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Do poloviny června Hobex zmizí
N

a berounském Závodí začala
dlouho očekávaná likvidace
areálu Hobex. Firma Berdych plus
spol. s.r.o. odstartovala demoliční
práce objektů někdejšího Zenitcentra v polovině května. Přibližně
do poloviny června mají být práce
dokončeny.

Město, ale především obyvatelé této části Berouna se tak deﬁnitivně zbaví jedné ze zátěží, která
jim dlouhodobě ztrpčovala život.
O její odstranění město usilovalo
více než tři roky. „Nejprve jsme se
snažili na likvidaci areálu získat
dotaci. Jednala jsem opakovaně pří-

mo s ministrem životního prostředí
i s pracovníky Státního fondu životního prostředí. Zároveň jsme se
snažili donutit ke spolupráci vlastníky staveb i pozemků. Nechtěli
jsme, aby město platilo bourání
cizích objektů a úklid soukromého
pozemku ze svého rozpočtu,“

vysvětlila berounská starostka Šárka Endrlová. Všechny snahy o efektivní řešení vleklého problému se
však minuly účinkem a na jaře roku
2012 se město obrátilo na soudního exekutora, který nakonec nařídil likvidaci areálu z moci úřední.
Více na str. 3

Pozvánka
Zasedání zastupitelstva města Beroun je plánováno na středu
25. 6. Uskuteční se tradičně v kongresovém sále Best Western hotelu Grand na náměstí Marie
Poštové. Začátek je v 15.00 hodin.
Přenášeno bude opět on-line na
webu města. n

V Berouně volil
jen každý pátý

P

ouhých 19 procent voličů přišlo
v Berouně volit do Evropského
parlamentu. Z 14 821 voličů jich hlasovalo jen 2816, platných hlasů bylo
odevzdáno celkem 2805. Nejvíc hlasů
v Berouně získala koalice TOP 09
a STAN 17,14 %, těsně za ní skončilo
hnutí ANO 2011 s16,36 %. ČSSD volilo
12,83 % voličů. Hranici deseti procent
překročila ještě KSČM s 10,44 %. Ani
vminulosti evropské volby berounské
voliče moc netáhly. Vroce 2004 i2009
se přesto volební účast pohybovala
kolem 28 procent. Letošní účast je
tedy rekordně nejnižší. n

n Tisíce lidí z celé České republiky, ale i ze zahraničí se počátkem května zúčastnily vyhlášených Jarních
hrnčířských a řemeslných trhů.
Foto: Z. Zůna

Na Hradbách se představí třináct menších pivovarů
N
a třech scénách v centru města se budou 21. června konat
městské slavnosti Berounské hradby. Jejich součástí budou i pivní
slavnosti a Svátek hudby.
Již v pátek 20. června v 18
hodin u kruhového objezdu
v Havlíčkově ulici vyroste divadelní
stan s improvizovanou francouzskou kavárnou, pianem, Francií
„štrejchlou“ šansonovou kapelou
Annešanté a divadelním programem.
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Sobota pak bude patřit pivním
slavnostem. Na Husově náměstí
potrvají od 9 do 22 hodin a představí se na nich třináct menších pivovarů: například domácí
Berounský medvěd, broumský
hit Matuška, všeradický Všerad,
zadnotřebaňský Bobr, Vilém z Jinců
a další. Osvěžit se budou moci
návštěvníci rovněž na duši. Na pódiu během dne zahrají například
kapely Lucie revival, američtí Simeon Soul Charger, Ponožky pana

Semtamťuka, Švejk band a další.
Chybět nebudou ani stánky s pře-

vážně rukodělnými výrobky
a občerstvením.
Více na str. 9.
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Oprava hrázky má vrátit vodu do náhonu
D

alších několika jednání kvůli
nedostatku vody v berounském
náhonu se zúčastnila široká pracovní skupina pověřených pracovníků
radnice v čele se starostkou. Nejprve
proběhlo v polovině května jednání
s ředitelstvím Povodí Vltavy. Na něm
bylo představeno odborné posouzení, které na žádost města nechalo
zpracovat právě Povodí Vltavy
a podle kterého vybudovaná proti-

povodňová opatření nemají negativní vliv na stav hladiny vody v náhonu. Současně povodí navrhlo
konkrétní opatření, která by měla
vést ke zlepšení situace.
Následovalo jednání s provozovatelem malé vodní elektrárny
(MVE) v Berouně, protože právě tato
stavba podle starousedlíků může
za současný neutěšený stav náhonu. Stavba MVE byla povolena již
v lednu 2010 speciálním stavebním
úřadem na základě dokumentace
zpracované odborným projektantem v oblasti vodních staveb. V souvislosti s výstavbou MVE, která
oﬁciálně zahájila trvalý provoz v říjnu 2011, proběhla totiž v hlavním
toku Berounky i v berounském

Rodiče v anketě hodnotili školní stravování

A

nkety, v níž hodnotili školní stravování, se v Berouně zúčastnilo
přes 1300 rodičů. Stravování ve
všech základních školách zajišťuje
společnost Scolarest na základě
smlouvy s městem z roku 2007.
Anketa je jedním z kroků, které
iniciovala loni vzniklá stravovací
komise, ve které jsou zastoupeny
všechny školy, zástupce města
a Scolarestu. Zřízena byla v souvislosti s přibývajícími stížnostmi na
kvalitu školní stravy. Přitom se ukázalo, že uvedená smlouva v některých ustanoveních nebyla vůbec
naplněna, nebo že v některých ustanoveních byla již překonána a byla
proto odpovídajícím způsobem
upravena. Komise má průběžně hlí-

Z kalendáře starostky
n 3. 6. Vítání občánků
n 4. 6. Skupina
k bezpečnosti města.
Valná hromada TS
Beroun.
Tisková
konference.
Rada města
Berouna.
n 5. 6.
Sportovní dny
seniorů, Zdice
n 6. 6. Přijetí delegace
k projektu švýcarsko-české spolupráce.
Zahájení festivalu
Stranou
n 12. 6. Meziobecní
spolupráce. Porada
starostů ORP Beroun
n 13. 6. Den bezpečí
v Kempu Beroun
n 15. 6. Cyklísek
n 18. 6. Rada města Berouna
n 25. 6. Zastupitelstvo
města Berouna
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dat kvalitu stravování a hájit zájmy
strávníků. Její členové mohou kdykoliv testovat kvalitu jídla. Protože
mají zdravotní průkazy, mají přístup
i do kuchyní, kde se mohou přesvědčit o kvalitě používaných surovin,
technologii vaření, distribuci jídel
aj. Anketa má ukázat, jak jsou děti
resp. jejich rodiče se stravou spokojeni. V anketě odpovídali respondenti na to, jaké jídlo dítě v jídelně
odebírá, zda mu vyhovuje nabídka,
způsob výběru apod. Nyní se výsledky podrobně vyhodnocují a budou
předmětem samostatného jednání
stravovací komise. „Budeme požadovat, aby se k výsledkům vyjádřilo
vedení Scolarestu a aby zjednalo
nápravu všude tam, kde to bude
potřebné. Již nyní se ukazuje, že jedním z opatření může být i nalezení
efektivnějšího způsobu zapojení
vedení našich škol do sledování
úrovně školního stravování,“ řekl
místostarosta Ivan Kůs. O výsledku
ankety i přijatých opatřeních bude
veřejnost informována. n

náhonu řada souvisejících oprav
a úprav. Předně byl zrekonstruován
velký jez. Ten původní z poloviny
minulého století byl značně zchátralý, což zapříčinilo, že do náhonu
do té doby směřovala většina průtoku z Berounky. Zrekonstruován
byl i jez u pekárny. Oba jezy opravovala společnost Reno Energie
a.s., která byla i stavebníkem MVE.
Společně s rekonstrukcemi jezů
proběhlo vyčištění náhonu, drobné
opravy jeho stěn a výstavba hráze
z pytlů s pískem spolu s hrazením
z trámů u Zajíčkova mlýna.
„Jak dnes ukazuje realita, série
všech těchto opatření a staveb
výrazně ovlivnila poměry v náhonu.
Snažili jsme se nalézt jasnou příčinu a po jejím původci pak žádat
řešení. Ukázalo se, že za mnohé
může loňská povodeň, která poškodila a odnesla účinné hrázky,“ říká
starostka Šárka Endrlová.
Pracovníci dotčených odborů
se společně se starostkou a místo-

starostou Ivanem Kůsem zúčastnili
kontrolního dne a mapování situace přímo v terénu: „Všichni se shodli, že si náhon pamatují úplně jinak.
Všem je nám z toho smutno. Účinným a rychlým řešením může být
rekonstrukce hrázky v odpadu pod
objektem Zajíčkova mlýna. Odborníci se shodli, že díky ní by mělo
dojít ke zvýšení hladiny v náhonu
mezi zrekonstruovaným jezem
u pekárny a Zajíčkovým mlýnem,“
uvedla starostka s tím, že v nejbližších týdnech toto opatření ve spolupráci s hasiči vybudují pracovníci
TS Beroun. „Pokud se ukáže, že tento krok bude opravdu účinný a hladina se dostatečně vzedme,
zasadíme se o vybudování staveb,
které situaci vyřeší natrvalo. Chceme, aby byli spokojeni majitelé
objektů podél náhonu, stejně jako
rybáři i všichni ostatní, kteří chtějí
vrátit Berounu šumění vody
v samém centru města,“ dodala starostka. n

Pátrání po autorovi nacistických
symbolů pokračuje

P

átrání po neznámém vandalovi, který po městě Berouně
maluje hákové kříže a související
nápisy, dál intenzivně pokračuje.
Dopadení pachatele věnuje policie
maximální úsilí a vyhodnocuje
všechny poznatky, které by mohly
vést k vyřešení případu. Problémem se opakovaně zabývala iskupina k bezpečnosti města, kterou
berounská starostka svolává každý měsíc.
„Zdá se, že v poslední době
nabralo počínání pachatele na
nežádoucí intenzitě. Proto jsem se
obrátila s důraznou žádostí
o pomoc přímo na vedoucího

územního odboru Policie ČR,“
uvedla starostka Šárka Endrlová.
Věří, že společné snažení všech
policejních složek i případná
pomoc občanů, kterým není tato
problematika lhostejná, povede
k brzkému odhalení pachatele. Na
počínání vandala už totiž poukazují
imístní obyvatelé. Dopis na radnici
doputoval například od předsedkyně Českého svazu bojovníků za
svobodu Aleny Mészárosové.
„Pohled na hákové kříže musí bolet
každého, kdo ví, co tento symbol
nacismu znamená a jaká utrpení
nacismus milionům lidem způsobil,“ píše Mészárosová. n

Strážníci zabránili krádeži aut
H

ned dvakrát se v květnu podařilo strážníkům zabránit
případné krádeži
odemčených aut.
Nejprve 14. května
našli majitelku fabie v ulici Pod Kaplankou, která nechala otevřené
okénko. Vypátrali i majitele VW, který u svého auta dokonce nechal otevřené dveře.
n V cele předběžného zadržení skončil 13. května muž polské národnosti.
Zadrželi jej strážníci, protože jel vlakem načerno. Protože nespolupra-

coval a odmítal s hlídkou opustit nádraží, musela mu být nasazena pouta.
Odmítal komunikovat i se státními
policisty.
n Přímo při činu zadrželi strážníci
zloděje, kteří se 10. května pokoušeli
odnést šrouby a podkladnice z pražců u vlakového nádraží.
n Na početnou skupinu mladých,
kteří dělali nepořádek a hluk na cestě
z autobusového nádraží do centra,
si stěžoval jeden z občanů v noci
7. května. Hlídka skupinu zadržela
a napomenula na Husově náměstí.
Jednoho z mladíků, který se podle

oznamovatele měl pohybovat po
zábradlí lávky a byl podnapilý, předala hlídka rodičům.
n Hliníkové plechy pocházející
z parovodu u Tiby odvážel na káře do
sběrny na Plzeňské ulici devětadvacetiletý muž. Strážníci jej zadrželi.
Pachatele i spolu s lupem si převzala
Policie ČR.
n Trojici mladých lidí, kteří si během
jarních Hrnčířských trhů odnesli
drobnosti z jednoho stánku, odhalila
v noci z 2. na 3. května bezpečnostní
kamera. Strážníci trojici zadrželi, ti
vše vrátili na původní místo. n
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Hobex zmizí do poloviny června
S

utiny a další odpad z někdejšího areálu Hobex, o jehož
likvidaci město usilovalo dva roky,
má zmizet do poloviny června.
Demolici provádí speciální ﬁrma,
a to podle přesného technologického postupu, který si vyžádal
odbor životního prostředí MěÚ
Beroun společně s hygieniky. Níže
najdete odpovědi na vaše nejčastější otázky.
Proč stavby neodstranilo
město už před dvěma lety?
Zdevastované stavby ani
pozemky nikdy nebyly a nejsou
v majetku města, tudíž s nimi město
nemohlo jako se svými nakládat.
Město se snažilo s majiteli staveb
i pozemků opakovaně jednat o spolupráci, odkoupení, získání dotace,
ale ve všech případech bezvýsledně.
Stavební úřad musel v případě likvidace postupovat podle zákona. Až
poté, co vlastník budov nesplnil
povinnost a neodstranil stavbu ve
stanoveném a pak i náhradním termínu, mohl se stavební úřad na jaře
2012 obrátit na exekutorský úřad.

Mezitím město zorganizovalo úklid
areálu, který byl v dané situaci jediným možným řešením.
Proč stavební úřad předal
tuto kauzu exekutorům?
Bylo zřejmé, že samotná likvidace areálu bude stát několik milionů korun. Vedení města nechtělo
likvidaci cizích objektů a úklid soukromého pozemku hradit z městského rozpočtu. Dalším důvodem
byla neochota majitelů jakkoliv spolupracovat. Cíl byl jasný: přes exekutory dosáhnout zbourání objektů
a následně vymoci uhrazenou částku od majitele budov, kterým bylo
Národnícentrum pro neslyšící.
Proč se exekuce táhla dva
roky?
Exekutor dostal všechny podklady již na jaře roku 2012. Od té
doby se proces táhl, protože jej provázely úmyslné průtahy ze strany
majitele budov (nepřebíral písemnosti) i soudu (pozdržování lhůt aj.)
Berounská radnice v tu chvíli neměla možnost odstranění areálu nijak
uspíšit ani ovlivnit. Navíc si majitel
objektů na podzim 2012 podal
insolvenční návrh, který vše znovu
pozdržel. Po tu dobu se v areálu
nesměly provádět žádné úkony.
V prosinci 2012 pak soud vyhlásil
úpadek dlužníka. Uznal, že organizace není schopná platit své splatné
závazky. Na její majetek byl prohlášen konkurs a byla jmenována
insolvenční správkyně. Celý rok
2013 pak vše leželo u exekutora.
V areálu se má nacházet
i azbest, je zajištěna bezpečnost
občanů?
Firma musela zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných
osob. Na základě požadavku odboru životního prostředí a hygienické
stanice musela specializovaná ﬁrma, která má povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady,

předložit technologii postupu bouracích prací, které musejí vyškolení
pracovníci provádět v souladu
s požadavky na ukládání odpadů
a se zákonem na ochranu životního
prostředí. Demontáž azbestocementových výrobků musí být provedena zásadně v celistvém,
neporušeném stavu pod odborným
dozorem. Desky pak budou v krytém voze odvezeny k likvidaci na
specializovanou skládku.
Kdo tedy nakonec likvidaci
zaplatí?
Koncem roku 2011 město oﬁciálně zažádalo o ﬁnanční podporu
na odstranění Hobexu Ministerstvo
životního prostředí ČR. Se žádostí
ale neuspělo. Třebaže Hobex znamenal značnou ekologickou zátěž
a zbudoval ho původně stát, nepodařilo se získat ani ﬁnance ze Státního fondu životního prostředí.
Protože soud vyhlásil úpadek
dlužníka na majitele staveb, musí
částku uhradit město Beroun, protože se objekt nachází na jeho katastru. Dál už nemá město po kom
tuto částku vymáhat. Paradoxně tak
zaplatí likvidaci ve výši několika
milionů korun ze svého, a to i přesto, že jde o soukromý pozemek.
O jaké stavby vlastně jde?
Stavby na Závodí vyrostly v osmdesátých letech během výstavby dálnice, jako zařízení staveniště. Po
dokončení výstavby zůstaly objekty
na pozemku a začaly postupně sloužit dalším organizacím: například
Svazarmu, Hobexu a nakonec Národnímu centru pro neslyšící. S restituenty, kteří pozemek získali zpět
v devadesátých letech, byla sepsána
nájemní smlouva o umístění staveb
na soukromém pozemku. Později
ale majitelé pozemku neprodloužili
organizaci nájemní smlouvu a ta
měla stavby odstranit, neboť šlo
o stavby dočasné.

Upozornění
Přechod u Černého koně
bude uzavřen.
Kvůli výstavbě parkovacího
domu U Černého koně, která
bude od června pokračovat již
nadzemním budováním panelových konstrukcí, bude přibližně od poloviny června uzavřen
světelný přechod pro chodce
u křižovatky s Českou ulicí
a současně část chodníku
vedoucího podél plánované
stavby. K omezení dochází
z důvodu bezpečnosti chodců.
Výstavba konstrukce si vynutí
také další posunutí autobusových zastávek směrem na
západ, tedy blíže k přechodu
pro chodce u Katastrálního úřadu. Doporučujeme proto chodcům, aby tento přechod
využívali jako náhradní trasu.
Nový provizorní přechod bude
současně vyznačen pro chodce
směřující od a do Štulovny. Zřízen bude před křižovatkou
s Českou ulicí. Vyznačen bude
vodorovným žlutým značením,
z technických důvodů ale nebude moci být světelně řízen. Tato
opatření by měla trvat do konce
prázdnin.
„Výstavba parkovacího domu
je opravdu velkou stavbou
v centru, která zasahuje do
života mnoha občanů, chodců
i řidičů. Snažíme se hledat optimální opatření, která budou
platit jen po nezbytně nutnou
dobu. Žádáme proto všechny
o trpělivost a shovívavost,“
uvedl vedoucí odboru dopravy
Miroslav Jerling.
Co bude s areálem dál?
Na části vyklizených pozemků
počítá připravovaný územní plán
s umístěním dopravní infrastruktury, druhá část může být využita
ke smíšené zástavbě pro výrobní či
nevýrobní služby, objekty pro
maloobchod, drobné podnikání
apod.
n

Komise dala pěším zónám v centru zelenou
Z

elenou dala berounská komise
dopravy rozšíření pěších zón
v centru Berouna. K dopravním
změnám, které se v městské památkové zóně chystají v souvislosti
s oslavami 750. výročí města, doporučila komise i zavedení obousměrného provozu kolem radnice.
„Naším cílem je oživení a zpříjemnění atmosféry v centru města.
K tomu má pomoci nejen naše podpora vzniku předzahrádek, ale ve
vazbě na to i rozšíření pěších zón,
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kde by mohla nová posezení vznikat,“ sdělila Šárka Endrlová, starostka města. Nově má pěší zóna
vzniknout v ulicích Palackého,
Biřické, Pivovarské, Slapské, části
Kostelní a Hornohradební. V některých z těchto ulic sice dosud platí
zákaz vjezdu, zavedení pěších zón
by ale přineslo nová pravidla.
Například pro vozy zásobování by
byla vymezena konkrétní doba pro
povolení vjezdu, tak aby neobtěžovaly chodce. V současné době se

zpracovává studie. Změny se totiž
nebudou týkat jen osazení nových
značek, bude nutné například
dodláždit a vyrovnat úrovně všech
chodníků.
S chystanými změnami navrhla
komise dopravy také zavedení
obousměrného provozu ve spodní
části náměstí podél radnice.
„Vyhodnotili jsme, že počet svateb,
kvůli kterým se mimo jiné jednosměrka zachovávala, se v posledních letech výrazně snížil. Navíc po

zrušení jednosměrky volalo mnoho
řidičů,“ uvedl vedoucí odboru
dopravy Miroslav Jerling. n
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Krátce
n V měsíci červnu nabízí Tipsport laguna možnost návštěvy
aquaparku pro školní výlety. Po
předchozí telefonické domluvě
je připravena otevřít část areálu
atrakce od dřívějších hodin. Více
informací na tel.: 311 514 401
nebo e-mail: info@tipsportlaguna.cz
n Středočeský kraj na podzim
vyhlásí další program ﬁnanční
podpory výměny starých kotlů
za nové ekologické. Na projekt
vyčlenil 40 milionů korun. Díky
dohodě s Ministerstvem životního prostředí ČR a Státním
fondem životního prostředí ČR
půjde celkem do Středočeského kraje 80 milionů korun. Výše
dotace je závislá na typu pořizovaného kotle a pohybuje se
v rozmezí 15–60 tisíc korun.
V rámci první výzvy v roce 2013
vyčerpalo přes 900 zájemců
určenou částku během tří dnů.
n Výzkumná agentura SC&C
v současné době v Berouně provádí mezinárodní výzkum pro
Sociologický ústav Akademie
věd. Vybrané domácnosti bude
v rámci výzkumu navštěvovat
tazatel s cílem zjistit, jak se za
posledních 10 let změnily naše
postoje k občanství. Domácnosti, které budou požádány
o účast ve výzkumu, byly vybrány podle přísných zásad náhodného výběru. Díky tomuto
postupu budou zohledněny
názory lidí ze všech oblastí České republiky a bude zajištěna
objektivita výsledků. Každý
oslovený zastupuje tisíce dalších dospělých po celé České
republice a podle pravidel
výzkumu nemůže být nikým
nahrazen, proto je velmi důležité, aby se lidé, kteří budou
osloveni, projektu zúčastnili.

Blokové čištění ulic
červen
4.–5. 6. Havlíčkova – západ,
Tyršova, Tovární, Na
Náhonu, K. Machové,
Na Parkáně + parkoviště, U Archivu
11.–12. 6. Košťálkova – západ,
Mládeže, J. Fučíka,
S. K. Neumanna,
K. Čapka, Švermova
18.–19. 6. Bezručova, Branislavova + parkoviště, Nerudova, Družstevní,
V Hlinkách, Dukelská,
Ve Vilách, V Zahradách
25.–26. 6. Na Tržišti, Štěpánkova,
Zvonařova sever, Švermova, Ve Svahu, Kollárova sever
2.–3. 7. Pod Homolkou, Nad
Paloučkem, Palouček,
U židovského hřbitova,
Vinařská, K Dubu,
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Město usiluje o dotace na opravu lávek
D

alší dotace, které nově vypsalo
Ministerstvo dopravy ČR na
opravy místních komunikací postižených loňskými povodněmi, se
pokusí získat i město Beroun. Žádat
bude o finance na opravu lávky
V Kozle, lávky pro pěší přes Litavku
a mostu u Venediku. Zatímco vloni
mohly obce peníze použít pouze na
opravy zasažených komunikací tedy
na neinvestiční akce, nový program
je zaměřen na investiční akce. Kromě poškozených komunikací se
týká i oprav mostů, chodníků či
lávek.
Lávka V Kozle je ve špatném
stavu po loňských povodních (foto
nahoře), kdy statik doporučil omezit provoz pro 1 chodce. Lávka
u Venediku zase potřebuje zpevnit
mostní konstrukce. V případě lávky
přes Litavku (foto dole), kde povodeň poškodila uložení jejích nosných konstrukcí, má již město
vypracovanou projektovou dokumentaci. Na jaře mělo být vypsané
výběrové řízení na stavební ﬁrmu.
Vzhledem k tomu, že v případě získání dotace může Beroun obdržet
až 85% vynaložených uznatelných
nákladů, vyčká radnice na výsledky
dotačního titulu. Žádosti musí
město podat do 6. června, výsledky
se očekávají na konci prázdnin.
V těchto dnech začala rekonstrukce mostu na Ostrov, jehož
podpěry jsou v havarijním stavu.
Práce provede společnost Stavby

mostů Praha, která zvítězila ve
výběrovém řízení. Kvůli havarijnímu stavu musel odbor dopravy sní-

žit nosnost mostu na 5 tun. Práce
za přibližně půl milionu korun mají
být hotovy do konce června. n

Odpad patří do kontejnerů, ne vedle nich

U

některých kontejnerových
stání v centru Berouna se
opět objevují hromady či pytle
vyhozeného odpadu. Ten přitom
patří pouze do kontejnerů. V případě, že jej občané zanechají
vedle sběrných nádob, ať již

z pohodlnosti nebo z důvodu, že
kontejnery jsou plné, dopouštějí
se přestupku, za který jim hrozí
pokuta. Odložení odpadu mimo
vyhrazená místa totiž řeší zákon
o přestupcích a je možné za to
udělit pokutu až do výše padesáti

tisíc korun. Žádáme proto všechny občany, o maximální dodržování pořádku a čistoty u kontejnerů tak, aby napěchované
pytle zbytečně nehyzdily naše
krásné město a jeho malebná
zákoutí. n

Hřiště na Zdejcině dostane nový povrch
D
vě sportoviště se v následujících měsících dočkají rekonstrukce. Město plánuje opravu
kabin na fotbalovém hřišti Na
ostrově, nový umělý povrch dostane víceúčelové hřiště na Zdejcině.
Tyto akce zaplatí město ze svého
rozpočtu. Berounská radnice současně požádala o dotace na projekt Sportujeme rádi, který počítá
s rekonstrukcí dalších tří berounských sportovišť a výstavbou jed-

noho nového víceúčelového hřiště.
Na dodávku a montáž umělého
trávníku na Zdejcinu již bylo ukončeno výběrové řízení. Práce za přibližně půl milionu korun provede
firma Stavby Krajča s. r. o. Nový
povrch bude moci sloužit jako
tenisový kurt, či hřiště na nohejbal, volejbal či malou kopanou.
Práce zahrnují i lajnování a dodávku sportovního vybavení jakou
jsou sloupky, sítě, branky.

Také oprava kabin na hřišti
Českého lva by měla stát kolem
půl milionu korun. Zahrnuje opravu omítek, pokládku dlažby, montáž dveří. Vypsáno na ni již bylo
výběrové řízení, nabídky mohou
firmy odevzdávat do 4. června.
To, zda město uspěje a získá
dvanáctimilionovou dotaci na další sportoviště, by mělo být zřejmé
na začátku prázdnin.
n
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Poškozené dřeviny nahradí nové stromy
S
ouběžně s budováním Muzea
berounské keramiky v Zámečnické ulici, na které se městu podařilo
získat evropskou dotaci ve výši takřka
8 milionů korun, probíhá také rekultivace přilehlé zahrady. V budoucnu
má sloužit jako další oddychový či
výstavní prostor, nebo pro pořádání
akcí například pro děti. Náletové dřeviny a poškozené stromy nahradí
nová výsadba.
Proč byly v zahradě vykáceny
původní dřeviny?
Kprojektu rekonstrukce se vyjadřovali jak památkáři, tak dendrologové. Nechali jsme si zpracovat
odbornou inventarizaci aklasiﬁkaci
dřevin. Zdravotní stav stromů je v ní

z pětistupňové škály, bohužel, nejčastěji hodnocen nejhorší známkou
pět. Celkový soubor stromů byl z dendrologického hlediska označen za
silně podprůměrný. Převažují dřeviny staré apřestárlé. Dendrologové
tak navrhli několik stromů i převažující náletové dřeviny odstranit.
Týkalo se toto hodnocení
i borovice černé?
Šlo o největší strom v zahradě,
který byl pravděpodobně kvůli
nedostatku světla z 20% proschlý,
zejména ve spodní části, mírně
deformovaný, v polovině výšky se
kmen dělil na dva terminály. Borovice
je přitom jehličnan, který nepatří
mezi původní dřeviny historického

jádra města. Navíc hrozilo, že by po
odstranění takřka metrové navážky
zeminy, kterou je nutné provést v části zahrady, došlo k nevratnému
poškození kořenového systému
borovice. V neposlední řadě strom
rostl v původním vstupu do zahrady
a jiný vchod památkáři nepovolili
vybudovat.
Plánuje se náhradní výsadba?
Vzahradě budou vysázeny nové,
zdravé stromy. Protože se původně
jednalo o ovocnou zahradu, bude
tomu odpovídat ivolba stromů. Svého „bratříčka“ tu ovšem bude mít
i školní buk červenolistý, který loni

V muzeu může
být i váš exponát

S

oučástí Muzea berounské
keramiky bude i expozice
užitné keramiky. Mezi exponáty
se přitom může objevit i ten váš,
který je něčím výjimečný nebo
zajímavý. Jde zejména o kuchyňské nádobí či výrobky na zahradu
aj. Pokud máte doma například
zajímavý hrnec, zelňák či jinou
keramickou nádobu, kterou byste rádi do muzea darovali, pošlete nám její snímek na e-mail
uprr@muberoun.cz nebo zanechte fotku označenou Muzeum
keramiky v podatelně úřadu.
Snímky s vaším kontaktem je
možné odevzdávat do konce července. Z nich pak bude vybráno
zboží, které bude vystaveno
v našem novém muzeu. n

postoupil do ﬁnále ankety Strom
roku. Základní škola na Wagnerově
náměstí totiž z částky 15 825 korun
získané v soutěži zakoupí dva stromy.
Kromě platanu, který již byl
vysazen na místě původního v areálu
školy, to bude i buk pro muzejní
zahradu. n

Harmonogram oslav má být hotov do prázdnin
D

esítky námětů na kulturní, společenské či sportovní akce, stejně
tak i návrhy na vydání nových publikací a knih se sešly při přípravě programu oslav 750. výročí první zmínky
o Berounu, které si připomeneme
v roce 2015.
„Harmonogram oslav v roce
2015, který jsme nazvali Rokem
berounského medvěda, dostává jasné
obrysy. Každá ze šesti ustanovených
pracovních skupin předložila tabulku
nejen s popisem chystaných akcí, ale

také s jejich konkrétními termíny a plánovaným rozpočtem. Na některé projekty totiž
bude třeba vyčlenit ﬁnance již
v podzimní změně rozpočtu,“
uvedl místostarosta Ivan Kůs
s tím, že během června předloží
harmonogram členům výboru
pro oslavy a následně i radním.
Jednou ze stěžejních akcí mají být
velkolepé městské slavnosti Berounské hradby, které se po loňské odmlce
do centra města vrátí již letos. V plánu

je i galakoncert na Husově
náměstí či setkání rodáků
a obyvatel dalších českých či
moravských Berounů.
„V rámci oslav nesmíme
zapomenout ani na připomenutí dalších kulatých výročí
jako je 70. výročí konce války,
600. výročí upálení Mistra Jana Husa
nebo 160. výročí berounského Sokola,“ uvedl Kůs. Významnou součástí
příprav je rozšíření a úprava veřejné
zeleně, ale také opravy městských

objektů. „Prošli jsme centrum města,
abychom naplánovali akce, které
povedou ke zkulturnění aopravě jednotlivých objektů, ale třeba i parků
jako jsou například Pakostovy sady,“
uvedla městská architektka Dana Vilhelmová. Historické budovy ve městě
a další památky by současně měly
doplnit tabulky s informacemi o jednotlivých stavbách. Ještě letos vznikne
inové logo, graﬁcký manuál awebové
stránky s přehledem jednotlivých
akcí. n

Žákům se představí policisté, hasiči i potápěči
J

iž potřetí představí berounským
školákům své nasazení a činnost
záchranáři, policisté, strážníci, hasiči i potápěči. Den bezpečí se v pátek
13. června bude konat v rozlehlém
a klidném areálu Kempu Beroun

vulici Na Hrázi, ato od 9.00 do 17.00
hodin. Akci připravuje město Beroun
ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému a Klubem vojenských historických vozidel
2000. Letošní ročník ﬁnančně pod-

pořilo nejen město Beroun v rámci
prevence kriminality, ale také Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
ČR. Na návštěvníky čekají nejen ukázky činnosti a techniky jednotlivých
složek, ale také nejrůznější soutěže.

Akce, kterou bude moderovat
Pavel Šilhavý, vyvrcholí v 19.00
hodin koncertem rockové skupiny
KEKS. Jako předskokani od 17.00
zahrají Broucy na zádech.
n

Program
9.15–9.45 a 14.00–14.30 ukázka sebeobrany (Městská policie
Beroun)
9.45–10.15 a 12.15–12.45 ukázka výcviku a zásahů služebních psů
(Psovodi PČR Rokycany)
10.15–10.45 a 14.45–15.30 ukázka z činnosti potápěčů poříční
oddělení Slapy
11.00–12.00 a 13.00–14.00 ukázka zadržení. Zásahová jednotka
policie Středočeského kraje a vrtulník PČR
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Z usnesení Rady města Beroun 7. 5. 2014
RM nesouhlasí se zařazením tržního místa pro stánek s občerstvením
v areálu Městského školního hřiště Hlinky, o který požádala společnost
MAMARA TRADE s. r. o., sídlo: Vít. Hálka 797, Beroun-Město, Beroun, do
nařízení č. 4/2011, kterým se vydává tržní řád, v platném znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun, aby pro volební období
2014–2018 stanovilo počet členů Zastupitelstva města Beroun na 21
členů.
RM schvaluje zadávací dokumentaci – soutěžní podmínky veřejné zakázky
na služby „Město Beroun – výběr bankovního ústavu“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení. 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 „Nákup
PC sestav a tiskáren“. RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro
posouzení a hodnocení nabídek, která bude plnit funkci komise pro otvírání
obálek.
RM souhlasí s uzavřením „Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva
k nemovitosti“ na pozemky p. č. 525/2 o výměře 44 m2 , ostatní plocha
a p. č. 525/16 o výměře 48 m2, ostatní plocha v k. ú. Beroun, se společností
BRAND Invest s. r. o., V Pražské bráně 71, Beroun, za celkovou kupní cenu
1 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části pozemků p. č.
1458/18 – ostatní plocha, p. č. 1458/19 – ostatní plocha, a p. č. 2292/4 –
ostatní plocha v k. ú. Beroun, za účelem umístění 5 parkovacích míst, za cenu
3 630 Kč/parkovací místo/rok na dobu určitou 10 let s účinností od 1. 4. 2014,
se společností Spektra, spol. s r. o., se sídlem V Hlinkách 1548, Beroun 2.
RM nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na část pozemku p. č. 2435
– ostatní plocha o výměře cca 40 m2 v k. ú. Beroun s panem J. M.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem části budovy č.p.
83, která je součástí pozemku st. 5701 v k. ú. Beroun o výměře 50 m2, za
účelem umístění technologie pro transformační stanici, se společností ČEZ
Distribuce, a.s, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, za cenu
100 Kč/rok, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o nájmu pozemku ze
dne 13. 6. 1996, ve znění pozdějších dodatků, na pronájem pozemku
p. č. 38 v k. ú. Jarov u Berouna s panem A. C. v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu mezi BD Palouček, družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun, městem Beroun, (na straně jedné
jako „pronajimatel“) a paní M. Š., panem A. Š. (na straně druhé jako „nájemce“) na byt v domě čp. 1707, Pod Homolkou, Beroun, za podmínek podle
stanov bytového družstva, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na bezplatnou výpůjčku
pozemku st. 2076/2 o výměře 25 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če
a části pozemku st. 2076/3 o výměře 25 m2, na jehož části se nachází stavba
bez čp/če v k. ú. Beroun s Obchodní akademií, Střední pedagogickou školou
a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, se sídlem U stadionu
486/2, Beroun-Město, na dobu určitou – do doby realizace cyklostezky.
RM souhlasí s uzavřením dodatku číslo 1 k nájemní smlouvě
č. 0345/2013/naj/omi uzavřené dne 19. 8. 2013 mezi městem Beroun
a panem Vratislavem Beranem, se sídlem Luční 614, Hýskov, jehož předmětem bude ukončení doby nájmu k 31. 5. 2014.
RM souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 10/2004/naj/mm na pozemek
p. č. 380/11 – orná půda o výměře 12908 m2 v k. ú. Jarov u Berouna
uzavřené dne 7. 4. 2004 ve znění pozdějších dodatků, s panem J. M.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6./2014 ke Smlouvě o dodávce tepelné
energie č. 10./2008 mezi městem Beroun a společností ITES spol. s r. o.,
se sídlem Jaroslava Šípka č. p. 486, Stochov, pro budovu Klubu důchodců
č. p. 813, ulice U Kasáren, Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 10./2014 ke Smlouvě o dodávce
tepelné energie č. 84./2004 mezi městem Beroun a společností ITES spol.
s r. o., se sídlem Jaroslava Šípka č.p. 486, 273 03 Stochov, pro budovu
Městského úřadu Beroun, v předloženém znění.
RM 1) ruší, z důvodu změny Občanského zákoníku, své usnesení č. 294/2013
bod č. 1 a 2 ze dne 1. 7. 2013. 2) souhlasí a doporučuje Zastupitelstvu
města Beroun souhlasit s uzavřením Smlouvy o výstavbě mezi městem
Beroun, (účastník 1), panem F. B. a paní J. B. (účastník 2), panem P. K.
(účastník 3), panem J. J. a paní J. J. (účastník 4), za účelem vybudování
obytného podkroví a úpravy bytové jednotky v bytovém domě čp. 54 nacházejícím se na na pozemku p. č. 227 o výměře 208 m2 v k. ú. Zdejcina , obec
Beroun, část v předloženém znění.
RM souhlasí se zveřejněním záměru projednávat uzavření smlouvy o pachtu
na pozemek p. č. 380/11 – orná půda o výměře 12 908 m2 v k. ú. Jarov
u Berouna za účelem provozování hospodářské činnosti.
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RM 1) souhlasí s uzavřením „Dodatku č. 2“ k „Plánovací smlouvě“ ze dne
20. 6. 2011 se společností BRAND Invest s. r. o., V Pražské bráně 71,
Beroun. 2) souhlasí s uzavřením „Kupní smlouvy na dopravní a technickou
infrastrukturu“ a to na pozemcích p. č. 547/1, 547/3, p. č. 548/1, p. č.
2200/4, p. č. 547/9, p. č. 459/55, p. č. 459/77 a p. č. 459/113 v lokalitě
„Beroun – ulice Na Cibulce“, se společností BRAND Invest s. r. o., V Pražské
bráně 71, Beroun, za celkovou kupní cenu 1 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné usnesení. 3) souhlasí s uzavřením
„Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitosti“ na pozemky
p. č. 459/77 o výměře 3591 m2 – ostatní komunikace, a p. č. 459/11
o výměře 4 m2 – ostatní komunikace, v lokalitě „Beroun – ulice Na Cibulce“,
se společností BRAND Invest, V Pražské bráně 71, Beroun, za celkovou
kupní cenu 1 000 Kč a doporučuje zastupitelstvu města přijmout obdobné
usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části
pozemku p. č. 2674 o výměře 304 m2 – ostatní plocha, v k. ú. Beroun, za
účelem využití jako sportovní areál, za minimální cenu 30 Kč/m2/rok. Pozemek je oplocen.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Hřiště
Český lev, Na Ostrově 17, Beroun – oprava kabin po povodni“ a jmenuje
hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení nabídek,
která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM vyhlašuje nabídku č. 5 ﬁrmy OKNA LANGER, Roman Langer, se sídlem
Staré Oldřichovice 1, Ústí nad Orlicí, jako vítěznou nabídku veřejné zakázky
malého rozsahu na akci „ZŠ Wágnerovo nám. 458 Beroun – výměna oken
v hlavní budově“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „ZŠ Wágnerovo nám. 458 Beroun – výměna oken v hlavní budově“ s ﬁrmou OKNA
LANGER, Roman Langer, se sídlem Staré Oldřichovice 1, Ústí nad Orlicí,
v předloženém znění.
RM vyhlašuje nabídku č. 5 ﬁrmy Stavby Krajča s. r. o., se sídlem Pozlovice
Podhradská 315, jako vítěznou nabídku veřejné zakázky malého rozsahu
na akci „Víceúčelové hřiště Zdejcina – dodávka a montáž umělého povrchu“
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Víceúčelové hřiště Zdejcina
– dodávka a montáž umělého povrchu“ s ﬁrmou Stavby Krajča s. r. o., se
sídlem Pozlovice, Podhradská 315, v předloženém znění.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2014 ze zasedání komise bytové konané
dne 16. 4. 2014.
RM 1) bere na vědomí předložené žádosti o byt ve vlastnictví města Berouna
včetně stanoviska Komise bytové Rady města Berouna.
RM souhlasí: 1) s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
s paní M. B., s panem V. V. a paní H. V., s panem V. B., s panem M. F., s paní
H. K., s paní H. K., s panem F. J., s paní M. P., s panem V. Z., s panem J. R.,
s paní H. M., s paní L. S., s panem J. N. a paní P. N., s paní J. K., s paní J. F.,
s paní R. V., s panem P. K. a paní P. K., s panem A. P. a paní M. P. na dobu
určitou o 1 rok. 2) s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
s paní H. V. na dobu určitou o 6 měsíců, za podmínky, že nájemkyně do x.
2014 písemně požádá o prodloužení nájemní smlouvy. 3) s uzavřením
dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem R. K. na dobu určitou
o 6 měsíců, za podmínky, že do 30. 4. 2014 budou zaplaceny veškeré dlužné
částky za nájemné. 4) s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy
s paní V. K. na dobu určitou o 6 měsíců. 5) s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s paní L. L. na dobu určitou o 1 rok, za podmínky
že do 31. 5. 2014 písemně požádá o prodloužení nájemní smlouvy. 6) s uzavřením dodatku a prodloužením nájemní smlouvy s panem M. S. na dobu
určitou o 1 rok, za podmínky, že nájemce do 30. 4. 2014 písemně požádá
o prodloužení nájemní smlouvy. 7) s uzavřením dodatku a prodloužením
nájemní smlouvy s paní Š. J. na dobu určitou o 1 rok, za podmínky, že
nájemkyně do 31. 5. 2014 písemně požádá o prodloužení nájemní smlouvy.
RM souhlasí: 1) S uzavřením dohody o ukončení smlouvy o nájmu
č. 0415/2013/NAJ/OMI ze dne 9. 1. 2014 na pronájem části pozemku p.
č. 2306/1 o výměře 36 m2 v k. ú. Beroun s Ing. Zbyňkem Čermákem, se
sídlem Na Cibulce 665, Beroun-Závodí, k 31. 5. 2014. 2) s uzavřením
dohody o ukončení smlouvy o nájmu č. 0135/2013/NAJ/OMI ze dne
11. 3. 2014 na pronájem části pozemku p. č. 2306/1 o výměře 15 m2
v k. ú. Beroun s J. V. k 31. 5. 2014.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4 000 Kč Českému svazu
PTP Okresního klubu Beroun, se sídlem Křižíkova 20/12, Karlín, Praha,
který je určený na celoroční činnost této organizace.
RM nepovoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hostinských
zařízení a hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011
k zajištění veřejného pořádku, Ratkovi Radmanovičovi, se sídlem Česká
57, Beroun-Centrum, pro provozovnu CLUB DEA DANCING v České ul. 57,
Beroun-Centrum, na dny neděle–čtvrtek do 2.00 hod. a pátek a sobota do
4.00 hod. do 19. 07. 2014 pro hostinskou činnost a na dny pátek a sobota
do 03.00 hod. pro hudební produkce.
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RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného
pořádku, Městskému kulturnímu centru Beroun, se sídlem Husovo
nám. 68, Beroun-Centrum, dne 14. 6. 2014 od 22.00 hod. do 23.00 hod.
pro akci POSTŘIŽINY s místem konání na Náměstí Joachima Barranda,
Beroun-Centrum a dne 16. 8. 2014 od 22.00 hod. do 23.00 hod. pro akci
ZÁVODÍ FEST s místem konání na travnaté ploše mezi autobusovým nádražím
a restaurací U Štiky v Berouně-Závodí.
RMbere na vědomí dopis společnosti Dynatel spol. sr. o., č. j. MBE/29903/2014
ze dne 7. 5. 2014. RM pověřuje místostarostu města Patrika Brodana, BBA
a předsedu Finančního výboru ZM Ing. Zdeňka Trejbala, aby návrh na řešení
vzniklé situace předložili k projednání do porady vedení města.

Z usnesení Rady města Beroun 30. 4. 2014
RM po provedeném výběrovém řízení jmenuje ředitelkou Městského kulturního centra paní Mgr. Kateřinu Masopustovou, s účinností od 1. 5. 2014.

Z usnesení Rady města Beroun 23. 4. 2014
RM vydává Nařízení č. 3/2014, kterým se mění nařízení č. 4/2011, kterým
se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 7/2011, č. 6/2012, č. 1/2013
a č. 1/2014, v předloženém znění.
RMdoporučuje zastupitelstvu města souhlasit suzavřením smlouvy sRegionální
radou regionu soudržnosti Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 16 368
211,74 Kč v předloženém znění a schválit vyčlenění peněžní částky ve výši
4 092 052,94 Kč, odpovídající spoluﬁnancování projektu „Bezpečně do školy“.
RM souhlasí s uzavřením „Smluv o výpůjčce“ na volební místnosti pro okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu, konané ve dnech
23. a 24. května 2014, mezi Středočeským krajem, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Darovací smlouvy o poskytnutí ﬁnančního daru
pro účely ekologické výchovy ve školách mezi městem Beroun a společností
Technické služby Beroun, s. r. o., v předloženém znění.
RM nesouhlasí s prodejem a uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. č.
1472/19 o výměře 54 m2 – zahrada v k. ú. Beroun s paní A. B. a doporučuje
Zastupitelstvu města Beroun přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na bezplatnou výpůjčku části
pozemků v k.ú. Beroun – p. č. 209/42, p. č. 607/3, p. č. 606/6, p. č. 606/7,
p. č. 2314/39, p. č. 2216/33, p. č. 1948/1, p. č. 1948/5, p. č. 2290/1, p. č.
1861/8, p. č. 1861/9, p. č. 1861/10 a pozemek v k. ú. Hostim u Berouna
p. č. 530, za účelem umístění mobilních objektů realizovaných v rámci
workshopu „Architektura pro Beroun, Berouňáci pro architekturu“, se sdružením „Nezevli jen tak“, se sídlem Třída Míru 1334, Beroun-Město, na dobu
neurčitou, s výpovědní dobou tři měsíce.
RM: 1) souhlasí s podáním výpovědi společnosti České dráhy a.s., se sídlem
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, z nájemní smlouvy ze dne 2. 5. 2006
ve znění následně uzavřených dodatků č. 1 ze dne 1. 11. 2007 a dodatku
č. 2 ze dne 13. 11. 2008 na pronájem pozemků p. č. 903/1, p. č. 2247/2,
PK 1148/2 a p. č. 2320/20 v k. ú. Beroun, za dodržení podmínek pro podání
výpovědi. 2) souhlasí s podáním výpovědi společnosti LIDL Česká republika
v.o.s., se sídlem Praha 5, Nárožní 1359/11, z nájemní smlouvy ze dne
10. 6. 2010 na pronájem části pozemků p. č. 1261/25, 1261/94, 1261/95,
1261/96, 1261/100, 1261/101 a 1261/104 v k. ú. Beroun, za dodržení
podmínek pro podání výpovědi. 3) souhlasí s uzavřením dohody na ukončení
nájemní smlouvy ze dne 18. 8. 2009 se Středočeským krajem, se sídlem
Praha 5-Smíchov, Zborovská 11, zastoupeným Krajskou správou a údržbou
silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací, na pozemek p. č. 587/1
v k. ú. Srbsko, s platností ke dni podpisu této dohody.
RM souhlasí: 1) s převodem družstevního podílu v bytovém družstvu BD
Palouček, družstvu, se sídlem Palouček 1709, Beroun mezi paní H. V. (jako
„převodce“) a paní A. J. (jako „nabyvatel“) k bytu v domě č. p. 1709,
Palouček, 266 01 Beroun, za podmínek podle stanov bytového družstva,
v předloženém znění. 2) s uzavřením Dohody o skončení nájmu bytu mezi
městem Beroun, BD Palouček, družstvem, (oba společně na straně jedné
jako „pronajimatel“) a paní H. V., T. V. na byt v domě čp. 1709, Palouček,
Beroun, za podmínek podle stanov bytového družstva, v předloženém
znění. 3) s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu mezi BD Palouček, družstvem,
městem Beroun, (na straně jedné jako „pronajimatel“) a panem K. H. (na
straně druhé jako „nájemce“) na byt v domě čp. 1706, Pod Homolkou,
Beroun, za podmínek podle stanov bytového družstva, v předloženém znění.
RM schvaluje účetní závěrku Domova penzionu pro důchodce Beroun,
příspěvkové organizace, za účetní období roku 2013.
RM souhlasí s poskytnutím ﬁnančního příspěvku M. V. ve výši 3 000 Kč
na částečné pokrytí ﬁnančních nákladů spojených s pořádáním Berounského
třístudánkového maratonu.
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RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části
pozemku p. č. 2249/1 v k. ú. Beroun o výměře 60 m2, za účelem umístění
vyhrazených 5 parkovacích míst, za minimální cenu 3 630 Kč/1 parkovací
místo/rok (cena je včetně 21 % DPH).
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na autorský dozor při realizaci
zakázky ve výši 363 Kč/hodina včetně DPH pro akci „Muzeum hrnčířství
Beroun, „Zámečnická čp. 14“, s ﬁrmou SUDOP Project Plzeň a. s., se sídlem
Plachého 35, Plzeň, v předloženém znění.
RM schvaluje účetní závěrku Městské knihovny Beroun, příspěvkové organizace, za účetní období roku 2013.
RM schvaluje účetní závěrku Městského kulturního centra Beroun, příspěvkové organizace, za účetní období roku 2013.
RM schvaluje účetní závěrku Jungmannovy základní školy Beroun, za
účetní období roku 2013.
RM schvaluje účetní závěrku 2. základní školy a mateřské školy, Beroun,
Preislerova 1335, za účetní období roku 2013.
RM schvaluje účetní závěrku Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí
458, za účetní období roku 2013.
RM schvaluje účetní závěrku Základní školy, Beroun – Závodí, Komenského
249, za účetní období roku 2013.
RM schvaluje účetní závěrku mateřské školy Sluníčko Beroun, Vladislava
Vančury 1154, za účetní období roku 2013.
RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Pod Homolkou 1601, Beroun,
za účetní období roku 2013.
RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Beroun, Tovární 44, za účetní
období roku 2013.
RM schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447, za
účetní období roku 2013.
RM schvaluje účetní závěrku mateřské školy, Vrchlického 63, Beroun, za
účetní období roku 2013.
RM 1) souhlasí s poskytnutím záštity starostky města Beroun pro akci
„Berounský drak 2014“. 2) souhlasí s poskytnutím ﬁnančního příspěvku
České asociaci dračích lodí, ve výši 40 000 Kč, na částečné pokrytí ﬁnančních
nákladů spojených s pořádáním závodu dračích lodí „Berounský drak
2014“ z organizace 3118 34 19 Významné sportovní akce.
RM 1) souhlasí s poskytnutím záštity města Beroun pro akci CYKLOMARATON Beroun 2014 (Berounský Bikemaraton). 2) souhlasí s poskytnutím
ﬁnančního příspěvku EVENT media s. r. o., ve výši 15 000 Kč na částečné
pokrytí ﬁnančních nákladů spojených s pořádáním akce CYKLOMARATON
Beroun 2014 (Berounský Bikemaraton).
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku Občanskému sdružení SK VIPRAHLO,
na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním 8. ročníku cykloorientačního závodu VIPrahlý BAJKonur ve výši 5 000 Kč.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku Základní kynologické organizaci
Beroun, ve výši 7 000 Kč na částečné pokrytí nákladů spojených s pořádáním
Berounských neoﬁciálních závodů v agility a ukázkových cvičení.
RM souhlasí s poskytnutím ﬁnančního příspěvku ve výši 5 000 Kč Základní
škole Beroun, Wagnerovo nám., na částečné pokrytí ﬁnančních nákladů
spojených s pořádáním 34. ročníku atletických závodů nejmladšího žactva.
RM nesouhlasí s poskytnutím ﬁnančního příspěvku Občanskému sdružení
Bílý lev Komárov.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 3 000 Kč Sdružení Romano
Dživipen – Romský život, se sídlem Plzeňská 68, Počaply, Králův Dvůr, který
je určený na vystoupení dětí a mládeže konané při příležitosti Mezinárodního
dne Romů, který se uskuteční dne 25. 4. 2014.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s tím, aby byl příspěvek pro Aquapark Beroun, a. s. na rok 2014 poskytnut vkladem do vlastního kapitálového fondu společnosti Aquapark Beroun, a. s.
RM souhlasí s vyhlášením soutěže na vytvoření loga – ROK BEROUNSKÉHO
MEDVĚDA – výročí 750 let od první písemné zmínky o městě Beroun.
RM souhlasí s upraveným návrhem zápisu do kroniky města za rok 2013.
RM bere na vědomí informaci o závěru šetření stížnosti paní A. J. Českou
školní inspekcí a souhlasí s přijatými opatřeními k nápravě.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se
bude konat ve středu dne 23. dubna 2014 od 17.00 hod., ve velké zasedací
místnosti radnice, Husovo nám. 68, Beroun-Centrum

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun 23. 4. 2014
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti
Střední Čechy o poskytnutí dotace ve výši 16 368 211,74 Kč v předloženém
znění a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 4 092 052,94 Kč, odpovídající spoluﬁnancování projektu „Bezpečně do školy“.
ZM vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2014, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 4/2012 o místních poplatcích, v předloženém znění.
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MKC má novou ředitelku
N

ovou ředitelkou Městského kulturního centra Beroun je od
května Kateřina Masopustová. Ve
výběrovém řízení ji vybrala jako nejvhodnějšího kandidáta hodnotící
komise poté, co Tomáš Suchý v dubnu na funkci ředitele této příspěvkové organizace rezignoval.
„Ihned poté, co pan Suchý
rezignaci oznámil, jsme vyhlásili
výběrové řízení na tuto pozici,
neboť je třeba řešit neprodleně jak
budování Muzea berounské kera-

miky, tak dohlížet a koordinovat
převzetí a provoz Společenského
domu Plzeňka,“ uvedla berounská
starostka Šárka Endrlová. Na projekt muzea město získalo evropskou
dotaci přes 5 milionů korun. Také
na kompletní rekonstrukci Plzeňky

město žádá evropskou dotaci. Zda
uspěje, bude zřejmé pravděpodobně na začátku prázdnin. Tomáš
Suchý v MKC zůstává dál v roli programového manažera zodpovědného za dramaturgii a realizace akcí.
Jejich tým doplnil ještě provozní,
který bude mít na starosti dohled
nad všemi budovami spadajícími
pod MKC. Jde přitom nejen o zmiňované muzeum a Plzeňku, ale také
o městské kino, Holandský dům
a galerii. n

Na Plzeňce najdou umělci nové zázemí
N

ová ředitelka MKC Beroun, třiatřicetiletá Kateřina Masopustová žije v Hýskově. Vystudovala
pražskou Univerzitu Karlovu,
obor Management TVS. Následně pracovala
jako projektová
manažerka pro
společnosti Via
Perfecta a Perfect Catering, kde
organizovala a zajišťovala konference, kongresy, módní přehlídky aj.
Jak budete moci v roli ředitelky využít Vaši dosavadní praxi?
Jsem zvyklá pracovat s týmem
lidí, vést ho, být odpovědná za celkové provedení projektu i za jeho
ﬁnancování. Řada věcí je velmi
podobných, takže mám zčeho čerpat
a věřím, že mé zkušenosti mi budou
v nové roli oporou.

Jaké byly Vaše první kroky ve
funkci?
Mé první kroky byly, jsou a ještě
budou v seznámení se s kompletní
agendou MKC, organizační strukturou a procesy, personálním obsazením, provozně ekonomickou
stránkou apod. Stále se zabývám
podrobnou analýzou fungování
MKC. Ale například bych ráda
v dohledné době realizovala redesign našeho informačního centra,
kde v současné době vidím možné
rezervy.
Budete obměňovat či doplňovat pracovní tým?
Nejprve si potřebuji udělat rozbor organizační struktury a personálního obsazení jednotlivých
úseků. V tuto chvíli neplánuji žádné
zásadní personální změny. Jedinou
výjimkou je přijetí nového provozního manažera, jehož náplní je tech-

Soubory rozezpívaly publikum

P

řehlídka pěveckých sborů se
v sobotu 17. 5. i přes nepřízeň
počasí vydařila. Svědčí o tom i dopis
jednoho z účastníků, Vladimíra
Zeleného z Bubovic.
Jsem rád, že jsem měl příležitost slyšet a taky i vidět sborové zpívání lidiček všeho věku, od dětí až
po seniory. Všechny se stejným
zapálením a ve vzájemném souznění, které jim všem očividně děla-

lo radost. A taky publiku, to
když dětské Kopretiny spolu s muži
z Koloritu strhli ke „spolupráci“
posluchače hned zpočátku přehlídky. Líbilo se mi pro mne netradiční
a velmi hezké podání příběhu Balady pro banditu od Tadooby. Všechny
sbory zařadily mezi skladby pro
„náročné“ posluchače také úpravy
lidových a „populárních“ písní.
Minulý týden jsem měl možnost
poslechnout si pěvecké
sbory na Mezinárodním
festivalu pěveckých sborů Baška ve FrýdkuMístku. Podle mého je
úroveň berounské přehlídky srovnatelná. A já
z toho mám radost. Oceňujidobrou organizační
práci pořadatelů a dobré zvukové podmínky
v sále. n

nická správa všech budov MKC,
technická podpora našich kulturních aktivit a dále dohled nad rekonstrukcí a zprovozněním muzea
a Plzeňky.
Jak byste ohodnotila stávající
kulturní nabídku v Berouně?
Myslím, že je velice pestrá a že
se zde koná spoustu zajímavých akcí.
Určitě si má člověk z čeho vybírat.
Jediné, co mi tu ale přeci jen chybí,
je divadlo.
Jaké máte plány s provozem
muzea a Plzeňky?
Předně je nutné dokončit úpravy

BEKULE – PROGRAM
PRÁZDNINOVÝCH AKCÍ
6. 7. 16.00 Berouňačka
13. 7. 16.00 Jitka Vrbová a Akáty
20. 7. 16.00 Bluesberry
26. 7. 16.00 Bluegrass rande
u Barranda
3. 8. 16.00 Věra Nerušilová
10. 8. 16.00 Jiří Štědroň
16. 8. 13.00 – 23.55 ZÁVODÍ,
folk – acoustic – world
music festival. Bongo
Bombarďák (program
pro děti), Iva Pazderková
a Ukulala, Beata Bocek,
Ty syčáci, Kieslowski,
Voila, Michal Prokop trio,
Bezobratři, Rudovous.
24. 8. 16.00 Šrum Šrum
31. 8. 16.00 Lucie Zemanová &
Soul sisters
* Koncerty se konají na náměstí
J. Barranda
objektů tak, abychom je mohli otevřít
pro veřejnost. Následně je nutné stanovit harmonogram kulturních aktivit. Cílem rekonstrukce Plzeňky je
především vytvoření stálých reprezentativních prostor arozšíření možností kulturního vyžití občanů
Berouna. Současně budou tyto
objekty tvořit zázemí pro místní
umělce a prostor pro jejich prezentace veřejnosti. n

Šímová se stala Mistryní
tradiční rukodělné výroby

M

istrem tradiční rukodělné výroby ve Středočeském kraji se
letos stala lektorka a autorka knihy
otechnice pečení vizovického pečiva
Miluše Šímová z Berouna. Na titul ji
nominovalo berounské Muzeum Českého krasu. Titul je určen těm, kdo
se snaží udržet znalosti adovednosti
tradičních rukodělných technologií,
účinně a kvaliﬁkovaně je prezentují
a předávají dalším generacím.
Miluše Šímová se výrobou Vizovického pečiva zabývá již skoro 30
let. Nejprve začínala vyráběním dár-

ků pro kamarády, později začala tvorbu s těstem vyučovat ve své práci
s dětmi – pracovala jako vychovatelka, později jako učitelka pracovní
výchovy ve speciální škole. Od roku
1996 je členkou Klubu lidové tvorby
a od té doby se zúčastňuje každý rok
několika výstav v muzeích. Přesně
dodržuje technologii itvarosloví vizovického pečiva. Ve středních Čechách
je navíc jediným výrobcem Vizovického pečiva, který takto pečlivě dbá
na dodržení technologie apůvodních
tvarů obřadního pečiva. n

Foto: Vladimír Kasl
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Kulturní přehled ČERVEN
Berounské Hradby nabídnou divadlo i muziku

K

romě Husova náměstí, bude
v sobotu 21. června živo rovněž
v divadelním šapitó u kruháku, kde
od 12 do 19 hodin budou hrát pohádková představení soubory Hafan Studio, Divadlo Na cestě, Dřevěné
divadlo nebo Divadlo Krab. Mezi
představeními bude k dispozici malá
hudební scéna pro drobná hudební
vystoupení aklavírní vystoupení (při

zájmu o vystoupení je nutné se na
místě zaregistrovat uvedoucího scény). Tatínky a maminky pak obslouží
kavárna Šťastná koza a Etno jídelna.
Do třetice na Náměstí Joachima
Barranda se bude v sobotu slavit Svátek hudby. Otevřené pódium bude
patřit místním kapelám, představí
se ale i rakovničtí Z davu nebo třebíčská kapela Fru Fru (Kapely, které

mají zájem doplnit v tuto chvíli již
dost nabitý program, se mohou stále
ještě hlásit na čísle 732 156 122)
Husovo náměstí bude kvůli oslavám v sobotu pro dopravu uzavřeno.
Řidiči budou moci projíždět z ulice
Na Klášteře spodní částí kolem radnice do ulice Česká. Malé dopravní
omezení bude také na kruhovém
objezdu v Havlíčkově ulici. n

20. 6. Havlíčkova ulice
u kruhového objezdu
Francouzská kavárna
18.00 Annešanté/cirkusový
program
21. 6. Husovo náměstí
Pivní slavnosti
9.00 Berouňačka
11.00 Švejk band
15.00 Ponožky pana
Semtamťuka
17.00 My3.avy
19.00 Lucie revival

21.00 Simeon Soul Charger (USA, na snímku)
21. 6. Náměstí J. Barranda
Svátek hudby
12.00 Open stage – The One
Hand Show, Union
Fan, Black Stars a další
18.00 Z davu
20.00 Fru fru

21. 6. Havlíčkova ulice u kruhového
objezdu Divadelní šapitó
12.00 Hafan Studio
13.00 Divadlo Na cestě
14.30 Divadlo Krab
16.00 Dřevěné divadlo
17.30 Hafan Studio
V mezičase, před a po – živý
klavír a další muzika

BeKuLe 2014
Daleká cesta Kanišky a Arašída
6.

PÁ

Náměstí J. Barranda

Mirek Kemel s kapelou + V. Javorský
PÁ

13.

17.30
19.30

Náměstí J. Barranda

Karikaturista známý z českého deníku přizval do své kapely
jako hráče na saxofon herce činnohry Národního divadla.
Divadlo Teartr Rajdo představí pohádku s loutkami i živými
herci, to vše zasazeno ve variabilní dřevěné scéně.

Náměstí J. Barranda

Profesionálové i poberounští ochotníci ve známém divadelním představení podle Bohumila Hrabala. Předprodej v MIC.

Náměstí J. Barranda

Perníková chaloupka
PÁ

17.30

14. Postřižiny
SO

20.30

Divadlo Minotaurus. Pořádáno v rámci BeKuLe.

Hudba
3.

Jungmanka hledá Slavíčka

4.

Hlahol

6.

Marta Tauberová a J. Jonáš – evergreeny

ÚT
ST
PÁ

16.00
19.00
20.00

7.

8.

21.00

Sál České pojišťovny

Koncert zahájí pěvecký sbor Bonbon. Akce se koná v rámci Roku české hudby.
Předprodej v MIC Beroun. Více na str. 15.

DEA Dancing Club

16.00

Cyklus kolového tance s prvky integrity, samohláskový zpěv, k tomu bude živě
hrát na bubny, zvonky, gongy a další J. Čambal. www.yogaway.cz

DEA Dancing Club

Retro večer – Dj Stenny hity 70. a 90. let a současné melodické hity. Další Retro
večer se koná 14. 6. s hity 80. a 90. let.

Kostel sv. Jana Křtitele

13.

Marta Tauberová a J. Jonáš – evergreeny

21.

Modrej Beroun 2014

25.

České árie a písně

27.–29.

Porta – České národní ﬁnále

PÁ

20.00

SO
ST

DEA Dancing Club
Restaurace U Štiky

19.00

PÁ–NE

Sál České pojišťovny
Lesní divadlo Řevnice

vždy Hudební večer v Carinu
sobota SO 18.00
Pizzerie & Restaurace Carino
PÁ, SO

Taneční večery u Štiky
PÁ, SO 20.00

www.mesto-beroun.cz

Od 20.00 do 22.00 hudba 30.–40. let 20. století (klávesy, zpěv); od 22.00
Retro večer s Tomášem Maškem hity 70. a 90. let 20. století.

Studio YOGAWAY

Jaroslav Svěcený a Markéta Mátlová
NE

iž 3. ročník hudebního nejen
bluegrassového setkání budou
mít možnost zhlédnout návštěvníci letní terasy penzionu a restaurantu U Štiky v Berouně –
Závodí. Festival Modrej Beroun
během pátku 20. 6. a soboty
21. 6. představí 15 hudebních
skupin. V pátek akce vypukne
v 19 hodin, v sobotu již ve 14
hodin. Těšit se můžete na několik
soutěží, premiéru znělky festivalu a moderátory Pepu Vodu
a Milana Schmidta. O přízeň
posluchačů nejrůznějších žánrů
se budou ucházet kapely 4 Pete’s
Sake, Blue Gate, COP, Grassroad,
Hana Lounová a Ideﬁx Band,
Johnny Cash Trio, KO Týnec,
Modrolit, Po sezoně, Sem Tam,
Spolektiv, Tři v trávě, Twisted
Timber, Womacklee a Wytratějs
Potichous. S nezapomenutelným
zážitkem si diváci odnesou také
„vstupenku jakou svět neviděl“
s informacemi, které jinde nezjistí. Již nyní si můžete rezervovat vstupenky na www.modrejberoun.cz. Toto významné oživení berounské kulturní scény
bylo možné uskutečnit díky
nemalé podpoře města Berouna,
společnosti ČEPS a mnoha
berounských podnikatelů a živnostníků. Na festival srdečně zve
občanské sdružení Modrej
Beroun o. s. n

Pátý ročník soutěže Jungmanka hledá Slavíčka – pěvecká mimoškolní akce
pro děti, kterou pořádá Jungmannova základní škola Beroun.

Retro večer
SO

J

Sál České pojišťovny

Tanec s bubny Jana Čambala
SO

Na festivalu zahraje
patnáct kapel

Restaurace U Štiky

Kostel sv. Jana Křtitele ve Sv. Janě pod Skalou. Vstupné 200 a 250 Kč.
Rezervace vstupenek – e-mail: sjs@svatyjan.cz.
Od 20.00 do 22.00 hudba 30.–40. let 20. století (klávesy, zpěv); od 22.00
DJ Karel Huml Čadil – Retro večer s hity 80. a 90. let.
Třetí ročník setkání muzikantů a kapel country a bluegrassu. Koná se na letním
parketu U Štiky a pokračuje i v neděli 22. 6. Viz výše.
České árie a písně v podání studentů Pražské konzervatoře. Vstupenky zdarma
budou k vyzvednutí v Městském informačním centru. Více na str. 15.
Předprodej v MIC Beroun. Denní vstupenka 299 Kč, permanentka 599 Kč.
Vybrané speciality restaurace a zábava. Večer v doprovodu klavíru a známých
melodií. Rezervace na čísle 728 500 000. www.carino.cz
Mejdan – živá hudba 6. a 27. 6; Duo Melody 13. 6.; DJ Pupík 14. 6.; DJ Jarda
Petarda 28. 6.
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Městské kino Beroun

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

1.

začátek

NE

2.

PO

3.

ÚT

4.

5.

6.

7.

ST

ČT

PÁ

SO

8.

NE

9.

PO

čas

popis

pozn.

15.30

Zloba – Královna černé magie / 3D

název

USA

97

Pohádka o Šípkové Růžence trochu jinak.

☺

18.30

X-Men: Budoucí minulost

USA

120

Zmutovaným hrdinům hrozí deﬁnitivní zánik.

T 12

17.30

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

SWE

114

Filmová adaptace stejnojmenného románu.

T

20.00

Jedna za všechny

USA

109

Zamilovaná komedie s Cameron Diaz v hlavní roli.

T 15

17.30

Jedna za všechny

USA

109

Zamilovaná komedie s Cameron Diaz v hlavní roli.

T 15

20.00

Doupě

FR

100

Akční krimi příběh.

T

Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců

FR

80

Francouzská animovaná komedie ze světa drobného hmyzu.

K

Jedna za všechny

USA

109

Zamilovaná komedie s Cameron Diaz v hlavní roli.

T 15

20.00

Sousedi

USA

96

Bláznivá komedie o mladém páru a příšerných sousedech.

T 15

15.30

Jedna za všechny

USA

109

Zamilovaná komedie s Cameron Diaz v hlavní roli.

T 15

17.30

Zakázané uvolnění

ČR

77

Nová brilantní komedie J. Hřebejka o třech dívkách v jedné hospodě.

20.00

Zakázané uvolnění

ČR

77

Nová brilantní komedie J. Hřebejka o třech dívkách v jedné hospodě.

17.30

Hvězdy nám nepřály

USA

125

Filmová adaptace celosvětového bestselleru Johna Greena.

20.00

Zakázané uvolnění

ČR

77

Nová brilantní komedie J. Hřebejka o třech dívkách v jedné hospodě.

15.30

Zloba – Královna černé magie

USA

97

Pohádka o Šípkové Růžence trochu jinak.

17.30

Zakázané uvolnění

ČR

77

Nová brilantní komedie J. Hřebejka o třech dívkách v jedné hospodě.

20.00

Na hraně zítřka / 3D

USA

114

Akční sci-ﬁ z blízké budoucnosti a mimozemských vetřelcích.

T 12

15.30

Zloba – Královna černé magie / 3D

USA

97

Pohádka o Šípkové Růžence trochu jinak.

☺

18.30

Zakázané uvolnění

ČR

77

Nová brilantní komedie J. Hřebejka o třech dívkách v jedné hospodě.

FR

80

Francouzská animovaná komedie ze světa drobného hmyzu.

K 12

17.30

Na hraně zítřka / 3D

USA

114

Akční sci-ﬁ z blízké budoucnosti a mimozemských vetřelcích.

T 12

20.00

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

SWE

114

Filmová adaptace stejnojmenného románu.

T

17.30

Sousedi

USA

112

Bláznivá komedie o mladém páru a příšerných sousedech.

T 15

20.00

Olga

ČR

87

Nový celovečerní dokumentární ﬁlm režiséra M. Janka.

Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců

FR

80

Francouzská animovaná komedie ze světa drobného hmyzu.

K

18.30

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

SWE

114

Filmová adaptace stejnojmenného románu.

T

20.00

Sousedi

USA

96

Bláznivá komedie o mladém páru a příšerných sousedech.

T 15

15.30

Bony a klid II.

ČR

100

Pokračování dobrodružného thrilleru režiséra Víta Olmera.

15

18.30

Hvězdy nám nepřály

USA

125

Filmová adaptace celosvětového bestselleru Johna Greena.

T

17.30

Všechny cesty vedou do hrobu

USA

116

Komedie o lásce a kovbojích.

T

20.00

Na hraně zítřka / 3D

USA

114

Akční sci-ﬁ z blízké budoucnosti a mimozemských vetřelcích.

T 12

17.30

Všechny cesty vedou do hrobu

USA

116

Komedie o lásce a kovbojích.

T

20.00

Na hraně zítřka

USA

114

Akční sci-ﬁ z blízké budoucnosti a mimozemských vetřelcích.

T 12

15.30

Dobrodružství pana Peabodyho a Shermana

USA

92

Rodinná animovaná dobrodružství geniálního psa.

☺

18.30

Všechny cesty vedou do hrobu

USA

116

Komedie o lásce a kovbojích.

T

Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců

FR

80

Francouzská animovaná komedie ze světa drobného hmyzu.

K

18.30

Zakázané uvolnění

ČR

77

Nová brilantní komedie J. Hřebejka o třech dívkách v jedné hospodě.

17.30

Zakázané uvolnění

ČR

77

Nová brilantní komedie J. Hřebejka o třech dívkách v jedné hospodě.

20.00

Grace, kněžna Monacká

FR

103

Filmová biograﬁe o životě Grace Kelly.

18.30

Zakázané uvolnění

ČR

77

Nová brilantní komedie J. Hřebejka o třech dívkách v jedné hospodě.

15.30

Olga

ČR

87

Nový celovečerní dokumentární ﬁlm režiséra M. Janka.

18.30

Všiváci

ČR

98

Příběh bratrů, kteří se rozešli a teď hledají k sobě cestu.

17.30

Jak vycvičit draka 2 / 3D

USA

105

Animovaná dobrodružná komedie o dračích závodech.

20.00

Všiváci

ČR

98

Příběh bratrů, kteří se rozešli a teď hledají k sobě cestu.

15.30

Jak vycvičit draka 2 / 3D

USA

105

Animovaná dobrodružná komedie o dračích závodech.

17.30

Všiváci

ČR

98

Příběh bratrů, kteří se rozešli a teď hledají k sobě cestu.

20.00

Ranhojič

DE

150

Filmová adaptace stejnojmenného románu Noaha Gordona.

15.30

Jak vycvičit draka 2 / 3D

USA

105

Animovaná dobrodružná komedie o dračích závodech.

18.30

Všiváci

ČR

98

Příběh bratrů, kteří se rozešli a teď hledají k sobě cestu.

15.30

Všechny cesty vedou do hrobu

USA

116

Komedie o lásce a kovbojích.

Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců

10.

11.

12.
13.

ÚT

ST

ČT
PÁ

14.

SO

15.

NE

16.

PO

17.

ÚT

18.

ST

19.

ČT

20.

PÁ

21.

SO

☺

18.30

T

☺

☺

☺

T

☺
☺
T

☺

22.

NE

26.

ČT

28.

SO

Jak vycvičit draka 2 / 3D

USA

105

Animovaná dobrodružná komedie o dračích závodech.

☺

29.

NE

Jak vycvičit draka 2 / 3D

USA

105

Animovaná dobrodružná komedie o dračích závodech.

☺

T

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

www.mesto-beroun.cz
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Ostatní akce
2.–6.

Talentové a přijímací zkoušky

4.–8.

Stranou – evropští básníci naživo

ZUŠ V. Talicha
ST–NE

Beroun

Berounská muzejní noc
13.

PÁ

18.00

Muzeum Českého krasu

Den bezpečí
PÁ

9.00–17.00 Kemp Beroun

Ficht Cup Tetín ML 2014
14.

SO

13.30

Tetín

Myslivecký den
SO

Svatý Jan pod Skalou

15. Berounský Cyklísek
NE

Kemp Beroun

20.–21. Berounské hradby
SO

18.00

Husovo a Barrandovo náměstí

Svatojánská poutní slavnost
SO

9.00

Svatý Jan pod Skalou

Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
21.

SO

13.00

Dům dětí a mládeže, Beroun

Berounská 10
SO

Beroun

Skate and Rock show
SO

Skate park Beroun

22. Slavnostní poutní mše
NE

9.30

Svatý Jan pod Skalou

27.– 29. Workshop – zevlítka
PÁ

28.

Barrandovo náměstí

Soboty na dětském
SO

8.30

Městská knihovna Beroun

V týdnu od 2. 6. do 6. 6. 2014 se konají v ZUŠ talentové a přijímací zkoušky.
Všechny informace na www.zusberoun.cz.
Více o programu a jeho hostech na stránkách www.festivalstranou.cz a na straně
15.
Téma muzejní noci navazuje na aktuální výstavy muzea Tak nám zabili Ferdinanda
a Ženy ve válce.
Již potřetí představí berounským školákům své nasazení a činnost záchranáři,
policisté, strážníci, hasiči i potápěči. Ukázky a soutěže. Více na str. 5.
3. závod Fichtl cupu Tetín ML 2014 se jede 14. 6. 2014 v Modrém lomu v Tetíně.
Start závodu je ve 12.30 hodin.
Setkání přátel myslivosti – celodenní program (ukázky lovu, vábení zvěře, sokolnictví,
lovecké obrazy, Notičky, Svatohubertská mše). www.mssvjan.cz
Dětský cyklistický závod. Bohatý program a soutěže určené pro rodiče s dětmi. Více
o závodě naleznete na: www.facebook.com/berounskycyklisek. Více na straně 19.
Na třech scénách v centru města se budou 20. a 21. června konat městské slavnosti
Berounské hradby. Součástí budou i pivní slavnosti a Svátek hudby. Více na str 1 a 9.
Turnaj v Malé kopané, 14 h. dechovka + odpolední program pro veřejnost, 19 h.
Countryvečer s táborákem (hraje skupina BONASAX) občerstvení zajištěno.
Téma: květináč zdobený technikou – décopatch. Nutné objednání na tel.:
774 950 671 do 19. 6. 2014. Od 13.00 do 17.00 v budově DDM Beroun v Hlinkách.
Závod horských kol Berounská 10 XC a zároveň běžecký závod na stejné trati.
Trasa a informace na www.berounskadesitka.cz a na straně 19.
Největší skateboardové závody s mezinárodními profesionálními jezdci. Od 19.30 přebírají
hlavní úlohu kapely a muzikanti. Info na www.grandprixberoun.cz. Více na str. 19.
Slavnostní poutní mše v kostele, v 15 hodin začíná koncert smíšeného sboru Harmonie (Jihlava).
Třídenní workshop s doprovodným kulturním programem. Divadlo DNO vysvětlí Svět podle
Fagi, za místní hudební scénu vystoupí King Sound Steppaz a další. Více na str. 20.
Zavítat na oddělení pro děti můžete v sobotu 28. června 2014 od 8.30 do 11.00
hodin.

Přednášky a besedy
Dagmar Šimková – Byly jsme tam taky
4.

ST

18.00

Městská knihovna Beroun

Čína – jiná planeta …
ST

19.00

Kavárna Jiná káva

Naši motýli
17.

ÚT

17.00

Muzeum Českého krasu

Účinná relaxace
ÚT

18.00

Klub zdraví a dobré pohody

Spisovatelka Monika Le Fay představí knihu vzpomínek D. Šimkové. V rámci
festivalu Stranou – evropští básníci naživo.
Přednáška Michala Kováříka, který je autorem úspěšné přednášky o Číně z roku
2011.
Přednáší Mgr. Petr Heřman.
Účinná relaxace (zaměřeno na efektivní využití času dovolených a volna). Vede
MUDr. Jana Krynská. Vstup volný.

Výstavy
1.

Pohlednice Jiřího Pavlise
NE

Městská knihovna Beroun

Výstava fotograﬁí Jiřího Pavlise bude k vidění po celý měsíc červen na oddělení
pro dospělé.

Holandský dům

Výtvarné práce dětí, které byly zaslány MŠ do výtvarné soutěže. Otevřeno:
4. 6. (14–16), všední dny 10–12 / 13–17, sobota 10–12 hodin.

Městská knihovna Beroun

Výstava slovinské výtvarnice Kataríny Vladimirov Young. Hudební doprovod.
Akce se koná v rámci festivalu Stranou – evropští básníci naživo. Do 30. 6.

Muzeum Českého krasu

Na výstavě bude k vidění více než 5 000 kusů motýlů, které za svůj poměrně
krátký život shromáždil entomolog Josef Háša (1920–1974). Potrvá do 31. 8.

Dívej se a tvoř
st

4.

14.00

Kresby
ST

17.00

Naši motýli
ST

17.00

13.

Ženy a děti ve válce

16.

Moje nové lásky

25.

Jaroslav Fritsch

PÁ
PO
ST

17.00
17.45
17.00

Muzeum Českého krasu
Holandský dům
Městská galerie Beroun

Výstava prezentuje roli žen a dětí za první světové války s důrazem na každodenní
střety s válečnou realitou. Potrvá do 27. 7. 2014
Fotokoláže a graﬁky Jany Vinterové, obrazy Evy Vinterové. Otevřeno Po–So
11–17 hodin. Vernisáž se koná 16. června v 17.45 hodin.
Výstava obrazů Jaroslava Fritsche. Potrvá do 25. 7. 2014. Více na str. 20.

Pokračující výstavy: Zemí Čingischána (Beroun Golf Club do 1. 6.), V kostce ( Výstavní síň J. Jeníčka do 8. 6.), Stopy medvěda (MČK do 30. 9.), Tak nám
zabili Ferdinanda (MČK do 28. 10.)

www.mesto-beroun.cz
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Krátce
n Beneﬁční koncert na opravu
a znovuosazení kříže na počapelském kostele chystá na
13. června spolek Přátelé kostela v Počaplech. Od 19 hodin
v počápelském kostele vystoupí
padesátičlenný Hornický pěvecký sbor Kladno. Vstupné na koncert je dobrovolné a výtěžek
bude použit právě na plánovanou rekonstrukci a osazení kříže, který již půldruhého roku na
kostele chybí. Na konec léta připravuje spolek výstavu o historii
kostela. Členové spolku proto
uvítají jakékoliv materiály o kostele či obci, e-mail: kostel.pocaply@seznam.cz.

Na nominace osobností zbývá měsíc
P

oslední měsíc mohou občané
nominovat své favority na letošní Cenu města Berouna. Podmínkou
je, aby osoba nebo případně její
skutky měly přímý vztah k městu
Beroun. Návrh musí obsahovat
dostatečné a podrobné zdůvodnění
zásluh navrhované osobnosti nebo
kolektivu.
Návrhy na udělení Ceny města
Berouna mohou podávat nejen jednotlivci, ale také orgány města či
členové zastupitelstva, stejně jako

politické strany, občanská sdružení
a hnutí či společenské organizace,
které ve městě působí minimálně
tři roky. Nominace je možné adresovat na oddělení kultury a vnějších
vztahů na e-mail: kultura1@muberoun.cz nebo stačí vyplnit formulář
na webu města, v záložce
Kultura/Cena města Berouna.
O udělení ceny pak rozhoduje
zastupitelstvo města hlasováním
na návrh rady. Ceny budou následně předány na slavnostním večeru,

Vestibul radnice
čeká oprava

Malí umělci zaplnili galerii

který se u příležitosti výroční vzniku
ČSR uskuteční v říjnu.
Cena města Berouna se uděluje
jako morální ocenění autorům
významných děl z oblastí společenského, kulturního a vědeckého života a osobnostem, které v uvedených
oblastech dlouhodobě úspěšně
působí, nebo vykonaly mimořádné
skutky. Vůbec prvními laureáty se
loni stali Vladimír Izbický, organizátor vyhlášených Hrnčířských trhů,
a smíšený pěvecký sbor Slavoš. n

Z
n Již 42. Národní sraz Asociace
caravan clubů AČR se v Kempu
Beroun konal od 7. do 11. 5.
Akce, kterou pořádá Kemp
Klub Praha v AČR, je největším
každoročním setkáním karavanistů pořádaným v Česku.
Zúčastnily se jej na dvě stovky
českých i zahraničních posádek. Pro účastníky byl připraven bohatý program, který
zahrnoval výlety v okolí Berouna, vyjížďky na kole, hudební
vystoupení. Účastníci byli nadšeni strategickou polohou
kempu – blízkostí centra města
i velkým množstvím zajímavostí v okolí.
n Tři desítky studentů Univerzity Karlovy Katedry sociální
geograﬁe a regionálního rozvoje se v květnu sešly s vedoucí
berounského odboru územního plánování a regionálního
rozvoje Danou Vilhelmovou.
Zajímali se o témata související
s územním plánováním, regionálním rozvojem aj. Paní architektka podrobně vysvětlila
problematiku krajských a městských územních plánů na konkrétních případech, které se
Berouna bezprostředně týkají
(např. vedení vysokorychlostní
trati) Velmi citlivým se také ukázalo téma povodní, následovala
živá takřka dvouhodinová diskuse. Setkání se na berounské
radnici konalo již poosmé.
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Programu regenerace památkové zóny získal Beroun 200
tisíc korun na opravu vstupních
dveří a omítek ve vestibulu radnice
na Husově náměstí. Omítky částečně narušila spodní voda při loňské
povodni, stav obloukových dveří
včetně zavíracího mechanismu je
podle městské architekty Dany Vilhelmové rovněž neuspokojivý. Dle
závazných pravidel programu je na
opravy v městském rozpočtu schválena suma ve stejné výši jako dotace. Celkově tedy do oprav hlavního
vstupu radnice půjde kolem 400
tisíc korun. n

Koupaliště se
otevře v červnu

V

enkovní koupaliště na Velkém sídlišti se připravuje
na sezonu. V areálu, který se
veřejnosti otevře poprvé
1. června, finišují úpravy zeleně, pokládá se nový dlážděný
povrch, a to zejména v okolí
dětského bazénu. Probíhá také
oprava střechy nad šatnami
a dalších poškozených věcí.
Bude-li přát počasí, otevře se
koupaliště již od 1. června. Otevřeno pak bude denně od 10
do 19 hodin až do konce letních
prázdnin. Stejně jako v minulých letech zde budou mít
návštěvníci k dispozici občerstvení a šatní skříňku za 15 Kč
(vratná záloha 50 Kč).Vstupné
je pro dospělé 60 Kč/den, po
16. hodině 45 Kč. Děti do 5 let
zaplatí 5 Kč, od 6 do 9 let 25 Kč
a od 10 do 15 let 45 Kč. V TS
Beroun má bazén na starosti
Jaromír Zbuzek. E-mail: jaromir.zbuzek@tsberoun.cz. n

Až do 20. června si můžete
v Městské galerii Beroun prohlédnout výtvory dětí z místních základních a uměleckých škol. Na již
tradiční a oblíbenou výstavu nazvanou Talent doputovalo přes 300
obrázků, soubor nádherných
maňásků, keramika aj. Porota
z nich vybrala ty nejzdařilejší výtvory a jejich autory ocenila diplomem
a dárkovými předměty.
Diplomy a čestná uznání
za keramiku
Keramický kroužek 2. ZŠ a MŠ
Beroun (sovičky)

Keramický kroužek 2. ZŠ a MŠ
Beroun
ZŠ Komenského nám.
Marie Gregůrková, ZUŠ V. Talicha
Tereza Konvalinková, ZUŠ V. Talicha
Jitka Konvalinková, ZUŠ V. Talicha
Keramický kroužek 2. ZŠ aMŠ Beroun
Nikola Tomaštíková, JZŠ
Diplomy a čestná uznání
za obrázky
Aneta Tröglerová, Ema Reitermannová, Matěj Vaculík, Eliška Bozemanová, Daniela Palčiková, Linda
Mikulová, Anna Holá, Zuzana
Papertová n

Dílny pro tvořivé
5.

Šitý šperk – peyote – náušnic

6.

4. šperky z drátů a korálků

7.

Vosková batika na tašku

9.

Rychlá kabela a letní taška a patchwork

11.

ČT
PÁ
SO
PO

15.30
15.30
9.00
15.30

U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní
U Bílé paní

Dětská dílna – můj krasohled
ST

16.00

U Bílé paní

12

Na pódiu se během dvoudenního festivalu představilo přes deset souborů.
Diváky zaujal i Krkonošský horal z Vrchlabí.

Paní Stanislava Dürnfelderová si odnesla hlavní cenu v soutěži O nejlepší
koláč za lahodné a nazdobené doudlebské hnětýnky.

Ke Dni matek dostaly členky Klubu důchodců Beroun od starostky města
originální srdíčka z vizovického těsta, jež vytvořila Miluše Šímová.

Křest knihy Talich a Ti druzí autora Rudolfa Kadeřábka se konal za účasti
středočeského radního pro kulturu Zdeňka Štefka, berounského místostarosty
Ivana Kůse a nakladatele Kameela Macharta (zleva).

Vítězem vědomostního klání a exkurze na Křivoklátsko, kterého se zúčastnili
berounští školáci u příležitosti Dne Země, se stali žáci Jungmannovy
základní školy.

Pietního aktu k 69. výročí ukončení druhé světové války se 7. května
zúčastnili starostka Šárka Endrlová, předseda berounské organizace
Českého svazu bojovníků za svobodu Karel Tancl, místostarosta Ivan Kůs
a zastupitel Pavel Schenk (zleva).

Ceny absolutním vítězům letošního Vodáckého maratonu na Berounce,
který pořádá TJ Lokomotiva Beroun, opět předala berounská starostka
Šárka Endrlová.

www.mesto-beroun.cz
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Foto: Z. Zůna, A. Šustrová, A. Vinšová

Součástí Koláče festu byly i soutěže v pojídání koláčů.

Muzeum vystaví na 5000 motýlů
V

Kino seniorům
promítne komedii
i dokument

O

blíbené ﬁlmové projekce pro
seniory jsou na programu
městského kina i v červnu. Za snížené vstupné mohou diváci vidět
vždy ve čtvrtek od 15.30 hned čtyři
snímky. Hned 5. 6. je to zamilovaná
komedie s Cameron Diaz v hlavní
roli Jedna za všechny. Ve čtvrtek
12. 6. je to pokračování úspěšného
ﬁlmu režiséra Víta Olmera Bony
a klid 2. Nový celovečerní dokumentární ﬁlm režiséra Miroslava Janka
o statečné a mimořádné osobnosti
Olze Havlové bude k vidění 19. 6.
Poslední červnový čtvrtek 26. 6. je
na programu komedie o lásce a kovbojích Všechny cesty vedou do hrobu. n

ýstava Naši
motýli, kterou na červen
chystá Muzeum Českého krasu, představí
více než 5 000 kusů
motýlů, které za svůj poměrně krátký život shromáždil
entomolog Josef Háša (1920–
1974). Uvedený soubor obsahuje
743 druhů motýlů, reprezentujících necelou čtvrtinu všech druhů
zjištěných na území ČR. Motýli
pocházejí především z Roztok
u Prahy a jejich blízkého okolí, kde
Josef Háša působil, a z oblasti

Vernisáž 4. 6. v 17.00
Výstava potrvá do 31. 8.
pošumavského Zichova (Chudenická vrchovina), kam rád jezdíval
na dovolenou.
Velmi zajímavou částí výstavy
je neobvyklá sbírka vývojových stadií 25 druhů motýlů. Jak je všeobecně známo, motýli procházejí
složitým vývojovým cyklem se čtyřmi stadii. Jedná se o tzv. dokonalou proměnu, což je jeden
z největších zázraků přírody.
Sbírku zapůjčilo Oblastní
muzeum Praha-východ v Brandýse

nad Labem, kam ji po smrti svého
manžela předala paní Josefa Hášová.
Další neméně zajímavou částí
výstavy je 90 barevných fotografií
MVDr. Lukáše Seicherta, který se
již od svého mládí zabývá fotografickou dokumentací přírody, zejména právě motýlů.
Fotografie zachycují šedesát
druhů motýlů v jejich přirozeném
prostředí a dovolují spatřit detaily, jež nejsou jinak při běžném
pozorování pouhým okem patrné.
n

Pro muzeum získala pozůstalost Talicha

V

ýznamné životní jubileum si
v květnu připomněla dlouholetá ředitelka berounského
Muzea Českého krasu Jana Čapková, která se výrazně zapsala do
kulturních dějin Berounska.
V čele někdejšího okresního
muzea stála
téměř 40 let.
Byla spoluautorkou řady
regionálních
publikací a její

JU B IL EU M
autorský příspěvek obsahuje
i sedmidílná encyklopedie Hrady,
zámky a tvrze.
Všeobecně oceňován je její
osobní přínos ke společenské rehabilitaci a popularizaci osobnosti
a díla dirigenta Václava Talicha.
Dokázala pro muzeum získat umělcovu pozůstalost – listinné i hmotné
sbírkové předměty a cennou osobní
i rodinnou korespondenci, uspo-

řádala v muzeu stálou expozici
o velkém dirigentovi. Byla spoluiniciátorem vzniku dnes již tradičního festivalu Talichův Beroun,
v roce 2012 za to obdržela pamětní plaketu k 30. výročí festivalu.
Jedním z jejích posledních počinů
v čele muzea byl námět na každoroční slavnostní udílení výroční
ceny FITES Berounský trilobit za
nejlepší díla české audiovizuální
tvorby. Do dalších let přejeme
hlavně pevné zdraví a všestrannou pohodu. Miluše Frančová n

Operní pěvkyni připomíná dvůr Laubovna

Z

atímco loňský rok byl v Berouně oslavován jako Rok Václava
Talicha, rok 2014 je Rokem české
hudby. Tomuto tématu se věnuje
i seriál Rudolfa Kadeřábka. Dnes
připomíná houslového virtuosa
Ferdinanda Lauba a jeho choť,
operní pěvkyni Annu Laubovou.
Pan Ferdinand byl z čeledi
zázračných dětí. Ve třinácti vystu-
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doval konzervatoř a hned hrál
kurážně třeba i před francouzským skladatelem a kritikem Hectorem Berliozem – a to už byl
nějaký umělec! Ještě jako puberťák nastoupil Ferdinand na místo
sólisty ve Vídni, následoval
Výmar, Berlín.
V letech 1857 až 1865 koncertoval v Dánsku, Německu, Belgii, Francii, Nizozemí, Norsku
a Švédsku. V Göteborgu se roku
1860 setkal také s Bedřichem
Smetanou a společně s ním uspořádal dva koncerty.
Za manželku si vzal operní
pěvkyni Annu Marešovou. Byla
vzor skromnosti, dáma salonů
nedostižného taktu a milující
choť. V prosinci si připomeneme
180 let od jejího narození. Narodila se v Nové Huti, tak se tehdy
jmenoval Nižbor. Otec František
Mareš byl šichtmistrem ve zdejších fürstenberských železár-

nách. Líbánky prožívali střídavě
v Praze a v podhradí Křivoklátu
v chaloupce Anina strýce Sýkory.
Ten jí domek pak odkázal.
Dodnes se tomuto stavení
říká Laubovna.
V roce 1866 nabídl Laubovi
ruský klavírista Nikolaj Rubinstein místo profesora na moskevské konzervatoři. Nabídka práce
v carském Rusku byla lákavá, stála za to, aby za ním přijela i paní
Anna s dětmi. Petr Iljič Čajkovskij jej označil za největšího
houslistu své doby a věnoval mu
svůj třetí smyčcový kvartet č. 2 F
Dur. Nebýt mistrovy nemoci,
nepochybně by v Moskvě zakotvili
natrvalo. Laub ale trpěl chronickou nemocí jater. Po neúspěšném
léčení se vydal do tyrolského
Merana. Ani tam nedojel, zemřel
cestou v Giesu 17. března 1875.
Vdova Anna Laubová využila
svého talentu a osobních kontak-

tů a otevřela si v Praze soukromou pěveckou školu. Když se
o tom, že zůstala sama, dověděli
moskevští přátelé, nabídli jí
pomoc. Moskevská Filharmonická škola ji přijala s otevřenou
náručí. Zemřela tam 15. prosince
1899 v pětašedesáti letech. Ferdinand Laub je pohřben na Vyšehradě. Hrob Anny Laubové se
nachází kdesi v Moskvě.
Rudolf Kadeřábek
n
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V rámci festivalu vystoupí The Tap Tap
P
rogram XXXII. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův Beroun je již hotov.
Festival bude zahájen
7. října a potrvá až do
11. listopadu. I tentokrát
je připraven bohatý
doprovodný program, v jehož rámci se představí například orchestr

The Tap Tap či pěvecký
sbor z partnerského Goslaru.
Festival se opět bude
konat v režii Městského
kulturního centra Beroun, a to v sále České
pojišťovny. Koncertním
dnem zůstává tradičně úterý. Festival zahájí symbolicky Jihočeská

DOPROVODNÉ AKCE FESTIVALU
3. 9. Koncert orchestru The Tap Tap, studentů a absolventů pražského
Jedličkova ústavu
Letní kino Beroun
30. 9. Pocta Václavu Talichovi, koncert učitelů ZUŠ V. Talicha
ZUŠ V. Talicha od 17.30 hodin
4. 10. Společný koncert místního Smíšeného pěveckého sboru Slavoš
a pěveckého sboru z partnerského města Goslar
Svatý Jan pod Skalou
7. 10. Pietní akt u hrobu Václava Talicha. Vystoupí Smíšený pěvecký sbor
Slavoš, hřbitov od 16 hodin

Evropští básníci budou
předčítat v berounské Bastile

J

iž posedmé zavítají ve dnech
4.–8. června do Berouna básníci
z různých koutů Evropy, aby zájemcům o poezii, ale také souvisejících
žánrů představili svoje umění. Program festivalu Stanou – evropští
básníci naživo, který se koná za
ﬁnanční podpory města Beroun,
se odehrává tradičně nejen
v Berouně, ale také v Praze a na
hradě Krakovci. Těžištěm ovšem
zůstává vždy Beroun. „Snažíme se
s programem zaujmout nejen širokou veřejnost, ale také se obracet
ke studentům. Proto opět pořádáme ve spolupráci s berounským
gymnáziem a městskou knihovnou
na jejich půdě autorská čtení
a debaty s básníky,“ vysvětluje programový ředitel festivalu Peter
Kuhar a vyjmenovává další body
programu akcí určených pro
Berounské: výstava mladé slovinské výtvarnice Katariny Vladimi-

rov Young v knihovně Beroun ve
středu 4. června, po níž bude
následovat představení knihy
vzpomínek Dagmar Šimkové Byly
jsme tam taky. V pátek 6. června
pak bude probíhat velká prezentace všech autorů v prostorách
Muzea Českého krasu, odkud se
básníci i jejich posluchači přesunou na další večerní čtení do restaurantu Berounská Bastila. Již
tradičně vedle českých autorů přijíždějí polští a slovinští básníci.
Letos bude festival vůbec poprvé
hostit autory ze Srbska, ale také
Bosny a Hercegoviny, či Rakouska.
„Víme, že jména autorů tady kromě
znalců literatury asi moc neříkají,
ale jedná se o autory v evropském
kontextu velice uznávané a ceněné,“ dodává Kuhar. Více o programu a jeho hostech je možné najít
na stránkách festivalu: http://festivalstranou.cz. n

komorní ﬁlharmonie s dirigentem
Janem Talichem. Během následujících podvečerů se představí
Pěvecký sbor Kos, Afﬂatus Quintet,
houslista Josef Špaček a klavírista
Miroslav Sekera, klarinetista Libor
Suchý a violoncellista Vilém Vlček.
Závěrečný koncert bude patřit
Orchestru Berg.
n

Letní kino zahájí
provoz 2. července
Třebaže první akce spojené
s oslavou 100. výročí městského
kina se v berounském letním
biografu konaly již v květnu,
pravidelné promítání začne pod
širým nebem až od července.
Zahájení promítání je
naplánované na středu
2. července. Návštěvníci se
dočkají několika renovovaných
laviček, otevřeno zde bude
tradiční občerstvení. Program
sice ještě není znám, přesto
provozovatel letního kina,
kterým je MKC Beroun věří, že si
cestu do letňáku opět najde
vysoký počet návštěvníků.
Za loňskou sezonu jich bylo
4600 a největším tahákem byla
česká komedie Revival.

Zájemci o dopravu na
festival se mohou hlásit
S
větově proslulý dirigent Jiří Bělohlávek a čtveřice prvotřídních
pěvců uvedou 30. srpna na zámku
Liteň jedinečný koncert pod širým
nebem snázvem Pocta Jarmile Novotné.
„Koncertem vyvrcholí naše tříleté snahy obnovit povědomí o této
významné české pěvkyni. Jarmila
Novotná byla osobností, jejíž vliv
daleko přesáhl umělecký obor,“
uvedla ke koncertu ředitelka festivalu Ivana Leidlová. Jako doprovodný
program koncertu bude přichystána
výstava fotograﬁí a osobních předmětů zpozůstalosti Jarmily Novotné.

V dubnovém radničním čísle
jsme upozorňovali, že zájemci
o návštěvu koncertu budou včas
informováni o možnosti bezplatné
dopravy na festival. Vzhledem
k tomu, že se dosud přihlásil minimální počet zájemců, nemůže pořadatel garantovat dopravu s tím, že
rozhodnuto má být do 15. června.
Zájemci se do té doby mohou hlásit
v MIC Beroun. Aktuální informace
přineseme v červencovém čísle.
V Litni vystoupí sólisté prestižních světových operních domů Martina Janková, Dagmar Pecková, Adam
Plachetka a Štefan Margita.. n

Íčko nabízí volné vstupenky na české árie
Z

pěvácký spolek Hlahol a studenti Pražské konzervatoře
vystoupí v červnu v Berouně v rámci celoročního cyklu Roku české
hudby.
Pražský Zpěvácký spolek Hlahol je jedním z nejstarších českých
sborů. V sále České pojišťovny se
představí 4. června od 19.00. Před
tím na lesním hřbitově na Velízi

www.mesto-beroun.cz

položí květiny na hrob jednoho ze
zakladatelů spolku, skladatele
J. L . Zvonaře. Před Zpěváckým
spolkem HLAHOL vystoupí pěvecký sbor BONBON, pod vedením
Bohumily Vokáčové. Vstupenky za
100 Kč jsou k dostání v MIC
Beroun. Zakladatelem Hlaholu je
Jan Ludevít Lukes, známý pražský
zpěvák a sládek, z jehož soukro-

mého sboru se vytvořil na počátku
roku 1861 veřejný spolek, který
čítal 120 členů – mužů. Prvními
sbormistry byli Karel Bendl
a Bedřich Smetana. V současnosti
působí ve sboru pod vedením
uměleckého vedoucího Romana
Z. Nováka 60 aktivních členů. Od
roku 2006 spolupracuje se sborem jako druhá sbormistryně Klá-

ra Ježková. Vystupuje nejen
v tuzemsku, ale také v Německu,
Francii, Itálii.
Ve středu 25. června od 19.00
v sále České pojišťovny zaznějí české árie a písně v podání studentů
Pražské konzervatoře. Vstupenky
zdarma budou k vyzvednutí
v Městském informačním centru.
n
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Volný čas
BabyClub Hrošík, www.babyclub-hrosik.cz
Plavání dětí: od 6 měsíců do 3 let v rodinném bazéně v Berouně Na
Marjánce. Od 3 let do 12 let ve školním bazéně OA v Berouně. Plavání
neslyšících a hendikepovaných dětí. Plavání MŠ a ZŠ v bazénu OA. Individuální a citlivý přístup. Nácvik a zdokonalování plaveckých způsobů.
Od 16. 6. přijímáme závazné přihlášky na podzimní kurz, který se koná
1. 9.–7. 11. 2014! Aquaaerobic: Na Marjánce v ÚT, ST, ČT 18.00–18.45
a 19.00–19.45 max. 6 žen v bazénu. V bazénu OA v ÚT 19.00–19.45
max. 20 žen v bazénu. Dne 6. 6. 2014 odjíždíme cvičit do Chorvatska,
ještě několik volných míst! Více na webových stránkách a tel.:
737 348 903.
DANCE ﬁtness s Miriam
ÚT, ČT 19.00–20.00 v TJ Lokomotiva Beroun. Tel.: 775 703 535, e-mail:
miriambox@post.cz.
Dobromysl o. p. s. Beroun, www.dobromysl.org
Volnočasové aktivity pro osoby se zdravotním postižením ve věku od 1
do 50 let.
Mezi nabízené aktivity patří: bowling – každé liché pondělí 15–16 hod,
canisterapie – pátek 14–16 hod., vařečka – čtvrtek 15–16 hod., zpívánky
– každé liché úterý 14–16 hod., solná jeskyně – středa 15–16 hod., pátek
13–14 hod., míčové hry – každé sudé úterý 15–16 hod.
muzikoterapie – čtvrtek 15–16 hod. Pro využívání všech aktivit je nutné
mít uzavřenou smlouvu o poskytování sociální služby denní stacionář.
Pro širokou veřejnost nabízíme i rehabilitační cvičení a masáže. Více na
www.masazedobromysl.cz.
Domácí vzdělávání Jany Králové, www.domaciskola-mypage-cz.webnode.cz
Poslední volná místa do 1. ročníku. Výuka ve skupině maximálně 6 dětí.
Čtení a psaní metodou SFUMATO (splývavé čtení), matematika profesora
Hejného (Fraus), metody kritického myšlení, slovní hodnocení. Každý
pracuje na maximum, podle svých možností, neřešíme pouze výuku, ale
i „zdravé vztahy“ mezi dětmi.
Dětský koutek Krteček, www.koutek-krtecek.cz
Sadová 731 (u SD Plzeňka), P. Kozderková tel. 605 386 101. Rodinná
miniškolička zahajuje zápis dětí od 1 roku na školní rok 2014/15 od
6–18 (po dohodě i déle). Dopoledne: výtvarná a hudební výchova. Středa:
celodenní výuka angličtiny. Každý den jazykové kurzy od 10 hodin, dospělí
od 16 h. Arabština, francouzština, angličtina, slovenština, němčina a ruština. Týdenní pobytový tábor v chatkách pro děti od 4 let v Chorvatsku.
Cena: 6 400 Kč. Termín 14.–21. 6. Letní tábory na Lipně volné termíny
5.–12. 7. a 2.–9. 8. (www.letnitaborlipno.cz). Škola vaření u nás doma –
v Berouně s Jarem Hladikem. Hlídání dětí ve spolupráci s koutkem Krteček.
Cena kurzu 1600 Kč. Více tel.: 773 045 424. Jóga pro dospělé – PO 17.00
hodin. Cena 180 Kč.
Family spinning Beroun, www.spin.tym.cz
Autorizované spinningové centrum (Lokomotiva Beroun, Tyršova 85) vás
zve do rodinného prostředí, kde na vás každý den čeká 70 minutová
lekce spinningu (60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce
SPINBODY (30 minut spinning + 30 minut posilování + 10 minut protažení). Více informací včetně rozvrhu najdete na webu. Objednávky na
tel.: 737 442 801. V průběhu letních prázdnin máme zavřeno, ale budeme
se na vás těšit opět v září.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo Gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – 608 885 182,
e-mail: marcela.bergerova@seznam.cz. Po 19.00–20.00, Čt 18.00 až
19.00. Kondičně – rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační
systém, předcházení pádům a odblokování negativních nálad. Používám
FLEXY – BARY, velké a malé míče, balanční čočky, židle, popruhy.
Jazyková škola Chief, www.chief.cz
Česká 51/13, tel.: 777 111 453, e-mail: chief@chief.cz. V individuální
výuce jazyků máme velké zkušenosti a kvalitní lektoři jsou u nás
samozřejmostí. Čeští i zahraniční lektoři, přičemž obsazení kurzů jednotlivými lektory závisí na pokročilosti studenta a přání zákazníka.
Jazykové kurzy mohou probíhat v prostorách studenta, kam lektoři
dojíždějí, nebo v učebnách naší jazykové školy bez příplatku. Jazykové
kurzy se mohou zaměřit jak na obecný jazyk, tak i na specializovaný
jazyk s oborovým zaměřením (bankovnictví, ekonomie, finance, medicína, přípravné jazykové kurzy ke zkouškám KET, PET, FCE, CAE,TOEIC,
atd.).

www.mesto-beroun.cz

Jazyková škola Martiny Januškové, www.anglictina-beroun.cz
1. 6. 2014 zahajuje zápis do kurzů pro nový školní rok 2014/2015. Kurzy
AJ pro dospělé i děti, počet volných míst omezen. Ideální pro studenty
z Berouna – Závodí. Tel.: 776 291 027.
Jazyková škola Hany Vavrečkové, www.jshv.cz
Husovo náměstí 78, skola@jshv.cz, tel.: 311 625 804. Probíhají zápisy
pro letní kurzy: intenzivní kurzy pro dospělé i děti, opakování a upevňování
gramatiky, konverzační s rodilým mluvčím. Dospělí – prodloužený víkend
(PÁ odpoledne + SO/NE), děti PO–PÁ dopoledne. Zápisy pro školní rok
2014/2015. Kurzy v Berouně, Hořovicích a Litni. Pro děti od 4 let až po
dospělé. Angličtina, němčina, francouzština, španělština, portugalština,
italština, ruština aj. Přípravné kurzy k maturitě a ke cambridgeským
zkouškám. Obchodní angličtina. Konverzační kurzy angličtiny s rodilým
mluvčím od 2. třídy až po dospělé. Slevy 50 % v rámci akce Chodí celá
rodina. Zápisy denně.
Kundalini jóga, www.kundalinijogaberoun-cz.webnode.cz
Každé pondělí 18.00–19.30 v Samaya, alternativní prostor pro setkávání,
Palackého 96 (pod Plzeňskou bránou). Kundalini jóga je jóga pro
člověka každodenního života. Je to osobitý dynamický soubor cvičení
střídající statické pozice s následnou meditací a zpíváním manter. Má
blahodární vliv na fyzické a psychické zdraví. Je vhodná pro muže i ženy
i pro ty, kdo jsou v józe začátečníci. První lekce zdarma! Cena 160 Kč/1
lekce, při platbě aspoň 4 lekcí dopředu 140 Kč/1 lekce. Kontakt: Sandra
Černá, tel.: 777 216 096, e-mail: sandracerna10@gmail.com.
Lesní klub studánka, www.lkstudanka.cz
E-mail: lbdk@seznam.cz, tel.: 777 216 096. Lesní klub studánka je lesní
mateřská škola pro předškolní děti od 3 do 7 let, která začne svůj denní
provoz od září 2014. Nyní se pravidelně scházíme každé pondělí od
7.30–12.30. Rádi přivítáme i děti mladší 3 let s doprovodem. Cena 150 Kč
za rodinu. Prezentace lesní školky Studánka s možností zápisu – 11. 6.
od 17.00 v Samaya, alternativní prostor pro setkávání, Palackého 96.
Zápis na letní příměstský tábor Škola malého stromu pro děti od 3 do
7 let. Tábor probíhá od 11. do 15. 8 2014. Cena za týden je 1500 Kč
včetně stravy. Program je vytvořený na motivy knihy Škola malého stromu
od Forresta Cartera.
Open English, www.open-english.cz
Tel.: 603 118 870, facebook – Open English Beroun. Chcete se domluvit
na dovolené? Umět si objednat jídlo, zeptat se na cestu, vědět, co vám
říkají na letišti? Příprava na léto – Intenzivní kurz 10 hodin, individuálně
pro vás na míru podle vašeho času a tempa. Cena 500 Kč na 60 minut
výuky, materiály v ceně. 11. hodina ZDARMA při objednání do 6. 6. 2014.
Skvělý dárek pro děti (2–5 let) – interaktivní CD v češtině – básničky
rýmovačky, hádanky, rytmizace. Cena 250 Kč.
RC Slunečnice, www.rcslunecnice.cz
Kurz šití – tunika s netopýřími rukávy. Pondělí 23. 6. od 18.30 do 22.00.
Více na e-mail: sovova.ver@centrum.cz. Objednání látky a rezervace do
12. 6. Cena kurzu bez materiálu 350 Kč s materiálem 550 Kč.
Jak připravit dítě na bezproblémový nástup do školky? ČT 26. 6.
15.30–17.30
Jak připravit dítě na bezproblémový nástup do školy? ČT 26. 6. 18–20.00
Lektorka: PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. - psycholožka. Objednávky
do 20. 6., e-mail: info@rcslunecnice.cz, po uhrazení zálohy 200 Kč na č.
ú. 77075/5500, máte rezervované místo. Vstupné 300 Kč za osobu.
Kurz první pomoci ČT 12. června od 16.00 do 17.30 hodin. Rezervace do
10. 6., záloha 120 Kč v kanceláři RC, nebo na č. ú. 77075/5500. Cena 220 Kč.
Zápis dětí do programu Hrajeme si bez maminek – Miniškolka (od 2
let) na školní rok 2014/2015. Od září každé ÚT, ST a ČT od 8 do 15.30.
Cena 440 Kč za den a dítě včetně stravy, e-mail: gabina.horna@rcslunecnice.cz
Přijímáme přihlášky: Příměstský tábor pro děti od 6 do 10 let: 30. 6.
až 4. 7. Cestování časem; 28. 7.–1. 8. Angličtina není dřina; 4.–8. 8. Cesta
kolem světa. Prázdninová školka od 3 do 6 let: 7.–11. 7. Indiánskou
stezkou; 14.–18. 7. Z pohádky do pohádky; 21.–25. 7. Včelí medvídci.
TJ Lokomotiva Beroun o. s.
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz – informace recepce Sportcentrum, tel.: 311 626 950. Sledujte
na našich stránkách aktuality a slevový program – SNÍŽENÉ CENY NA
SLENDER STOLY A VACUSHAPE! Najdete nás i na FACEBOOKU.
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Akademie úspěšně završuje první ročník Žáci ZUŠ V. Talicha
oslední z lekcí zaměřených na o biozahradách a R. Hradila a řadu
sklízeli ocenění

P

unikátní regionální geologické
lokality se v rámci Berounské akademie uskuteční
v sobotu 7. června. Zaměřena bude na geologicky
i historicky významné
tetínské hradiště. V tetínském kostelíku sv. Ludmily
účastníci společně vyhodnotí průběh prvního experimentálního ročníku Berounské akademie, který
hostil vedle světoznámého geologa
a oceánografa profesora Z. Kukala
i další významné osobnosti, například autorku řady knih o památných stromech Marii Hruškovou,
známého botanika a spisovatele
V. Větvičku, autora bestselleru

dalších. Absolventi současně z rukou berounské starostky
Šárky Endrlové převezmou pamětní listy. Zájem
o Berounskou akademii je
velký a drtivá většina
účastníků má zájem pokračovat i v ročníku druhém, který
nabídne neméně zajímavá témata.
Chystá se například architektura
a její vliv na člověka, série přednášek o testování potravin se šéfredaktorem dTESTU, lekce o náboženské liturgii římsko-katolické církve. Účastníci se mohou, tak jako
v ročníku prvním těšit na řadu
doplňujících bonusových výjezdů.
Marie Holečková n

Akce Rej čarodějnic, která se konala 29. dubna v penzionu pro seniory
Na Parkáně, opět přilákala příznivce z řad seniorů. Tentokrát odpoledne
zpestřila hudební skupina Zátoka, které patří dík za vstřícnost a ochotu.
Foto: K. Fuchsová
Samaya, Alternativní centrum pro setkávání, www.samaya.cz
Palackého 96, Beroun, tel.: 605 583 469, 777 079 118
Pravidelné cvičení jógy i specializované jógové semináře, počítačové
kurzy pro ženy, alternativní terapie aj. Respektovat a být respektován
– 10. 6. od 18.15 – setkání v rámci cyklu. Mohenžodáro – 14. 6. od 14.00
– kurz, Tantra jóga pro ženy, rezervace: tel.: 777 331 030. Kundalini
jóga – každé PO od 18 h, rezervace: 777 216 096. Léčebné masáže –
od června vždy v PO podle objednání: 723 584 598. Terapie s léčitelkou – 9. 6., objednání: 774 247 779. Virtuální univerzita 3. věku (pro
seniory) – od poloviny září – téma: Umění rané renesance v Itálii. Přihlášky
již nyní, tel.: 777 079 118, e-mail: info@potkavani.cz
Studio Kytka, www.studio-kytka.cz
Poslední volná místa v Miniškoličce Školičky Kytičky. Od září bude Školička
Kytička v síti škol MŠMT. Zápisy do kurzu Hrátky s nemluvňátky 9–12/14
pro děti od 9 měs. do 1,5 roku cvičení, hraní, hudebnění ve ČT v 10.40
hod, kurz lze kombinovat s aquaerobikem pro maminky s hlídáním dětí
ve čt od 9.35 hod. Je možné objednat i jednotlivá setkání 6/14 (Stopy
v písku-zahrada, Balony – cvičení a koulení, Jede auto-dopravní prostředky,
Ovocné špízy-motorika ruky). Letní týdenní školky s plaváním 7.–11. 7
a 14.–18. 7, s ježděním na koni 21.–25. 7, keramická 18.–22. 8. Letní
plavecké soustředění 14.–18. 7.
Přihlášky na plavání dětí od narození do 6 měsíců doma průběžně. Zapisujeme do kurzů plavání dětí 9–12/14 od 6 měs. – 6 let i plavání v Akádě
pro děti 4–7 let. Rodinná plavání probíhají ve ST, PÁ a SO od 13, 14, 15
a 16 h. Zapisujeme na týdenní pobyt s plaváním pro rodiče s dětmi na
Kolínské boudě 3.–10. 8. 2014. Aqua-aerobic v PO s Ivou od 17.45 a 18.30
a 19.15, ve ST s Terezou od 18 a 18.45 a 19.30, ve ČT s Pavlou od 18
a 18.45 a v PÁ s Monikou a Markétou od 18 a 18.45. Cvičení v bazénu
pro těhotné s porodní asistentkou ve čt 19.30.
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P

rojekt nazvaný Nástěnné malby
z dílny žáků výtvarného oboru
skupiny Andrey Borovské při ZUŠ
V. Talicha postoupil do ﬁnále národní
přehlídky. Krajského kola se přitom
zúčastnilo 31 středočeských škol
scelkem 59 výtvarnými projekty. Jednotlivé projekty prezentovali aslovně
obhajovali učitelé, kteří je se žáky
tvořili. Projekt berounské ZUŠ si
můžete prohlédnout v chodbě dětského oddělení berounské knihovny.
Další ocenění z Mezinárodní
výtvarné soutěže Lidice 2014 získala
žákyně ZUŠ V.Talicha, dvanáctiletá
Karin Kalousková. Vobrovské konkurenci 27 868 prací ze 77 zemí světa
a 66 ocenění pro ČR získala Čestné
uznání za svůj obrázek Na pastvině.
Na Mezinárodní výtvarnou soutěž
Lidice 2014 jsem zaslala soubor
15 prací svých žáků na téma Rodinné
hospodářství. Karin získala čestné
uznání a byla pozvána na slavnostní předávání cen do Lidic,“
uvedla Andrea Borovská. Od konce
května je ve škole k vidění výstava celoroční práce výtvarného oboru nazvaná
Tajemství zašlých civilizací. n

Krátce
n Přes šest desítek úředníků
radnice v partnerském Goslaru
v čele se starostou Oliverem
Junkem zavítá v polovině
června do Berouna.
Cílem návštěvy je lépe poznat
nejen partnerské město, ale
i chod zdejšího úřadu a jeho
pracovníky. Berounská radnice
pro své hosty chystá prohlídku
města, radnice, ale i návštěvu
hradu Karlštejn či neformální
setkání v berounském
pivovaru.
n Představitelé Programu
švýcarsko-české spolupráce
zavítají počátkem června do
Berouna. Cílem návštěvy je
mimo jiné i představení
nového vedoucího programu,
kterým se stal Martin Scherer.
Do Berouna zavítá delegace
6. června a zajímat se bude
o průběh příprav přesunu
autobusového nádraží, na
který město získalo
z programu dotaci ve výši
52 milionů korun. Švýcarská
strana již přezkoumala
chystanou zadávací
dokumentaci na zmíněný
projekt, kterou označili za
vyzrálou a kvalitní. Drobné
připomínky se týkaly pouze
kabelových prací, časového
harmonogramu a hodnoticích
kritérií. Tyto připomínky
budou následně zaneseny do
zadávací dokumentace, kterou
pro město zpracovává
specialista v tomto oboru,
společnost Gordion.

Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná. Boccia.
Podle domluvy možný i pronájem tělocvičny o sobotách a nedělích. (pingpong, badminton) Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch, šaten.
Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky na tel.: 311 622 572 po 15.00
nebo e-mail: hriste@2zsberoun.cz.
Týdenní prázdninové kurzy plavání pro děti od 5 let
30. 6.–4.7. 2014 a 25.–29. 8. 2014. Intenzivní výuka plavání denně
16.00–17.00 (neplavci), 17.00–18.00 (poloplavci). V plaveckém bazénu
Městského plaveckého areálu v Berouně, cena kurzu: 800 Kč (5 lekcí).
Informace a přihlášky: e-mail: BlankaBerdychova@seznam.cz, tel.:
728 040 639, www.plavaniberoun.cz
5PRO - cvičení „naruby“, www.5pro.cz
Zpomalením k rychlejším výsledkům. Začínáme od poznávání a ovládání
těla a postupně navazujeme a ztěžujeme cvičení, ovšem s ohledem na
zvládnutí základů. Nikdy nemícháme začátečníky a pokročilé. Ukázková
lekce – 9. 6. pondělí 20.00 Tipsport Laguna.
7. skautský oddíl
Pro děti ve věku 6–15 let dětský stanový tábor v údolí potoka Javornice,
okres Rakovník. V areálu jídelna, kuchyň, suché záchody a sprcha s teplou
vodou. Zábavný pestrý program. Děti mají možnost naučit se jak tábořit,
jak se chovat v přírodě a k ní, základní znalost ohňů, uzlů, šifer, zdravovědy,
rukodělné práce, hry a soutěže. Koupání v nedaleké Berounce. Stravování
je 5x denně, pitný režim zajištěn 24 hod. denně, Téma celotáborové hry:
Vikingové, , Termín: 12. 7.–26. 7., Cena: 3 600 Kč (doprava, ubytování,
strava, výlety, ceny do soutěží, upomínkové předměty). Kontakt: Jiří Rožníček, tel.: 724 418 233, e-mail: jiri.roznicek@gmail.com.
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Klubíčko pokračuje v mapování bezbariérovosti
A

sistenti z berounského Klubíčka
budou letos díky ﬁnanční podpoře města pokračovat v mapování
bezbariérovosti Berouna. Na pro-

Krátce
n Hned dvakrát se v červnu
uskuteční Vítání občánků, a to
3. a 24. června. Rodiče, kteří
mají zájem se akce zúčastnit,
se mohou hlásit na telefon
311 654 151 či 152. E-mail:
evidence2@muberoun.cz
nebo evidence@muberoun.cz.
n V době od 3. do 30. června
se v berounském aquaparku
koná Plavání pro seniory, a to
každé úterý, čtvrtek od 7.00
do 8.00 hodin, v pátek od
12.00 do 13.00 hodin. Zvýhodněná cena je 30 Kč. Cena
platí při vstupu do areálu buď
v čase 7.00–7.15 hodin nebo
v čase 12.00–12.15 hodin.
Tato nabídka platí pouze pro
seniory. Seniorem se rozumí
osoba starší 60 let včetně.

Jubilea
n Dne 21. 6. oslaví krásné
90. narozeniny paní Běla
Vosová z Berouna. Hodně
zdraví do dalších let přeje
mamince celá rodina.
n Kulatou sedmdesátku oslaví
v červnu paní Pavla Naušová.
Osmdesáté osmé narozeniny
si připomene Božena Krásová.
Oběma členkám přeje
spokojenost a hlavně pevné
zdraví Klub důchodců Beroun.
K výše uvedeným gratulacím
se přidáváme!

Zubní pohotovost
n 1. 6.
MUDr. Vrbová Dagmar,
Beroun, Talichova 825,
tel.: 311 624 375
n 7. + 8. 6.
MUDr. Závorová Iva,
Žebrák, Pacovského 277,
tel.: 311 533 447
n 14. + 15. 6.
MUDr. Zímová Marie,
Hostomice, Tyršovo nám. 225,
tel.: 311 583 140
n 21. + 22. 6.
MUDr. Asina Iuliia, Beroun,
Pivovarská 170,
tel.: 311 513 313
n 28. + 29. 6.
MUDr. Hentsch František,
Zdice, Palackého nám. 21,
tel.: 608 020 878
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin

www.mesto-beroun.cz

jekt nazvaný Beroun – město bez bariér už loni přispěla radnice částkou 65
tisíc korun, letos Klubíčko
v rámci dotací získalo dalších 50 tisíc korun.
K původním takřka třem desít-

kám zmapovaných objektů
přibudou letos další přibližně dvě desítky. Bude se
jednat například o nádraží, informační centrum,
domov důchodců, městský hřbitov,
zimní stadion, aquapark, ale také

o prostory Komunitního centra či
objekty kina. Postupně budou zaneseny do interaktivní mapy, kterou
zájemci najdou na webu města.
U zmapovaných objektů najdou
zájemci informace včetně popisu
případných překážek. n

Poradna učí žáky smysluplně trávit čas
P
rojekt Školního poradenského
pracoviště, které v Berouně funguje od března 2012 při 2. ZŠ a MŠ
v Preislerově ulici, ﬁnišuje. Žákům
berounských mateřských a základních škol od března 2012 poskytoval
speciálně pedagogické a psychologické poradenské služby.
Nyní pracovníky čeká zdokumentování a zhodnocení poskytované péče. Aktivity s klienty
pokračují do poloviny června. Probíhá skupina zaměřená na rozvoj
sociálních dovedností, herní skupina s cílem naučit děti aktivnímu

a smysluplnému trávení volného
času. Do poloviny června budou
probíhat i nápravy speciﬁckých
poruch učení a rozvíjející aktivity
pro děti z MŠ. V mateřských školách
se péče speciálního pedagoga
zaměřuje na rozvoj řeči, předškolní
dovednosti a na péči o děti vyžadující výrazně individuální přístup.
Školní poradenské pracoviště
bylo spolufinancováno z evrop-

ských fondů a státního rozpočtu
prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Zamýšleného pokračování projektu se zatím, přes snahu vedení města i školy, nepodařilo dosáhnout. I v této tolik
potřebné oblasti záleží, jako vždy,
na finanční stránce věci.
Bohumila Vokáčová,
psycholog ŠPP n

Benefiční obchod nabízí darované zboží

N

ový obchod, který otevře
berounská Farní charita
2. června na Plzeňské ulici, se
bude od ostatních výrazně lišit.
Sortiment se totiž bude skládat
výhradně z darů od lidí, a tak může
být zboží prodáváno za nízké ceny.
Lidé sem budou moci přinést
věci, které již nepotřebují, a třeba
si koupit jiné. Veškerý výtěžek
obchodu půjde zpět na sociální

služby poskytované na Berounsku. „Spousta věcí se dá prodat,
najdou nové majitele a neskončí
předčasně jako součást komunálního odpadu,“ říká Jitka Papežová,
tisková mluvčí FCH Beroun s tím,
že v prodejně bude k dostání
například oblečení, boty, doplňky
a domácí potřeby. „Máme také velkou zásobu knih, ale záleží na tom,
s čím vším k nám lidé budou cho-

dit. Zásobeni budeme i zbožím od
přátel z farností v Německu,“
doplnila Papežová. Prodávat se
zde budou výrobky klientů charity
a šicí dílny. Obsluhovat budou
lidé, na jejichž zaměstnání získala
charita dotaci anebo neplacení
dobrovolníci. Ti se mohou hlásit
paní Soně Křikavové na tel.:
724 310 939 nebo na e-mail:
sonak.fchberoun@seznam.cz n

Nemocnice má nový název i logo

S

kutečnost, že se berounská
nemocnice od doby převzetí
novým majitelem proměnila k nepoznání, jak po stránce exteriéru, interiérů, vybavení, ale hlavně poskytováním moderní, kvalitní zdravotní
péče, není třeba zdůrazňovat. V současnosti dochází kdalší změně – jejího
názvu a loga. Došlo tak k logickému
vyústění hlavního zaměření nemoc-

nice jako špičkového zařízení rehabilitačního charakteru, což bylo ijedním
z hlavních zadání při její privatizaci
vroce 2007. Na struktuře poskytování
zdravotní péče se nic nemění – jak lůžková péče oddělení vnitřního lékařství
s JIP, oddělení následné péče, operativa Artroskopického centra, tak
ambulantní služby, zůstávají zachovány v plném rozsahu.

Nový název nemocnice je Rehabilitační nemocnice Beroun. Rehabilitační centrum nemocnice si za dobu
své existence získalo velice dobrou
pověst a vyhledávají ho pacienti nejen
ze spádové oblasti, ale prakticky zcelé
republiky. n

Pro seniory
4.

Batikování povlaků na polštářky

11.

Procvičování kognitivních funkcí

18.

Dopoledne se zvířaty

ST
ST
ST

13.30–15.00 Stacionář sv. Anežky České
10.30–11.30 Stacionář sv. Anežky České
10.30–11.30 Stacionář sv. Anežky České

Batikování povlaků na polštářky.
Procvičování kognitivních funkcí (paměť, soustředěnost, řeč – slovní zásoba). Také 25. 6.
Zábavné dopoledne se zvířaty.

každý Posezení u šálku dobrého čaje či kávy Každý pátek od 13.30 do 15.00 se koná posezení
u šálku dobrého čaje či kávy.
pátek PÁ 13.30–15.00 Stacionář sv. Anežky České
Dům Charity, Cajthamlova 169, Beroun. Akce jsou pro seniory ve Stacionáři sv. Anežky České zdarma.
Potvrďte účast telefonicky na tel. čísle 606 639 627, kapacita je omezená.
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Na závodech se představí evropské hvězdy
N

ejvětší skateboardové závody s mezinárodními profesionálními jezdci konané v ČR
se letos v Berouně uskuteční
již 21. června. „Na GrandPrix
Beroun 2014 i tentokrát dorazí
závodníci z celého světa,“
potvrdil závodník a organizátor
Tomáš Vintr.
Proč byl původní červencový
termín posunut už na červen?
Bylo to z několika důvodů. Na
21. 6. totiž připadá celosvětový svátek skateboardingu tzv. Go Skateboarding Day. Navíc v červenci
proběhne velký závod světového
poháru v Anglii, kam se chystám
nejen já, ale i většina kamarádů
a soupeřů.

Máte nové logo, webovky.
V čem ještě bude letošní ročník
jiný.
Ano, webovky jsme předělali do
barev nového loga v pastelových
barvách, ve kterých také představíme některé překážky ve skateparku. Letošní GrandPrix tedy bude
barevná, veselá a příjemná na koukání. Kromě jiného budeme mít
PARKOUR show v přilehlé zóně se
stránkami. Jde o street akrobacii,
přeskoky a mnoho dalšího. Dalším
lákadlem bude profesionální Grafﬁti show.
Jak taková show vypadá?
Do Berouna přijedou tři z nejlepších grafﬁti umělců v České
republice. K dispozici budeme mít

pět stěn, tři jsou rezervovány pro
profesionály, zbylé pro ostatní nadšence.
Na jaké hvězdy se Beroun
může těšit?

Rád bych se soustředil na závodníky z Evropy a dostal do Berouna
evropské hvězdy typu: Alex Mizurov
(D), Georges Agonkouin (Fr), Maxime
Genin (Fr), Roger Silva (ES/Brazílie),
Douwe Macare (NL), Zsolt Karkossiak
(HU), Riso Tury (SK), Maxim Habanec
(ČR) amnoho dalších. Chceme zvýšit
kvalitu závodů, atak síly změří vhlavní kategorii PRO jen maximálně 40
pozvaných jezdců.
Jaké chystáte doprovodné
akce?
Po konzultacích s teenagery
z Berouna a přilehlého okolí směřujeme k hiphopu. Na Music festival tak
zveme největší hvězdy této česko-slovenské hudební scény a nejlepší DJs.
Podrobný program zájemci najdou
na www.grandprixberoun.cz n

Krátce
Pásku při slavnostním otevření nové tartanové dráhy v areálu Lokomotivy Beroun přestřihla berounská
starostka společně s mistrem Evropy a zlatým medailistou z letošního světového šampionátu v hale Pavlem
Maslákem a olympijským vlajkonošem Petrem Koukalem.

Na Cyklískovi změří síly i maminky s kočárky

C

yklistický závod Berounský Cyklísek spojený s hrami a soutěžemi
nejen pro děti, ale i dospělé, se
v Kempu Beroun uskuteční v neděli
15. června od 10 hodin. „Zvolili jsme
pro tentokrát namísto Husova
náměstí levý břeh Berounky, neboť
jde o klidnou lokalitu plnou zeleně,“

uvedl jeden z organizátorů Petr Šírer.
Připraveny jsou závody pro nejmenší
na odrážedlech, ale i klání pro starší
děti na kolech či koloběžkách. Pojedou se i vskutku netradiční závody:
Dětská 24 minutovka, Pomalíkový
závod s cílem udržet rovnováhu i při
pomalé jízdě nebo závod elegance

určený pro maminky s kočárky.
Účastníci budou moci vyzkoušet
nebo si zasoutěžit na chůdách, ve
skákání vpytli, skládání puzzlů. Chybět nebude běh s kolečky, jízda
zručnosti či exhibice na kolečkových bruslích. Občerstvení je zajištěno. n

Desítka se znovu pojede i poběží
D

vě části bude mít letošní závod
Berounská desítka, který se
v okolí rozhledny Děd, uskuteční
již po dvacáté osmé, a to 21. června. Závod v terénním běhu se
poběží od 10.30 hodin. Tratě 100
a 500 metrů jsou určeny pro děti,
dorostenci poběží na tratích 1km
a 4km. Pro dospělé je určena desetikilometrová trať. Závod horských
kol MTB je na programu od 14.00
a je určen pro juniory (10 km)
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a dospělé. Ženy pojedou 20 km
(dva okruhy) muži pak 30 km (tři
okruhy). Pro ty, kteří se zúčastní
a poměří své síly v obou disciplínách, je připravena speciální kategorie Duatlon B10. Startuje se na
Zdejcině, trasa vede atraktivním
a členitým terénem lesních cest

a pěšin v blízkosti rozhledny Děd.
„Rádi bychom na našem webu
spustili fotogalerii závodů. Budeme proto rádi, když nám fotografie
z minulých ročníků účastníci
zapůjčí,“ vyzývají pořadatelé
z týmu More Than Bikers.
n

KONTAKTY
www.berounskadesitka.cz, berounskadesitka@seznam.cz
www.facebook.com/berounskycyklisek, berounskycyklisek@seznam.cz

n Během letních prázdnin, od
1. 7. do 31. 8. budou atrakce
a bistro v berounském aquaparku otevřeny ve všední dny kromě
pondělí již od 10.00 hodin. Více
informací na recepci areálu nebo
na tel. čísle: +420 311 514 401.
n Okresní kolo OVOV Beroun se
uskutečnilo na zrekonstruovaném stadionu TJ Lokomotiva
Beroun 23. dubna za účasti
týmů ze sedmi základních škol
z Berouna a okolí. Prvenství
vybojovala osmičlenná skupina
ze ZŠ na Wagnerově náměstí,
druhý skončil tým ZŠ Závodí.
Obě družstva postupují do krajského kola, které se uskuteční
21. května na atletickém stadionu ve Slaném.
n Rekordních 927 plavců z dvanácti evropských zemí se zúčastnilo v Bratislavě 16. ročníku
Orca Cupu. Lokomotiva Beroun
měla v Bratislavě jednoho
zástupce, čtrnáctiletého Dušana
Mika, který se hned při druhém
startu kvaliﬁkoval do ﬁnále
z prvního místa. Na všechny disciplíny, které svěřenec Vladimíra
Seemana plaval, se kvaliﬁkoval
do ﬁnále. Nakonec se radoval ze
3 zlatých a 1 stříbrné medaile.
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S výrobou zevlítek může pomoci každý
P

řezouvací lavička, kde si můžete nazout brusle, stojan pro
kola s lavičkou a další čtyři dřevěné objekty doplní v létě cyklostez-

ku vedoucí z Berouna do Srbska
a Hýskova. Návštěvníci si budou
moci posedět také v uvelebítku
a doplnit energii na svačidle, děti

V květnu probíhal program na ZŠ Jungmannova a Gymnáziu J. Barranda. Malí školáci si navrhli a vyrobili dětské hřiště, starší studenti
pak vytvořili objekt pro konkrétní místo v Berouně.

27. 6. 17.30 King Sound Steppaz,
19.00 Klika, 20.30 Kozy v korzetu
28. 6. 17.30 Sam ou hell,
19.00 divadlo Svět podle Fagi,
20.30 Koza na útesu
se mohou těšit na lavičku jako hrací stolek, na kostičkách si odpočine celá rodina. Finálové výtvory
vybraly stovky lidí, kteří hlasovali
v rámci projektu Nezevli jen tak.
Šestici objektů vyrobí studenti
z dřevěných palet během červnového workshopu. Konat se bude
od 27. do 29. června na náměstí
J. Barranda. Na workshop je zvána
široká veřejnost, která může přiložit ruku k dílu. „ Jméno každého
i pouhého kolemjdoucího, který
přispěje k dílu svou prací nebo
materiálem, bude zvěčněno na
příslušném zevlítku,“ uvedla stu-

dentka 5. ročníku architektury Eva
Kubjátová s tím, že pro návštěvníky je připraven i doprovodný
program, který vznikl ve spolupráci s MKC Beroun. Divadlo Dno
vysvětlí Svět podle Fagi a svůj um
předvede improvizační tým Klika.
Za místní hudební scénu vystoupí
King Sound Steppaz, ze Zdic přijede zahrát kapela Sam-Ou-Hell.
Večer se představí kapely Kozy
v korzetu a Koza na útesu z Prahy.
Děti se mohou těšit na vlastní program: tvoření miniatury živého
města, potisk donesených triček
a další kreativní aktivity. Ochutnávku práce se dřevem chystají
organizátoři pro nedočkavce již
na neděli 15. června. V rámci akce
Berounský Cyklísek budou v kempu vyrábět jedno zevlítko podle
vlastního návrhu. n

Postřižiny se vracejí do Berouna
P

ůvodní muzikál na motivy
Bohumila Hrabala Postřižiny,
ve kterém hrají hlavní roli pivo
a krásné vlasy paní sládkové,
sehrají profesionální herci i amatéři v Berouně 14. června. Představení v režii MKC Beroun se
koná od 20.30 hodin na náměstí
J. Barranda v rámci Berounského
kulturního léta.
Na pódiu se sejdou profesionálové jako například Jan Rosák

14. 6. 20.30 Náměstí Joachima
Barranda
Vstupenky 200 Kč v předprodeji
MIC Beroun, na místě 250 Kč
v roli doktora Gruntoráda, Lumír
Olšovský coby pan Koloničný nebo
Pavel Vítek představující kominického mistra De Giorgiho. Diváci se
mohou těšit na koupel Maryšky
a paní hostinské v pivovarském
sudu, skok pana De Giorgiho z pivo-

varského komína, zásah hasičů
i zabijačku. Vše zdobí původní hudba a odvážné pěvecké výkony. Svérázný soubor muzikál uvedl
v minulosti hned v několika pivovarech, například Dalešice, Třeboň,
Nymburk, Kostelec nad Černými
lesy aj. V Berouně byly Postřižiny
poprvé zinscenovány v roce 2010
v letním kině. Před začátkem představení návštěvníkům zahraje staropražská kapela Třehusk. n

Letní sezonu v galerii zahájí Jarda Fritsch
L

etní sezonu zahájí v Městské galerii Beroun výstava obrazů Jaroslava Fritsche. Vernisáž výstavy se
uskuteční ve středu 25. 6. v 17.00
hodin. Potrvá do 25. 7. Jaroslav
Fritsch se narodil v roce 1979. Od
roku 2009 studuje jako jediný
berounský malíř na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Jiřího Sopka. Berounskému publiku se
představil například v rámci Street
Gallery. Na dotaz, čím ho výtvarné
umění přitahuje, tehdy odpověděl:
„Je super, že něco vzniká autorovýma
rukama a myšlením a máte pocit
nevšednosti, protože to, co děláte,
jiní nedělají.“ n
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