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Beroun investuje do své památkové zóny
Osmý program regenerace počítá s opravou městských hradeb, střechy Pražské brány,
nasvícením historických památek i revitalizací prostoru náhonu

V

únoru zastupitelé schválili
Program regenerace městské
památkové zóny Beroun na období
2020 – 2023. Zaměřen je na opravy
jižní části hradebního opevnění (podél ulice Karly Machové), od jehož
první opravy uplynulo téměř 20 let,
dále na opravy památkových objektů, rekonstrukci a výstavbu ulic
a doplnění zeleně o květinové záhony či vybudování podzemních kontejnerů. Cílem programu je rovněž
příprava metodické příručky pro
umisťování reklam a reklamních
zařízení v městské památkové zóně.
Město Beroun vyhlásilo svou
městskou památkovou zónu v roce
1992 a o rok později začalo plnit
první program regenerace. V pořadí již osmý dokument se zaměřuje
vedle již zmíněných projektů také
na aktivity směřující ke koncepčnímu řešení veřejného osvětlení
včetně nasvícení vybraných staveb.
„V loňském roce jsme nasvítili Plzeňskou bránu, nyní bychom chtěli
pokračovat nasvícením Pražské
brány, která navíc letos projde
opravou střechy a krovu napadeného dřevokaznou houbou. Dalším
tématem je rovněž revitalizace prostoru náhonu a řeky Berounky, ať
už se jedná o zesplavnění náhonu,
revitalizaci konstrukcí a přilehlých
ploch či úpravy pravého břehu řeky
Berounky v prostoru Na Ostrově,“
přiblížila některé z plánovaných investičních akcí městská architektka
Dana Vilhelmová.
Na letošní rok získalo město
od ministerstva kultury příspěvek
na regeneraci MPZ 490 tisíc korun,
většina prostředků na investice
půjde ale z městského rozpočtu.
Do roku 2023 budou na všechny
plánované investice v městské památkové zóně potřeba desítky milionů korun, pokud by se samozřejmě
všechny podařilo uskutečnit.
Již potřetí bude město poskytovat ze svého rozpočtu finanční
prostředky na opravu soukromých
objektů v městské památkové zóně.
Snaží se tak jejich majitele motivo-
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vat k tomu, aby se o své domy dobře
starali a historické centrum si udržovalo reprezentativní vzhled. Příspěvky jsou určeny například na výměnu oken, aby byly použity takové,

které tam patří, na opravu omítek,
výměnu střešní krytiny, vstupních
portálů a podobně. Zájemci o poskytnutí finančního příspěvku mají
čas podat žádost do konce března,

a sice na adresu Městského úřadu
Beroun. Podmínkou je ale závazné
stanovisko úseku památkové péče,
které musí k žádosti doložit.
dokončení na straně 2

n V Kulturním domě Plzeňka se v únoru opět sešli ti nejlepší sportovci z berounského regionu, aby si
převzali ocenění za své úspěchy v loňském roce. O pořadí ankety Nejúspěšnější sportovec Berounska
rozhodovala odborná porota, o jedné z cen hlasovala i veřejnost prostřednictvím internetových stránek.
Kdo získal ocenění, to se dozvíte na straně 16. Dodejme, že mezi velmi úspěšné sportovce se zařadily
i berounské atletky (na fotografii). n

Pojďme společně uklidit Beroun

P

ři příležitosti oslav Dne Země
se opět uskuteční akce „Ukliďme Beroun“, tentokrát v termínu
3. a 4. dubna. Zapojit se budou
moci opět školy i široká veřejnost.
Pro ně budou připravené pytle,
jejichž svoz zajistí společnost AVE.
Tato akce začíná být v Berouně
tradicí a mezi obyvateli má velký
ohlas. Poprvé odbor životního
prostředí berounské radnice zorganizoval dobrovolný úklid města
u příležitosti Dne Země v roce
2017 a každým rokem zájem stoupá. Například v minulém roce se

do akce zapojilo téměř 600 dobrovolníků, vedle jednotlivců to
byly opět základní a střední školy
i zájmové a neziskové organizace.
Bližší informace se dozvíte v druhé polovině března na webových
stránkách města, případně telefonicky na odboru životního prostředí tel.: 311 654 275.
Před zahájením a po ukončení úklidu provedete fotodokumentaci lokality úklidu, kterou zašlete Městskému úřadu,
odboru životního prostředí
na email: odpad@muberoun.

cz. Do 20. 3. je potřeba nahlásit
na výše uvedený telefon název
organizace, lokalitu (místo), kterou chcete uklidit, počet účastníků, počet pytlů, které budete
potřebovat na úklid, a kontakt
(telefon, email) na organizátora
úklidu. Odbor životního prostředí na základě sdělených údajů
vydá pytle ve dnech 1. 4. (8:00
– 17:00) a 2. 4. (8:00 – 14:00)
v kanceláři B206, 1. patro, (Lenka Hadáčková) a sdělí místo pro
shromáždění naplněných pytlů
pro odvoz. n
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Základní škola už září novou fasádou

B

eroun si může připsat další
úspěch, tentokrát v souvislosti s rekonstrukcí závodské
základní školy. Vedení města se
podařilo se společností ČEZ dojednat zkrácení doby výstavby
trafostanice o čtyři měsíce. Bez
nové trafostanice by mohlo být
otevření nová přístavby ohroženo.
Pro trafostanici našli pracovníci
městského úřadu ve spolupráci
s techniky ČEZ v lokalitě jediné
vhodné umístění. V přilehlém
parku bude kryta zelení a tedy
bude minimálně rušit okolní prostředí. „Trafostanice přináší pozitiva i pro obyvatele v okolí školy,
protože dojde k posílení přívodu

elektrické energie do celé oblasti,“ upozornila starostka Soňa
Chalupová.
A  jak to vypadá se samotnou
rekonstrukcí školy? Ačkoli kvůli výstavbě trafostanice došlo k mírnému skluzu stavebních prací, nové
prostory by přesto měli žáci začít
využívat od nového školního roku.
„Nejprve bude otevřena nová
jídelna a učebna v prvním patře
přístavby. Pokud půjde vše podle
plánu, provoz se zahájí ještě před
koncem tohoto školního roku,“
uvedl místostarosta Michal Mišina v průběhu kontrolního dne.
Stavební práce budou vrcholit
o prázdninách. Od září se školáci

n Školáci získají navíc prostornou tělocvičnu, která bude sloužit i široké veřejnosti.

Jak je to s rušením předplacených míst v Berouně?
n O zrušení možnosti vyhradit parkovací místo pro fyzické a právnické
osoby rozhodla rada města 6. 3. 2019. V té době parkovalo na vyhrazených
stáních 27 lidí za roční poplatek 15 tisíc korun.
Z důvodu nedostatku parkovacích míst se rada rozhodla povolování
vyhrazených míst omezit a vydávat ho pouze těžce zdravotně postiženým
osobám. Podmínky jsou uvedeny v Pravidlech pro udělení souhlasu se zřízením vyhrazeného parkovacího místa, která jsou k dispozici na www.mestoberoun.cz v sekci Město a úřad/Pravidla a zásady.
Parkovací stání, která byla povolena před nabytím účinnosti těchto pravidel, zůstala zachována do uplynutí platnosti příslušného povolení k jejich
zřízení. V současné době je v Berouně jen pro zdravotně postižené osoby
určeno 68 vyhrazených míst. n

mohou těšit nejen na nové učebny, ale také na tělocvičnu, šatny
a moderní sociální zařízení. Sou-

částí rekonstrukce je i výstavba
výtahu, škola tak získá bezbariérový vstup do všech pater. n

n Nová fasáda nejstarší budovy závodské školy září novotou.

n Trafostanice je umístěna v přilehlém parku naproti škole.

Beroun investuje
do své památkové zóny
dokončení ze strany 1
Podle městské architektky
chce město v letošním roce rozvinout širší diskuzi o tom, jakým
směrem by se měla městská památková zóna v Berouně ubírat.
Velkým tématem nového období
bude probíhající digitalizace
a globalizace a jejich vliv na pro-

středí i samotné fungování památkové zóny. Moderní technologie, obvykle označované pojmem
Smart City, mohou pomoci řešit
problémy města i zlepšovat kvalitu života jeho obyvatel i návštěvníků. Snahou proto bude nové
trendy postupně do Programu
regenerace MPZ zahrnovat. n

Za psy a svoz odpadu zaplatíte stejně jako vloni
J

aká je výše poplatků pro obyvatele Berouna pro letošní
rok? Na tuto otázku odpověděly
zaměstnankyně finančního odboru Městského úřadu v Berouně.
Poplatky za psy i za svoz popelnic se v letošním roce nenavyšuje.
Svoz komunálního odpadu tedy
vyjde občana Berouna na 700 Kč
na rok. Poplatek je splatný 31. 5.
Povinnost uhradit poplatek
za svoz komunálního odpadu mají
fyzické osoby přihlášené ve městě
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i fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není přihlášena
žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu
fyzickou osobu.
Za prvního psa platí lidé v bytovém domě 1 000 Kč, za každého
dalšího uhradí 1 500 Kč. V rodinném domě za prvního psa zaplatí
400 Kč, u dalších psů v rodinném domě se částka nenavyšuje.

Lidé, kteří jsou starší 65 let, platí
za psy méně: v bytovém domě
za prvního psa 200 Kč, za každého dalšího 300 Kč, v rodinném
domě platí 100 Kč.
Kancelář C 103, kde se administrativa poplatků vyřizuje,
je umístěna v přízemí radnice
na Husově náměstí naproti matrice. Platbu lze uskutečnit hotově
na pokladně v přízemí radnice,
nebo převodem z účtu a složenkou. n

PLATBA NA ÚČET
SVOZ ODPADU
č. účtu: 51-4855720247/0100
POPLATEK ZA PSY
Č. účtu: 19-326131/0100

variabilní symbol je pro každý poplatek
jiný a zjistíte ho na tel.: 311 654 169,
nebo na poplatky@muberoun.cz.
V případě, že zašlete na tuto adresu
svůj e-mail, budete dostávat každý
rok upozornění na blížící se splatnost
poplatku včetně čísla účtu a vašeho
variabilního symbolu.

2

B

eroun z ptačí perspektivy zachycený z dronu. Netradiční pohled na město vám nabízí výstava na pěší zóně v Palackého ulici, kterou připravilo
město spolu s Vladimírem Dvořákem. n

Jak je to s parkováním u budovy Policie ČR?

P

arkoviště u Policie ČR prošlo
v letošním roce změnou v počtu vyhrazených stání. Pozemky
v této lokalitě patří městu, stavba
samotného parkoviště ale náleží
Policii ČR. Systém parkování se

proto řídí vzájemnou dohodou.
K  té šlo i v tomto případě, kdy
město oslovila policie s žádostí
o zvýšení vyhrazených parkovacích stání pro jejich potřeby.
„V průběhu dne bude zhruba

Beroun hodlá zamezit
opakovanému rozkopání ulic

N

a žádost vedení města se
uskutečnila koordinační
schůzka s poskytovateli datových služeb, jako jsou například společnosti O2, T-Mobile
a další. Hlavním cílem tohoto
setkání bylo projednání pokládky optické sítě v Berouně
a synchronizace jednotlivých
kroků.
Vedení města vítá snahu
společností, aby obyvatelé Berouna měli k dispozici internetovou sít v co nejvyšší kvalitě.
Zároveň chce ale zamezit nepřiměřenému rozkopání ulic. Proto se představitelé Berouna se
zástupci dotčených společností
dohodli, že všechny páteřní
sítě budou umístěny v jedné
trase. „Pokud jedna z firem začne s pokládkou kabelů, musí
informovat i ostatní společnos-
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ti. Při pokládce budou do země
umístěny také chráničky pro
následné umístění optických
kabelů jiných firem. My navíc
budeme tyto kroky koordinovat,“ konstatoval Michal Mišina.
To je velmi dobrá zpráva
pro Berouňany. V budoucnu by
totiž Beroun nebyl několikanásobně rozkopáván. Pokládka
se bude provádět pouze jednou. Navíc se trasy město snaží
umístit především do míst, kde
je v současnosti zpevněný povrch, jako jsou chodníky a komunikace.
Jedna ze společností má
již vydané územní rozhodnutí a chce začít se stavebními
pracemi ještě v letošním roce.
O konkrétním termínu a lokalitách vás budeme informovat. n

50 % parkovacích stání vyhrazeno
pro potřeby policie, zbytek budou
moci využívat občané a návštěvníci města. V nočních hodinách
bude celé parkoviště sloužit pro
občany Berouna, tedy především
pro okolní rezidenty. „Jsem velmi rád, že došlo k této výhodné
dohodě s Policií ČR. Také mohla
nastat situace, že policie si nechá
celé parkoviště pouze pro své potřeby a městu by platila jen nájem
z pozemku. Tím by ale občané
přišli o další parkovací místa,“
konstatoval místostarosta Michal
Mišina. n

Termíny zápisů
do ZŠ a MŠ
v Berouně

Z

ápisy do základních škol
v Berouně pro školní rok
2020/2021 se budou konat v pátek 3. dubna od 14:00 do 17:00
a v sobotu 4. dubna od 9:00
do 11:00. K zápisu se dostaví budoucí prvňáček se svým zákonným
zástupcem. Ve škole se předkládá
rodný list dítěte. Budoucí školák
zároveň prostřednictvím jednoduchých testů prokáže připravenost
na školní docházku.
Zápisy do mateřských škol v Berouně pro následující školní rok
se uskuteční v pondělí 11. května
a v úterý 12. května vždy od 14:00
do 17:00.
Zápis bude probíhat v jednotlivých základních a mateřských
školách zřizovaných městem.
Obecně závaznou vyhláškou č.
1/2017 a č. 2/2017 jsou stanoveny školské obvody spádových
mateřských a základních škol
zřízených městem. Obě obecně
závazné vyhlášky jsou uveřejněny na webových stránkách města
Beroun n

Nabídka letních táborů

P

ořádáte pobytový nebo
příměstský tábor? Chcete
o něm informovat zájemce?
Rádi jej do dubnového vydání Radničního listu zdarma
zařadíme. Stačí do 10. března zaslat stručnou informaci
e-mailem na kttm@muberoun.cz. Prosíme jen stručné informace: název, místo
konání, termín, zaměření,
cena, pořadatel, kontaktní
osoba, telefon, e-mail, web.
V případě, že text bude dlouhý, vyhrazujeme si právo jej
krátit. n

Zeptali jste se
n Výstavba Centra duševního zdraví v areálu berounské nemocnice je
již několik měsíců provázena zvýšeným provozem nákladních vozů,
které znečišťují okolní komunikace
a znepříjemňují život obyvatelům
Závodí. Bude město tuto neúnosnou situaci řešit?
Na znečišťování komunikací vedení města opakovaně upozorňuje zástupce firmy i vedení nemocnice s tím
závěrem, že bude v tomto směru co
nejdříve zjednána náprava. Máme ověřeno, že zametací vůz při znečištění
ulice projíždí celou lokalitu opakovaně.
Pokud tento způsob není postačující,
budeme požadovat i čistění postřikovým vozem a provedeme kontrolu
čištění vozidel před vjezdem na veřejné komunikace. Městská policie
provádí namátkové kontroly a udělila
již několik blokových pokut řidičům
nákladních automobilů v nevyhovujícím stavu a celou situaci zdokumentovala. Pokud nedojde ke zlepšení
stavu komunikací na Závodí a očista
vozidel nebude řádně vyřešena před
výjezdem ze stavby, budeme na základě pořízené dokumentace celý případ
řešit ve smyslu zákona č. 13/1997Sb.,
o pozemních komunikacích ve správním řízení jako přestupek s následným
finančním postihem. n
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Zahájení turistické sezóny Berounska

V

sobotu 18. dubna proběhne historicky první zahájení turistické sezóny Berounska. Účastníci se sejdou na Husově náměstí, kde bude v době od 9:30
do 10:00 probíhat registrace účastníků.
Samotný pochod bude zahájen v 10 hodin. Cílem je Camp Srbsko, kde bude také
od 12:00 do 15:00 připraven program.
Akci pořádá destinační agentura,
jejímž úkolem je vytvářet prostor pro
spolupráci veřejného a soukromého
sektoru a propagačně zastřešit turistickou destinaci Berounsko. Pro účastníky
je naplánován nenáročný turistický pochod z Husova náměstí podél Berounky
až do Srbska. V tamějším kempu bude
nachystáno opékání špekáčků a zábavný

program pro děti. Zájemci budou mít také
možnost zaslat pohled svým blízkým.
„Rádi bychom uspořádali akci, která se bude každoročně opakovat, získá
si přízeň místních a stane se tradicí.
Do budoucna budeme rozhodně pracovat s programovou rozmanitostí,“ uvedl
předseda představenstva destinační
agentury Berounsko Dušan Tomčo. Destinační agentura Berounsko vznikla teprve
v druhé polovině minulého roku, avšak
díky finanční podpoře od Středočeského
kraje odstartovala široké spektrum aktivit. Od této doby se do její činnosti zapojily téměř čtyři desítky obcí, podnikatelů
a neziskových organizací.
Eliška Švandová, OŠVA n

Zahájení
turistické sezóny
Berounska
Turistický pochod z Berouna do Srbska
a zábava v Campu Srbsko

18. 4.
2020

Destinační agentura Berounsko Vás

START z Husova náměstí v Berouně
09:30 – 10:00 registrace účastníků
10:00 – 12:00 pochod

sedmikilometrový pochod z Berouna do

CÍL v Campu Srbsko
12:00 – 15:00 program
• táborák a opekání špekáčků
• program pro děti
• posílání pohledů

srdečně zve na zahájení letošní turistické
ROZDĚLENÍ DOTACÍ NA AKTIVITY V SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ OBLASTI Z ROZPOČTU
MĚSTA NA ROK 2020 - nad 50 000 Kč
sezóny. Připravili jsme si pro Vás nenáročný

žadatel

projekt

Srbska a zábavný program v Campu Srbsko.

Camino San José, z. s.

budeme z berounského náměstí
Rozvoj občansko-sociální poradnyVyrážet
v Berouně

CENTRUM NA VERANDĚ, z. ú.

Zahrada pro klienty CENTRA NA VERANDĚ
z. ú. - dojdeme
nákup parkového
nábytku
pravéhoBeroun,
břehu Berounky
až do

Dobromysl, z. ú.

Činnost Denního stacionáře

srbeckého kempu. V cíli bude na malé

Odlehčovací služba

zdarma, zábavný program pro děti

od Městského informačního centra a podél

Osobní asistence

i velké účastníky čekat opékání špekáčků
a posílání pohledů.

Rozvoj dobrovolnictví na Berounsku

Domov V Zahradách Zdice, poskytovatel sociál. služeb

Zkvalitnění života seniorů v domově pro seniory

Charita Beroun

Činnost Azylového domu sv. Jakuba pro muže
Činnost Denního centra pro osoby bez přístřeší
Činnost Denního stacionáře
Činnost Domova se zvláštním režimem
Činnost Noclehárny sv. Jakuba

25 000,00 Kč
200 000,00 Kč
50 000,00 Kč
150 000,00 Kč
30 000,00 Kč
100 000,00 Kč
95 000,00 Kč

Činnost Sociálně akviziční služby pro rodiny s dětmi

40 000,00 Kč

Terénní program pro osoby bez přístřeší

70 000,00 Kč

Projekt Chceme se dohodnout

40 000,00 Kč

Odlehčovací služba

35 000,00 Kč

Osobní asistence

45 000,00 Kč

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

40 000,00 Kč
30 000,00 Kč

Re-start - služba „sociální rehabilitace“

380 000,00 Kč

Terénní program Magdaléna Berounsko

80 000,00 Kč

Adiktologická ambulance Magdaléna Beroun - znovuotevření poradny

60 000,00 Kč

Primární prevence vzniku rizikového chování dětí a žáků v regionu Berounsko
Poradna pro občanství/občanská a lidská práva, z. s.

15 000,00 Kč
110 000,00 Kč

Činnost Pečovatelské služby

Týdenní stacionář

Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun

55 000,00 Kč
30 000,00 Kč

Akviziční činnost DS TGM, rehabilitační pomůcky, kulturní program pro klienty

Magdaléna, o. p. s.

35 000,00 Kč
85 000,00 Kč

Dobrovolnické centrum Kladno, z. s.

Lomikámen, z. ú.

30 000,00 Kč

100 000,00 Kč

Svoz bezbariérovým automobilem pro osoby s hendikepem
Domov seniorů TGM, příspěvková organizace

Klubíčko Beroun, z. ú.

70 000,00 Kč

Činnost sociálně-terapeutické dílny

V případě velmi nepříznivého počasí si pořadatel vyhrazuje
právo akci zrušit.

Jungmannova základní škola Beroun

výše dotace

Činnost Azylového domu a domu na půl cesty Berounka
Sociálně akviziční služba pro rodiny s dětmi

25 000,00 Kč
280 000,00 Kč
45 000,00 Kč

Terénní programy

45 000,00 Kč

REMEDIUM Praha o. p. s.

Občanská poradna REMEDIUM - Kontaktní místo Beroun

80 000,00 Kč

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek

Podpora provozu kontaktního místa SONS ČR, z. s. pro občany Berouna
a přilehlých obcí s těžkým zrakovým postižením v roce 2020

Sociální podnik Klubák, z. ú.

Příspěvek na asistovanou dopravu

5 000,00 Kč
100 000,00 Kč

Tichý svět, o. p. s.

Činnost sociální rehabilitace

10 000,00 Kč

VČELKA senior care o. p. s.

Sociálně akviziční služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením

20 000,00 Kč

Osobní asistence

40 000,00 Kč

Pečovatelská služba

35 000,00 Kč

www.mesto-beroun.cz
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Obchodník prodal
pyrotechniku nezletilým
n Hlídka městské
policie
objevila
na dětském hřišti
v Tovární ulici mladíky, kteří zrovna
manipulovali se
zábavní pyrotechnikou. Protože se
jednalo o mladistvé, kteří ještě nedosáhli plnoletosti, strážníci zjišťovali, jak se k pyrotechnice dostali.
Zakoupit ji totiž mohou až lidé od 18
let. Ukázalo se, že zboží jim prodal
obchodník z Palackého ulice, celý
případ byl tedy předán živnostenskému úřadu, možná se jím bude
zabývat i Česká obchodní inspekce.
n Práce městských strážníků je velmi pestrá. Přivoláváni jsou k nejrůznějším případům, často i ve chvílích, kdy obchodníci mají problém
se svými zákazníky. Jako například

obsluha čerpací stanice v Berouně,
kdy jeden rumunský řidič chtěl nejprve platit eury, ale protože se mu
nelíbil kurz čerpací stanice, platbu
si rozmyslel. K rozumu ho přivedla
až přivolaná hlídka. Podobný případ řešili strážníci i na vlakovém
nádraží. Cestující ve vlaku totiž neměli řádně zaplaceno, a tak situaci
opět musela pomoci řešit městská
policie.
n Dvakrát během jediného týdne
byli strážníci přivoláni k požáru. Jednou se jednalo o hořící odpadkový
koš, kdy oheň hlídka zlikvidovala
sama. V druhém případě byli u zásahu potřeba i profesionální hasiči.
Hořelo totiž v areálu Tiba. Ukázalo
se, že se zde někdo pokusil vypalovat kabely. Po příjezdu hlídky už ale
na místě činu pachatelé nebyli. n

Problémy s doručováním Radničního listu
n Vzhledem k množícím se stížnostem občanů na roznášku Radničního listu v posledních měsících jsme se po dohodě se zástupci České pošty rozhodli přistoupit k namátkovým kontrolám. V případě, že
vás v následujících dnech osloví zástupci města Beroun a České pošty
s dotazem na spokojenost s doručováním Radničního listu, prosíme
o vaši spolupráci. Získané informace mohou pomoci při řešení tohoto
problému.
Pokud i na vaší adrese není Radniční list opakovaně doručován,
dejte nám vědět prostřednictvím e-mailu: kttm@muberoun.cz. Nezapomeňte uvést přesnou adresu. Kontaktovat nás můžete také telefonicky
na čísle 311 654 201. n

Gang zlodějů stále nebyl dopaden,
zabezpečte si majetek

S

ohledem na fakt, že gang zlodějů vykrádajících rodinné
domy v okolí Prahy ještě nebyl
dopaden, obvodní oddělení Policie ČR ve spolupráci s Městskou
policií Beroun nadále dodržuje
zvýšený dohled ve vytipovaných

oblastech. „Již před časem jsme
přijali opatření, které koordinujeme s Policií ČR. Kromě jiného
naše hlídky mají za úkol zvýšený
dohled nad rizikovými oblastmi,“
konstatoval velitel strážníků Alexandr Scherber. n

ROZDĚLENÍ DOTACÍ NA AKTIVITY V SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ OBLASTI Z ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020 - do 50 000 Kč
žadatel
CENTRUM NA VERANDĚ, z. ú.
Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu
a Středočeský kraj, o. p. s.
Centrum pro zdravotně postižené a seniory
Středočeského kraje, o. p. s.
Centrum sociálních a zdravotních služeb města Příbram
Člověk v tísni, o. p. s.
Diakonie ČCE - středisko Praha
Domov Hostomice - Zátor
EDA cz, z. ú.
Hospic svatého Lazara z. s.
Klub důchodců Beroun
Koniklec Suchomasty, poskytovatel sociálních služeb
Linka bezpečí, z. s.
Medvídek - spolek rodičů a přátel dětí s autismem
Oblastní spolek Českého červeného kříže Beroun
Pro Zdraví 21 z. ú.
Rodinné centrum Slunečnice, z. ú.
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých
České republiky, zapsaný spolek
Socius, z. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.,
Berounský spolek nedoslýchavých, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.,
Krajská organizace Středočeského kraje, p. s.
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s.,
Základní organizace Beroun, p. s.
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.,
místní organizace Beroun
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.,
okresní organizace Beroun
Tichý svět, o. p. s.
TŘI, o. p. s.
ÚAMK-AMK ZPM Příbram Beroun sociální podnik HV
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projekt
Zakoupení toaletních křesel
Vzdělávací a osvětová činnost pro osoby se sluchovým postižením

výše dotace
6 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Akvizice osob se zdravotním postižením seniorů

20 000,00 Kč

Provoz Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice v Příbrami v roce 2020
Činnost Školy už se nebojím - Program podpory vzdělávání v sociálně znevýhodněných rodinách v Berouně
Raná péče rodinám Berounska 2020
Pořízení závěsných síťových vaků ke zvedáku osob
Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením v Berouně
Zdravotnický materiál a léky pro Hospic svatého Lazara
Sociálně-aktivizační činnosti pro členy klubu
Kulturní akce v průběhu roku - 35 let spolu
Činnost Linky bezpečí pro děti a mládež z města Beroun
Osvěta o autismu
Okresní kolo soutěže mladých zdravotníků
Činnost NZDM 21 (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
Činnost SAS 21 (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)
Komplexní podpora rodiny
Rekondiční pobyt členů SONS Beroun

20 000,00 Kč
40 000,00 Kč

Kontaktní centrum pro neformální pečovatele
Podpora činnosti členů svazu

5 000,00 Kč
10 000,00 Kč

Činnost Sociálně akviziční služby pro sluchově postižené a seniory 65+

10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
30 000,00 Kč
40 000,00 Kč
20 000,00 Kč
17 000,00 Kč
4 000,00 Kč
5 000,00 Kč
45 000,00 Kč
45 000,00 Kč
20 000,00 Kč
5 000,00 Kč

8 000,00 Kč

Neslyšíme a chceme být slyšeni

10 000,00 Kč

Aktivity místní organizace

20 000,00 Kč

Půjčovna kompenzačních pomůcek

30 000,00 Kč

Činnost Tlumočnické služby
Činnost Hospicu Dobrého pastýře v Čerčanech
Činnost PB HELP ASISTENT

15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
40 000,00 Kč
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Odpad patří do kontejnerů,
ne vedle nich!
Ukládání odpadu mimo vyhrazená místa je
přestupkem stejně jako zakládání černých skládek!

D
Okolí Židovského hřbitova
se dočká obnovy

Ž

idovský hřbitov v ulici Pod Homolkou a přilehlé zelené plochy čeká proměna, za kterou stojí
iniciativa spolku Berounská zeleň
a snaha vrátit život místu, které
bylo desítky let opomíjené. Hřbitov od války postupně chátral.
Poslední pohřeb proběhl v padesátých letech, a i přes částečnou
rekonstrukci zůstal areál veřejnosti nepřístupný. Náhrobky tvoří
pouze malou část jeho plochy, tu
větší pokrývá stárnoucí a zpustlý
ovocný sad – pozůstatek socialistické zahrádkářské intervence.
Berounská zeleň dojednala
dohodu s Židovskou obcí v Praze,
přebírá správu hřbitova a okolních pozemků a připravuje obnovu a s ní spojené aktivity určené
místním obyvatelům. V plánu
je výsadba nových stromů, keřů
a trvalkových záhonů, ale také
přednášky, workshopy a komunitní akce. Na venkovních plochách

vzniknou cesty a další prvky, které
budou sloužit potřebám místních.
V neděli 15. března od 10 hodin
spolek pořádá na Židovském hřbitově veřejně přístupný workshop
spojený s úklidem areálu a jeho
okolí. Pod vedením zkušeného
arboristy se lidé naučí, jakým způsobem ošetřit vzrostlé stromy, jak
posoudit jejich životnost a jak je
pomocí řezu zmladit. Každý může
následně pomoci uklidit odpadky
hyzdící křoviny podél hřbitovní
zdi. Workshop a úklid jsou první z řady veřejných akcí, jejichž
společnými jmenovateli jsou péče
o zeleň a životní prostředí a udržitelné hospodaření. Konkrétně se
bude jednat o komunitní záhony
a kompostování, výsadbu a péči
o jedlé stromy a keře, ochranu
ptactva a dalších drobných živočichů, včelaření, hospodaření s vodou, a další témata.
Václav Kovář, Berounská zeleň n

Poznámka redakce: Workshop, pořádaný dne 15. března, se koná
pod záštitou města Beroun.

Jarní sběr objemného a nebezpečného odpadu
Jarní sběr objemného odpadu - Sobota 4. dubna
n 8:00 – 10:00 (Brdatka – u rybníka, Zdejcina, Jarov, Košťálkova – parkoviště)
n 9:00 – 11:00 (Na Hrázi, Brožíkova u nádraží ČD, Želivského, Jeronýmova ulice)
n 9:00 – 9:15 (bytový dům u hlavního vlakového nádraží)
n 11:00 – 13:00 (Jiráskova – Na Veselou, Chmelenského – Křížkovského, Kubátova)
n 12:00 – 14:00 (Karlova – pod dálničním mostem, Sadová – u restaurace U Kropáčů, Hostim, Lištice)
n 14:00 – 16:00 (Dukelská, Kollárova – Chmelenského, Mařákova – pod dálničním mostem)
n 15:00 – 17:00 (Pod Studánkou – u hasičů, Karly Machové – u parkoviště)
Sběr nebezpečných odpadů - Neděle 5. dubna
n 8:00 - 8:30 (Zdejcina – u hasičárny)
n 8:45 - 9:15 (Jarov – u kostela)
n 9:30 - 10:00 (Zavadilka – Jeronýmova)
n 10:15 – 10:45 (Závodí – Na Hrázi – proti zámečku)
n 11:00 – 11:30 (Závodí – Karlova – pod dálničním mostem)
n 11:45 - 12:15 (Hostim – prostor za mostem)
Nebezpečnými odpady jsou zejména ředidla, barvy, oleje, baterie a akumulátory, olejové filtry, kyseliny, obaly znečištěné nebezpečnými látkami.
Při předání odpadu je nutné předložit občanský průkaz. Pro občany města
Berouna je sběr zdarma.
Provoz sběrného dvora: PO – PÁ 7:00 – 17:00, SO 8:00 – 13:00. n
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veře, sanitární technika, kusy
bytových jader, ale také staré
koberce, židle či kempingový nábytek se v posledních letech velmi
často stávají nežádoucí ozdobou
kontejnerových stání. Podle vyhlášky města se však každý, kdo odloží
nepotřebné věci z domácnosti, byť
by byl jeho úmysl sebeušlechtilejší,
dopouští přestupku. Odpad patří do kontejneru, a pokud se tam
nevejde, pak je potřeba zvolit jiný
způsob jeho likvidace, než je jistě
jednodušší a pohodlnější odložení
k „popelnicím“.
Úklid nadbytečného odpadu
z kontejnerových stání něco stojí
a ze společné kapsy to nakonec
zaplatíme všichni, tedy i ti, kteří
odpad pečlivě třídí a ke kontejneru
nikdy nic neodložili. Stále se zvyšující výdaje na úklid mohou v konečném důsledku ovlivnit i celkovou
výši každoročního poplatku za likvidaci odpadu, který platí každý
občan města. A to si asi nikdo z nás
nepřeje.

Velký úklid plánujte
na jaře a na podzim
Pokud se dostanete do situace,
že se vám při rekonstrukci bytového jádra, kuchyně nebo jiných
částí bytu nahromadí objemný
a těžký odpad, na nějž je i velká
odpadová nádoba na sídlištích
malá, máte možnost ho zdarma
odvézt do Ekodvora v areálu AVE,
který je otevřen v pracovní dny
od 7:00 do 17:00 a v sobotu od 8:00
do 13:00. Další možností je si u AVE
za úplatu odvoz objednat.
Velký úklid ideálně plánujte
v termínech, kdy jsou přistavová-

ny objemné kontejnery ve všech
částech města. Nejbližší termín je
4. dubna a rozpis jednotlivých stanovišť najdete na jiném místě této
stránky. Pamatujte, že za odkládání odpadů mimo nádoby k tomu
určené lze uložit viníkovi pokutu až
50 tisíc korun.

Přeplněné nádoby jsou
důsledkem nevhodného
ukládání
Nelichotivá situace je i u odpadových nádob na třídění odpadu,
které jsou rovněž velmi často přeplněné. Z dlouhodobého průzkumu vyplývá, že na vině není ani
nedostatečná četnost odvozu, ani
kapacita nádob, ale zneužívání systému ze strany podnikatelů a lidí
z okolních obcí, zvláště těch, které
mají jiný systém platby za odpady.
Je asi na každém z nás, jak se s tímto faktem vyrovnává. Každopádně
vyhláška města stanoví, že se odpady nesmějí odkládat mimo sběrné
nádoby, a to ani v případě, že jsou
již plné!
Správný postup je, nejprve se
pokusit odpad - zejména kartonáž
a plastové lahve – minimalizovat,
zmáčknout, rozebrat a potom ho
zkusit do nádoby dát. Pokud ani
po minimalizaci nelze odpady
do nádob vložit, pak vyhledat nejbližší kontejnerové stání, ve kterém
je v nádobách volno. Pokud není
ani v okolních nádobách volno, odvést odpady do sběrného Ekodvora
nebo si je odnést zpět domů a počkat, až budou nádoby prázdné,
některé se vyváží i třikrát za týden.
Odbor životního prostředí MěÚ Beroun n

Světový den mokřadů slavili v družině

S

větový den mokřadů se slaví 2. února. Význam mokřadů si připomněli
i žáci z družiny při základní škole na Závodí. Jedno únorové odpoledne
tak věnovali rostlinám a živočichům, kteří obývají okolí vod, tůní a bažin.
Hravou formou si tak připomněli den, který souvisí především s poznáním
a ochranou tohoto důležitého ekosystému. Květa Hrbáčková n
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Trilobit 2020 se tentokrát
nesl v rytmu swingu

Pro cenu za celoživotní dílo do Berouna až
z kanadského Toronta přicestoval Vladimír Pucholt

n Letošní udílení cen Trilobit Beroun se konalo v Kulturním domě Plzeňka
v rytmu swingu. Hlavním večerem, který byl vysílán na ČT Art, se proto nesly
typické melodie a o specifickou kulisu se postarali i tanečníci, kterým byla
vyhrazena část parketu.

n Cestu do síně slávy vydláždila porota cen TRILOBIT 2020 proslulému
československému herci přednormalizační generace, Vladimíru Pucholtovi
a vzdala mu hold udělením Ceny Vladislava Vančury za celoživotní dílo.
Protagonista nejen snímků Černý Petr, Svatba jako řemen, Lásky jedné plavovlásky či Starci na chmelu emigroval ještě v 60. letech do Velké Británie,
kde nabyl medicínského vzdělání. Později se přestěhoval do kanadského
Toronta, kde úspěšně působil jako pediatr. Vladimír Pucholt přijal pozvání
a prestižní cenu si přiletěl osobně převzít.        Autor fotografií: Milan Mošna

n Cenu Ferdinanda Vaňka 2020 za přínos díla občanské společnosti si převzali
režisérka Zuzana Piussi a režisér a producent Vít Janeček za dokumenty Obléhání města a Ukradený stát.

n Audiovizuální ceny TRILOBIT 2020 Českého filmového a televizního svazu
FITES poukázaly na díla s výraznou uměleckou kvalitou, ale rovněž s etickým a společenským přesahem. Porotu nejvíce oslnily výkony legendárních
herců Jiřího Schmitzera a Ladislava Mrkvičky ve filmu Staříci a jednomyslně
se shodla udělit jim křišťálové Hlavní ceny Trilobit 2020.
n Energií nabitou show rozdmýchal ambiciózní big band Original Vintage
Orchestra kapelníka Petra Kroutila s hosty. Swingovou autenticitu zpívaným
číslům dodali černošský zpěvák Chuck Wansley a vokální trio Hot Sisters.  

n Divácky úspěšný snímek Nabarvené ptáče si získal přízeň i u diváků Městského kina Beroun, kteří sem letos podruhé přišli na doprovodný program
Cena diváků a hlasovali pro svůj favorizovaný film.  Režisérovi a producentovi Václavu Marhoulovi, zastoupenému hereckým představitelem chlapcova tatínka Petrem Vaňkem, zkraje slavnostního večera divačka určená losem
a představitelé města Beroun předali Cenu diváků – Berounského Klepáčka.
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n Ceny TRILOBIT jsou mimo jiné výjimečné díky existenci dětské poroty tvořené
žáky z berounských škol pod dohledem ředitelky městské knihovny Michaely Škeříkové. Nejvíce ji zaujala pohádka O zakletém králi a odvážném Martinovi a cenu
dětské poroty -  Berounský medvídek udělila jejímu režisérovi Peteru Bebjakovi.
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Jubilea
n Krásné 80. narozeniny oslaví 3. března Alena Kočová. Hodně zdraví, štěstí
a radosti do dalších let jí přeje Klub
důchodců Beroun. Ke gratulaci se
připojuje také vedení města Beroun
a redakce Radničního listu. n

Vzpomínka
n Ve středu
4.
března
uplyne 5 let
od
chvíle,
kdy nás navždy opustil
náš
drahý
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček pan Jiří
Janovský. Vzpomíná manželka Jarka
a synové Jiří a Jan s rodinami. n

Vítání občánků
n Vítání občánků v Berouně má
mnoholetou tradici a zájem veřejnosti je stále velký. Slavnostní
akt v obřadní síni radnice se koná
několikrát do roka. Prvními letošními občánky, kteří se tohoto vítání
účastnili, jsou Samuel Cingr, Denis
Max Žežulka, Jiří Konc, Elza Petrovicová, Nela Křikavová, Darja Měchurová a Marek Volf.
Máte doma miminko a chcete se
zúčastnit vítání občánků? Rezervujte si některý z termínů, které platí
pro 1. pololetí roku 2020. Zájemci
si mohou vybrat z následujících
termínů: 28. 4. a 9. 6. Rodiče se
mohou přihlásit na telefonním čísle
311 654 151 – 152 nebo e-mailem
evidence@muberoun.cz nebo evidence2@muberoun.cz. n

V Černošicích vzniklo moderní Alzheimercentrum

V

Černošicích byl v lednu oficiálně
zahájen provoz nového Alzheimercentra, pro obyvatele Berouna
nejblíže dostupného zařízení určené pro osoby s Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí. Nové
centrum si prohlédl i berounský
místostarosta Dušan Tomčo, který
se zajímal o moderní trendy v léčbě
takto postižených pacientů.
Alzheimercentrum se nechce
zavírat před okolním světem,
právě naopak. V tomto směru již
navázalo například spolupráci
s berounskou mateřinkou Pod
Homolkou. Děti navštívily klienty
centra a připravily si pro ně malou besídku. Ředitelka zařízení
se zároveň obrátila i na Střední
zdravotnickou školou v Berouně
s nabídkou spolupráce. n

V měsíci čtenářů přicházíme opět se spoustou novinek!

J

edenáctý ročník Března – měsíce čtenářů je tady! A s ním opět
řada novinek ve vaší knihovně.
Na své si přijdou hlavně děti včetně rodičů těch nejmenších čtenářů. Od března totiž na jeden den
v týdnu otevřeme oddělení pro děti i v dopoledních hodinách.
Otevřeno zde bude
každé pondělí od 8:30
do 11:00 hodin.
V rámci celostátního projektu
S  knížkou do života nabídneme
úplně novou sérii setkávání pro
rodiče s dětmi ve věku od 1 roku
do 3 let. Pod vedením lektorky bu-

dou děti spolu s rodiči pracovat
s knížkou, budou si společně hrát,
zpívat a učit se říkadla. Během
roku se uskuteční 4 setkání. První
chystáme už na březen.
Na každý termín bude
třeba se vždy předem
přihlásit.
Pro všechny hravé
děti v březnu spouštíme další čtenářskou
soutěž. Ta ponese název Vím, kde bydlím.
Tentokrát budeme společně poznávat Beroun a jeho okolí. Vše
o soutěži se dozvíte na oddělení
pro děti a na pobočce Sídliště.
Knihomolové a vášniví čtenáři,



Jak vychovávat kluka a jak holčičku?

N
Zubní pohotovost
n 1. 3. MUDr. Zalina Sozieva,
Beroun, Havlíčkova 1732/3, tel.:
727 836 818
n 7. - 8. 3. MUDr. Ladislava Švábová, Hořovice, Pod Nádražím 289,
tel.: 311 513 375
n 14. - 15. 3. MUDr. Marcela Srpová, Hořovice, Fűgnerova 389, Alba,
tel.: 311 512 119
n 21. - 22. 3. MUDr. Eliška Svobodová, ordinace Buzuluk - Komárov,
tel.: 311 572 389
n 28. - 29. 3. MUDr. Štěpánka Šedivá, Beroun, Havlíčkova 20, tel.:
311 611 241
Pohot. služba je od 8:00 do 11:00 n
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apadlo vás někdy, proč jsou
kluci často bojovnější než holčičky? Jak můžeme vlastním dětem
ublížit, když tyto rozdílnosti nevnímáme? Pokud se
chcete naučit vnímat
přirozené rozdílnosti
chování u holčiček
a chlapečků, rozeznávat základní příčiny
konfliktů ve výchově
dětí a nacházet jejich praktické řešení,
pak si nenechte ujít
seminář, který se koncem března
uskuteční v rámci projektu MAP
ORP Beroun. Přednáška nazvaná
Jak vychovat chlapečka a jak vychovat holčičku?, která je určena
pro zájemce z řad rodičů, se uskuteční v úterý 31. března od 17:00
do 19:00. Povede ji lektor a zkušený
psycholog Milan Studnička ve třídě
Jungmannovy základní školy v Be-

rouně. „Budeme se bavit o tom,
jak to prakticky udělat, abyste si
výchovu dětí užili a zároveň, aby
měly vaše děti skvělé rodiče, se
kterými nebudou bojovat, ale se kterými
budou krásně spolupracovat. Budeme se
zabývat vašimi konkrétními problémy,
které s dětmi řešíte,“
vyjmenovává Studnička. Po absolvování
přednášky by posluchači měli být mimo jiné schopni
rozlišovat konkrétní rozdíly mezi
vývojem holčiček a chlapečků,
předcházet důsledkům nevyřešených problémů a jejich destruktivního vlivu na vývoj vztahu s dítětem. Přednáška je pro účastníky
v rámci projektu Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP Beroun II.
zdarma. (pn) n

kteří by se rádi podělili o své dojmy ze čtení skvělých knih, jistě
přivítají náš čtenářský klub. Ten se
bude konat vždy poslední čtvrtek
v měsíci od 18:00 do 19:00 hodin.
Nad šálkem kávy bude mít každý
z účastníků prostor sdílet své nejnovější čtenářské zážitky.
Městská knihovna Beroun n

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ
Ředitel/ředitelka
ZŠ Beroun,
Wagnerovo náměstí

n Zájemci o pracovní místo
musí doručit přihlášku včetně
potřebných příloh do 11. března do 15:00 na Městský úřad
Beroun. Součástí příloh musí
být mimo jiné koncepční plán
školy na 6 leté funkční období,
strukturovaný profesní životopis a ověřené kopie o dosaženém vzdělání.

Ředitel/ředitelka
MŠ Vrchlického

n Město Beroun vyhlašuje
konkurzní řízení na vedoucí
pracovní místo. Uzávěrka přihlášek je 11. března do 15:00.
I v tomto případě musí zájemci mimo jiné doložit koncepční
plán školy na 6 leté funkční
období, které musí být součástí přihlášky. Úplné znění
konkurzního řízení včetně
požadavků a náležitostí k přihlášce najdete na webových
stránkách města – Úřední deska - Volná pracovní místa - jiné
subjekty.
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 29. 1. 2020
RM bere na vědomí informaci o odstoupení Mgr. Antonína Leopolda k 30. 6. 2020 z vedoucího pracovního místa ředitele Základní školy Beroun, Wagnerovo nám. 458 a rozhoduje o vyhlášení konkursního řízení na toto pracovní místo dle předloženého návrhu
a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zveřejnění vyhlášení
konkursního řízení.
RM rozhoduje o vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Vrchlického 63 dle předloženého návrhu, a to v souladu s § 166 odst. 3
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu končícího šestiletého
funkčního období ředitelky mateřské školy. RM odvolává ředitelku Hanu Hrabákovou
z vedoucího pracovního místa ředitelky Mateřské školy Vrchlického 63 k 30. 6. 2020
z důvodu vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele školy a ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit zveřejnění vyhlášení konkursního
řízení.
RM ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit předložit radě města návrh
na jmenování členů konkursních komisí na vedoucí pracovní místa ředitele Základní
školy Beroun, Wagnerovo nám. 458 a ředitele Mateřské školy Vrchlického 63 a zajistit
realizaci konkursních řízení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb. o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů.
RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci z „Programu 2020 pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu sportu a volného času“
pro 2. základní školu a mateřskou školu, Beroun, Preislerova 1335 a ukládá vedoucí
odboru školství a volnočasových aktivit informovat ředitele této školy o vydaném
souhlasu s podáním žádosti o dotaci.
RM souhlasí s tím, aby Městské kulturní centrum Beroun podalo žádost o poskytnutí
dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy z „Programu 2020 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek“
v rámci tematického zadání „Podpora kultury“, souhlasí s případným přijetím dotace
z tohoto programu na akci „Berounské hradby 2020“ a ukládá řediteli MKC Beroun
zajistit plnění ve smyslu přijatého usnesení.
RM souhlasí s přistoupením města Beroun ke Smlouvě o pověření k poskytování služby
obecného hospodářského zájmu uzavřené mezi Středočeským krajem a Domovem penzionem pro důchodce Beroun dne 7. 1. 2020 po dobu platnosti pověření, tj. na období
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 a konstatuje, že část příspěvku města Beroun na provoz
příspěvkové organizaci DPD pro roky 2020 - 2022 dle aktuálního rozpočtu města Beroun
je poskytována ke krytí nezbytných nákladů, vynaložených na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby „Pečovatelská služba“.
RM schvaluje v souladu s Postupem při odměňování ředitelů příspěvkových organizací
zřizovaných městem, kromě oblasti školství, maximální výši odměny ředitelce Domova
penzionu pro důchodce Beroun na rok 2020 dle předloženého návrhu a ukládá vedoucí
odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit informování ředitelky o přijatém usnesení.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2020 ze zasedání Komise životního prostředí konaného
dne 13. ledna 2020.
RM doporučuje ZM schválit Program regenerace městské památkové zóny Beroun
na období 2020 - 2023 v radou města upraveném znění a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje předložit tento program k projednání zastupitelstvu města.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytování technické podpory na poskytování služby technické podpory na zakoupené programové vybavení VERA Radnice mezi městem
Beroun a společností VERA, spol. s r. o. v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru
hospodářské správy zajistit podpis smlouvy dle tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 12 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie mezi
městem Beroun a společností ITES spol. s r. o. pro budovy Klub důchodců a Městskou
knihovnu v Berouně v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru hospodářské
správy zajištění uzavření dodatku ke smlouvě dle tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 16 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie mezi
městem Beroun a společností ITES spol. s r. o. pro objekt Městského úřadu v Berouně,
Husovo nám. 68 v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy
zajištění uzavření dodatku ke smlouvě dle tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce parkoviště na pozemcích parc. č. 888/30
a parc. č. 888/39, vše v k. ú. Beroun, mezi Českou republikou - Krajským ředitelstvím
policie Středočeského kraje jako půjčitelem a městem Beroun jako vypůjčitelem podle
předloženého návrhu a ukládá místostarostovi Ing. Michalu Mišinovi zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města pronajmout část pozemku p. č. 6820
v k. ú. Beroun podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí s tím, aby uvedený žadatel provedl na vlastní náklady úpravu části pozemku
p. č. 167 v k. ú. Zdejcina - vybourání zatravněného betonového tarasu, snížení jeho výšky
na úroveň panelové cesty a následné zatravnění této plochy a ukládá vedoucímu odboru
majetku a investic informovat žadatele o vydaném souhlasu s úpravou části pozemku.
RM souhlasí s umístěním sídla organizací Lomikámen, z. ú. a Lomikámen, s. r. o. na adrese: U Kasáren 192, 266 01 Beroun-Město a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajistit realizaci tohoto usnesení.
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RM schvaluje s platností od 30. 1. 2020 ceny parkovacích karet ve zvláštních případech
na placená parkoviště (mimo modré zóny) dle předloženého návrhu a ukládá místostarostovi Ing. Michalu Mišinovi zajistit realizaci tohoto usnesení.
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Beroun, které se bude konat dne
19. 2. 2020.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady města s ohledem na rozsah
Radničního listu a z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních
údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná
verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
k nahlédnutí v sekretariátu starostky na Městském úřadě Beroun, Husovo nám. 68.

Okénko zastupitelů
Kde je vůle, tam je cesta

M

ám velkou radost, když mě někdo na ulici zastaví a řekne, že energie a nasazení, které městu dáváme je vidět a že si toho váží. Je jedno jestli jde
o myšlenku participativního rozpočtu, výsadbu stromů, nebo jen připomínkování
důležitých dokumentů, které se zrovna projednávají. I přes všechnu snahu, ale
není v silách skupinky lidí domyslet nebo pohlídat všechna rozhodnutí a všechny
projekty města, viz trafostanice před Závodskou ZŠ.
Nyní mě moc trápí osud javoru na Barrandově náměstí. Tento krásný strom,
dominanta náměstí, nám usychá. Jistě, své si vybrala sucha posledních let, ale
ještě nedávno vitální strom poškodila i rekonstrukce náměstí, která mu výrazně
omezila kořenový prostor. Budeme se snažit strom odborně prořezat a zachránit.
Vás bych tímto chtěl poprosit, abyste si pod strom nelehali, nešlapali a nenechali
tam pobíhat ani děti ani psy. Nezpevněná plocha by měla být nesešlapaná a kyprá,
jen tak se ke stromu dostane více vody.
Z chyb je třeba si vzít ponaučení, proto vedení města připomínáme, že k připravovaným projektům by se měli navíc vyjadřovat i zahradní architekti. Nejde jen
o výběr dřevin a květin, ale také o rozmyšlení dostatečnosti kořenových prostorů,
skladby půdy nebo hospodaření s vodou. S ohledem na sucha se jinde do projektů
přidávají vsakovací průlehy, kde skladba rostlin a zeminy umožní vodě dostat se
do půdy. Byli bychom velmi rádi, kdyby se podobné nápady dostaly i do projektů
rekonstrukce Třídy míru, Wagnerova náměstí, nebo rekonstrukce nádraží ČD.
Připomínkujeme i další dokumenty, třeba připravovanou změnu územního
plánu. Zde bych vypíchl možnost částečně započítat zelenou střechu do koeficientu zeleně, přemostění D5 mezi oblastí Na Cibulce a vrchem Herinky, nebo vytvoření parku kolem židovského hřbitova. Podněty se sbíhají i k participativnímu
rozpočtu, například jen k nádraží jste vymysleli knihobudky, piáno, nebo voliéru…
Přidejte i svůj (adam.propark@seznam.cz)
Přeji všem pozvolné svěží jaro, pojďme si naslouchat a hledat to nejlepší pro
Beroun, vždyť kde je vůle, tam je cesta.
Adam Voldán, Beroun Sobě n

Děkujeme za pozitivní ohlasy
n V dnešní uspěchané době si jen málokdo z nás dokáže najít chvíli sednout
ke stolu a napsat dopis. A navíc pochvalný dopis. Proto si pozitivních reakcí
našich občanů opravdu velmi vážíme a těší nás.
Jeden z pochvalných ohlasů, se kterými se s vámi chceme podělit, se týká
předávání cen Trilobit 2020, které FITES pořádá v spolupráci s městem Beroun.
Díky televiznímu přenosu slavnostního večera se Beroun dostal do hlavního vysílacího času ČT Art. Další děkovný dopis nás také velmi potěšil, protože pisatel
reaguje na stavební akce na sídlišti.
Vážená paní starostko!
Sledovala jsem ČT – ART – předání cen Trilobit a byla jsem nadšená a hrdá
na město Beroun, které předvedlo, že umí udělat kulturní program na úrovni zahraničních televizí! Poděkování patří všem, kteří se na tom podílejí. Já znám jen paní
Marcelu Bergerovou. Město Beroun to posunulo o level výše!
Přeji Vám i celému vedení města hodně dalších úspěchů.
M. R.
Vážená paní Chalupová.
V časopise „Berounský radniční list č. 2“ je článek o úspěšném ukončení investiční akce na Plzeňské ulici. A současně i ulice Mládeže. O tom chci psát. Na ulici
Mládeže již druhý rok bydlím. A celou stavbu jsem sledovala. Takové nasazení firmy, organizace, rychlost a kvalita, to se jen tak nevidí. Moje obdivné chvály přímo
dělníkům se asi tak neujaly, jako když píši Vám.
Musím říct, že v období, kdy na jiných, hlavně státních zakázkách, vázne skoro
všechno, tak tohle se Vám povedlo.
Ještě jednou díky za sebe, za chodce, za automobilisty, za kolaře. A zapomněla
jsem na opravenou lávku přes řeku. Je jako nová.
P.S.  A jestli bude přístupné již letos i koupaliště, tak to již nevím, jaká pochvalná
slova vyjádřit.   
M. V.

Pozn. red.: Celá jména autorů máme k dispozici, ale s ohledem na GDPR je nezveřejňujeme. n
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Kulturní a společenský kalendář 3/2020
Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

2.

14:00

KD Plzeňka

FISAIC: FotoLitera II.
PO

16:30

Holandský dům

Kurz Beta - téma milosrdenství
PO

17:05

Městská knihovna

Kytky k jídlu
4.

ST

18:00

Městská knihovna

Klubový večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Narozeniny Muzea berounské keramiky
5.

ČT

17:00

Muzeum berounské keramiky

Orbis Pictus
ČT

17:00

Muzeum Českého krasu

Pekař & Jakub Děkan Band
6.

PÁ

19:00

KD Plzeňka

United Flavor
PÁ

21:00

Metro club Beroun

Klub hráčů
SO

7.

8:30
14:00
20:00

PO

14:00
19:00

KD Plzeňka
KD Plzeňka
DDM Beroun

Gorges Feydeau: Brouk v hlavě
10.

ÚT

19:30

KD Plzeňka

Malováno srdcem
ÚT

Jiná káva

Vzkříšení? Hloupost!
11.

ST

18:00

Městská knihovna

Bonbónek a Dvojité espresso
ST

19:00

12.

16:30
19:00
20:00

PÁ

19:30
20:00

PO

14:00
17:30

Městská knihovna
Klubová scéna KD Plzeňka
KD Plzeňka
KD Plzeňka

17:30

www.mesto-beroun.cz

Výstava obrazů Anny Petrové potrvá do 5. dubna.
Církev bratrská připravuje cyklus Ježíš s otazníkem.

„Koncert“ tibetských zpívajících mís, rezervace na lada.s@centrum.cz.
Tentokrát se v klubové scéně budete moci těšit na kapelu, která vás
naladí do folkrockového rytmu. Více na str. 17.
Svůj ples bude mít v Kulturním domě Plzeňka i Český lev - Union Beroun.
Cvičení pro seniory pořádá MKC Beroun pod vedením Marcely Bergerové.

Městská knihovna

Trénování paměti je mimo jiné i zábava. Rezervace na e-mailu pametberoun@gmail.com.

Klubová scéna KD Plzeňka

Světoznámý cestovatel a entomolog bude vyprávět o broucích a o svých
zážitcích z cest.

17. Jan Kobylák
ÚT

Divadelní společnost L.O.Ď. sehraje známou hru francouzského dramatika.

Ekumenické setkání se zpěvy a modlitbami se koná v modlitebně, Husovo nám. 43/30.

Paměťové hrátky pro všechny
PO

Nenechte si ujít zajímavou besedu s polárníkem Václavem Sůrou.

Českobatrská církev evangelická

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
16.

V průběhu necelé hodiny si můžete zacvičit a ještě se dozvíte zajímavé
kulturní tipy.

Není nic špatného na tom být zralá žena, i když slovo „zralá“ připomíná
sýr, u kterého je nejvyšší čas ho zkonzumovat... Více na str. 14.

Ples fotbalistů
SO

Reprezentační ples se koná vždy v jiném městě Středočeského kraje. Tento rok je to právě Beroun.

KD Plzeňka

Simon & Garfunkel Tribute
PÁ

14.

18:00

V berounském klubu se chystá další živý koncert.

Městská knihovna

Zvukový dýchánek s tibetskými mísami
13.

Po delší pauze vyrážejí opět spolu. Tentokrát se společnou písni Vamos,
která se stala i názvem celého tour. Více na str. 14.

V přednášce Jana Zímy poputujeme od Prašné brány na Hrad podle stejnojmenné knihy Františka Dvořáka.

Setkání Taizé
ČT

Nové, výtvarně originální pojetí přelomové učebnice Jana Amose Komenského, od jehož úmrtí letos uplyne 350 let. Více na str. 17.

V kavárně se posluchačům představí swingový vokální kvintet a klávesové duo.

Halina Pawlowská: Manuál zralé ženy
ČT

Retrospektivní výstava 29 autorů potrvá do 26. 4.

Jiná káva

Po Královské cestě
ČT

V pořadí 62. klubový večer přinese návštěvníkům pivovaru opět zajímavý
hudební zážitek.

DDM Beroun ve spolupráci se Sokolem Beroun zvou na dětský maškarní
karneval pro nejmenší, vstup volný.

Jak se chodí na severní pól
PO

Přednáška Jany Vlkové.

Sokolovna Beroun

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
9.

Rozhovory s představiteli církví v Berouně nad velkými tématy lidského
bytí. Přihlašování na beroun@evangnet.cz.

Městská knihovna

Reprezentační ples Středočeského kraje
SO

Fotografie a verše členů Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas
železničářů (FISAIC). Více na str. 15.

Rádi si hrajete a nemáte s kým? Zkuste některou z našich her nebo si
přineste vlastní.

Karneval v Sokole
SO

Pravidelné cvičení pro seniory, vstup zdarma.
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Kruh přátel hudby
17.

ÚT

19:00

V rámci houslového recitálu se představí Barbora Kolářová – housle a Kamila Kolářová - klavír.

KD Plzeňka

Jaroslav Samson Lenk
ÚT

20:00

Přední český písničkář, hudebník, zpěvák a producent vystoupí v Berouně.

Sál České pojišťovny

Začínáme trénovat paměť
ST

18.

17:30

Co je to “trénování paměti” a co nám může nabídnout?

Městská knihovna

Za tajemstvím zvonů
ST

18:00

Setkání s nejvýznamnějším českým zvonařem Petrem Rudolfem Manouškem. Více na str. 17.

Městská knihovna

Madagaskar trochu jiná planeta
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Dalším cestovatelským večerem Modrýho Berouna bude provázet Petr
Kalač. Více na str. 18.

RC Slunečnice

Pohádku Jak se rodí jaro zahraje pro nejmenší diváky divadelní společnost Cirkus Žebřík.

Jak se rodí jaro
ČT

16:45

Paměťové techniky pro život
19.

ČT

17:30

Tato lekce kurzu nabídne ukázku tzv. strategie prvního písmene a rady,
jak si lépe zapamatovat tváře a jména.

Městská knihovna

Bohové z Molenbeeku
ČT

18:00

Českobatrská církev evangelická

Underground Comedy
ČT

21:00

Návštěvníky určitě pobaví skupina stand-up komiků.

Metro club Beroun

První Zdejcinský ples
20.

PÁ

20:00

KD Plzeňka

21:00

Metro club Beroun

K tanci i poslechu bude hrát kapela Magnum Jazz Band, chybět nebude
bohatá tombola. Více na str. 14.

Pixie
PÁ

Metro club nabízí další živý koncert, tentokrát zahraje kapela Pixie.

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
23.

PO

KD Plzeňka

Saudská Arábie
PO

24.

14:00
19:00
18:00

Filmový festival Expediční kamera přináší nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z celého světa i z domácí produkce.

Jiná káva

Rukojmí bez rizika
25.

ST

19:00

Komedie Alaina Reynauda Fourtona s kriminální příchutí.

KD Plzeňka

Koncert pro tři violoncella
ST

14:00

V budově městské knihovny pořádá Ústav Antonína Dvořáka v Praze pro
kulturní život seniorů a Nadační fond Gramofond. Více na str. 18.

Klub důchodců Beroun

Setkání s Otomarem Dvořákem
26.

ČT

17:30

Spolek Stranou a MKC Beroun nabízí setkání se spisovatelem, publicistou
a scénáristou Otomarem Dvořákem. Více na str. 15.

Klubová scéna KD Plzeňka

Erika Stárková & Bill Candy Band
ČT

20:00

Populární herečka, známá ze seriálů Most, Četnické humoresky i z divadelních představení s kapelou.

Sál České pojišťovny

24. ročník Sportovní olympiády
27.

PÁ

16:45

29.

Tenisová hala u nádraží

Sportovní olympiádu pořádá LTC BEROUN, z. s., více informací www.ltcberoun.cz.

Městská knihovna

Děti čeká dobrodružné nocování v knihovně, Beroun se připojuje k celonárodní akci.

Noc s Andersenem
PÁ

Na kouzelném paloučku
NE

14:00

Loutková revue pro nejmenší diváky a jejich rodiče s hosty Jů a Hele.

KD Plzeňka

Posedíme, pocvičíme, kulturou se osvěžíme
PO

30.

14:00

KD Plzeňka

Viktorie Hana Adamíková - Prozření
PO

17:00

Holandský dům

Kurz Beta - láska k Bohu
PO

17:05

Městská knihovna

Restaurace U Štiky
PÁ + SO

od 20:00

Březen Retro bar U Madly
PÁ + SO

od 20:00

n Výstavy

Na akci jsou vítáni všechni senioři.
Na další cestovatelský večer zve Lukáš Synek.

DDM Beroun

Expediční kamera
ÚT

Finský dokument o přátelství tří dětí žijících v Bruselské čtvrti, kde žijí
lidé mnoha kultur a vyznání.

n Hudba, plesy

Poslední cvičení seniorů před několikaměsíční pauzou. Zájemci o protažení těla se sejdou opět v říjnu.
Výstavu obrazů budou moci zájemci zhlédnout do 24. 4. Více na str. 15.
Rozhovory s představiteli církví v Berouně nad velkými tématy lidského
bytí. Přihlašování na beroun@evangnet.cz.
7. 3. DJ Jarda Petarda, 14. 3. sobota DJ Pupík, 20. a 21. 3. DJ Jarda
Petarda, 27. 3. Sortiment – živá hudba, 28. 3. DJ Pupík – disco
6 .3. Dj Michal Vinický, 7. 3. Dj Zdeněk Vranovský, 13. 3. Dj Michal Vinický, 14. 3. Dj Harwey, 20. 3. Dj Sunny, 21. a 27. 3. Dj Harwey, 28. 3. Dj
Martin Hájek + Holki + TV ÓČKO

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Pokračující výstavy: Eliáš Urban a Matouš Tichý: Sargasové moře (Městská galerie, výstava trvá do 3. 4.), Ptačí svět - Petr Mrázek (Kavárna jiná
káva, výstava trvá do 9. 3.), Vilém Kropp – Retrospektiva (Muzeum Českého krasu, výstava trvá do 10. 5.), Šperky s minerály (Městská knihovna –
pobočka sídliště, výstava potrvá do 31. 3.), Knihovna od března do března (Městská knihovna, výstava potrvá do 31. 3.)

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

1.

2.

3.

4.

název

15:30

Tlapková patrola: Vždy ve střehu

18:30

1917

17:30

čas

KAN

70

USA/VB

119

Volání divočiny

USA

105

20:00

Fantasy Island

USA

109

17:30

Sviňa

SLO/ČR

98

20:00

Králíček Jojo

USA/ČR

108

17:30

Malé ženy

USA

135

20:00

Chlap na střídačku

ČR

120

18:30

Příliš osobní známost

ČR/SLO

107

17:30

Ježek Sonic

USA/JAP

120

20:00

V síti

ČR

100

15:00

Frčíme

USA

112

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

Chlap na střídačku
1917
Frčíme
Králíček Jojo

ČR
USA/VB
USA
USA/ČR

120
119
112
108

18:30

Ermitáž - síla umění

IT

96

17:30

Příliš osobní známost

ČR/SLO

107

20:00

Neviditelný

USA

124

17:30

V síti

ČR

100

20:00

Judy

VB

118

15:30

Malé ženy

USA

135

18:30

11 barev ptáčete

ČR

120

17:30

3bobule

ČR

103

20:00

Bloodshot

USA

110

15:00

Frčíme

USA

112

17:30

Můj příběh

ČR

93

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

3bobule
Frčíme
Chlap na střídačku
3bobule
Bloodshot
V síti

ČR
USA
ČR
ČR
USA
ČR

103
112
120
103
110
100

20:00

Dokonalý pacient

ŠVÉ

122

17:30
20:00
15:30

1917
Neviditelný
Příliš osobní známost

USA/VB
USA
ČR/SLO

119
124
107

18:30

Můj kámoš špion

USA

100

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

Bloodshot
3bobule
Tlapková patrola: Vždy ve střehu
3bobule
Tiché místo: Část II.

USA
ČR
KAN
ČR
USA

110
103
70
103
98

NE

PO

ÚT

ST

5.

ČT

6.

PÁ

7.

SO

8.

NE

9.

PO

10.

ÚT

11.

ST

12.

ČT

13.

PÁ

14.

začátek

SO

15.

NE

16.

PO

17.

ÚT

18.

ST

19.

ČT

20.

PÁ

21.

SO

www.mesto-beroun.cz

popis

V Adventure Bay se schyluje k velkolepému závodu, Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma
a Skye dokonce pomáhaly postavit závodní okruh.
Na sklonku jednoho z největších válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí britští vojáci zdánlivě nesplnitelný úkol. Musí doručit zprávu, která má zabránit smrtícímu útoku na stovky vojáků.
Život Bucka se změní ve chvíli, kdy je ze svého domova v prosluněné Kalifornii unesen obchodníky se psy, kteří jej prodají do mrazivé divočiny kanadského Yukonu.
Ve filmu studia Blumhouse nazvaném Fantasy Island mění charismatický pan Roarke v luxusním, leč odlehlém tropickém rezortu tajné sny svých šťastných hostů ve skutečnost
Film se odehrává ve světě vysoké politiky, mafie bílých límečků, organizovaného zločinu, obchodu s bílým masem a velkých financí.
Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená poměrně dost přímočarou kariéru. Jedním z prvních kroků je členství v organizaci Hitlerjugend.
Oblíbený příběh sester Marchových – čtyř mladých žen, z nichž každá je odhodlaná prožít
život podle svého – se stává nadčasovým a velice aktuálním.
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se své sokyni Lence, že si rozdělí péči o Jirku.
Simona se po rozvodu snaží vyrovnat s tím, že její jedenáctiletý syn odchází žít k otci. Tuhle
pachuť zažene seznámením s výstředním umělcem Viktorem.
Komedie, v níž bude hrdina rychlostí toho nejrychlejšího blesku prchat před svým neúnavným
pronásledovatelem Doktorem Robotnikem.
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2458 sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá
tabuizované téma zneužívání dětí na internetu.
Snímek Frčíme nás zavede do světa fantazie, ve kterém se představí dva elfští teenageři, kteří
se vydají na pozoruhodnou výpravu.
Viz 4. 3.
Viz 1. 3.
Viz 7. 3.
Viz 3. 3.
Toni Servillo provází velkolepým dokumentárním filmem Ermitáž – síla umění a vypráví tak
velký příběh, který se odehrál na chodbách slavného muzea i v ulicích Petrohradu.
Viz 5. 3.
Když Cecilia pochopila, že chodí s psychopatem, bylo už pozdě. Izolovaná v luxusním sídle si
uvědomí, že musí utéct.
Viz 6. 3.
Judy Garland je fenomenální zpěvačka a úspěšná herečka, která se již od útlého věku stává
miláčkem celé Ameriky.
Viz 4. 3.
Unikátní pohled za oponu tohoto výjimečného díla, které zanechalo stopu na evropských
i světových festivalech.
Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Toto je příběh renesance jejich lásky
v překrásné krajině jižní Moravy.
Nanotechnologie v jeho žilách činní z vojáka Raye Garrisonana nezastavitelného bojovníka
obdařeného nadlidskou silou a schopností okamžitě se uzdravovat.
Viz 7. 3.
Mladá talentovaná Elizabeth rezignuje na úspěšnou kariéru baletky kvůli osudové lásce. Muž
jejího srdce má však dvojí tvář.
Viz 13. 3.
Viz 7. 3.
Viz 4. 3.
Viz 13. 3.
Viz 13. 3.
Viz 6. 3.
Hannes Råstam se léta snažil prokázat nevinu Thomase Quicka, odsouzeného k doživotnímu
vězení na psychiatrii. Odhalil právní chaos, který Quicka do vězení dostal.
Viz 1. 3.
Viz 10. 3.
Viz 5. 3.
Povedená akční i rodinná komedie o tom, jak může dopadnout setkání agenta CIA jménem JJ,
kterého hraje drsňák s dobrým srdcem Dave Bautista, a devítileté Sophie.
Viz 13. 3.
Viz 13. 3.
Viz 1. 3.
Viz 13. 3.
Neví se, odkud přišli, ale okamžitě po invazi na naši planetu se postavili na vrchol potravního řetězce.
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22.

NE

23.

PO

24.

ÚT

25.

ST

26.

ČT

27.

PÁ

28.

SO

29.

NE

30.

PO

31.

ÚT

15:30
18:30

Frčíme
Dokonalý pacient

USA
ŠVÉ

112
122

17:30

Princezna zakletá v čase

ČR

100

20:00
17:30

3bobule
Můj kámoš špion

ČR
USA

103
100

20:00

Proxima

USA

107

18:30

Párty Hárd

ČR

62

15:30

Králíček Jojo

USA/ČR

108

18:30

Emma

VB

124

17:30

Šarlatán

20:00
15:00

Tiché místo: Část II.
Princezna zakletá v čase

17:30

Mulan

20:00

Šarlatán

15:30
18:30

Mulan
3bobule

17:30

Šarlatán

20:00

Píseň jmen

17:30
20:00

ČR/IR/
SLO
USA
ČR
USA
ČR/IR/
SLO
USA
ČR
ČR/IR/
SLO

100
98
100
106
100

Viz 27. 3.

106
103

Viz 28. 3.
Viz 13. 3.

100

Viz 27. 3.

KAN

113

Emma

VB

124

Afrikou na Pionýru

SLO

104

Regionální ozvěny
FEBIOFEST

B

eroun se třetím rokem připojí k regionálním ozvěnám
FEBIOFESTu, které se uskuteční
od 7. do 9. dubna v městském
kině.

V úterý 7. dubna proběhne
od 19:00 moderovaný zahajovací
slavnostní večer s pozvanými hosty,
na který je zvaná široká veřejnost.
Zároveň se můžete těšit na snímek
Šarlatán s Ivanem Trojanem v hlavní roli. Ve středu 8. dubna budou
v rámci Febiofestu promítány
filmy Pravda (16:30), Loli Paradička (18:30) a Žáby bez jazyka
(20:30). Ve čtvrtek 9. dubna se
můžete těšit na Vesmírné smetí (13:30), Afrikou na pionýru
(16:30), Volejte mámu (18:30)
a posledním promítaným filmem
bude Naděje (20:30). Cena vstupenky činí 99 Kč. n
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Viz 7. 3.
Viz 17. 3.
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby, kterou na ni uvrhla čarodějnice Murien.
Viz 13. 3.
Viz 19. 3.
Astronautka Sarah se připravuje na roční pobyt na oběžné dráze. Jako jediná žena ve vesmírné misi „Proxima“ podstupuje náročný trénink, zatímco pečuje o svou sedmiletou dcerku
Stellu.
Tato černá teenager komedie pojednává o třech spolužácích, kteří chtějí udělat ten nejlepší
mejdan pod sluncem, aby zapůsobili na své vysněné dívky.
Viz 3. 3.
Emma Woodhouseová disponuje schopností svádět dohromady jedince opačného pohlaví.
Tedy alespoň si to o sobě myslí, když mistrovskými tahy provdá svou vychovatelku za bohatého
vdovce.
Strhující životopisné drama inspirované skutečnými osudy léčitele Jana Mikoláška, na kterého se v průběhu několika desetiletí obracely s prosbou o pomoc tisíce lidí.
Viz 21. 3.
Viz 23. 3.
Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě Hua
Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme místo svého nemocného otce.

Martinův nevlastní bratr Dovidl, byl neuvěřitelně nadaným houslistou. Ve svých jednadvaceti
letech však záhadně zmizí.
Viz 26. 3.
Celovečerní road movie přináší ještě bláznivější a odvážnější výpravu, než jaké známe díky
žlutým trabantům Dana Přibáně.

Jaký bude letošní Talichův Beroun?

Do zákulisí přípravy programu nechal nahlédnout dramaturg festivalu

K

oncertní řada Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův
Beroun pro rok 2020 je zaměřena
na zajímavosti, zvláštnosti, rarity.
Kreativita tvůrců i interpretů je veliká a plodí pozoruhodné fenomény. Známé dílo zajisté potěší vždy,
ale proč jím nezavést posluchače
na takříkajíc turisticky neznačenou
stezku? Možná se takto před námi
otevřou nevídané perspektivy a budeme moci žasnout nad potenciálem díla, které jsme doposud vnímali jako neměnnou danost.
Protože festival prošel ve své
organizační struktuře zásadní změnou, zamýšlíme pojmout ročník
2020 jako „malé entrée“. V úvodu
a v závěru se představí dva velké
české orchestry s reprezentativním
repertoárem, v němž nebude chy-

bět Ludwig van Beethoven, jehož
250. výročí narození si letos připomínáme. A co takhle rodinný koncert? Ne, nebudeme muzicírovat
jako v salónu v 19. století. Raději

si poslechneme harfové kvarteto,
které tvoří matka a její tři dcery!
Rozvlněné sukně, okované boty,
vějíře, kastaněty a kytary – to nemůže být nic jiného než flamenco.
Zcela jedinečný dotek s originální
hudebně-taneční tradicí Andalusie
se na našem festivalu objeví poprvé. A kdo uslyší zvuk noneta, tedy
souboru o devíti hráčích, nejspíš

bude překvapen, že zní jako kapesní symfonický orchestr. Jedinečná
a promyšlená kombinace nástrojů
propůjčuje tomuto uskupení až
magickou zvukovou působivost.
V rámci jednoho z koncertů se
představí prestižní České noneto. Komorní žánr si letos užijeme
na nejvyšší úrovni – Smetanovo
trio představí velkolepě pojatý
program, kterému bude vévodit již
zmíněný Ludwig van Beethoven.
Věřím, že program složený
z pozoruhodný, netradičních, ba
i raritních děl a interpretačních
skupin přinese všem návštěvníkům festivalu zážitky, které se zapíší do paměti a do srdce. Je to přání
mé i celého realizačního týmu festivalu. Lukáš Petřvalský, dramaturg
festivalu n

Světový den ledvin se letos na zaměří prevenci

T

aké letos se v Berouně uskuteční Světový den ledvin, a to
ve čtvrtek 12. března. Letošní ročník se zaměří zejména na prevenci
onemocnění ledvin. Světový den
ledvin je připomínkou důležitosti
ledvin a jejich správné funkce pro
naše celkové zdraví. Pokud člověk
pociťuje jakékoli změny a obtíže
funkce ledvin měl by navštívit své-

ho praktického lékaře, případně
rovnou vyhledat odbornou pomoc
nefrologické ambulance. V Berouně se k akci Světový den ledvin
tradičně připojuje Dialýza Beroun
a také Centrum domácí péče, sídlící
v poliklinice Medicentrum Beroun.
Nemoci ledvin není dobré
podcenit, jelikož v nejvážnějších
případech může dysfunkce ledvin

končit až smrtí. Světový den ledvin
upozorňuje na možné zdravotní
komplikace a předejít jim lze pouze včasnou návštěvou nefrologické
ambulance. V týdnu, kdy Světový
den probíhá se většinou zvýší zájem o návštěvu specializovaných
nefrologických pracovišť, což jen
dokazuje, že tato akce má svůj význam. n
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Pozvánky

Naše Zdejcina, z. s., Osadní výbor Zdejcina a Na rohu u nás, z. s.

Vás srdečně zvou na

1.
20. března 2020
20.00 hod
Kulturní dům Plzeňka
K tanci a poslechu hraje:
MAGNUM JAZZ BAND
Bohatá tombola
Vstupenky kupujte v Městském informačním centru Beroun, tel. 311654321, nebo webticket.cz

www.mesto-beroun.cz
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Kulturní tipy

P

ředprodej vstupenek zajišťuje
Městské informační centrum.
Vzhledem k uzávěrce mohou být
již některé koncerty a představení vyprodané. Pokud chcete být
informováni o nejnovějších akcích MKC, předprodeji vstupenek
a novinkách Městského informačního centra, zašlete svůj e-mail
na mic@mkcberoun.cz.
n 6. 3. Pekař & Jakub Děkan
Band – Vamos tour; koncert; KD
Plzeňka; 19:00
n 6. 3. UNITED FLAVOUR; Metro
club Beroun; 22:00
n 12. 3. Halina Pawlowská – Manuál zralé ženy; talk show a autogramiáda; KD Plzeňka, 19:00
n 14. 3. UNDERGROUND COMEDY; Metro club Beroun; 21:00
n 25. 3. Rukojmí bez rizika, divadlo; KD Plzeňka; 19:00
n 29. 3. Na kouzelném paloučku; divadlo; KD Plzeňka; 14:00;
110/90 Kč
n 3. 4. PRAGO UNION; Metro
club Beroun; 22:00
n 23. 4. Drahá legrace; divadlo;
KD Plzeňka; 19:00. n

Kdy navštívit
městskou galerii
v Duslově vile?

N

a konci února došlo ke změně
nedělní otevírací doby v Městské galerii Beroun v Duslově vile.
Kdy si tedy můžete přijít aktuální
výstavu prohlédnout? Dodejme, že
až do 3. dubna zde můžete obdivovat díla Eliáše Urbana a Matěje
Tichého, kteří představují své Sargasové moře.
Po: Zavřeno
Út – Pá: 10:00 – 12:00, 12:30 – 17:00
So: 10:00 – 12:00, 12:30 – 15:00
Ne: 13:00 – 16:00 n

Velikonoce s jarmarkem
sociálních služeb

M

ěstské kulturní centrum
ve spolupráci s městem Beroun připravuje Velikonoce na náměstí Joachima Barranda. Akce se
uskuteční 8. dubna od 9:00 do 14:00.
Těšit se můžete na vystoupení dětí
a jarmark sociálních služeb.  (mb) n

www.mesto-beroun.cz

Hana Viktorie Adamíková nabídne Prozření

P

o výstavě Pohled jedním okem,
která proběhla v Holandském
domě v roce 2017, přichází Hana
V. Adamíková s výstavou Prozření.
Členka Sdružení výtvarníků ČR se
narodila do rodiny milovníků umění, není tedy divu, že od mala měla
ráda vše, co s uměním souviselo.
Přestože jí nebylo dopřáno studium
na umělecké škole, malování se dál
věnovala – v umění se vzdělávala
soukromě, nejvíce času jí věnoval
srbský výtvarník Slobodan Cerovac.
„Nikdy jsem nechtěla malovat skutečnost, protože pravda
se ráda skrývá, a to, co vidíme,
může být klamné,“ říká. Ve své
tvorbě preferuje abstraktní malbu
akrylem na sololit, používá různé
druhy struktur či tkanin. Věnuje

se i pastelům a kombinacím dřeva
s malbou. Při tvorbě se řídí citem
a smyslem pro energii barev – obraz je pro ni hotový ve chvíli, kdy

energeticky nesnese už žádnou
další barvu… Výstava bude zahájena 30. 3. v 17:00 a dílo bude
možné zhlédnout do 24. 4. (aš) n

Když se fotograf nechá inspirovat poezií…

F

otografové a literáti z Mezinárodní federace
pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC) se
opět vrací do Berouna. V Holandském domě bude
v pondělí 2. 3. od 16:30 zahájena výstava pod názvem FISAIC: FotoLitera II. a vystavená díla budete
moci obdivovat do 21. 3.
V prvním projektu, který mohli berounští návštěvníci galerie Holandský dům vidět v roce 2018,
se literáti nechali ke své poezii inspirovat fotografiemi. V tomto druhém projektu naopak fotografové tvořili k předem vybrané poezii. Výstava představí tvorbu deseti literátů a dvanácti fotografů.
Mezinárodní federace pro kulturu a volný
čas železničářů (FISAIC) byla založena na podnět
Francie a Švýcarska západoevropskými železničáři již v roce 1952 s cílem organizovat a kultivovat

zájmovou činnost železničářů ve volném čase jak
na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Federace
nyní sdružuje již 22 zemí Evropy. Kromě fotografování zahrnují aktivity FISAIC několik desítek dalších činností. Čeští železničáři jsou členy FISAIC
od roku 1992. (aš) n

Prezentujte se na Promenádě Bohéma
v rámci Berounských hradeb

T

ržiště umělců se na Náměstí
Joachima Barranda uskuteční
13. června a možnost prezentace
máte i vy. Nabízíme možnost zviditelnění vašich uměleckých ambicí jak na pódiu – muzika, tanec,
recitace – tak pod pódiem – vý-

tvarné umění, karikatura, šperk,
keramika, rukodělná výroba.
Zájemci o účast se již nyní
mohou registrovat na e-mailu:
bergerova@mkcberoun.cz nebo
telefonicky: 608 885 182. Ukončení registrace je 20. dubna. (mb) n

Setkání s Otomarem Dvořákem

S

polek Stranou a MKC zvou
na březnový hudebně-literární večer ve čtvrtek 26. března
od 17:30 v Klubové scéně KD Plzeňka se spisovatelem, publicistou a scénáristou Otomarem Dvořákem. Spisovatel bude vyprávět
o románech ze své rodinné historie „Zločin štábního strážmistra“
a „Provazníci“, ale také o svém
putování po stopách Jana Žižky.
Večerem provázejí Lenka a Peter
Kuharovi. (lkd) n

Poděkování

M

ěstské kulturní centrum a město Beroun chtějí touto cestou
poděkovat paní Blance Perglerové
za její dlouholetou práci v městském
informačním centru. Působila zde
od jeho vzniku, kdy infocentrum bylo
provozováno ještě soukromým subjektem, což je více než 20 let. n

Sbor Bonbon hledá
nového člena

S

míšený pěvecký sbor
Bonbon hledá do skupiny
basů nového člena. Zpěváka s praxí vítáme, nesmělého
uchazeče zaučíme. Informace
o sboru na www.sborbonbon.
cz. Zkoušky jsou ve čtvrtek
od 18:30 v Berouně. Kontakt
na sbormistra: b.vokacova@
seznam.cz. n
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Nejúspěšnější sportovec Berounska:
Kategorie jednotlivců letos ovládli veslaři

N

ejúspěšnější sportovci Berounska, kteří dosáhli v uplynulém
roce úctyhodných výsledků, převzali v úterý 28. ledna v Kulturním
domě Plzeňka ocenění. Pořadateli
této prestižní akce je agentura
Sport Action a město Beroun.
Na pódium si pro cenu přišly desítky sportovců z nejrůznějších
odvětví, ale jak se ukazuje, na Berounsku se daří především vodním sportům. To dokazuje i počet
ocenění, které si postupně převzali

n Sportovní osobností města Beroun
a do síně slávy vstoupil tentokrát Miloslav Křesťan.

veslaři, plavci, kajakáři i podvodní
ragbisté. Celkové pořadí se dozvíte
v tabulce.
Historicky poprvé se vítězem
kategorie jednotlivců mládeže
i dospělých stali veslaři, navíc oba
z jednoho klubu. Kategorii jednotlivců mládeže ovládl Michael Štorek a za dospělé exceloval Michal
Vabroušek, oba členové veslařského oddílu TJ Lokomotiva Beroun.
A  jak nám v závěru večera Michal
Vabroušek prozradil, s Michaelem
Štorkem se zná velmi dobře, osobně ho totiž trénuje. Své mnohaleté
zkušenosti tak nejenže nadále zúročuje v soutěžích, ale předává své
znalosti i nastupující generaci.
Slavnostní večer patřil sportovcům, ale přišla jim pogratulovat i řada osobností z veřejného
života. Do Berouna zavítal rektor
Univerzity Karlovy Tomáš Zima.
Jak se vyjádřil, je velmi potěšen,
když může osobně vidět, kolik
mladých lidí se aktivně věnuje
sportu. Pogratulovat vítězům přijel také poslanec Parlamentu ČR
Jan Skopeček, pořadatelské město Beroun pak na pódiu reprezentoval místostarosta Dušan Tomčo,
který předal hlavní cenu. n

n Vítězové kategorií jednotlivců - Michal Vabroušek a jeho mladší kolega Michael Štorek.

n Natálie Krubová a David Ludvík převzali ocenění z rukou rektora Karlovy
Univerzity Tomáše Zimy.

JEDNOTLIVCI DOSPĚLÍ
1. Michal Vabroušek (TJ Lokomotiva Beroun – veslování), 2. Aleš Opatrný (Hořovice
– jezdectví), 3. Tomáš Ludvík (TJ Lokomotiva Beroun – plavání), 4. Bára Stýblová (TJ
Lokomotiva Beroun – atletika), 5. Nela Halaburdová (Beroun GC a GC Eden Beroun –
golf), 6. Vendula Soukupová (OCR), 7. Zdeněk Liehne (Svaz branně technických sportů, MK Beroun – dynamická střelba), 8. Lenka Rendlová (plavání), 9. Adéla Rozehnalová (TJ Lokomotiva Beroun – atletika), 10. Martin Černý (Lední hokej Králův Dvůr)
JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ
1. Michael Štorek (TJ Lokomotiva Beroun – veslování), 2. Natálie Krubová (TJ Lokomotiva Beroun – atletika), 3. David Ludvík (TJ Lokomotiva Beroun – plavání), 4. Barbora
Míková (TJ Lokomotiva Beroun – atletika), 5. Matěj Smejkal (TJ Lokomotiva Beroun –
veslování), 6. Kristýna Pacltová (TJ Lokomotiva Beroun – atletika), 7. Filip Trnka (Sokol
Králův Dvůr – rychlostní kanoistika), 8. Jáchym Kincl (Sokol Králův Dvůr – rychlostní
kanoistika + HC Cvokaři Hořovice – in-line hokej), 9. Tereza Torová (TC R.A.K. Beroun –
Disco dance + Freestyle), 10. Olga Maria Folkmanová (jezdectví – Working Equitation)
DRUŽSTVA DOSPĚLÍ

n Další nadějní sportovci z Berouna (zprava) - Kristýna Pacltová, Matěj Smejkal a Barbora Míková.

1. Atletika (ženy) - TJ Lokomotiva Beroun, 2. Triton Beroun – podvodní ragby, 3. FK
Králův Dvůr - fotbal, 4. Stolní tenis – Sokol Králův Dvůr, 5. FK Komárov – fotbal
DRUŽSTVA MLÁDEŽ
1. Párová osmiveslice (mix mladší žáci a žačky) - TJ Lokomotiva Beroun, 2. Atletika
(juniorky) - TJ Lokomotiva Beroun, 3. Piranhas Beroun (U13 žákyně) – softbal, 4. Deblkánoe juniorky – Sokol Králův Dvůr, 5. SK Kelti (dorost)
KRAJÁNEK ROKU
1. Martin Růžička – hokej, 2. Tomáš Macháč - tenis, 3. Tibor Nevelöš – jachting/
windsurfing
CENA FAIR PLAY
Marcel Dlugoš – fotbal
SPORTOVNÍ OSOBNOST MĚSTA BEROUN
Miloslav Křesťan – hokej, fotbal
CENA VEŘEJNOSTI
Tereza Torová – TC R.A.K. Beroun

www.mesto-beroun.cz

n Odborná porota složená napříč sportovním spekrem Berounska udělila stříbrnou příčku v kategorii družstva dospělí týmu podvodního ragby Triton Beroun.
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Muzeum Českého krasu
představí Orbis Pictus
N

ové, výtvarně originální pojetí přelomové učebnice Jana
Amose Komenského, od jehož
úmrtí letos uplyne 350 let, si budete moci od 5. března prohlédnout v berounském Muzeu Českého krasu.
Zatím posledním zástupcem
v dlouhé řadě rytců, grafiků
a malířů, kteří v průběhu více než
360 let zdobili ilustracemi Orbis

Pictus Jana Amose Komenského,
se stal český výtvarník Václav Sokol. Pro nejnovější vydání „Světa
v obrazech“ vytvořil šestadvacet
rozměrných pastelů, které tvoří plnohodnotnou obrazovou
protiváhu Komenského nestárnoucímu textu. Autor ilustrací
s respektem vzhlíží ke svým předchůdcům, přesto čtenáři předkládá své vlastní vidění světa zachycené nezaměnitelným rukopisem.
Kolekce pastelů tvoří základ berounské expozice; ta je doplněna
i ukázkami Sokolovy volné tvorby
a přináší také řadu podrobných
informací k „fenoménu Orbis Pictus“ včetně interaktivní prezentace. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. března od 17:00, výstava
potrvá do 10. května. (vk) n

Za tajemstvím zvonů

H

ostem setkání bude nejvýznamnější český zvonař Petr
Rudolf Manoušek, restaurátor
zvonů a soudní znalec, specializovaný na kampanologii.
Narodil se ve zvonařské rodině
Manoušků, která se tímto ušlechtilým řemeslem zabývá již po čtyři
generace. V roce 1976 absolvoval
Střední
uměleckoprůmyslovou
školu a začínal v dílně svého otce
na Zbraslavi, kterou v roce 1988
převzal. Po povodních v r. 2002,
kdy byla zvonárna zcela zatopena
a její činnost se na čas zastavila,

Petr Manoušek zkouší odlévat zvony v několika jiných evropských
zvonárnách, zejména v holandské
Royal Eijsbouts v Astenu. Zde se
v r. 2006 podílel na odlití největšího zvonu světa, o hmotnosti přes
36 tun. Tento „obr“ mezi zvony,
zavěšený u japonského města Gotenba na ostrově Honšú, vyzvání
denně při západu slunce.
Dílna Manoušků za dobu své
existence vyrobila a zrestaurovala několik tisíc zvonů především
ve středních Čechách, a to i v Berouně a blízkém okolí. Podílela se
mj. na opravě pražské loretánské
zvonkohry nebo pořízení nového
srdce pro největší český zvon Zikmund.
Beseda o slávě i stínech tak
excelentního řemesla, jakým je
zvonařství, se bude konat v rámci
cyklu Setkání s autory, které máte
rádi ve středu 18. března od 18:00
v Městské knihovně Beroun. Akce
se koná s finanční podporou města
Beroun - vstup volný. (hol) n

Simon & Garfunkel Tribute
bude koncertovat na Plzeňce

V

Domově penzionu pro seniory v Berouně se 27. ledna
uskutečnilo charitativní vystoupení hudebního uskupení Simon
& Garfunkel Tribute. Hodinový
koncert proběhl v přátelské atmosféře plné pohody a všestranného nadšení.
Posluchači nostalgicky vzpomínali na nejkrásnější období svého
života a někteří  se při interpretaci
skladeb Sbohem lásko, Boxer či Trh
ve Scarborough  spontánně přidá-

vali ke koncertujícím. Po skončení
vystoupení účinkující hudebníci
(Josef Beránek – baskytara, Tomáš Hruška – klavír, syntezátor,
Josef Hubinger – zpěv, Radek
Kutzendorfer – bicí a Pavel Marcel
– akustická a sólová kytara) vyjádřili přesvědčení, že koncert se
stal zároveň pozvánkou na další
vystoupení, které se bude konat
13. března v 19:30 na klubové
scéně Kulturního domu Plzeňka.
Miroslava Kučerová n

Vilém Kropp – český fotograf,
berounský galerista a knihkupec

V

ýstava Vilém Kropp – 100
let – Retrospektiva v Muzeu
Českého krasu připomíná dílo významného českého fotografa a berounského knihkupce, od jehož narození v tomto roce uplyne sto let.
Vilém Kropp byl držitelem řady ocenění. V roce 1959 získal první cenu
v mezinárodní soutěži novinářské
fotografie World Press Photo za snímek “Provinilec“. Vydal několik fotografických knih a uspořádal řadu
výstav. Jedna z nejúspěšnějších
s názvem Na Václaváku o Václaváku
se uskutečnila v roce 2008 na Václavském náměstí, premiéru však
měla v Muzeu Českého krasu v Berouně. Pražskou výstavu za měsíc
vidělo přes 160 000 lidí. Výběr nejzajímavějších snímků z jeho tvorby
je k vidění do 10. 5. (vk) n

Zajímavá výstava Předjaří v Královské zahradě Pražského hradu

V

ýznamnou akci nabízí na začátek března  organizátoři cyklu besed
Setkání s autory, které máte rádi - mimořádnou prohlídku  výstavy
Předjaří v Královské zahradě  s průvodcem  PhDr. Jaroslavem Sojkou, Ph.D.
– hlavním kurátorem uměleckých sbírek Pražského hradu. Tradičním místem konání této oblíbené akce je Empírový skleník v Královské zahradě v
době, kdy se Královská zahrada teprve probouzí ze zimního spánku.
Výstava přiblíží vedle téměř stovky druhů jarních květin také obrazy rudolfinského období, především rozměrné plátno Olympští bohové od Petra
Pavla Rubense, mistrovské dílo ze sbírek Pražského hradu.  Ranné umělco-
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vo dílo patří mezi nejhodnotnější obrazy u nás. Přesto jeho poznání širší
veřejnosti uniká. Co je skutečným námětem obrazu, koho postavy představují, co vše je skryto v jinotajích zvěrokruhu nebo jak se vlastně obraz dostal z italské Mantovy do Prahy? Na tyto otázky Vám odpoví náš průvodce,
historik umění a  znalec uměleckých sbírek rudolfinského období .
Sraz zájemců o tuto tradiční a zcela jarní akci v krásném prostředí a se
zasvěceným výkladem bude u vchodu do zahrady  ( za místem kontroly
ve směru příchodu od tramvajové zastávky Hrad) v sobotu 7. března  ve
14 hodin. Není nutno se přihlašovat – vstupné 20 Kč. n
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Manažerská akademie v rámci projektu
EDISON opět přivítala celý svět

J

Petr Kalač okryje krásy Madagaskaru

M

adagaskar, čtvrtý největší
ostrov světa, kde se život
vyvíjel zcela jinak a kde je dnes,
díky jeho specifickým podmínkám,
90 % endemické fauny a flóry, navštívíme s cestovatelem, fotografem a publicistou Petrem Kalačem.
Společně prožijeme nedávnou
expedici, která mapovala přírodní
podmínky jižní poloviny ostrova,
kde se ještě dnes dá během jediného měsíce pobytu objevit 10 nových druhů živočichů. Cesta povede z Antananariva na Cape Sainte
Marie, oblastmi s četným výskytem chameleonů, lemurů, želv,

ještěrů, škrtičů, faetonů a dalších
prapodivných zvířat, krajinou neuvěřitelných rostlin, z nichž některé
podle tvrzení domorodých Malgašů žerou lidi, nebezpečným území
lovců zebu, krajem překrásných
hor, nedozírných planin a ohromných baobabů, přes úchvatné národní parky a soukromá chráněná
území, až k říčním hledačům drahých kamenů. To vše a mnohem
více se dozvíte na 32. cestovatelském večeru Modrýho Berouna
ve středu 18. března od 19:00
na Šalandě pivovaru Berounský
medvěd.        Zdeněk Bydžovský n

iž potřetí se na Manažerské
akademii, soukromé berounské
střední škole sešli studenti, tentokrát ze šesti koutů světa. V týdnu
od 3. 2. do 7. 2. se na škole mluvilo
výhradně anglicky. Do manažerské
akademie se totiž sjeli studenti ze
šesti zemí světa. Tentokrát na školu
zavítali Anna Tchanidze z Gruzie,
Melia Rizkita Irda z Indonesie, Alexandra Shepeleva z Ruska, Heeya
Khanna z Indie, Melisa Batos z Argentiny a Pin Hao Chen z Taiwanu.
Studenti strávili s cizinci týden plný
angličtiny, diskutovali, prezentovali Českou republiku a zjišťovali
zajímavosti z celého světa. Kromě

skvělých prezentací, anglických
kvízů, využívání moderních technologií a diskuzí v angličtině připravili
studenti pro cizince několik výletů.
Týden byl uzavřen Global village,
každý z cizinců si vytvořil stánek
s tradičními předměty, které jeho
zemi charakterizují, a to včetně
ochutnávky cizokrajných jídel,
samozřejmě nechyběl ani stánek
představující Českou republiku
s tradiční svíčkovou. Studenti navázali spoustu nových přátelství
a ohodnotili týden s cizinci jako
velmi přínosný, plný podnětů i inspirace. Ivana Bělohoubková, Manažerská akademie n

Koncert pro tři violoncella

Ú

stav Antonína Dvořáka v Praze
pro kulturní život seniorů a Nadační fond Gramofond pořádají
ve středu 25. března od 14:00 v komorním prostředí klubu důchodců
v budově Městské knihovny v Berouně koncert pro tři violoncella.
Zahrát přijede pan Petr Nouzovský, který náleží mezi nejlepší
evropské violoncellisty své genera-

ce. Spoluzaložil Mezinárodní violoncellovou soutěž o cenu Gustava
Mahlera v Jihlavě. Je členem fakulty
New York University v Praze, pravidelně vyučuje na mistrovských
kurzech, ale také na Pražské
konzervatoři, kde předává svoje
zkušenosti nové generaci . Právě
dva jeho studenti, Adam Klánský
a Josef Matěj Švec, se představí se
svým profesorem a nabídnou zajímavý program, který je určen pro
všechny milovníky tohoto hudebního žánru. Stanislava Spoustová n

Svaz tělesně
postižených informuje

Z
Schůzka pro rodiče

N

a 2. základní a mateřské
škole v Preislerově ulici se
v úterý 3. března od 18:00 uskuteční schůzka s rodiči budoucích
prvňáčků. Zástupci školy zodpoví
všechny dotazy a zájemcům bude
umožněna prohlídka školního
areálu. n
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veme na výroční členskou schůzi Svazu tělesně postižených
v ČR, místní organizace Beroun,
která se koná v pátek 13. března
od 13:30 v prostorách Klubu důchodců Beroun, U Kasáren 813.
Na programu bude zpráva o činnosti organizace, o hospodaření organizace, informace o rekondičním
pobytu Klatovy, společně s výběrem
za pobyt 5 600 Kč a ukázky kompenzačních pomůcek. Kontrolovat se
budou členské legitimace a vybírat
se bude i členský příspěvek 100 Kč.
Zároveň se budou moci přihlásit
zájemci o jednodenní zájezd do Poděbrad 150 Kč. Bohuslava Kolowratová, předsedkyně n

Premiéra hry EQUUS v Berouně!

N

ový model auta firmy Hyundai?
Ne! Nové dílo nižborského divadelního souboru NA ROHU U NÁS.
V roce 1973 napsal autor
slavného Amadea sir Peter Levin
Shaffer divadelní hru – spíše psychologické drama – Equus. Příběh
o tajemném bohu koní, nemocných životech a o duších hledajících něhu je zasazen do prostředí
psychiatrické kliniky. Divadelní
hra plná monologů, zoufalství, lás-

ky, uvědomění, manipulací a přiznání si vlastní nedostatečnosti.
Hra je depresivní, krásná a stále
aktuální. Divák nebude ochuzen
o nahá těla, pot, lásku, zlost a cit,
jež provázejí každého z nás.
Buďte tedy pozváni na EQUUA,
který bude premiérován 31. března a 2. dubna od 19:00 v Berouně
v pivovaru Berounský medvěd a má
v plánu 15 repríz. Více na webových
stránkách: narohu.unas.cz. (jk) n

Zveme Vás na VELETRH OBORŮ
SOŠ a SOU
BEROUN
KULTURNÍ DŮM PLZEŇKA
DNE 1. 4. 2020
00
00
OD 10 HOD. DO 18 HOD.

Kuchař
Kuchař-číšník
Cukrář
Stravovací a ubytovací služby
Aranžér
Prodavač
Truhlář

těšíme se na Vaši návštěvu
18

Berounský odchovanec Jakub Hamšík je součástí
české kolonie trenéra Vejvody ve švédském Lidingö!

P

Klubíčko a jeho Sociální podnik Klubák
rozšiřuje dopravu seniorů a postižených

R

ozšiřujeme nabídku asistované dopravy seniorů, osob
se zdravotním postižením nebo
s omezenou schopností pohybu
a orientace.
Seniory, osoby s postižením
a rodiče s dětmi rádi dopravíme
a v případě potřeby i doprovodíme např. do školy, do zaměstnání,
k lékařům, na úřady, na kroužky, koncerty, sportovní utkání,
přednášky a besedy, na plesy,
do kina a na veškeré jiné volnočasové aktivity, pomůžeme s nákupy
i s vyřizováním různých osobních
záležitostí.
Asistovaná doprava je zajišťována automobilem Dacia Dokker
se speciálním zvedacím zařízením pro přesun imobilních osob
do automobilu (Invalift), automobilem Hyundai a nově automobilem Citroen Berlingo s plošinou

pro převoz vozíčkářů a úpravou
pro upoutání osoby na vozíku –
bez nutnosti přesouvání z vozíku
na běžnou autosedačku. Zapůjčit
můžeme vozík, chodítko, berle
a schodolez, aby se zákazníci dostali všude, kam potřebují.
Dopravu lze využívat na základě objednání termínu předem,
na tel. 727 964 672, email doprava@klubickoberoun.cz.
Nasmlouvat lze i dopravu skupiny 2 - 4 osob z jedné lokality,
což může zákazníkům dopravu
zlevnit.
Dopravu je možné využívat
pravidelně i nárazově každý všední den od 7:00 do 19:00 hod. Noční provoz a provoz o víkendech dle
dohody s poskytovatelem. Občané
Berouna mají díky dotaci města
Beroun zvýhodněné ceny. Alena
Pecková, Klubíčko Beroun n

Loučení se zimou na Koukolově hoře

Z

elená osma Králův Dvůr zve
na 25. ročník turistické akce
Loučení se zimou na Koukolově hoře,
který se uskuteční v sobotu 14. března. Prezentace začíná v 10:00 v prostorách bývalého lomu. Na místo se
dostanete autobusem nebo vlakem
do zastávky Králův Dvůr – Popovice
a odtud po žluté turistické značce
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(2 km), nebo po zelené značce ze Zdic
přes Slavíky a dále po naučné stezce
na Koukolovu horu (4 km), nebo
po lesní cestě z Křižatek. Po výstupu
na 470 metrů vysoký vrchol Koukolovy hory získají účastníci pamětní list.
Na místě budou probíhat soutěže,
chybět nebude country hudba a opékaní vuřtů. Kája Mužíková n

očetnou českou kolonii má hokejový trenér Otakar Vejvoda
v týmu Lidingö Vikings v nejvyšší
švédské soutěži staršího dorostu. Mistr světa z roku 1996 přivedl v této
sezoně do týmu už desátého krajana,
mezi nimi i syny bývalých reprezentantů Petra Tona či Josefa Marhy.
Nechybí mezi nimi ani odchovanec
berounského hokeje, obránce Jakub
Hamšík!
Během Švédských hokejových
her se někteří mladí hokejisté přišli
podívat na tréninky a zápasy českého nároďáku. Pro české mladíky
to byl zážitek. „Člověk se chce tady
ve Švédsku posunut co nejdál. Ještě
když teď tady vidí národní tým…“ prohlásil Hamšík, který působil v Lidingö
jako jediný ze současné party i v minulé sezoně. Byli tam s ním i gólman
Hugo Haas a útočník Michal Částek,
česky jim mohl poradit a se vším
pomoci Vejvodův syn Alexander Källgren, rodák ze Stockholmu. Všichni
tři už ale přešli do juniorských týmů.
V kabině Lidingö je oficiální řečí mixu

švédských a českých hráčů angličtina. „Trenéři chtějí, abychom mluvili
anglicky i my mezi sebou, aby nám
ostatní kluci rozuměli, o čem se bavíme. Chodíme tady na švédštinu,
nějaké fráze umím, ale spíš je lepší
angličtina,“ doplnil Hamšík.
„Žijeme tady v bytech blízko
u sebe. Vaříme si, pereme si. Je to
něco jako na internátu. Tréninky
jsou většinou navečer, švédští kluci chodí tak do čtyř do školy. My
si dopoledne děláme věci do české
školy, studujeme dálkově a jezdíme
do Čech na zkoušky. Tady chodíme
na hodiny švédštiny,“ nastínil denní
program Hamšík.
K ideálnímu jídelníčku dostali
v klubu průpravu. „Máme přednášky
o stravě. Máme jednu paní, která to
studovala a dělá to pro hráče NHL.
Víme, že to kluci neudělají všechno
dobře. Ale je to pomůcka,“ prohlásil
Vejvoda. „Snažíme se to držet podle výživové poradkyně. Jíme maso,
hodně zeleniny, těstoviny nebo rýži,“
doplnil Hamšík.         Viktor Burkert n

Berouňáci bojovali v krajských
přeborech v atletice

P

řetlaková hala v Praze na Strahově hostila Krajské přebory
Středočeského kraje v atletice.
První den bojovali o medaile
a tituly krajských přeborníků atleti
v kategorii dorostu, juniorů a dospělých. Z berounských zástupců
si nejlépe vedla Bára Stýblová, která ovládla hned dvě disciplíny: trať
800 m a 400 m. Velmi dobrým časem se zaskvěl Adam Sudek na trati 400 m a suverénně zvítězil. Další
tituly krajských přeborníků získaly
Adéla Kupková na 200 m, Nikola
Langhansová ve výšce a Adéla Rozehnalová ve skoku o tyči. Stříbrné a bronzové medaile vybojovali
Eliška Kordová (200 m), Ondřej
Hofmann (1500 m), Johanka Šafránková (1500 m), Matěj Šabata
(400 m), Natálie Krubová (tyč),
Vendula Hněvkovská (trojskok),
Vojtěch Dryák (3000 m), Eliška
Sudková (400 m) a Stella Sobotková (3000 m chůze).

V neděli pokračovaly přebory
kategorií staršího žactva. Jediný
titul krajského přeborníka pro berounské barvy vybojoval Václav Bok,
který zvítězil ve skoku dalekém.
Na stupně vítězů ho chtěl doprovodit Petr Jordán, ale jeho výkon stačil
jen na bramborovou medaili. S tou
se musela spokojit i Nikola Vrbová,
která ve vrhu koulí skončila na nepopulárním čtvrtém místě.
Stříbro si však ze Strahova
odvezla Barbora Jedličková, která
na trati 1500 m zaběhla dobrý čas.
Jitka Šafránková n

Dvě ruce navíc…

N

a internetu najdete nový
portál https://2rucenavic.cz,
který je zaměřen na asistenty
a lidi s hendikepem. Portál funguje na bázi sdílené inzerce a je tak
místem pro lidi hledající práci, tak
i pro lidi hledající pomoc. n
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Členové HC Berounští Medvědi
úspěšně reprezentovali
na Olympiádě dětí a mládeže!

Č

lenka hokejového klubu HC Berounští Medvědi Adéla Šapovalivová úspěšně reprezentovala
Středočeský kraj na Olympiádě dětí
a mládeže, kde v rychlobruslení nasbírala celkem tři medaile. Bronz
na 333 m, stříbro na 500 m a zlato
brala ve štafetě družstev! Dalším re-

prezentantem Středočeského kraje
byl člen berounského klubu Antonín
Scafari, který byl součástí středočeského hokejového výběru. Ve čtyřech utkáních vstřelil dvě branky
a na další tři asistoval a v posledním
zápase byl vyhlášen nejlepším hráčem svého družstva. (vb) n

n Adéla Šapovalivová

n Antonín Scafari

Na zimním stadionu znovu proběhl nábor

N

a zimním stadionu v Berouně se konala další náborová
akce malých hokejistů v rámci projektu Týden hokeje. Úspěšná akce
se konala již pošesté a i tentokrát
přitáhla velké množství zájemců
o lední hokej. Každý z příchozích
obdržel hodnotný dárkový balíček,
jehož součástí byl mimo jiné reprezentační dres, unikátní set hokejových kartiček a klubové pexeso.
V jedné z hokejových kabin se před
začátkem akce shromáždili všichni zájemci o náš národní sport se
svými rodiči, ke kterým krátce promluvili trenéři a představitelé hokejového klubu Berounští Medvědi.
Během krátké prezentace ledního hokeje byli rodiče se svými

ratolestmi seznámeni s výhodami, které přináší hraní ledního
hokeje. Díky podpoře Českého
hokeje a berounského klubu děti
získávají do začátku, v případě
zájmu, na celý rok zapůjčenou
kompletní hokejovou výstroj zdarma a po první dva měsíce nemusí
platit klubové příspěvky. Mohou si
tak v klidu a bez vysokých vstupních nákladů vyzkoušet, jaké to je
hrát hokej.
Během akce si pak děti vyzkoušely první hokejové krůčky na ledě
a mohly dokonce sledovat, jak se
kolem nich prohání v modelovaném utkání v minihokeji jen o něco
málo starší děti z berounské přípravky. (vb) n

Berounští plavci se na republikových závodech neztratí
David Ludvík přivezl
ze zimního mistrovství ČR zlato

Zimní mistrovství České republiky dorostu
a dospělých na 25metrovém bazénu patřilo elitě české reprezentace a nechyběli zde ani plavci
Lokomotivy Beroun ve složení: Tomáš Ludvík,
David Ludvík, Tomáš Míka, Štěpán Palata a Lu-

káš Uxa. Bohužel na Tomášovi Míkovi byla vidět únava z předešlé nemoci, ale i tak se snažil
o maximální výkon. Tentokrát to ale na medaile
nestačilo. O cenné kovy se tak tentokrát postarali jeho kamarádi. Největší pozornost na sebe
upoutal David Ludvík, který vybojoval titul
Mistra České republiky v kategorii staršího dorostu na 1500 m volný způsob a na 200 m znak
získal bronz. Tomáš Ludvík vybojoval stříbro
na 200 m a bronz na 100 m znak.

Martin Hončík a Matěj Palata. Pro Zuzanu
Křížovou to byly medailové žně. Ve všech svých
šesti individuálních startech získala zlatou
medaili a 1x bronzovou za štafetu mix. Dalším
úspěšným závodníkem byl Matěj Palata, který
získal dvakrát bronz. Bronz ze štafety mix získali kromě Zuzky a Matěje také M. Hončík a F.
Dočkalová.

Jan Valečka dvojnásobný Mistr
České republiky

Berounští plavci se 25. ledna zúčastnili
1. kola Krajského Mistrovství družstev , kde
bojovali o postup do semifinále. Představení
z říše snů – tak by se dalo nazvat vystoupení
družstva plavců LoBe A  trenérů V. Seemana,
S. Pokorné a A. Pokorné ve složení : T. Ludvík,
D. Ludvík, T. Míka, Š. Palata J. Prošek J. Valečka
a L. Uxa. Berounští nenechali nikoho na pochybách a za podpory publika se ujali hned
od začátku závodů vedení, které jim vydrželo až
do samého závěru. 1. kolo Krajské soutěže Mistrovství družstev vyhráli a tím si zajistili postup do republikového semifinále. V krajském
kole se představilo ještě berounské družstvo
plavců LoBe B, které skončilo na osmém místě.
Družstvo děvčat se zařadilo na sedmou příčku.
(LOBE) n

Zimní Mistrovství České republiky 14letých se konalo v Mladé Boleslavi. Berounský
plavecký oddíl TJ Lokomotivy Beroun zde měl
také zastoupení a přijel bojovat ve složení dvou
skvělých plavců, a to Štěpána Palaty a Jana Valečky. Jan Valečka získal dvakrát zlato a jednou
bronz. Štěpán Palata nezůstal pozadu za svým
oddílovým kolegou, domů si odvezl dvě stříbrné a jeden bronz.

Zuzana Křížová slavila úspěch
Do Prostějova na Zimní mistrovství ČR
12letého žactva odjeli berounští plavci ve složení: Zuzana Křížová, Františka Dočkalová,

Družstvo A postoupilo
do republikového semifinále

Radniční list, měsíčník města Berouna, č. 3/2020, ročník XVIII., vychází 1. 3. 2020.
n Vydává Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 01 Beroun-Centrum, IČ: 00233 129. n Telefon redakce: 311 654 201, e-mail: kttm@muberoun.cz n Redakční rada: Mgr. Jitka Soukupová,
Ing. Zdeňka Slivková, Radek Dolejš, Mgr. Olga Chocová, Petra Lišková. n Náklad 9 500 výtisků. n Sazba a tisk: Radek Dolejš - Dalmat. n Zpracováno dle grafického návrhu Kameela
Macharta, www.machart.cz n Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod evidenčním číslem MK ČR E 14192. n Distribuce prostřednictvím České pošty zdarma do všech domácností na území města Berouna. n Uzávěrka do dubnového čísla pro externí přispěvatele 12. 3. 2020, uzávěrka pro zastupitele 15. 3. 2020. n

www.mesto-beroun.cz

20

