrady. n

Fotbalové zápasy

Hokejová pozvánka

ČLU Beroun - Roudnice n. Labem
SO 10:15
Na Máchovně UMT
9.
ČLU Beroun - Vraný
SO 14:00
Na Máchovně UMT
ČLU Beroun - Sedlčany
NE 9:30/11:10 Na Máchovně UMT
10.
ČLU Beroun - Nižbor
NE 14:00
Na Máchovně UMT

Starší dorost U19
(Česká liga dorostu)
Muži A
(Krajský přebor)
Starší a mladší žáci
(Kraj. přebor žáků)
Muži B
(Okresní přebor)

Mistrovská prvoligová utkání:
n Beroun - Olomouc
2. 11. od 17:30
n Beroun - Havlíčkův Brod
9. 11. od 17:30
n Beroun - Šumperk
13. 11. od 18:00
n Beroun - Litoměřice
20. 11. od 18:00
n Beroun - Havířov
23. 11. od 17:30
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Malířka Schreiberová poslouchá intuici

M

Studovala na Fakultě
výtvarných umění VUT
v Brně a Vysoké škole umělecko–
průmyslové v Praze. V malbách
poslouchá intuici. Zavede vás
do expresivních krajin, kde vybuchují barvy a explodují tvary.
beroun 2013
V krajině plné tajemství se potkáme s překvapivými souvislostmi a různorodými
postavami. Nabízí nové příběhy se
známými prvky v jiném kontextu,
v jiném prostředí, v jiné krajině...
Hledejte neortodoxní témata,
otázky vlastní identity, manipulace, odpovědi na mezigenerační
vztahy. V současné době aktivně
vystavuje. Získala 3. místo na Mezinárodním Trienále akvarelu v Lučenci na Slovensku a v roce 2012
se stala finalistkou 3. Mezinárodní
malířské soutěže ve Španělsku.
Účast na výstavách: 2004 - Jméno
růže, restaurace Designcentrum
ČR, 2006 - Designcentrum ČR, Brno, 2006 - Zahrada, akvarely BVV, Brno, 2007 - Mezinárodní Trienále akvarelu, Lučenec, Slovensko, 2007 - Výběr
z Trienále akvarelu, Rimavská Sobota, SR, 2010
- Mezinárodní Trienále akvarelu, Lučenec, Slovensko, 2011 - Project Smržice, 2012 - ZOO, Galerie
77, Kroměříž, 2012 - Barcelona, Španělsko, 2013

EUROPEAN

Street
gallery

- Podhoubí, Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem,
2013 - Rajská Zahrada - Tamara Schreiberová, Galerie U Kunštátů, Praha. n

oslední výstavou letošní
sezony v Městské galerii
Beroun je Salon berounských
výtvarníků. Vernisáž se uskuteční ve středu 20. 11. v 17:00
a k vidění bude až do 20. prosince. Berounští malíři, sochaři a keramici vystaví svá díla
vytvořená v období posledních
dvou let. Salon se totiž koná
jednou za dva roky. Ten letošní
je v pořadí již sedmým konaným
v prostorách městské galerie.
Zájem o představení své současné tvorby projevuje stále více
výtvarníků. Poprvé se zúčastnilo deset výtvarníků, o dva roky
později jich už bylo devatenáct
a v dalších letech přesáhl počet
zájemců dvacítku.
Stejně jako v předchozích
ročnících jsme i letos dali společný prostor výtvarníkům mladé, střední i starší generace. Pro
návštěvníky bude jistě zajímavé
srovnávat vzájemné střetávání

odlišných forem a autorských
přístupů. Na této výstavě je zastoupena rozsáhlá a kvalitní ko-

lekce děl, která zahrnuje široký
výběr a jedinečnou variabilitu
výtvarných technik, materiálů
i témat.

Michael Lorenc (*1943 v Olomouci)
vystudoval ostravskou konzervatoř, obory
housle, dirigování a skladba, AMU Praha,
dirigování orchestru u prof. Neumanna. Violista v orchestru ostravské opery, sbormistr
olomoucké opery, sbormistr a dirigent opery v Ústí nad Labem a symfonický dirigent
v Praze. Jako dirigent působil také
v zahraničí. Založil
několik hudebních
těles. Zabývá se
i výtvarnou tvorbou,
skladatel i spoluautor písní. Žije
na Novohradsku. V poslední době tiskl v almanaších Sluneční koróna, Současná poezie 2005, Úl, Víno na klávesách, verše tiskne
též v časopisech Host, Tvar, Protimluv, Texty,
Dobrá adresa, Mladá fronta Dnes, Literární
fórum, v internetových periodikách, jeho
básně jsou čteny v rozhlase. Vydal sbírky
poezie: Průvody k popravám (2001), Visuté
zahrady deště (2005), Monogramy (2005),
Les citadel (2005), Bezdomovci duše (2006),
Urousaný orel (2007), Srocení (2007) a Jízlivosti (2009). n

Ester

Sezonu završí Salon berounských výtvarníků

P

Michael Lorenc
(Novohradsko, ČR)

Každý ze zúčastněných
zvolil takovou techniku, která
nejvíce vyhovuje jeho naturelu a dává mu nejlepší možnost
poodhalit návštěvníkovi kousek
ze svého „já“, rozdělit se s ním
o své zážitky, sny a přání. Zastoupena bude tvorba krajinářská, kde oblíbenou techniku
představují olejomalba a akvarel, setkáme se i s využitím počítačové grafiky. Výstavu doplní
sochy, dřevořezby i keramika.
Na letošním berounském
Salonu se podařilo vytvořit
originální celek, ve kterém se
vystavená díla buď harmonicky
doplňují a vzájemně prolínají,
nebo vytvářejí naopak zajímavý,
ale nerušivý protiklad. V tak
širokém výběru si každý z návštěvníků najde alespoň jedno
dílo, které ho v dnešní uspěchané a konzumem prosycené
době potěší u srdce a zahřeje
na duši. n

Koupeš se ve světle
zelených lampionů,
když krev je tma
a tma je krev,
když ladíš srdce zvonu.
Omýváš tělo z lamp,
věrná svému jménu,
když má tě smrt
a smrt tě má
bílou jako stěnu.
Můj zpěv ti vyzouvá
boty i s obutím,
když znak je kříž
a kříž je znak
života bez smrti.

Tam

Tam, kde smrti
není vidět do tváře,
kde ohně neplanou,
tam, kde život ustoupil
hře na život,
kde voda není mokrá,
tam, kde je čas hodinový
hotel, v kterém
svokra krapet krade,
tam je svět dům bez vůně
a bez záře,
tam se vchází zadem.
Jenže právě tam
zkoušíš tvrdost nerostů,
tam klíčí tvé kosti,
skelet poezie,
tam se chvěje osika,
když vysychá Dyje,
tam vkládáš své touhy
do mostů.
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