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Do oprav silnic jde přes 23 milionů
B

eroun uspěl s další žádostí
o evropskou dotaci. Z ROP
Střední Čechy získal 16,4 milionu
korun na rekonstrukci několika ulic
ve městě. Ze svého rozpočtu město
na rekonstrukci přispěje 7 miliony
korun. Spoluúčast je v tomto případě vyšší proto, že město musí ze
svého rozpočtu uhradit rekonstrukce všech chodníků, vjezdů na sousední pozemky a částečně také
náklady na vybudování parkovacích
stání.
„Projekt Bezpečně do školy
zahrnuje rekonstrukci částí ulice
Kollárova, ulici Preislerova a tří ulic
na Jarově,“ vyjmenovala berounská
starostka Šárka Endrlová. Připomněla, že Beroun usiluje ještě o další
ﬁnance na rekonstrukci dalších ulic
v centru. Žádost na ROP Střední
Čechy Beroun podal 28. dubna.
„Usilujeme o dotaci na rekonstrukce částí ulic Pod Homolkou a Okružní v rámci projektu Bezpečně za
sportem,“ doplnila Endrlová.
Jaké konkrétní opravy projekt
Bezpečně do školy, na jehož zhotovitele město vypsalo výběrové řízení, bude zahrnovat?
n V ulici Kollárova dojde k rozšíření stávající vozovky o řadící pruhy u křižovatky s Plzeňskou. Po
obou stranách vzniknou široké
chodníky pro větší bezpečnost
chodců. Pravý chodník (ve směru
k Plzeňské) bude navíc od silni-

ce oddělen pásem zeleně o šířce
2 metry. Současně vznikne na straně přiléhající k areálu školy i parkovací záliv pro rodiče žáků.
Rekonstrukce bude zahrnovat i přeložku veřejného osvětlení.
n Také ulice Preislerova bude
rozšířena na úkor neúměrně širokého chodníku. Opraveno bude
přes 200 metrů vozovky, chodník

je navržen na straně přiléhající ke
školnímu areálu. I zde se počítá se
vznikem parkovacího zálivu. Ulice
je navržena jako zklidněná takzvaná
Zóna 30, k čemuž dopomohou zvýšené plochy vozovky v místech vjezdu to této ulice.
n Na Jarově bude opraven hlavní tah vedoucí městskou částí – ulice
Hlavní a U Kapličky. Opravy jsou roz-

děleny do tří větví. Celkem jde o víc
než 600 metrů komunikace, ve druhé části se počítá rovněž s rozšířením vozovky a částečným zálivem
pro zastávku MHD. Třetí větev
zahrnuje rekonstrukci takřka 100
metrů ulice U Kapličky. Projekt počítá také s rozšířením této objízdné
komunikace v prostoru návsi, neboť
slouží pro otáčení autobusů. n

n Velikonoční trhy na Husově náměstí zpestřily svým vystoupením děti z berounských mateřinek a škol.
Foto: S. Filipová

Děti oslaví svůj svátek bubnováním Dráhu otevřou mistři světa i Evropy

D

ětský den na náměstí Joachima
Barranda chystá pro berounské občánky Městské kulturní centrum Beroun ve spolupráci s DDM
Beroun. Odpoledne pro děti se
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uskuteční v pátek 30. května
od 15.00 hodin. Letošní téma bude
Afrika. Připraveny jsou nejen soutěže, ale také bubnování pro děti
se Zdeňkem Rollerem a vystoupení
skupiny Pískomil se vrací. Je to živá
kapela pro živé děti a rodiče, která
hraje živé písně vlastní produkce
naživo! Interaktivním pořadem
bude provázet postavička Pískomila.
Dětský den přichystal na 1. 6.
od 13.00 také Ranč Málkov. Děti si
budou hrát s kovboji a indiány,
rýžovat zlato, soutěžit, jezdit na
koni. n

S

lavnostního otevření atletického
stadionu v Berouně se v neděli
4. 5. zúčastní přední čeští atleti. Účast
přislíbila Zuzana Hejnová – mistryně
světa, bronzová z olympiády 2012,
český rekordman Pavel Maslák –mistr
světa, mistr Evropy, Petr Koukal –
olympijský vlajkonoš vLondýně 2012.
Slavnostní akce začne v 10 hodin
přestřižením pásky. Následovat bude
v 10.15 start běhu na 3000 m překážek ženy ajuniorky, v10.40 start běhu
na 3000 m překážek muži, junioři
a dorostenci. V 11 hodin odstartuje
závod na 1500m překážek dorostenci
a starší žáci. Po něm se uskuteční

autogramiáda. Vprůběhu bude představena atletika pro děti. n

Trhy jsou tu!
Jarní hrnčířské trhy se na
Husově náměstí konají již první
květnový víkend. Vsobotu 3. května od 8 do 18 hodin, v neděli
4. května od 9 do 17 hodin. Vdobě
trhů bude Husovo náměstí uzavřeno pro dopravu. Parkovat
bude možné zdarma na Závodí
uautobusového nádraží ina parkovišti P&R u vlakového nádraží.
Více na str. 14
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Krátce
n Anketa Strom roku opět
odstartovala. Loni v ní do
ﬁnále postoupil i školní buk
v ZŠ na Wagnerově náměstí.
Pokud máte ve svém okolí
výjimečný strom, můžete jej
do soutěže přihlásit.
Nominovat strom může
kdokoli — jednotlivci, rodiny,
sdruženi, školy i obce a to
během dubna.
n Víte o někom, kdo se
nadmíru a dlouhodobě
zasluhuje o propagaci
Berouna? Až do konce června
můžete takové osobnosti
navrhovat na letošní Cenu
města Berouna. Podmínkou
je, aby osoba nebo případně
její skutky měly přímý vztah
k Berounu. Návrh musí
obsahovat dostatečné
zdůvodnění zásluh
navrhované osobnosti nebo
kolektivu.
Nominace zasílejte na e-mail
kultura1@muberoun.cz.
Nebo stačí vyplnit formulář
na webu města, v záložce
Kultura/Cena města Berouna.
n Beroun se opět připojil do
projektu Putování po
historických městech Čech,
Moravy a Slezska, který
připravilo Sdružení
historických sídel Čech,
Moravy a Slezska. Během
takzvaného Top týdne od
12. do 18. května pozve
Beroun své návštěvníky
například na přehlídku
pěveckých sborů, výstavy,
prohlídku Plzeňské věže či na
Pohádkovou Městskou horu.

Z kalendáře starostky
n 3. 5. Průvod a zahájení
Koláče festu
n 3. a 4. 5. Jarní hrnčířské
trhy
n 4. 5. Otevření stadionu
TJ Lokomotiva
Beroun
n 6. 5. Dozorčí rada
Úpravny vody
Želivka
n 7. 5. Skupina k bezpečnosti
města, Den matek
v klubu důchodců,
Rada města Berouna
n 17. 5. Přehlídka pěveckých
sborů
n 21. 5. Rada města
Berouna
n 24. 5. Vodácký maraton
n 25. 5. Cyklistické závody
Tour de Kids
n 27. a 31. 5. Oslavy 100 let
kina
n 29. 5. Bezpečnostní rada
města Berouna
n 30. 5. Dětský den na
Husově náměstí
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Centrum mají oživit předzahrádky,
poplatky radnice ruší
B

erounská radnice pokračuje ve
snaze oživit Husovo náměstí, ato
nejen v souvislosti s blížícím se výročím 750 let od první zmínky oměstě,
které si připomeneme v roce 2015.
Kromě pořádání kulturních akcí, farmářských a jiných trhů nově vychází
vstříc zdejším podnikatelům a ruší
zpoplatnění restauračních předzahrádek.
„V souvislosti s každoročními
žádostmi o povolení předzahrádek
a s tím související změnou tržního
řádu jsme vyhodnocovali, jaký dopad
na rozpočet mělo zavedení těchto
poplatků. Finanční výbor i dotčené

odbory se shodly, že suma, kterou
zahrádky vynášejí, je nepodstatná.
Mnohem důležitější je, aby centrum
ožilo,“ řekla berounská starostka
Šárka Endrlová. V roce 2013 tato
suma činila přibližně 130 tisíc korun,
což je necelé procento z celkové částky vybrané na místních poplatcích.
Dalším důvodem, proč město od
vybírání poplatků za předzahrádky
upustilo, je snaha, aby majitelé
investovali do svých venkovních
posezení, aby vhodně doplnila celkové řešení souvisejícího veřejného
prostranství a nebyla v rozporu
s kulisou historického města. „Usi-

lujeme o to, aby budované předzahrádky měly úroveň. Prostudovali
jsme, jak k této problematice přistupují v jiných městech a Praze, kde
mají velmi přísné podmínky. V povolování zahrádek se budeme snažit
být maximálně vstřícní, na druhou
stranu budeme od podnikatelů požadovat dodržování určitých
pravidel,“ sdělila starostka. Město
se chce například vyvarovat plastového nábytku, nevzhledných nosičů
reklam či výrazně barevných reklamních log na markýzách a slunečnících. Proto se bude ke vzhledu
předzahrádek vyjadřovat městská
architektka. „Tak probíhaly diskuse
například u předzahrádek pro restauraci Carino či U Aleny, které jsou
moc pěkné. V podobném duchu
budeme pokračovat i u dalších
žádostí,“ doplnila Endrlová. Souhlasné stanovisko ke každé žádosti
musí vydat i odbor dopravy, neboť
předzahrádky musejí vyhovovat normám vyhlášky pro osoby se sníženou
schopností pohybu a orientace.
Berounská radnice věří, že částky
ušetřené na poplatcích, budou podnikatelé investovat právě do estetické
a funkční kvality svých podniků. n

Město vyhlašuje soutěž na logo oslav
P
řípravy oslav 750. výročí od
první zmínky o Berouně, které
připadají na rok 2015, jsou
v plném proudu. Každá z celkem
šesti pracovních skupin, které mají
na starosti publikační činnost, kulturní i volnočasové akce, propagaci, organizaci i vzhled města, již
předložila seznam chystaných akcí
a projektů. Současně s tím předložila i plánovaný termín akcí i předběžný rozpočet. Plánuje se řada

koncertů, divadelních představení, venkovních expozic, ale i vytvoření celoroční značené stezky pro
děti, na které budou rodiny s dětmi plnit různé úkoly. V souvislosti
s oslavami město chystá i rozšíření
pěších zón v centru Berouna o další ulice.
Celoroční oslavy se budou
konat v rámci vyhlášeného Roku
berounského medvěda, který bude
mít i vlastní webové stránky. V této

souvislosti město vyhlašuje otevřenou dvoukolovou neanonymní
soutěž na vytvoření návrhu loga,
logotypu a grafického manuálu
k Roku berounského medvěda.
Soutěž je otevřena pro odbornou
i laickou veřejnost. Účastníkem
může být kterákoliv fyzická či právnická osoba. Podmínky jsou zveřejněny na webu města. Návrhy je
možné odevzdávat do 26. 5. 2014
do 17.00 hodin. n

Poctivá nálezkyně odevzdala balíček s 9000 korunami

D

obrý konec má díky poctivé
nálezkyni apřístupu berounské
městské policie příběh několika seniorů, kteří vybrali na
plánovaný výlet do
Jizerských hor 9000
korun. Sáček s penězi ale ztratili na Husově náměstí.
Poctivá nálezkyně z Litně jej odevzdala na služebnu MP. Strážníkům
se pak podařilo podle několika indicií dohledat skutečného majitele
a sumu vrátit.
n Symboly hákového kříže pomalovává fasády berounských domů

neznámý pachatel. Strážníci po něm
intenzivně pátrají, k jeho odhalení
vyhodnocují i záznamy kamer.
Současně žádají veřejnost o pomoc
při pátrání po pachateli tohoto
trestného činu.
n Kamera zachytila muže aženu, kteří
z Pakostova sadu odváželi velké kameny. Hlídka dvojici zadržela.
n Alkoholem posilnění mladíci ničili
přenosné dopravní značky Na Máchovně. Přivolaní strážníci skupinu
mladíků zadrželi a vyzvali je, aby vše
vrátili na původní místo. Protože
k poškození značek nedošlo, vyřešila
hlídka vše domluvou.

n V dalším výtržnictví a demolování
zabránili strážníci muži 8. dubna před
půlnocí. V Hornohradební ulici demoloval interiér baru. Muže strážníci předali Policii ČR.
n O pomoc s vyhnáním netopýrů
z bytu požádala strážníky mladá žena
8. dubna. Z bytu se hlídce podařilo
vyhnat asi 15 netopýrů.
n Na mladíky, kteří v časných ranních
hodinách 6. dubna rozkopávali koše
u American baru, si stěžovali sousedé. Hlídka trojici mladíků ve věku
16–18 let zadržela a přiměla všechen
nepořádek uklidit. Záležitost vyřešila
domluvou. n
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Město opraví most poničený povodní
L

oňské povodně napáchaly na
mostech a lávkách v Berouně
větší škody, než se původně zdálo. Město teď chystá jejich opravy.
Rychlý a razantní postup ze
strany města si vyžádal havarijní
stav mostu vedoucího na ostrov.
Podle statického posudku, který
město koncem března získalo, podpěry mostu výrazně poničily loňské
povodně. Odbor dopravy proto
musel nejprve snížit nosnost mostu na 5 tun. Současně se v rekordním čase podařilo zpracovat
projekt na rekonstrukci mostu

a ještě během dubna vyhlásit výběrové řízení na odstranění havárie.
„Přejezd přes most je jedinou cestou pro obslužnost zimního stadionu, aquaparku, hotelu, pekárny
a všech ostatních provozoven na
ostrově. Proto bylo třeba jednat
rychle,“ uvedla berounská starostka Šárka Endrlová s tím, že stavební práce se tak musejí provést v co
nejbližším termínu. Oprava, která
bude zahrnovat dozdění chybějícího zdiva opěr, doplnění rozvolněného zdiva dříků, opravu a opevnění paty opěry a sanační práce na
spodní stavbě mostu, bude ﬁnan-

cována z přebytku hospodaření
města.
Statický posudek město nechalo zpracovat i v případě mostu
u Venediku. Neblaze se na něm projevuje výrazný pokles hladiny
v náhonu. Výsledky by měly být zřejmé koncem dubna.
Současně se chystá výběrové
řízení na rekonstrukci lávky přes
Litavku vedoucí k nádraží. Původně
se měla rekonstruovat vloni. Tehdy
ale ﬁrma, která podala nejlevnější
nabídku, na poslední chvíli od realizace odstoupila. Práce by měly
proběhnout během léta. n

Hřiště Na Vorlu je uzavřené.
Čeká ho rekonstrukce
K

vůli špatnému technickému stavu povrchu bylo v dubnu uzavřeno pro veřejnost hřiště Na Vorlu.
Berounská radnice se na jeho kompletní rekonstrukci snaží získat
evropskou dotaci v rámci projektu
Sportujeme rádi.
„V souvislosti s podáním žádosti
o dotaci proběhla na hřišti kontrola
technického stavu sportoviště. Z ní
vyplynulo, že povrch zcela nevyhovuje. Protože hrozila zranění
návštěvníků, museli jsme areál uzavřít,“ uvedla berounská starostka
Šárka Endrlová. Nyní musí město
vyčkat na výsledky dotace, které by
měly být zřejmé na počátku prázdnin. „Pokud uspějeme, může proběhnout velkorysá rekonstrukce
areálu za více než dva miliony. Počítáme s rozdělením velkého areálu
na třetiny, na dvě menší hřiště na
míčové hry a venkovní posilovnu,“

popsala Endrlová s tím, že nutné
bude v takovém případě stanovit jasná pravidla a režim provozu areálu.
Právě kvůli tomu bude ustanovená
skupina složená ze zástupců komise
pro prevenci kriminality a sportovní
komise. Přizván do ní bude i zástupce občanů ze zmiňované lokality
a správce Městského hřiště Hlinky.
„Jsme jednoznačně pro zachování
veřejně přístupného sportoviště.
Naší snahou bude docílit kompromisu, který by vyhovoval jak sportovcům a návštěvníkům hřiště, tak
i tamním občanům,“ uvedla Endrlová.
V případě, že Beroun dotaci
nezíská, provede město nejnutnější
opravy na své náklady. „Díky dobrému hospodaření a přebytku budeme
moci rekonstrukci, ikdyž v ne tak velkorysé podobě jako z dotace, udělat
ze svého,“ slíbila Endrlová. I v tako-

Řidičům aut, kteří znemožní úklid
ulic, hrozí vysoké pokuty

R

azantně postupovat proti
řidičům, kteří při blokovém
čištění nerespektují dopravní
značení a svými vozy znemožňují
provést úklid ulic v plném rozsahu, bude od 1. června berounská
radnice. Uložit jim může pokutu
až do výše 1500 korun, případně
bude věc řešena ve správním řízení. Navíc může být vozidlo na
jejich náklady odtaženo. „Situace
je již opravdu neúnosná. Řidičů,
kteří značení nerespektují, je
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dost. Pokutování je má přimět
k tomu, aby svůj vůz včas přeparkovali jinam,“ uvedl vedoucí
odboru dopravy Miroslav Jerling
s tím, že udržení čistoty je pro
město prioritní. „Blokové čištění
je nejúčinnější pouze v případě,
že je provedeno v celé ulici. Proto
žádáme řidiče, aby respektovali
dopravní značení a svá vozidla
přeparkovali, aby se technika
mohla všude bez problémů
dostat,“ dodal Jerling. n

vém případě by měla pracovní skupina navrhnout změnu režimu hřiště
tak, aby mohlo sloužit berounským
občanům a současně co nejméně
narušovalo život obyvatel v okolí. n

Krátce
n Město Beroun nabízí k pronájmu garážové stání v BerouněHlinkách, za cenu pro automobil
1500 Kč/měsíc, případně motocykl za cenu 450 Kč/měsíc.
n Město vybralo ve výběrovém
řízení ﬁrmu PP-servis Plzeň
s. r. o., která provede stavební
úpravy květinky na městském
hřbitově. Práce za takřka milion
korun mají probíhat během
června a července. Během května začne oprava zborcené hřbitovní zdi na Jarově, kterou
poškodily loňské přívalové deště.
n V úterý 22. dubna starostka
Šárka Endrlová na radnici přivítala nové občánky. Jsou to
Samuel Žižkovský, Václav Církva, Adéla Dvořáková, Anna
Vlčková, Lukáš Zákostelecký,
Alex Jan Polnický, Martin
Mašek, Nicol Prečanová, Vanesa
Staňková, Felix Bratršovský, Mia
Dragounová, Jaromír Marek,
Josef Minczér, Adam Čížek. Další
obřad se koná 3. června. Rodiče
se mohou hlásit na telefon
311 654 151 / 152, e-mail:
evidence@muberoun.cz.

Začínají práce na muzeu
M

ěsto již ve výběrových řízeních vybralo firmy na dva
projekty, na které z ROP Střední
Čechy získalo přes 12 milionů
korun.
V případě projektu MŠ Beroun – Inovace a legrace proběhla
hned tři výběrová řízení na dodavatele dopravních hřišť, herních
prvků a didaktických pomůcek.
Dopravní hřiště bude v pěti mateřských školách budovat společnost
VI-DA Invest a.s. Práce mají proběhnout během letních prázdnin. Stejně tak i v případě herních prvků
umístěných v zahradách mateřských škol, které dodá společnost
Dřevoartikl. Do výběrového řízení
na dodání didaktických pomůcek
se nepřihlásila žádná ﬁrma, proto

byly upraveny požadované kvaliﬁkační předpoklady pro uchazeče
a výběrové řízení vypsáno znovu.
Rekonstrukci objektu v Zámečnické ulici a vybudování Muzea
berounské keramiky provede společnost JEŽ spol. s r. o., která nejlépe
splnila hodnotící kritéria výběrového řízení. Smlouva má být podepsána 24. 4. , tedy po uzávěrce tohoto čísla. Následně pak má ﬁrma převzít staveniště. Práce by měly být
dokončeny v druhé polovině října.
Během měsíce května by mělo proběhnout výběrové řízení na zhotovitele interiéru muzea a jeho
expozice, aby i tyto práce byly do
konce měsíce října dokončeny
a muzeum mohlo přivítat první
návštěvníky. n
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Většina oddílů dostane vyšší dotaci než loni
Č

ástku 2,6 milionu si mezi sebe
letos rozdělí 23 sportovních
oddílů a organizací. Kromě toho
Beroun opět v rozpočtu vyčlenil
samostatnou položku ve výši 1 milionu korun pro hokejový klub Berounští Medvědi a. s.
Ve čtyřech případech získají

dotaci nové oddíly, které loni dotace nežádaly. Jde o berounské taekwondisty, biatlonisty, triatlonisty
a školu bojových umění. V šestnácti případech dostanou žadatelé
vyšší sumu než v loňském roce.
O navýšení či snížení rozhodoval
mimo jiná kritéria i aktuální počet

Basketbalový klub Beroun
Český lev – Union Beroun o. s.
Hc Berounští Medvědi o. s
Centrum zdravých dětí o. s. (Lvice hokejistky)
Ippon karate klub Shotokan o. s
Tělovýchovná jednota LTC Beroun
Triton klub potápěčů
TJ Lokomotiva Beroun o. s
TJ Sokol Beroun
TJ Kraso Beroun
Městský klub branné a technické činnosti
Energie pro sport o. s. (Eden)

127 000
510 000
579 000
85 000
54 000
106 000
35 000
630 000
24 000
31 000
31 000
136 000

Stavba parkovacího domu jde podle plánu

V

ýstavba parkovacího domu
uČerného koně nyní pokračuje
podle plánu. Na počátku sice práce
pozdržel rozsáhlý archeologický
průzkum, nyní ale podle Pavla
Mouchy ředitele TS Beroun, které
jsou investorem stavby, vše běží,
jak má. „Dokončuje se pilotové
založení stavby. Jde o jednu z nejdůležitějších a nejnáročnějších
etap, která ale pro běžného občana
není příliš viditelná,“ uvedl Moucha s tím, že následovat bude montáž prefabrikované skeletové

konstrukce parkovacího domu.
„Věřím, že do konce roku budeme
mít hotovo,“ dodal Moucha. Parkovací dům je koncipován jako
objekt polyfunkčního charakteru.
Kromě 158 parkovacích stání,
jejichž počet musel být stanoven
podle novelizované normy z roku
2011, zde budou také administrativní a komerční plochy. Snahou
investora totiž je nabídnout občanům a návštěvníkům Berouna další služby a současně tak zvýšit
i počet pracovních míst. n

členů mládeže, reprezentace města a bylo přihlíženo i na finanční
náklady potřebné pro využívání
sportovišť.
V rámci sportovních dotací získaly ﬁnanční podporu také některé
organizace poskytující volnočasové
aktivity. To se však v příštím roce

změní. „Plánujeme, že volnočasové
aktivity budeme podporovat v rámci dotací, které rozděluje odbor
sociálních věcí, zdravotnictví a školství, kde před časem nově vzniklo
oddělení školství, sportu a volnočasových aktivit,“ vysvětlil místostarosta Patrik Brodan. n

Golf Club Eden Beroun o. s.
SK Kelti 2008
Elán sport o. s
Pionýrská skupina Beroun – Závodí
Základní kynologická organizace Beroun
Rekreační sport Beroun o. s
Rodinné centrum Slunečnice o. s
TKD Kelti Beroun
Oheň a Voda Škola bojových umění Beroun
Biatlon klub Beroun
Iron stars Beroun

35 000
77 000
40 000
15 000
10 000
20 000
25 000
10 000
10 000
5 000
5 000

Město žádá přesnější informace o přerušení proudu

M

ěsto Beroun zaslalo stížnost
společnosti ČEZ Distribuce,
která nepřesně informuje občany
o přerušení dodávky elektřiny. Současně tajemník radnice Jiří Chalupecký vyzval zástupce společnosti,
aby učinili opatření, která by
podobným zmatkům zabránila.
Nedávno totiž v informačním letáku
společnost informovala o přerušení dodávky elektřiny ve více než
dvou de sítkách ulic centra i přilehlých oblastí. Vzhledem k tomu, že
se v této oblasti nacházely všechny
důležité instituce (pobočky MěÚ

Beroun, Policie ČR, banky, školy,
kino, obchody…) musely všechny
přijmout organizační opatření.
Některé omezily či zcela přerušily
provoz, jiné si zajistily agregáty.
Následně se ale ukázalo, že se přerušení dodávky elektřiny týkalo jen
několika desítek objektů v této
lokalitě.
„Považujeme toto jednání za
velmi neseriózní a nezodpovědné.
Navíc v mnoha případech znamenalo ušlý zisk, či zvýšené náklady,“
napsal tajemník.
n

Informace pro voliče k volbám do EP 2014
V

olby do Evropského parlamentu
se konají v pátek 23. května od
14 do 22 hodin a v sobotu 24. května od 8 do 14 hodin. Stejně jako
v předchozích volbách se v Berouně
hlasuje v 19 volebních okrscích.
Adresy sídel volebních místností
zůstávají stejné. K drobným úpravám došlo u příslušnosti voličů
k jednotlivým volebním okrskům.
Doporučujeme proto, aby každý
volič věnoval pozornost informaci
o době a místě konání voleb, která
bude zveřejněna nejpozději 8. května 2014, případně si zkontroloval
údaj o číslu volebního okrsku a sídlu volební místnosti, který bude na
obálce s doručovanými hlasovacími
lístky.
Jak prokázat totožnost?
Aby mohl hlasovat, musí volič
prokázat svou totožnost a státní
občanství (platným občanským
průkazem nebo platným cestovním
pasem). Voliče, který není zapsán
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Informace o volbách a voličských průkazech najdete na
www.mesto-beroun.cz,
případně je podá odbor správní a obecní živnostenský úřad,
tel.: 311 654 150, e-mail: spr@muberoun.cz
ve výpisu ze seznamu voličů, nelze
již do tohoto seznamu ve dnech
voleb dopsat a umožnit mu tak hlasování. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud
předloží potvrzení o vyškrtnutí ze
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu z důvodu změny
trvalého pobytu po 13. dubnu 2014
nebo pokud předloží potvrzení
o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu

voličů vedeného zastupitelským
úřadem.
Preferenční hlasy pro 2 kandidáty
Voliči následně bude umožněno hlasovat. Do úřední obálky se
vkládá 1 hlasovací lístek, na němž
může být zakroužkováno pořadové číslo nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku.
Pokud volič nebude moci nebo
nechce volit ve volebním okrsku,
v němž je zapsán v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu, může nejpozději do 8. května
písemně požádat MěÚ Beroun
o vydání voličského průkazu, který
jej opravňuje hlasovat v kterémkoliv
volebním okrsku na území ČR.

Vydávány budou nejdříve dne 8.
května (osobním předáním, předáním zplnomocněné osobě, poštou).
Kdy žádat o přenosnou
schránku?
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem,
je povinen po prokázání své totožnosti a státního občanství tento
průkaz odevzdat okrskové volební
komisi, která jej dopíše do výpisu
ze seznamu. Voliči budou zároveň
vydány hlasovací lístky a úřední
obálka.
Volič může ve dnech voleb
požádat ze závažných zejména zdravotních důvodů o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky. n
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Do školek se dostane 90 % tříletých dětí
Z

atímco některé mateřské školy
z okolí Prahy se potýkají s obrovským nedostatkem míst, v Berouně
se podaří takřka 90 procent dětí,
které mají trvalé bydliště v Berouně
a k 31. srpnu jim budou tři roky, do
zdejších mateřinek umístit. Je to
i díky tomu, že v posledních letech
město investovalo do rozšíření

kapacity mateřinek miliony korun.
Oproti roku 2010 se počet míst ve
školkách zvýšil o 138. K zápisům
přišlo v březnu celkem 310 dětí
s trvalým pobytem v Berouně
a devět předškoláků s trvalým pobytem mimo Beroun, které ovšem
podle výkladu školského zákona
musí berounské školky přijmout.

Z celkového počtu 319 dětí jich k 31.
srpnu dosáhne tří let 267.
V současné době je přitom ve
školkách 235 volných míst. Je to přibližně stejný počet jako loni, kdy bylo
přijato 230 dětí. Počet volných míst
sice může ještě mírně ovlivnit počet
odkladů, které musí být deﬁnitivně
dořešeny do konce května. V někte-

rých případech ředitelky školek
vycházejí rodičům vstříc a umožňují
jim, aby se domluvili ana jedno místo
pak docházely dvě děti najednou.
„Vítají to většinou maminky na mateřské dovolené, které se spolu domluví
a jejich děti se pak ve školce v konkrétní dny střídají,“ uvedla vedoucí
oddělení školství Jitka Zálomová. n

MKC Beroun vstupuje do druhé sezony s novinkami

M

ěstské kulturní centrum Beroun
vstoupilo v dubnu do druhého
roku svého fungování. Pro nadcházející sezonu připravilo desítky akcí:
koncerty pod širým nebem, divadla,
výstavy. Na Náměstí J. Barranda se
opět bude na venkovní scéně konat
divácky vlídně přijatý cyklus koncertů
Berounského kulturního léta BeKuLe.
Kromě květnového Koláče festu
a oslav 100. výročí městského kina
chystá MKC obnovený dvoudenní
festival Berounské hradby obohacený o přehlídku malých pivovarů.
V srpnu se plánuje druhý ročník
Závodí Festu, na 3. 9. je připraven
koncert uskupení The Tap Tap.
V dubnu došlo také ke změně

v čele této příspěvkové organizace.
Dosavadní ředitel MKC Beroun
Tomáš Suchý na tuto funkci rezignoval, v MKC zůstává dál v roli programového manažera zodpovědného za
dramaturgii a realizace akcí.
V dubnu došlo také ke změně
v čele této příspěvkové organizace.
Dosavadní ředitel MKC Beroun
Tomáš Suchý na tuto funkci rezignoval, v MKC zůstává dál v roli programového manažera zodpovědného za
dramaturgii a realizace akcí. „Jeho
rozhodnutí je logické arespektuji ho.
Za pouhý rok se panu Suchému
podařilo berounskou kulturu obohatit a na mnoha akcích je zřejmý
jeho rukopis. V pozici dramaturga
bude moci mnohem lépe zúročit svou
kreativitu, nápady a kontakty než
v případě ekonomického aprovozního řízení kulturního centra,“ míní
starostka Šárka Endrlová. Na funkci
ředitele MKC, jehož úkolem bude při-

AKCE CHYSTANÉ MKC BEROUN
Koláče fest
Jana Koubková a kapela
Přehlídka pěveckých sborů
100 let kina – Slavnostní večer – Městské kino
Dětský den – hry, malování, bubnování a dětská hudebně
divadelní show Pískomil se vrací
31. 5.
100 let kina – koncert Bohemian Symphony Orchestra
Prague
6. 6.
Daleká cesta Kanišky a Arašída – Divadlo Mimotaurus
6. 6.
Mirek Kemel a kapela s Vladimírem Javorským
13. 6.
Perníková chaloupka – Teartr Rajdo
14. 6.
Muzikál Postřižiny
20.–21. 6.
Berounské hradby – městské slavnosti a přehlídka
malých pivovarů
28. 6.
Svět podle Fagi – Divadlo Dno, Koza na útesu – koncert
(v rámci workshopu Berounská zevlítka)
Červenec–srpen promenádní neděle
16. 8.
Závodí fest – folk-acoustic-world music festival
3. 9.
The Tap Tap – koncert – letní kino
3.–5. 5.
13. 5.
17. 5.
27. 5.
30. 5.

pravit a nastavit vlastní provoz Společenského domu Plzeňka, ale inově
budovaného Muzea berounské kera-

miky, bylo v dubnu vypsáno výběrové
řízení. Jeho vítěz by měl být znám na
přelomu dubna a května. n

Školáci slavili Den Země Změny při výlepu plakátů
V
U
ítězem vědomostního klání
a exkurze na Křivoklátsko, kterého se zúčastnili berounští školáci
u příležitosti Dne Země, se stali žáci
Jungmannovy základní školy. Stříbro patří ZŠ na Wagnerově náměstí,
bronz ZŠ na Závodí. Pomyslnou
bronzovou medaili získali žáci
2. ZŠ Preislerova. Stejně jako loni,
kdy se žáci vydali do Českého krasu,
akci zorganizovali pracovníci
berounského odboru životního
prostředí. Na radnici skupiny školáků nejprve přivítal místostarosta
Ivan Kůs, který jim popřál mnoho

úspěchů. Žáci pak v doprovodu
předsedy komise životního prostředí Emila Šnaidaufa plnili úkoly
a navštívili Skryje, naučnou stezku
Skryjský luh a Informačně vzdělávací středisko Lesní správy Křivoklát. Školy si mezi sebe rozdělí
deset tisíc korun od společnosti
Technické služby Beroun na nákup
sportovního náčiní a volné vstupenky do aquaparku Tipsport laguna. Škola umístěná na prvním místě
dostane navíc od společnosti PROBO BUS a. s na jeden den autobus
zdarma. n

pozorňujeme pořadatele
kulturních, sportovních
a jiných akcí, kteří využívají výlepové plochy ve městě, že dochází
k posunu termínu, do kdy je nutné odevzdat plakáty k výlepu.
Z časových důvodů je třeba doručit plakáty na oddělení kultury
a vnějších vztahů ve výlepové
dny, tedy v úterý a pátek, nově
již do 12.30 hodin. V ostatní dny
plakáty přijímáme kdykoliv
během pracovní doby. Maximál-

ní počet plakátů je 50 kusů, ve
výjimečných případech je možné
vylepit více plakátů v určitých
časových intervalech. Výlep plakátů zdarma se vztahuje pouze
pro akce, které město podpořilo
v rámci kulturních dotací, doprovodné akce Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův
Beroun a akce příspěvkových
organizací. Upozorňujeme, že
nezajišťujeme tisk plakátů.
n

Zábrany zachránily na 300 žab

P

řes tři stovky žab se podařilo
zachránit v Berouně díky iniciativě berounské organizace Českého svazu ochránců přírody v čele
s předsedou Emilem Šnaidaufem.
Za finanční podpory města Berouna totiž pravidelně na jaře instaluje záchytné zařízení, které
zabraňuje ropuchám obecným

www.mesto-beroun.cz

dostat se při jejich jarní migraci
k rybníku v Brdatkách na frekventovanou silnici vedoucí na Zdejcinu. Koncem záchytného zařízení
byly zapuštěny odchytové nádoby.
Několikrát za den pak probíhaly
kontroly a odchyt ropuch, které
byly následně přeneseny do rybníku, kde se rozmnožují. n
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Z usnesení Rady města Beroun 9. 4. 2014
RM vydává Nařízení č. 1/2014, kterým se mění nařízení č. 4/2011, kterým
se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 7/2011, č. 6/2012 a č. 1/2013,
v předloženém znění.
RM doporučuje zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místních
poplatcích, v předloženém znění.
RM schvaluje zadávací podmínky nadlimitní veřejné zakázky na služby
„Poskytování služeb a správy majetku města Beroun“ zadávané v otevřeném řízení.
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek, která bude plnit i funkci komise pro otevírání obálek.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun souhlasit s uzavřením
kupní smlouvy na pozemek p. č. 883/9 – ostatní plocha o výměře 94 m2
v k. ú. Beroun se společností TJ Lokomotiva Beroun o. s., se sídlem
Tyršova 85, Beroun. Součástí kupní smlouvy bude zřízení věcného břemene pro budoucí umístění zařízení protipovodňové ochrany a jeho
následné opravy a údržby.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku
st. 1349/1 – zast. plocha a nádvoří, o výměře 124 m2 v k. ú. Beroun, za
účelem využití jako zahrada s paní S. T. za cenu 20 Kč/m2/rok, na dobu
neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodů.
RM souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na budovu bez čp/če, která
je součástí pozemku p. č. 164 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře
45 m2 v k.ú. Zdejcina za účelem parkování, za cenu ve výši 10 000 Kč/rok,
na dobu určitou dvou let s výpovědní dobou tří měsíců, s panem J. V.
RM souhlasí s uzavřením „Dodatku č. 3“ smlouvy o výpůjčce
č. 0409/2003/NAJ/MM ze dne 12. 11. 2003, ve znění pozdějších dodatků,
mezi městem Beroun a Klubem důchodců Beroun, se sídlem U Kasáren
813, 266 01 Beroun-Město, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o podnájmu na pronájem části nemovitosti č. p. 1548 na st. 4091 v k. ú. Beroun – prostor v přízemí této
nemovitosti o velikosti 2 m2 s Mgr. Martinem Onderkou, se sídlem BerounMěsto, K Dědu 1700, za cenu 150 Kč/měsíc, na dobu určitou – po dobu
platnosti smlouvy o nájmu se společností Spektra spol. s r. o.
RM souhlasí: 1) s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu
č. 0084/2014/NAJ/OMI, kterým se mění pronajímané garážové stání
č. 0 za garážové stání č. 2 v horním patře budovy bez čp/če, stojící na
pozemku st. 4083/1 v k. ú. Beroun se společností F. M. PLAYGROUND
spol. s r. o., se sídlem Nové Strašecí, Rynholec 364, ostatní ustanovení
smlouvy o nájmu zůstávají beze změn. 2) s uzavřením Dodatku č. 1 ke
smlouvě o nájmu č. 0085/2014/NAJ/OMI, kterým se mění pronajímané
garážové stání č. 2 za garážové stání č. 0 v horním patře budovy bez
čp/če, stojící na pozemku st. 4083/1 v k. ú. Beroun, s paní H. K., ostatní
ustanovení smlouvy o nájmu zůstávají beze změn.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provedení stavby „obnovou
vodorovného dopravního značení, obnovou nátěru parkovacích stání –
pásek, obnovou vodorovného dopravního značení’– žlutým šrafováním,
výměnou silničního obrubníku, opravou silničního obrubníku – cementová
stěrka PL, opravou zámkové dlažby přeložením, opravou asfaltové plochy
a výměnou reklamního pylonu“ na pozemcích p. č. 1192/53 – ostatní
plocha, p. č. 2656/2 – ostatní plocha a p. č. 2675/1 – ostatní plocha
vše v k. ú. Beroun, se společností Penny Market s. r. o., se sídlem Počernická
257, Radonice. 2) nesouhlasí s ﬁnanční spoluúčastí města Beroun na
prováděných opravách a úpravách parkoviště a příjezdové komunikace
na pozemcích p. č. 1192/53 – ostatní plocha (jiná plocha), p. č. 2656/2
– ostatní plocha (ostatní komunikace) oba v k. ú. Beroun.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu zvláštního
určení v domě s pečovatelskou službou mezi městem Beroun a nájemkyní
paní M. S. na dobu určitou od 1. 5. 2014 do 30. 4. 2016, v předloženém
znění.
RM souhlasí: 1) s převodem družstevního podílu v bytovém družstvu
BD Palouček, družstvu, se sídlem Palouček 1709, Beroun mezi manžely M.
F., J. F. (jako „převodce“) a paní M. Š., panem A. Š. (jako „nabyvatel“)
k bytu v domě čp. 1707, Pod Homolkou, Beroun, za podmínek podle
stanov bytového družstva, v předloženém znění. 2) s převodem družstevního podílu v bytovém družstvu BD Palouček, družstvu, se sídlem
Palouček 1709, Beroun mezi paní A. M. (jako „převodce“) a panem K. H.
(jako „nabyvatel“) k bytu v domě čp. 1706, Pod Homolkou, 266 01
Beroun, za podmínek podle stanov bytového družstva, v předloženém
znění. 3) s uzavřením Dohody o skončení nájmu bytu mezi městem
Beroun, BD Palouček, družstvem, se sídlem Palouček 1709, Beroun (oba
společně na straně jedné jako „pronajímatel“) a paní A. M., panem F. M.
na byt v domě č. p. 1706, Pod Homolkou, Beroun, za podmínek podle
stanov bytového družstva, v předloženém znění.
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RM souhlasí s odpisem pohledávky nezaplaceného nájemného za rok
2013 podle „Smlouvy o nájmu nebytových prostor“ a „Dodatku č. 1“,
v celkové výši 162 840 Kč občanskému sdružení Lomikámen, o. s., se
sídlem Bezručova č. p. 928, Beroun – Město a doporučuje zastupitelstvu
města přijmout obdobné usnesení.
RM souhlasí s fyzickou likvidací majetku, odpisem pohledávky a s následným odepsáním z účetnictví, podle návrhu komise pro likvidaci majetku
ze dne 10. 3. 2014.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun odsouhlasit fyzickou likvidaci majetku, projektové dokumentace a odpisu pohledávek a následného
odepsání z účetnictví podle návrhu komise pro likvidaci majetku ze dne
10. 3. 2014.
RM souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém
pojištění u pojišťovny Kooperativa a. s., na rok 2014.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat prodej pozemků
p. č. 2320/31 o výměře 387 m2 – ostatní plocha, dráha; p. č. 2320/32
o výměře 346 m2 – ostatní plocha, dráha; p. č. 2320/34 o výměře
192 m2 – ostatní plocha, dráha; p. č. 2320/35 o výměře 177 m2 –
ostatní plocha, dráha; p. č. 2320/36 o výměře 59 m2 – ostatní plocha,
dráha; st. 6513 o výměře 4 m2 – zastavěná plocha a nádvoří (na
pozemku stojí stavba bez čp/če, dopravní stavba jiného vlastníka)
a p. č. 1991/33 o výměře 20 m2 – ostatní plocha, dráha, vše v k. ú.
Beroun.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části
pozemků p. č. 1458/18 – ostatní plocha, p. č. 1458/19 – ostatní plocha,
a p. č. 2292/4 – ostatní plocha v k. ú. Beroun, za účelem umístění 5 parkovacích míst, za minimální cenu 3 630 Kč/parkovací místo/rok, podle
předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem garážového stání v budově bez čp/če, stojící na pozemku 4083/1 v k. ú.
Beroun (budova bývalé kotelny v Hlinkách) za cenu 1 500 Kč/měsíc/osobní
automobil, případně motocykl za cenu 450 Kč/měsíc.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat pronájem části
budovy č. p. 83, která je součástí pozemku st. 5701 v k. ú. Beroun
o výměře 50 m2, za účelem umístění technologie pro transformační
stanici, podle předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat bezplatnou
výpůjčku pozemku st. 2076/2 o výměře 25 m2, jehož součástí je i stavba
bez čp/če a části pozemku st. 2076/3 o výměře 25 m2, na jehož části
se nachází stavba bez čp/če v k. ú. Beroun. Stavby jsou umístěné v oploceném areálu.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Havárie – Oprava podpěr mostu u ZS – Beroun“ v předloženém znění. RM
jmenuje komisi pro otevírání obálek a její náhradníky, která bude plnit
funkci komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
RM schvaluje zadávací podmínky podlimitní veřejné zakázky „Bezpečně
do školy – Rekonstrukce ulic Kollárova a Preislerova Beroun“ a „Rekonstrukce místních komunikací Beroun, Jarov – 1. etapa“. RM jmenuje
komisi pro otevírání obálek a její náhradníky, která bude plnit funkci
komise pro posouzení a hodnocení nabídek.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 k SOD 841/DCMB/195/13 se
zhotovitelem ﬁrmou STRABAG a. s., se sídlem na Bělidle 198/21,
Praha 5 v předloženém znění.
RM souhlasí s daným postupem při zadávání veřejné zakázky na akci
„Berounská keramika – znamení identity města“.
RM vyhlašuje nabídku č. 2 ﬁrmy JEŽ spol. s r. o., se sídlem Karlštejnská
115, Loděnice jako vítěznou nabídku veřejné zakázky „Berounská keramika – znamení identity města“ zadané ve zjednodušeném podlimitním
řízení a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Berounská keramika
– znamení identity města“, s ﬁrmou JEŽ spol. s r. o.
RM vyhlašuje nabídku č. 1 ﬁrmy PP – servis Plzeň s. r. o., projekční,
obchodní a montážní činnost, se sídlem U Velkého rybníka 35, Plzeň,
jako vítěznou nabídku veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Městský
hřbitov Beroun – STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU KVĚTINKY.“ RM souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Městský hřbitov Beroun – STAVEBNÍ
ÚPRAVY OBJEKTU KVĚTINKY“ s ﬁrmou PP – servis Plzeň s. r. o., v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na akci „Hřbitov Jarov – oprava
zborcené hřbitovní zdi“ s ﬁrmou MASNAP, s. r. o., se sídlem Přívozní
2/1054, Praha 7 – Zdiby, v předloženém znění.
RM vyhlašuje nabídku č. 3 ﬁrmy VI-DA INVEST a. s., se sídlem Libocká
258/22, Praha 6, jako vítěznou nabídku veřejné zakázky „Mateřské
školky Beroun – Inovace a legrace – část 2: Dopravní hřiště“ zadané ve
zjednodušeném podlimitním řízení a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo
na akci „Mateřské školy Beroun – Inovace a legrace – část 2: Dopravní
hřiště“ s ﬁrmou VI-DA INVEST a. s.
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RM souhlasí s daným postupem při zadávání veřejné zakázky na akci
„Mateřské školy Beroun – Inovace a legrace – Didaktické prvky.“ RM
souhlasí s novým zadáním veřejné zakázky „Mateřské školy Beroun –
Inovace a legrace – Didaktické prvky“ ve zjednodušeném podlimitním
řízení.
RM souhlasí s vyloučením uchazeče č. 3, ﬁrmy VI-DA INVEST a. s., Libocká
258/22, Praha 6 – Liboc.
Rada města Beroun vyhlašuje nabídku č. 4 ﬁrmy DŘEVOARTIKL spol.
s r. o., se sídlem Brněnská 3794/27, Znojmo, jako vítěznou nabídku
veřejné zakázky „Mateřské školy Beroun – Inovace a legrace – část 1:
Herní prvky“ zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení a souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na akci „Mateřské školy Beroun – Inovace
a legrace – část 1: Herní prvky“ s ﬁrmou DŘEVOARTIKL spol. s r. o.
RM souhlasí s bezplatným zapůjčením 15 ks obrazů podle speciﬁkace
v předávacím protokolu J. S. za účelem pořádání výstavy obrazů „Beroun
v obrazech“, která se uskuteční v Městské galerii Beroun od 17. 4. 2014
do 16. 5. 2014.
RM schvaluje Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu prevence kriminality „Dluhové poradenství ve městě Beroun“ mezi městem Beroun
a REMEDIUM Praha, o. p. s., se sídlem Křišťanova 15, Praha 3, zastoupené,
v předloženém znění.
RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce v rámci realizace projektu prevence
kriminality „Dluhové poradenství ve městě Beroun“ mezi městem Beroun
a REMEDIUM Praha, o. p. s., se sídlem Křišťanova 15, Praha 3, v předloženém znění.
RM doporučuje zastupitelstvu města přijmout dotaci z Programu prevence
kriminality Ministerstva vnitra ČR pro rok 2014 na realizaci projektů
„Dluhové poradenství ve městě Beroun“ ve výši 52 000 Kč a na realizaci
projektu „Nákup vybavení mobilního sportovního hřiště pro děti z vyloučené lokality“ ve výši 24 000 Kč. Prostředky na realizaci projektů budou
čerpány v rámci běžných výdajů ze sk. 4 Sociální věci – Dluhové poradenství ve městě Beroun – v celkové výši 52 000 Kč a ze sk. 4 Sociální
věci, – Nákup vybavení mobilního sportovního hřiště pro děti z vyloučené
lokality – v celkové výši 24 000 Kč. Výše uvedené čerpání a vytvoření
nových položek bude zapracováno v 2. úpravě rozpočtu. Spoluúčast
města na obou projektech byla již zapracována v rozpočtu města pro
rok 2014.
RM jmenuje na návrh konkurzní komise ředitelkou Mateřské školy Vrchlického 63, Beroun paní Hanu Hrabákovou, bytem Na Vinici 1453, Beroun
– Město.
RM: 1) bere na vědomí informaci o projektu Lesní klub a Eko-centrum
Studánka. 2) konstatuje, že k realizaci projektu Lesní klub a Eko-centrum
Studánka nemá zásadních připomínek. 3) nesouhlasí s ﬁnanční podporou
projektu Lesní klub a Eko-centrum Studánka ze strany města Berouna.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2014 ze zasedání komise pro výchovu
a vzdělávání (školská komise) konaného dne 17. 3. 2014.

Z usnesení Rady města Beroun 31. 3. 2014
RM 1) rozhoduje o nabídce Technických služeb, s. r. o., se sídlem Viničná
910, Beroun jako o nejvhodnější nabídce veřejné zakázky „Poskytování
služeb a správy majetku města Beroun“. 2) souhlasí s uzavřením Dodatku
č. 19 ke smlouvě o dílo č. 34/2011/SOD/MM ze dne 31. 3. 2004 mezi
městem Beroun a Technickými službami Beroun, s. r. o., se sídlem Viničná
910, Beroun, v předloženém znění.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun 26. 3. 2014
ZM bere na vědomí informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení
zastupitelstva města.
ZM schvaluje I. úpravu rozpočtu města Beroun na rok 2014 v předloženém
znění.
ZM 1) bere na vědomí informaci o investičních projektech města Beroun
podporovaných z fondů EU a Švýcarsko-české spolupráce podle předložené tabulky. 2) souhlasí s tím, aby projekty podpořené dotačními prostředky z fondů EU a Švýcarsko-české spolupráce byly ﬁnancovány
prostřednictvím bankovního úvěru.
ZM nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. č. 1946/11 –
zahrada, o výměře 282 m2 v k. ú. Beroun s panem J. N. z důvodu toho,
že uvedený pozemek nemá v současné době zajištěn přístup z komunikace.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na prodej části pozemku p. č.
428/1 o výměře 9 m2 – ostatní plocha v k. ú. Jarov u Berouna (podle
geometrického plánu č. 314-172/2013 ze dne 8. 10. 2013) s panem
A. C. za celkovou kupní cenu 5 500 Kč a náklady s prodejem spojenými.
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ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. č. 262/8 –
lesní pozemek o výměře 56 m2 v k. ú. Hostim u Berouna s mysliveckým
sdružením SVATÝ JAN POD SKALOU o. s., se sídlem Svatý Jan pod
Skalou 11, za dohodnutou kupní cenu ve výši 80 Kč/m2. Součástí
kupní smlouvy bude podmínka předkupního práva pro město Beroun
a podmínka, že na prodávaném pozemku nebudou instalována žádná
krmná ani jiná lesní zařízení.
ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 98/1 o výměře 119 m2
– ostatní plocha v k. ú. Beroun a uzavřením kupní smlouvy s panem
V. O.
ZM souhlasí s uzavřením směnné smlouvy na směnu pozemků
p. č. 1261/339 – ostatní plocha o výměře 6 m2 – ostatní plocha v k.ú.
Beroun a pozemku p. č. 1261/341 – ostatní plocha o výměře 33 m2
v k. ú. Beroun z vlastnictví města Beroun do vlastnictví společnosti
KVERNELAND GROUP CZECH s. r. o., se sídlem Košťálkova 1527,
Beroun-Město za pozemek p. č. 1261/340 o výměře 25 m2 – ostatní
plocha v k. ú. Beroun z vlastnictví společnosti KVERNELAND GROUP
CZECH s. r. o., do vlastnictví města Beroun, s tím, že společnost KVERNELAND GROUP CZECH s. r. o. uhradí městu Beroun cenový rozdíl ve
výši 5 120 Kč a náklady s prodejem spojenými.
ZM bere na vědomí informaci, že majitelé rodinných domů a pozemků
v lokalitě „Na Máchovně“ neakceptovali podmínku města Beroun pro
uzavření kupní smlouvy mezi městem Beroun, jako kupujícím a insolvenčním správcem JUDr. Janem Kubálkem, jejíž uzavření bylo schváleno usnesením Rady města Beroun č. 412/2013 dne 18. 9. 2013
a usnesením Zastupitelstva města Beroun č. 67/2013 dne 23. 9. 2013.
ZM nesouhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemek p. č. 209/8 –
trvalý travní porost o výměře 2196 m2 v k. ú. Hostim u Berouna
s panem M. A. z důvodu toho, že město Beroun má okolní pozemky
ve svém vlastnictví a proto není důvod tento pozemek prodávat.
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 2215/2 o výměře
1632 m2 – ostatní plocha, silnice a p. č. 2533/1 o výměře 308 m2 –
zahrada, oba v katastrálním území Beroun a stavby komunikace na
pozemku p. č. 2215/5 o výměře 1890 m2 v k. ú. Beroun z vlastnictví
Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5 do vlastnictví
města Beroun.
ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na pozemky p. č. 1543/46
o výměře 250 m2 – orná půda v k.ú. Beroun a p. č. 1543/72 o výměře
71 m2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Beroun s panem
V. P. za celkovou kupní cenu 460 500 Kč a náklady s prodejem spojenými.
ZM 1) souhlasí s bezúplatným převodem části pozemku p. č. 2217/2
– ostatní plocha o výměře 2 m2 v k. ú. Beroun, společnosti JESSENIA
a. s., se sídlem Okruhová 1135/44, Praha 5. Uvedená část pozemku
je umístěna pod budovou areálu Nemocnice Beroun a oddělena geometrickým plánem č. 5359-94/2013 ze dne 5. 11. 2013. 2) souhlasí
s uzavřením kupní smlouvy se společností JESSENIA a. s., se sídlem
Okruhová 1135/44, 155 00 Praha 5, na pozemek p. č. 2826/12 –
ostatní plocha o výměře 563 m2 v k. ú. Beroun, za cenu podle znaleckého posudku ve výši 158 320 Kč.
ZM schvaluje přidělení finanční podpory na sportovní činnost z rozpočtu města Beroun pro rok 2014 v celkové výši 2 600 000 Kč v předloženém znění.
ZM bere na vědomí zprávu o použití dotace z rozpočtu města na sportovní činnost v roce 2013.
ZM bere na vědomí informaci o komunitním plánování sociálních
služeb v Berouně v roce 2013.
ZM bere na vědomí informaci o převzetí záštit v roce 2013.
ZM bere na vědomí nesouhlasné vyjádření R. T. ze dne 30. 12. 2013
k odpovědi Městského úřadu Beroun na jeho stížnost ze dne 21. 11.
2013 na hluk z provozu restauračních zařízení a heren v Hornohradební
ulici a plně se ztotožňuje s písemnou odpovědí starostky města ze
dne 19. 2. 2014 stěžovateli.
ZM souhlasí s poskytnutím příspěvku Tomáši Vintrovi na uhrazení
nákladů spojených s pořádáním akce GRANDPRIX Beroun 2014 –
World Skateboarding Cup ve výši 120 000 Kč.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun 19. 3. 2014
ZM souhlasí s uzavřením „Dodatku č. 1 smlouvy o převodu obchodních
podílů“ mezi městem Beroun a paní P. P. a panem J. B. v předloženém
znění.
ZM navrhuje valné hromadě společnosti PLZEŇKA, spol. s r. o., se sídlem
Beroun 2, Plzeňská 83, zvolit jako zástupce města Beroun do funkce
jednatele Ing. Šárku Endrlovou.
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Na uhrazení poplatku z popelnic zbývá měsíc

S

voz komunálního odpadu vyjde
občana Berouna stejně jako loni
na 700 korun. Lidé mohou platit
bezhotovostně, složenkou a nebo
přímo v pokladně v přízemí radnice.
Podle vyhlášky je poplatek splatný
ke konci května. Ovšem ještě dalších
90 dní mají občané na to zaplatit
poplatek bez navýšení. Po uplynutí
těchto 90 dnů je pak poplatek navýšen na 1400 korun za osobu.

Také poplatek za psy je splatný
do konce května. Pokud si pořídíte
pejska, je nutné jej přihlásit. Platí
se ze psů starších 3 měsíců. Psa je
možné přihlásit v oddělení místních
poplatků (přízemí radnice), kde
vyplníte formulář a pracovnice zadá
pejska do počítače. Současně vygeneruje variabilní symbol, pod kterým se bude hradit platba
i v následujících letech. Držitel psa

Z usnesení Rady města Beroun 19. 3. 2014
RM souhlasí, aby starostka města dopisem vyjádřila podporu Spolku Živá
voda a Koalice STOP HF za účelem podání žádosti o dotaci z Norských
fondů s tématem Ochrana vody v krajině.
RM doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o investičních
projektech města Berouna podporovaných z fondů EU a Švýcarsko - české
spolupráce podle předložené tabulky. RM doporučuje zastupitelstvu města
souhlasit s tím, aby projekty podpořené dotačními prostředky z fondů EU
a Švýcarsko-české spolupráce byly ﬁnancovány prostřednictvím bankovního
úvěru.
Rada města Beroun souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci při využití
společenského domu „Plzeňka“ mezi městem Beroun a společností PLZEŇKA, spol. s r. o., se sídlem Beroun, Plzeňská 83, v předloženém znění.
RM 1) souhlasí se zadáním veřejné zakázky „Poskytování služeb a správy
majetku města Beroun“ na období od 1. 4. 2014 do 31. 10.2014 v jednacím
řízení bez uveřejnění. 2) souhlasí, aby písemná výzva k jednání v jednacím
řízení bez uveřejnění byla oznámena Technickým službám Beroun, s. r. o.,
se sídlem Viničná 910, 266 70 Beroun. 3) schvaluje zadávací podmínky
veřejné zakázky „Poskytování služeb a správy majetku města Beroun“. RM
jmenuje komisi pro otevírání obálky.
RM souhlasí s uzavřením akcionářské dohody mezi obchodní společností
ENERGIE BOHEMIA s. r. o., se sídlem Lazarská 11/6, Praha 2, a městy Beroun,
Hořovice, Králův Dvůr, Zdice a Žebrák, jako akcionáři společnosti Vodovody
a kanalizace Beroun, a. s., se sídlem Mostníkovská 255, Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství v rámci projektu „Bezpečně
do školy“ ﬁnancovaného z ROP NUTS 2 Střední Čechy mezi městem Beroun
a Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje, se sídlem Na Baních
1535, Zbraslav, Praha, Hasičským záchranným sborem Středočeského
kraje, se sídlem Jana Palacha 1970, Kladno a ﬁrmou PROBO BUS, a. s., se
sídlem Králův Dvůr, Pod Hájem 97 v předloženém znění.
RM doporučuje Zastupitelstvu města Beroun nesouhlasit s uzavřením
kupní smlouvy na pozemek p.č. 2285/31 – ostatní plocha (silnice) o výměře
3,6 x 7 m2 v k. ú. Beroun s panem P. R. z důvodu toho, že uvedený pozemek
náleží k veřejnému prostranství a jako takový bude zachován pro zeleň.
RM nesouhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pozemky p. č. 930/1 –
ostatní plocha o výměře 811 m2 a p. č. 928/1 – ostatní plocha o výměře
125 m2 oba v k. ú. Beroun s paní M. V. z důvodu nedostatečných informací
k jakému účelu by byly uvedené pozemky využívány.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby se Správou
železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003,/7
110 00 Praha 1-Nové Město, za účelem rekonstrukce trati Praha Smíchov –
Rudná u Prahy – Beroun „SO14-18-03 Beroun a úpravy křižovatky Pražská
– Vrchlického, na pozemky ve vlastnictví města Beroun p.č. 2344 – ostatní
plocha, p.č. 1985/18 – ostatní plocha, p. č. 2170/8 - ostatní plocha, p. č.
2328/3 – ostatní plocha, p. č. 2187/1 – ostatní plocha, p. č. 1990/25 –
ostatní plocha, p. č. 1991/21 – ostatní plocha, p. č. 2320/31 – ostatní plocha,
p. č. 2320/32 – ostatní plocha, p. č. 2320/34 – ostatní plocha, p. č. 2320/35 –
ostatní plocha, p. č. 2320/36 – ostatní plocha, st. 6513 – zastavěná plocha
a nádvoří; vše v katastrálním území Beroun, v předloženém znění.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o bezplatné výpůjčce na část pozemků
p. č. 2215/1: ostatní plocha, p. č. 2215/2 – ostatní plocha, p. č. 2193/2 –y
ostatní plocha, p.č. 2533/1 – zahrada, vše v k. ú. Beroun se Středočeským
krajem, se sídlem Zborovská 11, Praha 5-Smíchov, zastoupeným Krajskou
správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, se
sídlem Zborovská 11, Praha 5-Smíchov.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o nájmu bytu zvláštního určení v domě
s pečovatelskou službou mezi městem Beroun, a nájemkyní paní M. A. na
dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2016, v předloženém znění.

www.mesto-beroun.cz

získá také evidenční známku pro
psa. Poplatek v bytovce činí za
1. psa 1000 Kč, každý další pes stojí
1500 Kč. V rodinném domě za
1. psa zaplatíte 400 Kč, u dalších
psů se částka nenavyšuje. Lidé, kteří mají jako jediný zdroj příjmu
důchod, platí v bytovce za 1. psa
200 Kč, každý další pes stojí 300 Kč,
v rodinném domě platí 100 Kč za
psa. n

SVOZ ODPADU
číslo účtu 51-4855720247/0100
částka 700 Kč
VS se nemění. Je pro každého
občana jiný. Můžete ho zjistit na
poplatky@muberoun.cz,
poplatky1@muberoun.cz,
poplatky2@muberoun.cz
Tel.: 311 654 163
(nebo l. 169 či 170)
POPLATEK ZA PSA
číslo účtu 19-326131/0100

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku
p. č. 1502/8 – ostatní plocha, o výměře 51 m2 v k. ú. Beroun, za účelem
využití jako zahrada, s paní M. R. za cenu 20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou bez udání důvodů.
RM souhlasí se zveřejněním záměru města projednávat výpůjčku části
pozemků v k. ú. Beroun – p. č. 209/42 – ostatní plocha, p. č. 607/3 –
ostatní plocha, p. č. 606/6 – ostatní plocha, p. č. 606/7 – ostatní plocha,
p. č. 2314/39 – ostatní plocha, p. č. 2216/33 – ostatní plocha, p. č.
1948/1 – trvalý travní porost; p. č. 1948/5 – ostatní plocha, p. č. 2290/1 –
ostatní plocha, p. č. 1861/8 – orná půda, p. č. 1861/9 – orná půda, p. č.
1861/10 – orná půda a pozemek v k. ú. Hostim u Berouna p. č. 530 –
ostatní plocha, za účelem umístění mobilních objektů realizovaných
v rámci workshopu „Architektura pro Beroun, Berouňáci pro architekturu“.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části nemovitosti
č. p. 1548 na st. 4091 v k. ú. Beroun – prostor v přízemí této nemovitosti
o velikosti 152,96 m2 se společností Spektra spol. s r. o., se sídlem Beroun 2, V Hlinkách 1548, v předloženém znění.
RM schvaluje zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Víceúčelové hřiště Zdejcina – dodávka a montáž umělého povrchu.“
RM jmenuje hodnotící komisi a její náhradníky pro posouzení a hodnocení
nabídek, která bude plnit funkci komise pro otevírání obálek.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 5 000 Kč Nadačnímu fondu
GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 7, 350 40 Cheb, který je určený na
pořádání XXIII. ročníku celostátní dějepisné soutěže studentů gymnázií.
RM souhlasí s poskytnutím příspěvku ve výši 4 000 Kč Základní organizaci
Českého svazu bojovníků za svobodu Beroun, se sídlem Legerova 1854/22,
Nové Město, Praha, který je určený na celoroční činnost této organizace.
RM povoluje výjimku ze stanovené doby pro provozování hudebních produkcí podle Obecně závazné vyhlášky č. 11/2011 k zajištění veřejného
pořádku, Klubu vojenských historických vozidel 2000 Beroun, se sídlem
Cajthamlova 167, Beroun-Zavadilka, Beroun, dne 13. 6. 2014 od 22.00
hod. do 23.00 hod. pro koncert skupiny KEKS v kempu Beroun, ul. Na
Hrázi, Beroun-Závodí.
RM bere na vědomí informaci o činnosti a hospodaření za rok 2013 Městského kulturního centra Beroun.
RM bere na vědomí informaci o činnosti a hospodaření za rok 2013
Městské knihovny Beroun.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti příspěvkové organizace DPD Beroun.
RM konstatuje, že DPD kvalitním a odpovídajícím způsobem zajišťuje
služby, pro které byl zřízen.
RM 1) bere na vědomí informaci o přípravě XXXII. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův Beroun. 2) souhlasí se změnou struktury
festivalových orgánů. 3) souhlasí se složením festivalového výboru. 4)
jmenuje do funkce dramaturga Festivalu Petra Kadlece, muzikologa
a hudebního publicistu. 5) schvaluje novelu Statutu Mezinárodního
hudebního festivalu Talichův Beroun.
RM schvaluje vyplacení mimořádné odměny ředitelce Domova penzionu
pro důchodce Beroun, příspěvkové organizace města v navrhované výši.
RM stanoví odměny ředitelům příspěvkových organizací – Městské
knihovny Beroun a Městského kulturního centra Beroun za rok 2013
v rozsahu předloženého návrhu.
RM bere na vědomí zápis č. 1/2014 ze zasedání komise životního prostředí,
konaného 17. 2. 2014.
RM souhlasí s tím, že v roce 2014 bude provedena revitalizace Školní
naučné stezky Brdatka – Talichovo údolí v rozsahu doporučeném Komisí
životního prostředí.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2014 ze zasedání komise zdravotní a sociálních věcí, konaného 5. 3. 2014.
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Kulturní přehled KVĚTEN
Na oslavy kina přijede režisér Hřebejk Výzva pro stánkaře
B
Ú
čast na květnových oslavách
100. výročí založení berounského kina přislíbil v rámci
projekce ﬁlmu
Pupendo jeho
režisér Jan Hřebejk a další
tvůrci. V rámci
oslav se uskuteční rovněž koncert
pod širým nebem, na kterém ﬁlmové melodie přednese Bohemian
Symphony Orchestra Prague.
Orchestr do Berouna zamíří jen
několik týdnů poté, co se vrátil se
společného evropského turné s Alicem Cooperem. Oslavy se uskuteční
ve dvou dnech.

SLAVNOSTNÍ VEČER
V kině se koná 27. května od 18.00
hodin. Na programu bude uvedení

klasické němé grotesky s živým
klavírním doprovodem. Další
dokument přiblíží Beroun tak, jak
se v minulosti představil na
ﬁlmovém plátně. „Půjde o jakýsi
sestřih
ﬁlmových
sekvencí
s berounskými exteriéry,“ přiblížil
dramaturg večera Tomáš Suchý.
Následovat
bude
projekce
oblíbeného ﬁlmu Pupendo za účasti
jeho tvůrců. Vstupné na slavnost, na
které nebude chybět ani občerstvení
či výstava artefaktů, je 100 korun.
KONCERT ORCHESTRU
Koncertem Bohemian Symphony
Orchestra Prague budou oslavy
pokračovat v letním kině 31. května,
a to od 16.00 hodin. Pokud se na
něj vydáte ve ﬁlmovém kostýmu,
obdržíte malý dárek.
Během podvečera zaznějí nejkrásnější ﬁlmové melodie v interpretaci špičkového hudebního
tělesa. Koncert zpestří členové kostýmového fanclubu Star Wars –
Rebel Legion Lion Base. Vstupné
v předprodeji je 220 Kč, na místě
pak 280 Kč. Děti do 150 cm vzrůstu

Ostatní akce
2.

Čekání na tramvaj
PÁ

14.00

Husovo náměstí

Setkání sběratelů pivních etiket
SO

9.00–11.00 Restaurace U Kropáčů

Křest knihy Talich a Ti druzí
3.

SO

10.00

Atrium berounské radnice

Kuličkový víkend
SO, NE 10.00–18.00 Loděnice u Berouna

Jarmark řemesel
SO, NE

5.

Geopark Barrandien

Mohendžodáro – umění královen
PO

18.00–22.30 RC Slunečnice

17. Fichtl Cup Tetín 2014
SO

12.30

Tetín

18. Mezinárodní den muzeí a galerií
NE

15.00–20.00 Beroun

21. Vino Toscano
ST

17.30

Městská knihovna Beroun

22. Krok za krokem Berounem
ČT

15.30

Husovo náměstí

Soboty na dětském
SO

8.30–11.00 Městská knihovna Beroun

24. Sobotní tvoření pro rodiče s dětmi
SO

13.00–17.00 Dům dětí a mládeže, Beroun

Dvorek – 6. ročník festiválku
SO

KC Koněprusy

26.– 30. Hrou proti AIDS

8.00–15.00 Dům dětí a mládeže, Beroun

31. Beroun cup
SO

10.00

www.mesto-beroun.cz

TJ Lokomotiva Beroun

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY
Chcete získat vstupenky na koncert
Bohemian Symphony Orchestra
Prague za bezkonkurenční cenu
190 korun? Za tuto cenu můžete
vstupenky zakoupit jen ve stánku
města na jarních Hrnčířských trzích
a současně během Koláče festu na
náměstí J. Barranda.

v doprovodu rodiče mají vstup zdarma. Poloviční vstupné pak zaplatí
majitelé průkazky ( ZTP, žákovské,
studentské). Průkazky bude nutné
předložit při vstupu do areálu kina.
Vstupenky na obě akce jsou
k dostání v pokladně kina, ve videopůjčovně a Městském informačním
centru. n

erounské hradby, které budou
probíhat v pátek 20. června
u kruhového objezdu v ulici Na
Klášteře a 21. června na dalších
dvou místech (Náměstí Joachima
Barranda, Husovo náměstí), letos
obohatí Pivní slavnosti, tedy přehlídka 13 malých pivovarů. Ty se
představí na Husově náměstí
a jejich součástí bude také trh.
Pořadatel, Městské kulturní centrum Beroun, proto vyzývá zájemce
o prodávání na Pivních slavnostech, aby se přihlásili nejpozději
do 20. května na e-mail:
skola@muberoun.cz, informace na
tel. čísle 311 654 202. Poplatek činí
500 Kč za stánek s občerstvením,
ostatní stánky zaplatí 300 Kč. Podmínkou je vlastní stánek. n

Pódium se opět otevře všem muzikantům

C

elý svět si každoročně
21. června připomíná Svátek
hudby. Beroun se k němu stejně
jako loni připojí akcí nazvanou
Otevřené pódium, kterou organizuje MKC Beroun. Letos navíc
zapadá do termínu městských
oslav Berounské hradby. Na letní scéně na náměstí J. Barranda

si může zahrát každý, kdo má
chuť. Otevřené pódium pro místní muzikanty a kapely bude
vybaveno zvukovou technikou
a zvukařem. Zájemci o vystoupení se mohou registrovat do
21. května na e-mailové adrese:
reditelmkc@muberoun.cz.
n

Netradiční setkání lidí v prvorepublikových kostýmech, kteří budou na berounském náměstí čekat na tramvaj. www.muzeum-beroun.cz/tramvaj
Setkání sběratelů pivních etiket a ostatních pivovarských suvenýrů – tácků,
korunek, pohledů, sklenic apod. Ulice Bratří Nejedlých.
Doprovodná akce Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun.
Turnaj ve cvrnkání kuliček, korálkování, výroba ketlovaného šperku, ukázka
práce českých sklářů a kovářů. www.kulickovy-park.cz
Pro návštěvníky proslulých berounských hrnčířských trhů připravujeme jarmark
řemesel pod širým nebem. Otevřeno: 3. 5. (8–18), 4. 5. (9–17).
Omlazující a zkrášlující cvičení pro ženy, jejich sebevědomí a potěšení ze života.
Další termíny: 19. 5, 2. 6, 16. 6. Rezervace nutná.
Druhý závod Fichtl cupu Tetín 2014 se jede 17. 5. v Modrém lomu Tetín. Start
je ve 12.30 hodin.
Využijte netradiční možnosti a prohlédněte si město Beroun z vrcholu Plzeňské
brány i ve večerním čase. www.muzeum-beroun.cz
Povídáním nad fotograﬁemi, spojenými s ochutnávkou italských vín nás provede
Jan Kříž z Berouna. Rezervace nejdéle do 7. 5. 2014.
Poznejte město Beroun a jeho historické památky z nezvyklých úhlů. Sraz před
budovou muzea v 15.30 hodin. www.muzeum-beroun.cz
Zavítat na oddělení pro děti můžete v sobotu 24. května 2014 od 8.30–11.00
hodin.
Téma: kávová lžička zdobená FIMEM. Nutné telefonické objednání 774 950 671,
732 223 844 do 22. 5. 2014. Cena za výrobek 50 Kč.
Létající koberec k tanci, dívadlo nejen pro děti, koutek na tvoření, hřiště ku skotačení, dobré jídlo i pití, uvnitř i venku. www.koneprusy.cz/kc
Cílem je dát dětem a mládeži možnost osvojit si hrou základní znalosti o přenosu
viru HIV i ostatních pohlavně přenosných infekcí.
Celorepubliková pohárová soutěž tanečních skupin. Lístky bud k dostání v místě
konání v den soutěže. Více na www.tcrak.cz
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Městské kino Beroun

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

1.

začátek

ČT

2.

PÁ

3.

SO

4.

NE

5.

PO

6.

ÚT

7.

ST

8.

ČT

9.

PÁ

10.

11.

SO

NE

12.

PO

13.

ÚT

14.

ST

15.

ČT

16.

PÁ

17.
18.

SO
NE

19.

PO

20.

ÚT

21.

ST

22.

ČT

23.

PÁ

24.

SO

čas

popis

18.30

Nekončená láska

název

USA

104

První láska je nezapomenutelná. Podle románu S. Spencera

17.30

Nekončená láska

USA

104

První láska je nezapomenutelná. Podle románu S. Spencera

20.00

Rivalové

USA

123

Příběh dvou pilotů, kteří jsou soky okruzích, ale i v životě.

17.30

The Amazing Spider-Man 2

USA

142

Další pokračování akčního sci-ﬁ příběhu.

20.00

Divergence

USA

139

Akční dobrodružný příběh.

15.30

Rio 2

USA

110

Animovaná komedie o vzácných papoušcích.

18.30

Divergence

USA

139

Akční dobrodružný příběh.

18.30

The Amazing Spider-Man 2

USA

142

Další pokračování akčního sci-ﬁ příběhu.

17.30

The Amazing Spider-Man 2

USA

142

Další pokračování akčního sci-ﬁ příběhu.

20.00

Červené střevíčky

VB

135

Nově zrestaurovaná kopie z roku 1948.

18.30

Památkáři

USA

112

Dobrodružná komedie o unikátní vojenské jednotce.

15.30

Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců 3D

FR

80

Francouzská animovaná komedie ze světa drobného hmyzu.

18.30

Památkáři

USA

112

Dobrodružná komedie o unikátní vojenské jednotce.

T 12

17.30

Ranhojič

DE

150

Filmová adaptace stejnojmenného románu Noaha Gordona.

T

20.30

Hany

ČR

120

Debut režiséra Michala Samira.

15.30

Rio 2

USA

110

Animovaná komedie o vzácných papoušcích.

17.30

300: Vzestup říše

USA

102

Epická sága podle komiksového románu.

T 12

20.00

Ranhojič

DE

150

Filmová adaptace stejnojmenného románu Noaha Gordona.

T

15.30

Mrňouskové: Údolí ztracených mravenců

FR

80

Francouzská animovaná komedie ze světa drobného hmyzu.

☺

18.30

Památkáři

USA

112

Dobrodružná komedie o unikátní vojenské jednotce.

13.45

Putování s dinosaury – 3D

VB

81

Příběh malého býložravce Pachirhinosaura.

18.30

Památkáři

USA

112

Dobrodružná komedie o unikátní vojenské jednotce.

T 12

17.30

Památkáři

USA

112

Dobrodružná komedii o unikátní vojenské jednotce.

T 12

20.30

Dvojník

VB

93

Protlouká se světem a moc se mu nedaří.

T

13.45

Putování s dinosaury – 3D

VB

81

Příběh malého býložravce Pachirhinosaura.

18.30

Grandhotel Budapest

USA

100

Dobrodružství legendárního recepčního věhlasného hotelu.

T

15.30

Noe

USA

135

Největší katastrofa v dějinách planety.

T 12

18.30

Godzilla 3D

USA

139

Akční sci-ﬁ thriller.

T 12

17.30

Godzilla 3D

USA

139

Akční sci-ﬁ thriller.

T 12

20.15

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

SWE

114

Filmová adaptace stejnojmenného románu.

T

17.30

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

SWE

114

Filmová adaptace stejnojmenného románu.

T

20.00

Godzilla 3D

USA

139

Akční sci-ﬁ thriller.

T 12

15.30

Hurá do pravěku

USA

82

O dětech, které cestují v obrovském vejci času do minulosti.

☺

18.30

Godzilla 3D

USA

139

Akční sci-ﬁ thriller.

T 12

13.45

Putování s dinosaury – 3D

VB

81

Příběh malého býložravce Pachirhinosaura.

18.30

Godzilla 3D

USA

139

Akční sci-ﬁ thriller.

T 12

17.30

Ranhojič

DE

150

Filmová adaptace stejnojmenného románu Noaha Gordona.

T

20.00

Pulp Fiction: Historky z podsvětí

USA

154

Quentin Tarantino a jeho kultovní snímek.

T 18 K

13.45

Putování s dinosaury – 3D

VB

81

Příběh malého býložravce Pachirhinosaura.

18.30

Ranhojič

DE

150

Filmová adaptace stejnojmenného románu Noaha Gordona.

T

15.30

Stoletý stařík, který vylezl z okna a zmizel

SWE

114

Filmová adaptace stejnojmenného románu.

T

18.30

Bony a klid II.

ČR

100

Pokračování dobrodružného thrilleru režiséra Víta Olmera.

17.30

Godzilla

USA

139

Akční sci-ﬁ thriller.

20.15

Bony a klid II.

ČR

100

Pokračování dobrodružného thrilleru režiséra Víta Olmera.

15.30

Khumba 3D

85

Animovaný dobrodružný příběh o málo pruhované zebře.

17.30

Bony a klid II.

ČR

100

Pokračování dobrodružného thrilleru režiséra Víta Olmera.

20.00

Godzilla

USA

139

Akční sci-ﬁ thriller.

85

Animovaný dobrodružný příběh o málo pruhované zebře.

25.

NE

15.30

Khumba

27.

ÚT

18.00

Slavnostní večer – 100 let kina Beroun

29.

ČT

15.30

Ranhojič

31.

SO

16.00

Koncert ke 100 letům kina Beroun

pozn.
12
12
T 12
12
T

☺
T
12
12
T
T 12

☺

12

☺

T 12
K

K

K

K

15
T 12
15

☺
15
T 12

☺

Groteska s živým doprovodem. Občerstvení, performance, výstava artefaktů a další.
DE

150

Filmová adaptace stejnojmenného románu Noaha Gordona.

T

Bohemian Symphony Orchestra Prague – ﬁlmové melodie. Letní kino Beroun.

V době uzávěrky Radničního listu byla známa pouze představení do 28. dubna. Aktuální program najdete na webu kina a na webu města. Na webu je možné se rovněž
přihlásit k odběru pravidelného kulturního přehledu.

www.mesto-beroun.cz
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Hudba
4.

Miloslava Razáková
NE

16.00

Kostel sv. Jakuba, Beroun

10.

Tanec s bubny Jana Čambala

14.

Muzicírování v atriu

16.

Rockfor

SO
ST
PÁ

YOGAWAY
17.00
20.00

ZUŠ V. Talicha – atrium
Klub Loděnice

Koncert instrumentálních orchestrů školy
20.

ÚT

17.00

ZUŠ V. Talicha

Lukáš Klánský – klavír
ÚT

19.00

ZUŠ V. Talicha

21.

Vlnozpěv každodennosti

22.

Česká romantická hudba…

23.

Přehrávka studentů Ireny Ekrtové

28.

Slavnostní koncert k 131. výročí V. Talicha

31.

B - Fest

PÁ, SO

U Štiky

sobota

Hudební večer v Carinu

ST
ČT
PÁ
ST
SO

19.00
19.00
17.30
17.00
14.00
20.00
18.00

Kavárna Jiná Káva
Sál České pojišťovny
Studio KaLa

Skladby barokních mistrů a skladatelů doby romantismu přednese za varhanního
doprovodu Lukáše Petřvalského. Vstupné dobrovolné.
Jarní cyklus tance s prvky integrity, samohláskový zpěv, k tomu bude živě hrát
na bubny, zvonky, gongy a další perkuse J. Čambal. www.yogaway.cz
Muzicírování v atriu se odehraje v příjemném venkovním prostředí atria školy.
Představí se komorní seskupení hudebních nástrojů žáků naší školy.
Těžko říct Yak, N!kdo Neví N!c.
V rámci Roku české hudby. Orchestry – Alternativní instrumentální orchestr
a Soubor mladších žáků, pod vedením Jiřího Šimáčka.
Pořádá Kruh přátel hudby v Berouně. Další informace a přihlášky na tel.:
311 621 920 nebo 606 823 648.
Autorské čtení básní od Berouňáka Martina Šulce.
Koncert Slavoše a členů sboru UK Praha. Zaznějí skladby A. Dvořáka, B. Smetany
a L. Janáčka. Diriguje H. Utidjian. V rámci Roku české hudby.
Děti i dospělí zahrají na ﬂétnu – zobcovou i příčnou, klavír, keyboard, někteří
nám i zazpívají, každý to, co má rád.

ZUŠ V. Talicha

V rámci „Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2014“. Na slavnostním koncertě se představí především starší žáci naší školy.

Autokemp Plešivec

Od 14.00 se na pódiu vystřídají kapely SAM-OU-HELL, Psí Kšíry, Badys, Hakmak,
Moped 56 a BLaCK HiLL. Více na www.bfest.cz.

Restaurace U Štiky

Mejdan – živá hudba (2., 16. 5.); DJ Jarda Petarda – disco (3., 17., 30. 5.); Duo
Melody – živá hudba (9., 23. a 30. 5.); DJ Pupík – disco (10., 24. 5.)

Pizzerie & Restaurace Carino

Přijďte vyzkoušet vybrané speciality naší restaurace a zároveň se pobavit. Večer
v doprovodu klavíru a známých melodií. www.carino.cz

Přednášky a besedy
14.

Zdravá záda

20.

Biorytmy a jejich důsledky

ST
ÚT

17.30

Městská knihovna Beroun

18.00–19.30 Klub zdraví a dobré pohody

28. Včelaření pro začátečníky
ST

18.30

Městská knihovna Beroun

Přednáška M. Hojdy objasní nejčastější příčiny bolestí zad. Ukázka několika
jednoduchých testovacích cviků. Vstup volný.
Vede MUDr. Jana Krynská. Vstup volný. Klub zdraví a dobré pohody, Klubovna
Beroun – Závodí, Tylova 273/8.
Přednáška pro začínající včelaře. Účastníci získají základní znalosti o včelaření.
Přednáší Milan Anýž.

Pro seniory
7.

Procvičování kognitivních funkcí
ST

10.30–11.30 Stacionář sv. Anežky České

14.

Výroba šperků

24.

Kavárnička

28.

Křížem krážem po České republice

ST
SO
ST

13.30–15.00 Stacionář sv. Anežky České
14.00

Hotel Na Ostrově

10.30–11.30 Stacionář sv. Anežky České

každý Posezení u šálku dobrého čaje či kávy
pátek PÁ 13.30–15.00 Stacionář sv. Anežky České

Paměť, soustředěnost, řeč – slovní zásoba, logické myšlení a další. 10.30–11.30.
Také 21. 5.
Výroba šperků.
Pravidelná „kavárnička“ s programem a hudbou od 14.00 hodin.
Křížem krážem po České republice: Moravskoslezský kraj.
Každý pátek od 13.30 do 15.00 se koná posezení u šálku dobrého čaje či kávy.

Dům Charity, Cajthamlova 169, Beroun. Akce jsou pro seniory ve Stacionáři sv. Anežky České zdarma. Potvrďte účast telefonicky na tel. čísle
606 639 627, kapacita je omezená.

Výstavy
1.

Poezie všedního dne

5.

V kostce

17.

ČT
PO

17.00

Městská knihovna Beroun

Výstava foto – graﬁky Ing. arch. Jany Vinterové a Evy Vinterové potrvá po celý
měsíc květen v prostorách oddělení pro dospělé a vestibulu.

Výstavní síň J. Jeníčka

Vystavují studenti Katedry fotograﬁe z dílny pod vedením Dominika Langa.
Výstava potrvá do 8. 6. 2014.

Dagmar Hochová – Osobnosti
SO

16.00

Kostel Sv. J. Nepomuckého, Tetín

Vernisáž fotograﬁcké výstavy Dagmar Hochové – Osobnosti a prezentace knihy
Probouzet lidskost. Výstavu zahájí D. Bartoň, vystoupí sbor Local Vocal.

Pokračující výstavy: Fotograﬁe studentů 1. ročníku Katedry fotograﬁe (Výstavní síň J. Jeníčka do 4. 5.), Beroun v obrazech (MGB do 16. 5.) Svět barevných
kostek (MČK do 16. 5.), Berounské fotojeziky (HD do 16. 5.) Berounští fotorici (MČK do 31. 5.). Zemí Čingischána (Beroun Golf Club do 1. 6.)

www.mesto-beroun.cz
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Krátce
n Do sbírky Kola pro Afriku,
kterou v Berouně pořádá
už dva roky Petr Šaman,
můžete přispět v sobotu
3. 5. na parkovišti před OBI.
Sběr jízdních kol začne od
13 hodin. Akci zpestří
vystoupením zpěvačka
Hanka Lounová a Idefix
Band.
n Okresní organizace svazu
tělesně postižených Beroun
pořádá ve dnech 6. až 13. 7.
rekondiční pobyt v Sezimově
Ústí – Hotel MAS. Zajištěna
je doprava autobusem,
stejně jako plná penze,
rehabilitace a bazén.
Bližší informace na čísle
736 282 467.
n Odborníci na poruchy
příjmu potravy z neziskové
organizace Centrum Anabell
pomáhají v Praze a Kladně.
Služby odborníků ale mohou
využít pohodlně v místě
svého bydliště i všichni lidé
ze Středočeského kraje
v rámci terénní poradny
BEze STudu. Poradna je
bezplatná a může být i zcela
anonymní. Do terénu
vyjíždějí vždy dva pracovníci,
klientovi nabízejí možnosti
podpory, předávají mu
kontakty na další odbornou
pomoc v místě bydliště atd.
Setkání probíhá hodinu až
dvě a může se uskutečnit na
místě, které klient vybere.
Zájemci o službu terénní
poradny mohou telefonovat
na číslo 725 048 883
nebo psát na e-mail:
stredoceskykraj@anabell.cz.
Více na www.anabell.cz.
n Dárcovské SMS zprávy
můžete posílat obecně
prospěšné společnosti
Dobromysl. Peníze poslouží
na splacení nového
bezbariérového automobilu,
který je speciálně upraven
pro převoz až 4 lidí na
vozíku. I přes získanou slevu
se zatím nepodařilo
finančně pokrýt celou
částku, a tak organizace
zahájila projekt dárcovských
SMS zpráv. Zapojit se do
projektu můžete zasláním
DMS ve tvaru DMS
DOBROMYSL na číslo 87 777
(cena jedné této zprávy je
30 Kč, Dobromysl obdrží
28,50). Financování
svozového automobilu
můžete podporovat i každý
měsíc zasláním DMS ve
tvaru DMS ROK DOBROMYSL
na číslo 87 777, nemusíte se
o nic starat a každý měsíc se
vám odečte 30 Kč, a to po
dobu 12 měsíců.

www.mesto-beroun.cz

Tak nám zabili Ferdinanda…
M

uzeum Českého krasu
v Berouně připomene 100.
výročí vypuknutí první světové války
výstavou Tak nám zabili Ferdinanda.
K vidění bude od 27. května.
Všeobecná mobilizace po
úspěšném atentátu na následníka
rakousko-uherského trůnu odvedla z Berouna na frontu všechny
muže narozené v letech 1877 až
1892. Na frontu odjelo bojovat
3 870 mužů. Už na podzim roku
1914 začaly probíhat ve městě

Vernisáž výstavy 27. 5. v 17.00
Výstava potrvá do 19. 10.
první válečné rekvizice, které se
vztahovaly na koňské potahy
a povozy, v následujících letech přibylo obilí, seno a sláma, kovy (zrekvírovány byly zvony z kostela sv.
Jakuba a kostela Panny Marie).
Některé berounské slévárenské
a strojírenské podniky podléhaly
vojenskému dohledu a musely se
přeorientovat na výrobu munice.
Ve Stehlerově tkalcovně na Závodí
pletli zaměstnanci pro vojáky slaměné bačkory.
První ranění začali lazaretními
vagony přijíždět už pár měsíců po
vyhlášení konﬂiktu. V prostorách
dívčí a chlapecké obecné školy
a chlapecké měšťanské školy (dnes
vše 1. ZŠ Jungmannova) vznikl
vojenský lazaret. Ošetřovna fungovala také v budově zimní hospodářské školy na Závodí (dnes SOU
Hlinky). V Berouně našla azyl i řada
polských uprchlíků, bylo zde možné
potkat také válečné zajatce z táborů
v Králově Dvoře, jejich práce byly
využívány zejména v berounských
textilních závodech.

Zájezd na Terezínskou tryznu

O

kresní výbor Českého svazu
bojovníků za svobodu
Beroun pořádá bezplatný autobusový zájezd na vzpomínkovou
akci k uctění obětí nacistické perzekuce – tradiční Terezínskou
tryznu, která se bude konat
18. května od 10.00 hodin na
Národním hřbitově v Terezíně. Po
celý den se nevybírá vstupné
v žádném objektu památníku. Při
zpáteční cestě proběhne krátká

zastávka v Lánech, s návštěvou
hrobu T. G. Masaryka. Odjezd
bude v 7.30 z Wagnerova náměstí.
Zájemci se mohou nahlásit do
9. května na těchto kontaktech:
Alena Mészárosová 606 832 653,
Karel Tancl 724 889 994, e-mailu:
ov.csbs-beroun@seznam.cz nebo
osobně každou středu od 10 do
13 hodin na sekretariátu OV
ČSBS, U Kasáren 813, 1. patro
(budova Městské knihovny) n

Měsíc čtenářů v berounské knihovně

L

etošní březen – měsíc čtenářů
jsme v berounské knihovně
pojali ve velkém. Pro návštěvníky
jsme připravili množství přednášek, besed a řadu doprovodných
akcí. Na počátku měsíce jsme předali cenu pro Čtenáře roku rodině
Smetanově a premiérovou cenu
Recenzenta roku získali Romana
Sedláčková a Ladislav Pecka.
Letošní motto nejen měsíce
čtenářů, ale také Týdne knihoven,
který proběhne v říjnu, zní 2014
– Hrabalovský rok v knihovnách.
V prostorách oddělení pro dospělé a studovny byly rozmístěny lís-

tečky se soutěžními otázkami
týkajícími se Hrabalova života
a díla. Doplněny byly o hlášky z filmů. Dále jsme uspořádali Fotoakci pro všechny knihomoly.
Uspořádali jsme nezvyklé množství přednášek a besed: o Grónsku, indické kultuře, včelařství
aj. Nezapomněli jsme ani na děti,
pro které jsme ve spolupráci
s paní Jitkou Valachovičovou
uspořádali Velikonoční tvoření
pro děti. Svou tvorbu představili
i čtenáři na Jarní výstavě šikovných ručiček.
Iva Stluková n

Po skončení války se musel stát
postarat o spoustu válečných invalidů. Jako kompenzaci za utrpěná
zranění v boji uděloval válečným
invalidům jakožto monopolní prodejce tabáku traﬁky. I v Berouně
vznikla v roce 1921 Československá
obec legionářská s cílem pomoci
legionářům po návratu z války. Už
krátce po válce přistoupilo město
k vybudování pomníku obětem války, který slavnostně odhalilo v roce
1924 na náměstí.
Výstava představí svědky výše
uvedených událostí, například
válečné půjčky, mobilizační vyhlášky, prádlo ze zajateckého tábora
v Králově Dvoře, sádrový model
pomníku padlým se sochou Záboje
od Karla Opatrného atd. Tyto trojrozměrné předměty doplní také
archiválie z fondů Státního okresního archivu v Berouně, které jsou
špičkovou ukázkou fungování
rakouského státního aparátu za
válečného stavu. V samostatné
výstavě v prostorách Konírny pak
bude od června věnována pozornost ženskému údělu za první světové války.
n

Senioři se
dozvědí, jak
zabezpečit svůj
majetek

B

esedy pro seniory, na kterých
se dozvědí jak zabezpečit svůj
majetek, obydlí nebo jak se bezpečně chovat na ulici, připravilo
v rámci prevence kriminality město Beroun, Městská policie
Beroun ve spolupráci s Policií ČR.
Tématem besed, na jejichž organizaci se podílí i berounské železářství Břenda, je bezpečné
chování doma. Besedy proběhnou
v Klubu důchodců Beroun,
U Kasáren 813 (1. patro nad Městskou knihovnou).
BEZPEČNĚ DOMA
– JAK ZABEZPEČIT MAJETEK
A OBYDLÍ – 21. 5. od 14.00
n Možnost získání v rámci
losování bezpečnostní řetízek
na dveře včetně montáže
BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ
NA ULICI – 28. 5. od 14.00
n Všichni zúčastnění obdrží
malý dárek ke zvýšení osobní
bezpečnosti
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Město zakoupí sportovní vybavení

Pochod vede Českým
krasem

S

T

ady sportovních potřeb, které
budou využity nejen při projektech a akcích města, ale i dalšími
organizacemi zabývajícími se volnočasovými aktivitami pro děti z nízkopříjmových
rodin
nebo
vyloučených lokalit, zakoupí město
Beroun. Využije k tomu dotaci, kterou Beroun získal v dotačním řízení
Programu prevence kriminality
Ministerstva vnitra ČR. „V dotačním

řízení prevence kriminality jsme byli
stoprocentně úspěšní. Obě naše
žádosti prošly dvoukolovým výběrovým řízením a v konečném rozhodování byly podpořeny v plném
rozsahu částkou 95 000 korun,“
uvedl místostarosta Patrik Brodan.
Doplnil, že naposledy město dotaci
na prevenci kriminality získalo před
více než deseti lety, kdy se z dotace
pořídil kamerový systém.

radiční pochod Jarním Českým krasem pořádá turistický
oddíl při TJ Lokomotiva Beroun
v sobotu 10. 5. Start již 41. ročníku pochodu je od 6.30 do 10.00
hodin uTyršova stadionu TJ Lokomotiva Beroun. Připravené trasy
15, 20, 25, 35 a 50 km vedou
Chráněnou krajinou oblastí Český kras. Cíl je do 18.30 opět uTyršova stadionu. n

Město pořídí mobilní sadu na
basketbal, branky na fotbal a potřeby na ﬂoorbal, míčové hry, líný
tenis, šipky, badminton. Na sportovní náčiní bude dohlížet Farní
charita, která pro děti z vyloučené
lokality Zavadilka pořádá volnočasové kroužky. Od charity si bude
moci bezplatně náčiní půjčit také
například Nízkoprahový klub nebo
Český červený kříž. n

In-line dráha ožije kurzy bruslení Program přiblíží, co nepatří

U

ž pět let funguje v Berouně in-line dráha. V květnu na ní
začínají pravidelné kurzy in-line
bruslení, přes léto se tu bude konat
příměstský tábor.
Kroužek in-line bruslení začne
v květnu akonat se bude vždy v pondělí a úterý od 17 do 18 hodin. Celkem
půjde o10 hodin, cena je 1000 korun.
„Ideální je, když jsou děti objednané
na všech 10 hodin. Na hodině jsou 2
až 3 lektorky, které mají děti rozdělené
do skupin podle výkonnosti,“ uvedla
organizátorka kurzů Michaela Smiovská s tím, že na lektorku připadá
přibližně 5 dětí. Děti se naučí základním dovednostem na bruslích: začá-

tečníci plynulé jízdě vpřed a brždění, pokročilí jízdě vzad, vpřed,
brždění, doladění techniky.
Na léto pak chystá vedoucí
kroužku Michaela Smiovská příměstský tábor in-line bruslení, který
bude probíhat od 14. do 18. 7.
„Budeme zlepšovat techniku bruslení afyzickou přípravu, děti se naučí
i jak brusle udržovat,“ dodala Smiovská. Více info na tel.: 775 073 134,
e-mail: smiovskam@gmail.com
In-line dráha byla otevřena pro
širokou veřejnost v červnu 2009. Na
výstavbu dvou oválů město získalo
dotaci ze strukturálních fondů EU ve
výši 6,3 milionu korun. n

do kanalizace

V

zdělávací program, který připravila u příležitosti Světového dne
vody společnost VAK Beroun, má
upozornit žáky středních a základních škol na to, že toaleta není
odpadkový koš a některé věci do ní
nepatří. Každoročně zpracují čistírny odpadních vod v našem
regionu více než 6,5 milionu m3
odpadní vody. Velmi často v ní končí
předměty a látky, které do ní nepatří. Nejenže poškozují kanalizační
potrubí a další zařízení, současně
zvyšují náklady na čištění odpadních vod. Žáci prvního stupně ZŠ se
interaktivní formou dozvědí, co se
stane s odpadní vodou, než se vrátí

opět do přírody a jak správně nakládat s odpadky. Pro studenty středních škol je nachystána soutěž na
téma Co do kanalizace nepatří aneb
To fakt nevyčistíš. Úkolem je seznámit vybranou cílovou skupinu s tím,
co nepatří do kanalizace. „Ztvárnění
záleží jen na jejich kreativitě a invenci. Mohou vytvářet reklamní spoty,
plakáty, krátká videa či cokoliv jiného. Autoři nejúspěšnějších prací,
které vyhlásíme na jaře příštího
roku, získají ﬁnanční příspěvek na
maturitní ples,“ řekl vedoucí marketingu a komunikace Energie AG
Bohemia Ivan Kafka, jejíž je VAK
Beroun dceřinou společností. n

Dílny pro tvořivé

Příměstské tábory
Po celé léto pořádá příměstské tábory berounské Studio Kala.
Trvají od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin. Cena je 1780 korun
a zahrnuje celodenní stravu, pomůcky, vstupy, pojištění, pedagogickou činnost. Kapacita je 6–15 dětí ve skupině. Věk 4–12 let.
Více informací na www.studio-kala.cz, tel.: 728 337 338. Cesta
za dobrodružstvím 30. 6.–4. 7. Turistický – cestou necestou 7.–11.
7. Staré pověsti české 14.–18. 7. Život indiánů 21.–25. 7. Turistický
s angličtinou 28. 7.–1. 8. Tanec princezen 4.–8. 8. Robinson Crusoe
11.–15. 8. Život na zámku 18.–22. 8.
Divadlo v přírodě – herecký příměstský tábor. Termín: 30. 6. až
4. 7., 25. 8 – 29. 8. Místo konání ZŠ Loděnice a hlavně v přírodě.
Zábava a legrace v rolích princezen, rytířů, čarodějnic a dalších
pohádkových i moderních hrdinů se snoubí s nenásilnou formou
podpory rozvoje fantazie, umění komunikace, budování vztahů
a řešení životních situací. Tábor provází vymýšlení vlastní hry
a soutěže o drobné ceny. Tábor je určen dětem od 6 do 14 let.
Provoz od pondělí do pátku od 7.00 do 17.00 hodin. Cena: 1590 Kč
za celý turnus, slevy při platbě do 15. května a pro žáky kroužků
PcDrak. Více Kateřina Havelková tel.: 774 776 361, e-mail: khavelkova@pcdrak.cz, www.pcdrak.cz
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3.

Berounská kreativita

3.–4.

Korálková hrabárna

14.

Dětská dílna – dešťová hůl

15.

Háčkované šperky

17.

Pedigová ošatka

21.

Sítotisk

22.

Patinování

23.

Skládané kabelky z papíru

24.

Drátování s dunajem

SO

9.00–16.00 U Bílé paní

SO, NE 9.00–16.00 U Bílé paní
ST
ČT
SO
ST
ČT
PÁ
SO

16.00
16.00
9.00
15.30
17.00
15.30
9.00

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

29. Fimo – náramek a náušnice
ČT

17.00

U Bílé paní

Cínovaný šperk
30.

PÁ

15.30

U Bílé paní

Skleněné perle vinuté nad plamenem
PÁ

19.00

30.–31. Tiffany lampa
PÁ, SO

U Bílé paní
U Bílé paní

31. Tiffany technika – začátečníci a pokročilí
SO

9.00

U Bílé paní
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Na Koláče festu ochutnáte krajové speciality
Program:

N

ejen lidovou muziku z mnoha
koutů České republiky, ale i krajové tradiční pečivo představí květnový Koláče fest. V režii MKC Beroun
se koná 3. a 4. května na Náměstí
J. Barranda.
Májové oslavy zpestří také
netradiční kulinářská soutěž o nej-

lepší koláč pro místní kuchařky či
kuchaře. Zapojit se může každý.
Stačí do 14.00 přinést členům
odborné poroty domácí výtvor, členové poroty pak určí vítěze. Na něj
čeká atraktivní odměna - kávovar.
Drobnou cenu získají všichni účastníci soutěže. n

Sobota 3. 5.
13.00 – Staropražské písničky
Třehusku
13.40 – Vyjde krojovaný
průvod od kruhového
objezdu
14.00 – Zahájení festivalu
14.10 – Vystoupení dětí
z Duhové školky,
Beroun-Hlinky
14.30 – Děti ze ZŠ Závodí
14.55 – DOUDLEBAN
15.15 – HÁJENKA
16.15 – POSTŘEKOVSKÝ
NÁRODOPISNÝ
SOUBOR
16.50 – DOUDLEBAN
17.30 – KRUŠPÁNEK +
VALAŠSKÁ
CIMBÁLOVKA

Neděle 4. 5.
10.00 – KOLÍČEK, Zbraslav
10.30 – BONBON, Beroun
11.00 – MŠ POD HOMOLKOU
11.20 – KRKONOŠSKÝ HORAL,
Vrchlabí
12.00 – KAMÝČEK, Kamýk nad
Vltavou
12.30 – MLADÁ DUDÁCKÁ
MUZIKA, Strakonice
13.05 – KLÍČEK, Řevnice
13.30 – KVÍTKO, Mníšek pod
Brdy
13.55 – KÁCENÍ MÁJE, hraje
Třehusk

Trochu jiné Berounské koláče…
P

rvní květnový víkend bude
v Berouně patřit Koláče festu.
K dostání zde budou i věhlasné
berounské koláče, které ochutnal
isvětoznámý dirigent Václav Talich.
Poprvé je v Berouně dostal v červnu
1939. Bylo to vpondělí, dva dny před
koncem školního roku. Náš třídní,
nezapomenutelný Štěpán Konopik,
mě adva spolužáky vybral, abychom

se mohli účastnit zdarma
koncertu České ﬁlharmonie v sokolovně. Dirigoval ji Václav Talich. Už
nevím, co všechno dostal, ale bezpečně si pamatuji, že dostal ošatku
berounských koláčů. Jak to všechno
Talichovi pobrali a odvezli do Brdatek si už nepamatuji. Jisté je, že existují ještě jedny Berounské koláče. Je
jim 200 roků, aniž pozbyly něco na

n Z mezinárodního plaveckého
mítinku XIX. Ceny Popradu přivezla dvojice berounských plavců
14 medailí. V konkurenci 660
plavců z 51 oddílů z osmi evropských zemí v barvách Lokomotivy
Beroun bojoval čtrnáctiletý
Dušan Mika. Tomáš Ludvík se zde
poprvé představil se lvíčkem na
prsou v barvách České juniorské
reprezentace.
n Zápis dětí spojený se dnem otevřených dveří proběhne v eko
mateřské škole Kaštánek 13. a 14.
května od 7.30 do 13.30 a od
14.30 do 17.00. Více na www.kastanek-trubin.cz.
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února 1833 k 50. výročí narozenin
autora. Hru nacvičil později také
berounský Spolek divadelních
ochotníků 29. září 1918. Autor
J. N. Štěpánek se narodil 19. května
1783, zemřel 12. února 1844. Za
života toho napsal tolik jako málokdo. Berounské koláče byly nejoblíbenější hrou J. N. Štěpánka.
Rudolf Kadeřábek n

Kostely se otevřou

Krátce
n Den otevřených dveří se v Dětském klubu Sokolík koná 20. 5.
mezi 8 až 11 hodinou. Sokolík je
určen pro děti od 2 let, v nabídce
najdete polodenní adaptační programy i celodenní docházku. Během května a června bude také
probíhat zápis dětí pro školní rok
2014–2015. Přijímáme také děti
pouze na prázdninovou docházku – podle kapacity a možností.
Více informací najdete na www.detskyklubsokolik.cz nebo na tel.:
608 259 990 Lenka Píšová.

chuti, vůni, dobré pověsti, a dosud
neokoraly. Jde totiž o divadelní hru
o jednom jednání, pro 2 herečky a 3
herce od vlasteneckého autora Jana
Nepomuka Štěpánka. Poprvé vyšla
roku 1818 a nabyla takové obliby,
že 28. října 1822 ji hráli vBrně tamější vybraní profesionálové pro arciknížete Karla. V Berouně byly Koláče
na repertoáru vůbec poprvé už 24.

N

epříliš nápadná evangelická
modlitebna na Husově náměstí
nabídne během letošní Noci kostelů
23. května nápaditý program: Modlitbu za město a jeho obyvatele (od
17.00), radostné dětské křesťanské
písně (17.30), prohlídku kostela od
barokního sklepa až po půdu (18.30),
čtení ze sborové kroniky (19.00),
představení berounských církví
(20.00), koncert židovských písní sku-

piny Comodo z Loděnic (21.00), výstavu liturgických i dalších předmětů,
dílnu suvenýrů pro děti i možnost
upéci si vuřt u ohně v teepee v zahradě modlitebny.
Noc kostelů se bude 23. 5. slavit
i na Tetíně. Od 19 do 21 hodin budou
poprvé otevřeny kostely. Pořad začne
koncertem varhaníka Pavla Černého
v kostele sv. Ludmily. Více informací
na www.nockostelu.cz. n

Karle, měj se hezky v tom malířském nebi

V

úterý 15. dubna ve věku nedožitých 83 let zemřel akademický
malíř Karel Paták.
Seděli jsme jako každou středu
v pizzerii na Závodí. Místo v čele
zaujal Vláďa Čáp. Ještě tak před půldruhým rokem tam sedával Karel
Paták.Vedli jsme tenkrát řeči, Karel
vyprávěl o svém dětství, o létech na
Akademii, o alotriích, která vyváděli
s Jirkou Kahounem, o slastech
i strastech starostování v Loděnici...
Nad hulánským knírem mu poblikávaly šedomodré oči, když líčil svá

fantastická houbařská dobrodružství. Mluvil rád, skvěle a s těžko
popsatelným vtipem, o mnohém
a mnohém...
Seděli jsme jako každou středu
v pizzerii – a včera Karel umřel. Vzpomínali jsme na naše pravidelné letní
výlety, jejichž hlavním cílem byla
skvělá galerie v Hlinsku, na příhody
z vernisáží, z koncertů Vládi Čápa...
Na obrázky, jež často nosil do hospody a rozdával je kolem stolu. Později jich nosil stále míň a míň. Potom
začal chodit jen občas, a nakonec

přestal úplně. Asi nás nechtěl otravovat svými problémy. A taky se asi
docela obyčejně chlapsky styděl za
úbytek svých sil...
Pokud existuje nějaké malířské nebe, tak Karel určitě sedí
hned vedle Petrovy fortny, na kolenou skicák. Před ním se tísní dav
anděliček a žebroní o portrét.
A támhle na konci fronty, hergot,
není to...
Sbohem, Karle. Vláďa Čáp,
Aleš Horák, Jirka Kreissl, Míla
Sojková, Honza Velíšek. n
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Vstupenky na operní hvězdy v předprodeji

S

větově proslulý dirigent Jiří Bělohlávek a čtveřice prvotřídních
pěvců Martina Janková, Dagmar
Pecková, Adam Plachetka a Štefan
Margita uvedou koncem srpna na
zámku Liteň jedinečný koncert
Pocta Jarmile Novotné. Koncert se
koná v rámci programu Roku české
hudby a uctí 20. výročí úmrtí Jarmily
Novotné. Vstupenky na koncert jsou
v předprodeji v síti Ticketstream.
Základní vstupné se pohybuje v rozmezí od 299 do 1 999 Kč. Abonenti
Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun obdrží 10% slevu
při zakoupení vstupenek do konce
května. V Městském informačním
centru (MIC) na Husově náměstí získají abonenti kód pro vygenerování
slevy. Kód pak uplatní při nákupu
vstupenek na ticketstream.cz nebo
v jejich prodejním místě. Bližší
informace získají zájemci v MIC.

V současné době je také v jednání
bezplatná doprava na festival.
Zájemci o návštěvu koncertu budou
včas informováni prostřednictvím
červnového listu a na webu města.
V roce 1935 vystoupila Česká
ﬁlharmonie pod vedením Václava
Talicha v Londýně. O mimořádný
úspěch se zasloužila jak Česká ﬁlharmonie, tak i vystoupení české
operní pěvkyně Jarmily Novotné.
Oba dva, Talich i Novotná, se
významně zasloužili o šíření dobrého jména vynikajících českých
umělců ve světě. Mezinárodní
hudební festival Talichův Beroun
a Festival Jarmily Novotné v Litni
se proto konají na počest těchto
umělců. Protože lidsky i umělecky
měli k sobě blízko, přišel místostarosta města Ivan Kůs v roce 2012
s myšlenkou spolupráce mezi festivaly. n

Přehlídka sborů vyvrcholí písní Čechy krásné

K

Roku české hudby, který je
tradičně v tuzemsku i v zahraničí vyhlašován vždy v roce končícím čtyřkou (podle letopočtů
narození a úmrtí B. Smetany
1824–1884) se letos připojil
i Beroun. Na projekt získal
Beroun příspěvek z ministerstva
kultury. V rámci Roku české hudby je plánována řada doprovodných akcí. Jednou z nich je
Přehlídka pěveckých sborů, kterou pořádá Městské kulturní centrum Beroun ve spolupráci se
Základní uměleckou školou Vác-

lava Talicha a městem Beroun.
Přehlídka se uskuteční v sobotu
17. května od 14 hodin na Náměstí Joachima Barranda. Na přehlídce vystoupí celkem 5 souborů:
Dětský pěvecký sbor Krákorky při
ZUŠ V. Talicha, pěvecký sbor Bonbon, vokální soubor Tadooba,
smíšený pěvecký sbor Kubr
a Zdický smíšený sbor. Do programu přehlídky budou zařazeny
i písně skladatelů spjatých
s regionem. Na samý závěr přehlídky zazpívají sbory dvě společné písně. Lidová píseň Což se

mně, má milá, hezká zdáš pochází z Berounska, druhá píseň známá pod názvem Čechy krásné,
Čechy mé (původně Vlastenecké
hory) je od autora Josefa Leopolda Zvonaře, kublovského rodáka,
jehož 190. výročí narození v letošním roce oslavíme. V případě
nepříznivého počasí bude přehlídka přesunuta do sálu České
pojišťovny. Na přehlídku naváže
koncert zpěváckého spolku Hlahol 4. 6. od 19:00 v sále České
pojišťovny. Vstupenky za 100 Kč
jsou k dostání v MIC Beroun. n

Zpěvačka Koubková slibuje Berounu překvápko

J

azzový koncert Jany Koubkové a jejího quartetu se v rámci Roku
České hudby koná 13. 5. od 19 hodin v sále České pojišťovny.

Kolikrát jste za dobu vaší
bezmála půlstoleté hudební
kariéry vystupovala v Berouně?
V Berouně jsem zpívala asi dvakrát, ale ráda „vejletím“ na trase
Karlštejn – Srbsko – Beroun.
Beroun je krásné město.
Můžeme se těšit na některé
novinky z vaší nové knihy?
Na koncertě zazní swing, blues,
bossanovy, ale i nějaké mé zvukomalebnorytmické ptákoviny.
Z knížky Básně z jazzové dásně se
určitě mnoho dozvíte a možná si ji
koupíte u knihkupce a já ráda napíšu věnování.
Je ovás známo, že ráda improvizujete. Mohou se tedy i Berouňáci těšit na nějaké překvápko?
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CENA VSTUPENKY: 100 Kč
K dostání jsou v MIC Beroun
Pořádá MKC Beroun
Improvizace patří nejen k jazzu,
ale i k životu. Takže improvizuji
neustále a s chutí. Překvápko? Ale
jistě, protože… „Nikdy nic nikdo
nemá míti za deﬁnitivní…“
Blíží se vaše významné životní jubileum, plánujete už nějaké
oslavy?
Já slavím každý den, zvláště
když se dobře vyspím a těším se na
2 CD, které vyjde koncem dubna
u Supraphonu k mým sedmdesátinám – výběr mých nahrávek z let
1976 až 2014.

Krátce
n V týdnu od 2. do 6. června se
konají talentové a přijímací
zkoušky do hudebního,
výtvarného a tanečního oboru
Základní umělecké školy
Václava Talicha v Berouně,
Husovo náměstí 77. Zkoušky
se konají denně od pondělí do
pátku podle časového rozpisu,
který najdete na stránkách
školy www.zusberoun.cz a na
nástěnce v budově školy.
n Již posedmé zavítají ve
dnech 4. až 8. června do
Berouna básníci z různých
koutů Evropy, aby zájemcům
o poezii, ale také souvisejících
žánrů představili svoje umění.
Vedle českých autorů přijedou
polští a slovinští básníci. Letos
festival vůbec poprvé bude
hostit autory ze Srbska, ale
také Bosny a Hercegoviny, či
Rakouska. Připraveny jsou ve
spolupráci s berounským
gymnáziem, městskou
knihovnou a za ﬁnanční
podpory města Beroun
autorská čtení a debaty
s básníky. Více o festivalu na
http://festivalstranou.cz
a v příštím vydání.
n Město Beroun nově prezentuje své aktivity v oblasti lidových kulturních tradic
prostřednictvím mezinárodního
projektu Etnofolk. Cílem projektu je představit na webovém
portálu www.etnofolk.cz bohaté dědictví lidové kultury našich
předků.
n V cyklu Setkání s autory,
které máte rádi, a ve spolupráci
se správou hradu Karlštejna se
koná ve čtvrtek 15. 5. od 18.30
hodin v Rytířském sálu hradu
beseda autorů O. Dvořáka
a S. Motla nazvaná Kateřina
z Komárova aneb Krvavá
Kateřina na Karlštejně
s ukázkami z natáčení TV
pořadu Stopy – fakta –
svědectví. Vstupné 60 Kč.
n Prezentační a prodejní
výstava ﬁrem a živnostníků
Hobby fest se koná od 2. do 4.
května v Kempu Beroun.
Představí se zahradnictví,
zakázková truhlářství, prodejci
tepelné i zahradní techniky
a mnoho dalších . Vyzkoušet
můžete jízdu na elektrokole.
Svou prezentaci zde bude mít
i Český svaz chovatelů Beroun.
Chybět nebude doprovodný
program pro dospělé i děti,
jehož součástí je páteční
večerní pivní slavnost
s místním pivovarem
Berounský Medvěd. Vystoupí
kapela Michal David revival
band. Slosovatelné vstupenky
stojí 50 korun, děti do 15 let
mají vstup zdarma. Více na
www.venkovskeveletrhy.cz.
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Na radnici byli oceněni pedagogové
P

edagogové a další pracovníci ve
školství se v pondělí 31. března
zúčastnili již tradičního setkání
pedagogů a pracovníků ve školství
z Berounska a Hořovicka, které
u příležitosti výročí narození Jana
Ámose Komenského uspořádal Českomoravský odborový svaz pracovníků ve školství. Iniciátorem těchto
setkávání, na kterých jsou oceňováni nejlepší pracovníci ze školství,
je od počátku devadesátých let
předseda místní organizace tohoto
svazu Jiří Sixta. Právě k jeho pod-

nětu se vedení města Berouna
v roce 2012 rozhodlo tato setkávání
zaštítit jako výraz úcty k práci pedagogických a provozních pracovníků
všech druhů škol na okrese.
V obřadní síni berounské radnice hosty přivítala berounská starostka Šárka Endrlová a místostarosta Ivan Kůs. Přítomen byl také
předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků ve školství
František Dobšík. Oceněno bylo
pětadvacet pracovníků z Berounska
a Hořovicka, což je o devět oceně-

ných více než loni. Mezi oceněnými
byli zastoupeni nejen učitelé ze
základních a mateřských, ale také
středních škol, nechyběli ani další
pracovníci jako školník či kuchařka.
Slavnostní ceremoniál zpestřili
svým vystoupením žáci ZUŠ V. Talicha. n

Gymnazisté
besedovali
s mluvčím ČOV

V

elký ohlas a úspěch měla debata
studentů berounského gymnázia s Alexandrem Klimentem, mluvčím Českého olympijského výboru
a současně absolventem berounského gymnázia. Tereza Hamplová
z 2. A o ní napsala: „Samozřejmě
nás jako první zajímaly ty naše největší hvězdy, jako je např. zlatá
Samková, Sáblíková, hokejová
legenda Jaromír Jágr, výborná Soukalová. Zajímal nás i koloběh a fungování celých ZOH, včetně
ceremoniálu. Tam jsme se dozvěděli
spousty zajímavých informací, ke
kterým se normální smrtelník jen

Krátce
n Rodiče navrhovali nové hry
Stalo se již tradicí v MŠ Tovární,
že každý rok vyhlašujeme tvořivou soutěž pro rodiče a děti.
Letošní jubilejní 10. ročník nesl
název Smyslová hračka aneb
Vstupte na chvíli do nového světa bez počítačů, mobilů a technických vymožeností. Rodiče se
měli stát vynálezci, objeviteli
a designéry a měli se pokusit
vymyslet novou hru a zábavu
pro děti. Je až neuvěřitelné, jaké
neotřelé, důkladně promyšlené
nápady plné fantazie se na
výstavce objevily. Školka se tak
na chvíli stala exkluzivním veletrhem hraček a her, u kterých
nechyběl návod a popis. Bylo na
co se dívat. Výstava byla otevřená všem návštěvníkům školky,
i novým dětem, které přišly
k zápisu. Někteří rodiče nám své
výrobky darovali, a tak mají děti
nadílku nových her do společného kabinetu. Více na
www.mstovarni.cz/Motylek
Radka Zbuzková
tak nedostane. Bylo to pro nás tak
zajímavé shledání, že nám nezbývá
než doufat, že to nebyla poslední
návštěva pana Klimenta u nás.“ n

Jazyková škola Hany Vavrečkové
Studentky prezentovaly výsledky
funguje čtvrt století
ž 25 let funguje v Berouně Jazysvého studia
Uková
škola Hany Vavrečkové.

B

udoucí učitelky v mateřinkách
a vychovatelky z berounské
Střední pedagogické školy veřejně
ukázaly, jak dokáží propojit své
vědomosti a dovednosti s pedagogickou praxí. V rámci projektu Pedagogické inspirace si zvolily pedagogické téma, které při své pedagogické praxi prakticky ověřovaly.
K tomu si vyhledaly i potřebnou
odbornou literaturu. Využily i učebnice z pera svých učitelů Evy Stodůlkové, Elišky Zapletalové a Romana Musila, které nyní vycházejí
v nakladatelství Informatorium.
Výsledky své práce studentky

v březnu zveřejnily během prezentací, které navštívili i spolužáci z nižších ročníků. Pro všechny posluchače bylo inspirující sledovat, jak
budoucí absolventky například pomocí arteﬁletiky vedly děti k osobnostnímu rozvoji nebo jak na zřícenině hradu Šelmberk vyučovaly
starým řemeslům, jak rozvíjely řečové dovednosti dětí, jak začlenily žáka
s tělesným postižením do školní třídy a do školní družiny, k čemu vedlo
vytvoření minizoo ve školní družině
aj. Veřejné vystoupení se stalo jednou z dalších příprav na jejich
budoucí profesi. Roman Musil n

Její živnostenský list se dokonce na
Berounsku pyšní evidenčním
číslem 1! Na neděli 18. května od
10 do 15 hodin proto škola připravila Den otevřených dveří. Mnozí si
pamatují, jak se nám všem po sametové revoluci otevřely hranice do
celého světa. Bylo jasné, že jen s ruštinou si nevystačíme. Proto se hned
po revoluci manželé Vavrečkovi jako
jedni z prvních odhodlali založit
jazykovou školu se širokou nabídkou dalších cizích jazyků. Od počátku škola zajišťuje kurzy jak pro
veřejnost (dnes nejen v Berouně,
ale i v Hořovicích a Litni), tak i ve

ﬁrmách v celém regionu. Škola
nedávno přestavěla vlastní budovu
na Husově náměstí, nyní má již 11
učeben. Jedna je speciálně vybavena pro výuku dětí od 4 let. Hana
Vavrečková se společně s dalšími
40 lektory stále snaží naplňovat
motto školy „Spokojený zákazník –
naše nejlepší reklama!“. n

Účastníci akademie zkoumají hrady

Z

V hudebním sále Pedagogické školy se 14. dubna konala akce s názvem
Ševčíkovské ohlédnutí. V rámci Roku české hudby zde vystoupili mladí
renomovaní umělci. Foto: M. Štaﬂová

www.mesto-beroun.cz

ávěrečnou trojici lekcí Berounské akademie pojal
jeden z nejvýznamnějších českých
geologů prof. Zdeněk Kukal svérázně. Podle jeho zajímavé knihy
České hrady, z čeho jsou a na
čem stojí se po návštěvě hradu Točníku chystají posluchači navštívit
další geologicky významný hrad –
Karlštejn. Sraz registrovaných

posluchačů, kteří se do akademie
přihlásili loni, je v sobotu 3. května
v 8 hodin na karlštejnském vlakovém nádraží. Po prohlídce kamenných základů hradu i dalších částí
hradu navštíví posluchači kostelík
sv. Palmácia a zakončí předposlední lekci prvního ročníku Berounské
akademie odborným výkladem
s ukázkami dalších geologických
unikátů na levém břehu Berounky. n
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Lidem slouží nová občanská poradna
P
oradit se s odborníkem na téma
dluhy, bydlení, rodinné, mezilidské či pracovněprávní vztahy
mohou občané Berouna v nové
občanské poradně. Otevřena byla
v pondělí 14. dubna, a to díky dotaci, kterou se městu na její provoz
podařilo získat v rámci prevence
kriminality z Ministerstva vnitra
ČR.
Občanská poradna bude každé
druhé pondělí v měsíci poskytovat
občanům bezplatné sociálně-právní poradenství. Zaměřena bude zeOBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM
Poradna bude otevřena každé sudé
pondělí v měsíci 9–12 bez objednání,
13–16 pro předem objednané
E-mail: obcanskaporadna@remedium.cz
Mobil: 722 654 523 (pouze úterý
a čtvrtek 13–16), www.remedium.cz

jména na dluhovou problematiku.
Zájemci ji najdou v Klubu důchodců, v areálu někdejších kasáren, ve
2. patře nad knihovnou. Poradenství zde bude poskytovat Občanská
poradna Remedium Praha, která
se poradenstvím zabývá již řadu

let. „Poskytne bezplatné poradenství ve všech oblastech vyjma práva
obchodního. Lidé se budou moci
do poradny objednávat telefonicky
či e-mailem,“ potvrdila koordinátorka prevence kriminality Kateřina
Vicková. n

Místostarosta pozval kardinála na oslavy 750. výročí města

N

ejvyšší představitel katolické
církve v ČR kardinál Dominik
Duka navštívil 25. března Beroun.
Stalo se tak u příležitosti 20. výročí
vzniku Farní charity Beroun a 10

let její profesionalizace. Po mši svaté, kterou kardinál Duka celebroval
v kostele sv. Jakuba, se konala oslava v Domě Charity na Jarově. Za
město Beroun se jí zúčastnil jeho

místostarosta Ivan Kůs a vedoucí
odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství Marie Marková. Místostarosta Ivan Kůs pana kardinála
oﬁciálně přivítal v Berouně a jako
dárek mu předal knihu o městě a
městskou pamětní minci. Současně
ho pozval do Berouna na oslavy
750. výročí od první písemné zmínky o městě, které se uskuteční v roce
2015. Ve svém vystoupení místostarosta Kůs také ocenil dlouhodobou spolupráci města s Farní
charitou Beroun při péči o potřebné. Na důkaz toho pak její ředitelce
Janě Civínové předal pamětní list
města. n

Výročí konce války připomene pietní akt

P

ietní akt k 69. výročí ukončení
druhé světové války se uskuteční 7. května. Aktu se od 11.00
zúčastní za město Beroun místostarosta Ivan Kůs, přítomni budou
také zástupci Českého svazu
bojovníků za svobodu (ČSBS)
a Československé obce legionářské. „Při každoročním pietním
aktu se setkávají představitelé
města, berounských organizací,
váleční veteráni i školní mládež,
aby uctili památku padlých a umučených ve druhé světové válce.
Protože přímých pamětníků stále
ubývá, je přítomnost mladých lidí
velmi důležitá. Jednou to bude
právě na nich, aby udržovali
v povědomí toto smutné období
naší historie a připomínali dalším
generacím, že svoboda byla těžce
vykoupená a musí se chránit,“

www.mesto-beroun.cz

uvedla Alena Mészárosová, předsedkyně OV ČSBS Beroun.
Od května se také veřejnosti
otevřou pevnůstky – takzvané řopíky u autobusového nádraží a u silnice na Vráž. Starají se o ně členové
Československé obce legionářské.
Postupně rekonstruují objekt
OTEVÍRACÍ DOBA PEVNŮSTEK
Vrážská
24. 5.
28. 6.
26. 7.
30. 8.
28. 9.
28. 10.

10.30–18.00
10.30–18.00
10.30–18.00
10.30–18.00
10.30–17.00
10.30–16.00

U autobusového nádraží, vždy
10.00–17.00
3. a 24. 5. • 28. 6. • 26. 7.
• 30. 8. • 6. a 28. 9. • 28. 10.

u Berounky, který jim zapůjčilo
zdarma město Beroun. V současnosti je již interiér úplně zbaven
zabetonování. Postupně je rekonstruována vnitřní výdřeva. Ve
dnech, kdy je pevnůstka přístupná
veřejnosti, je v interiéru instalována
část původního vnitřního vybavení
a několik informačních panelů.
S postupující rekonstrukcí se
budou expozice postupně rozšiřovat. V současnosti je částečně vybavena levá střelecká místnost, jejíž
dominantou je lehký kulomet.
Vchod do pevnůstky je osazen mřížovými dveřmi a za zalomením vstupu plnými ocelovými dveřmi.
Zajištění vstupu doplňuje vchodová
střílna s posuvným uzávěrem.
Osvětlení je, stejně jako v roce 1938,
zajištěno pouze petrolejovými lampami. n

Kino pro seniory
n Třikrát mohou senioři během
května zavítat do Městského
kina Beroun a zaplatit jen poloviční vstupné. Zvýhodněná představení jsou na programu 15. 5.,
kdy kino uvede americký snímek
Noe. Ve čtvrtek 22. 5. se promítá
švédská ﬁlmová adaptace románu Stoletý stařík, který vylezl
z okna a zmizel. Ve čtvrtek
29. 5. je na programu výpravný
velkoﬁlm Ranhojič. Filmová
adaptace stejnojmenného románu Noaha Gordona. Začátky
představení jsou vždy v 15.30
hodin.

Jubilea
n Osmdesáté deváté narozeniny oslaví v květnu paní Anna
Soukupová. Své člence přeje
pevné zdraví a spokojenost
Klub důchodců Beroun.
Dne 12. května oslaví pan
Zdeněk Kusý 84. narozeniny.
Hodně zdraví do dalších let mu
přeje syn Zdeněk, snacha Milena a vnuk Zdeněk s rodinou.
My se s gratulací přidáváme.
V případě zájmu o otištění přání v radničním listě, můžete
psát na e-mail: tm@muberoun.cz nebo na e-mail: evidence2@muberoun.cz.

Zubní pohotovost
n 1. + 2. 5.
MUDr. Tilschová Monika,
Liteň, Nádražní 401,
tel.: 311 684 138
n 3. + 4. 5.
MUDr. Třesohlavá Magdalena,
Beroun, Železniční stanice,
tel.: 311 621 497
n 8. + 9. 5.
MUDr. Valta Richard st.,
Žebrák, Hradní 68,
tel.: 311 533 384
n 10. + 11. 5.
MUDr. Valta Richard ml.,
Žebrák, Hradní 68,
tel.: 311 533 384
n 17. + 18. 5.
MUDr. Veselá Vladimíra,
Beroun, Švermova 1591,
tel.: 601 371 200
n 24. + 25. 5.
MUDr. Pilbauerová Lenka,
Beroun, Pod Kaplankou 508,
tel.: 311 746 185
n 31. 5.
MUDr. Vrbová Dagmar,
Beroun, Talichova 825,
tel.: 311 624 375
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin
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Volný čas
AQUAAEROBIC v Berouně
Aquapark Beroun, každé úterý cvičíme od 18–19 hod. Cena 1 lekce
100 Kč, permanentka na 10 vstupů 850 Kč. Bližší informace – e-mail:
alena.vancova@seznam.cz nebo 774 896 711.
Baby Club Ploutvička s. r. o.
Steinerova 56, 266 01 Beroun, www.ploutvicka.cz, info@ploutvicka.cz,
tel. 777 288 178
Prázdninové plavání – přijímáme přihlášky na kurzy, které probíhají
během letních prázdnin (plavání ve vanách, skupinové plavání kojenců
a batolat). Hlídáme sourozence.
Prázdninová plavecká škola pro neplavce – individuální a skupinové
plavání dětí od 4 let, začátečníci i pokročilí, děti se strachem z vody nebo
bazénu.
Další: Prázdninové příměstské tábory. Plavání těhotných – max. 5 maminek v bazénu. Předporodní příprava, laktační poradna. Rodinné plavání.
Jesle a školka. Přijímáme přihlášky na kurzy od září 2014.
Centrum harmonie, www.centrumharmonie.eu
Kurzy harmony jógy: RANNÍ LEKCE: středa, pátek 8.30–9.30 (KaLa U Archivu 156, Beroun), rezervace www.studio-kala.cz, hlídání dětí zajištěno
v dětském koutku, cena 120 Kč/1 lekce, 1000, /10 lekcí, 30 Kč/hlídání
dětí. VEČERNÍ LEKCE: středa, pátek 20.00–21.30 (Samaya Palackého
nám. 96, Beroun), rezervace: Bc. Tereza Kovačovičová +420 777 307 713,
cena 160 Kč/1 lekce, 1500 Kč/10+1 lekce.
DANCE ﬁtness s Miriam
ÚT, ČT 19.00–20.00 v TJ Lokomotiva Beroun. Tel.: 775 703 535, e-mail:
miriambox@post.cz, www.koutek-krtecek.cz.
Dětský koutek – Krteček
Zajištujeme hlídání dětí od 6 měsíců. Výtvarná výchova, hudební a rytmická výchova a výuka anglického jazyka. Od 2. 5. do 31. 7. rodilí mluvčí.
2. 5.–31. 7.
Děti školkové 45 min.100 Kč: PO arabština, ÚT francouzština, ST angličtina, ČT francouzština, PÁ slovenština: 10–10.45 začátečníci, 11–11.45
pokročilí.
Děti školou povinné 60 min. 200 Kč: PO arabština, ÚT francouzština,
ST angličtina, ČT francouzština, PÁ slovenština:14–14.45 začátečníci,
15–16 pokročilí.
Dospělí: začátečníci 60 min. 300 Kč, mírně pokročilí 90 min. 400 Kč,
pokročilí 90 min. 400 Kč. PO arabština, ÚT francouzština, ST angličtina,
ČT francouzština, PÁ slovenština: 16–17 začátečníci, 17–18.30 mírně
pokročilí, 18.30–20 pokročilí.
Koutek KRTEČEK spolupracuje s jazykovým centrem ASTRA lingua. Každý
den lektoři začínají v Krtečku s dětmi v 10 hodin končí ve 20 hodin v jazykovém centru ASTRA lingua pro dospělé rezervace vždy nutná. Možnost
doučování ČJ. Vyzvedáváme děti z jiných zařízení, docházíme do rodin,
jsme k dispozici 24 hodin. Pondělí – jóga pro dospělé a seniory. Výlety –
víkendové pobyty dětí na Šumavě. Letní týdenní tábory u jezera Lipno,
příměstské tábory. www.letnitaborlipno.cz
Family spinning Beroun
Autorizované spinningové centrum (Lokomotiva Beroun, Tyršova 85)
vás zve do rodinného prostředí, kde na vás každý den čeká 70 minutová
lekce spinningu (60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce
SPINBODY (30 minut spinning + 30 minut posilování + 10 minut protažení). Více informací včetně rozvrhu najdete na www.spin.tym.cz. Objednávky na tel.: 737 442 801.
Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle
Sídlo gymnázium, vchod ze dvora, Marcela Bergerová – tel.: 608 885 182,
e-mail: marcela.bergerova@seznam.cz. Po 19.00–20.00, Čt 18.00 až
19.00. Kondičně – rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační
systém, předcházení pádům a odblokování negativních nálad. Používám
FLEXY – BARY, velké a malé míče, balanční čočky, židle, popruhy.
Hokejbal pro ženy a dívky
Hokejbalový klub SK Kelti 2008 společně s ženským týmem HBC Fretky
umožňuje všem zájemkyním od 12 let věku zkusit si sport, který má
mnoho společného s hokejem, ale nevyžaduje umění dobře bruslit! Hřiště
v Berouně – Hlinkách je otevřeno v tomto termínu od 18.30 do 19.30
JENOM pro ženy a dívky. Hokejky na místě k zapůjčení, vstup zdarma!
Kontakt: Iva Sevaldová, tel.: 774 913 225.
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Jazyková škola Hany Vavrečkové
Husovo náměstí 78, www.jshv.cz, e-mail: skola@jshv.cz, tel.: 311 625 804
Zápisy pro Letní kurzy 2014 již začaly: intenzivní kurzy pro dospělé
i děti, opakování a upevňování gramatiky, konverzační s rodilým mluvčím. Dospělí PÁ odpoledne + SO/NE, děti PO–PÁ dopoledne. Den otevřených dveří v neděli 18. května od 10 h do 15 h! Přijďte vy i vaše
děti na ukázkové výuky či se jen tak podívat do moderních prostor
školy. Jazykové hry pro děti. Slosování o ceny. Podrobněji na
www.jshv.cz. Zápis pro školní rok 2014/2015 od 19. května. Vstupte
s námi již do 25. školního roku!!! Kurzy v Berouně, Hořovicích a Litni.
Pro děti od 4 let až po dospělé. Konverzační kurzy s rodilým mluvčím.
Slevy 50 % v rámci akce „Chodí celá rodina!“. Zajistěte si včas nejvhodnější pokročilost a termín!
Jóga a masáže na každý den – YOGAWAY
Na Parkáně, Beroun, www.yogaway.cz
Vinjása jóga (Po 11.00, 17.00 a 19.00; St 19.00; Čt 18.00); Aštanga jóga
(Po 8.45, Út 8.45, Čt 8.45 a 20.00); Dětská jóga s angličtinou (Út 15.30);
Jemná jóga nejen pro těhulky (Út 16.30); Jemná večerní jóga (Po 19.00,
Čt 20.00); Hathajóga (Út 18.30, St 10.00, 17.00, 19.00, Čt 18.00); Powerjóga (Út 18.15, Pá 7.15 a 17.00, So 9.30, Ne 18.00); Jógová terapie pro
správné držení těla (St 17.00, Čt 16.00); Pohádkové cvičení s dětmi (Pá
10.00); Masáže (podle dohody).
Léto s angličtinou – www.123anglictina.cz
Nejedete na tábor a chcete prožít týden plný zábavy? Pokud ANO, srdečně
vás zvu na intenzivní týden s angličtinou, kde potkáte nové kamarády,
naučíte se spoustu nových věcí a zažijete hodně legrace. Vyměňte učebnice
a gramatiku za písničky, hry a konverzaci. Tak co vy na to? 3 termíny na
výběr: A, 7. 7–11. 7. 2014 B, 14. 7–18. 7. 2014 C, 21. 7–25. 7. 2014
Čas: 8.30–10.30 (věk 8–10 let) 10.45–12.45 (věk 11–13 let). Cena: 1000
Kč za týden a dítě (10 h). Max. počet dětí v kurzu: 6. Bližší informace na
tel.: 605 355 079, nebo na webových stránkách.
Powerjóga s Markétou
Každé pondělí od 19 h v tělocvičně 1. ZŠ Jungmannova. Podložky s sebou.
RC Slunečnice, www.rcslunecnice.cz
Zahájen zápis dětí do programu Hrajeme si bez maminek – miniškolka
(od 2 let). Program začíná 2. září každé pondělí, úterý a středu od 8 do
15.30. Pište si na e-mail: gabina.horna@rcslunecnice.cz
Návrat na trh práce – 21. 5. od 18.30 do 20.00. Na seminář s právničkou
Mgr. Lucií Svobodovou je potřeba se objednat do 16. 5. a uhradit zálohu
60 Kč. Cena: 120 Kč za osobu.
Kurz šití – peněženka – 26. 5. od 18.30 do 22.00. Informace na e-mailu:
sovova.ver@centrum.cz. Objednání látky a rezervace do 12. 5.
Kurz předporodní přípravy – KC pravidelně středa 17.45–19.45. Kurz
začíná 14. května, rezervujte si místo do 10. 5.
Keramické tvořeníčko – 15. 5. od 16.00 do 17.30. Tvoření si objednejte
do 12. 5. a uhraďte zálohu 80 Kč. Cena 150 Kč za rodinu.
Pohádková městská hora – 19. 5. od 14.00 do 17.00. Zábavné odpoledne
pro celou rodinu. Na děti čekají pohádkové bytosti, plnění jednoduchých
úkolů a malá odměna. Start na Městské hoře u Medvědária. Vstupné
60 Kč za dítě. V případě trvalého deště se akce nekoná.
Agrese je o. k. aneb Nechme kluky poznávat svoji sílu – 26. 5. od 18.00
do 21. 30 hodin. Uzávěrka přihlášek do 2. 5.
Soukromé jesle a školka Kotvička
Pod Haldou 306, Beroun-Závodí, www.mskotvicka.cz,
e-mail:info@kotvicka.cz, tel.: 601 340 020
Samostatná budova s velkou zahradou. Rodinné prostředí s respektujícím
přístupem. Jesličky – pro děti od 9 měsíců. Školka – pro děti od 2,5 let.
Zápis – na měsíce duben, květen, červen, červenec, srpen 2014. Zápis
na školní rok 2014/2015. Od května otevíráme divadelní kroužek pro
nejmenší (každou středu 15.00–16.00 a 16.00–17.30 hod). Zápis na
letní příměstské tábory pro nejmenší – pro děti od 1 roku do 6 let.
Otevřeno od 1. 4. 2014. Zápis každý čtvrtek od 15.00–17.00 hod.
Sportovní stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Možnost pronájmu kurtů: Tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná. Boccia.
Podle domluvy možný i pronájem tělocvičny o sobotách a nedělích. (ping
pong, badminton) Miniposilovna také k dispozici.Možnost sprch, šaten.
Půjčujeme rakety, míče apod.
Objednávky na tel.: 311 622 572 po 15.00 nebo hriste@2zsberoun.cz.
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Berounské školy bodovaly v turnaji
F

inálovými zápasy skončil 8. dubna další ročník turnaje Hokejbal

proti drogám. Na Městském hřišti
v Hlinkách se ho zúčastnily školní

týmy z Berouna a dalších obcí
regionu. Poháry vítězným týmům
předala berounská starostka Šárka
Endrlová.
Kategorie I (1.– 3. třídy):
1. ZŠ Hýskov, 2. ZŠ Beroun – Závodí,
3. ZŠ Wagnerovo náměstí – mladší
Kategorie II (4.–5. třídy):
1. ZŠ Wagnerovo náměstí, 2. ZŠ
a MŠ Králův Dvůr, 3. ZŠ Jungmannova Beroun
Kategorie III (6.–7. třídy):
1. ZŠ Beroun – Závodí, 2. ZŠ Wagnerovo náměstí, 3. ZŠ Hostomice n

Vodákům zatančí děti z berounské školky

V

odácký maraton se na řece
Berounce pojede v sobotu
24. května již po sedmatřicáté.
Záštitu nad vytrvalostním závodem,
který od roku 1987 pořádal kanoistický oddíl TJ Lokomotiva Beroun
a v současnosti občanské sdružení

Vodmar, převzalo město Beroun.
Současně na její uspořádání přispělo částkou 5000 korun. Start
maratonu na Berounce je v 8 hodin
z vodáckého tábořiště U Dolanského mostu v Chrástu u Plzně na
říčním kilometru 124,6. Cíl je v tábo-

řišti pod Nezabudickým jezem
u obce Branov na říčním kilometru
66,3. Celá trasa maratonu měří 58,3
kilometru. Nejrychlejší posádky se
v cíli očekávají okolo 13. hodiny.
Vyhlášení vítězů, kterého se zúčastní již tradičně i berounská starostka
Šárka Endrlová, zpestří předtančení
dětí z MŠ Pod Homolkou. Novinkou
letošního ročníku je Admirálova
cena hlavního organizátora Josefa
Urbánka, kterou obdrží v průběhu
večera 9 startovních posádek. Až do

Krátce
n Berounští medvědi
pořádají nábor mladých
medvíďat, dětí ročníků 2005,
2006, 2007 a 2008. Děti mají
možnost si zapůjčit výstroj.
Kontakt p. Třinecký
311 612 228 nebo
e-mail ofﬁce@medvedi.cz
n Mistrovství republiky
v přespolním běhu se
zúčastnili čtyři zástupci
atletického oddílu
Lokomotivy Beroun. Vojtěch
Dryák obsadil v kategorii
mladších žáků 2. místo. Bára
Stýblová skončila v kategorii
starších žákyň šestá. Viktorie
Hudečková obsadila mezi
mladšími žákyněmi 43. místo
a Michal Myška v kategorii
dorostenců doběhl 41.
n Pro hokejové fanoušky je to
smutná zpráva: Třebaže
Beroun začal tuto sezonu ve
velkém stylu, v jejím závěru
se musel po dlouhých letech
rozloučit s první ligou.
půlnoci pak budou moci účastníci
využít taneční parket. K tanci
a poslechu budou hrát kapely Vodáci, Domeček a Forbes. Více na
www.vodmar-beroun.cz. n

Náměstí bude patřit malým cyklistům
Samaya, Alternativní centrum pro setkávání, www.samaya.cz
Pravidelné cvičení jógy i specializované jógové semináře, počítačové kurzy
pro ženy, alternativní terapie aj.
Respektovat a být respektován – 13. 5., 20. 5.,.27. 5. od 18.15
Vylaďte svůj život – 5. 5. od 18.00 – workshop s koučkou. Rezervace místa
www.zivotjeskvely.cz nebo tel.: 739 473 953.
Young living – 6. 5 od 18.15 – přednáška zdarma: Rostliny pro zdravý život
nás i dětí, rezervace a informace: 725 770 701.
Mohendžodáro – 10. 5. od 14.00 – kurz, Tantra jóga pro ženy, rezervace:
777 331 030
Raindrop pro děti –17.–18. 5. Rezervace a informace: 725 770 701
Virtuální univerzita 3. věku (pro seniory) – začínáme od poloviny září –
téma: Umění rané renesance v Itálii. Zájemci se mohou hlásit již nyní,
tel.: 777 079 118, e-mail: info@potkavani.cz
Nově každé pondělí večer od 18–19.30 Kundalini jóga. Kurz 10 lekcí.
Přihlášky tel.: 777 216 096, e-mail: sandracerna10@gmail.com.
Studio Kytka, www.studio-kytka.cz
Individuální služby porodní asistentky, termíny po individuální domluvě
(program viz www.studio-kytka.cz) Hrátky s nemluvňátky: 1. 5. Zvířátka –
živá i neživá, 15. 5. Vařila myšička kašičku, 22. 5. Přednáška – dětský psycholog, 29. 5. Muzicírování a tanečky. Vždy od 14.00. Aquaaerobic s hlídáním
dětí – čtvrtek v 9.35 hodin
Letní týdenní školky – s plaváním 7.–11. 7 a 14.–18. 7, s ježděním na koni
21.–25. 7, keramická 18.–22. 8.
Plavání dětí – Přihlášky průběžně. Probíhají kurzy do června 2014. Sobotní,
páteční a středeční odpolední rodinná plavání od 13, 14, 15 a 16. Týdenní
pobyt s plaváním pro rodiče s dětmi na Kolínské boudě 3.–10. 8.
Aquaaerobic – PO s Ivou od 17.45 a 18.30 a 19.15, ČT s Pavlou od 18
a 18.45, ST s Terezou od 18 a 18.45 a 19.30 a PÁ s Monikou a Markétou
od 18 a 18.45 a nově s Michaelou v rychlejším tempu ve středu 17.15.
Cvičení v bazénu pro těhotné s porodní asistentkou ve čtvrtek v 19.30.
TJ LOKOMOTIVA BEROUN o. s.
Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na www.lokomotivaberoun.cz
–informace recepce Sportcentrum tel.: 311 626 950. Sledujte na našich
stránkách aktuality a slevový program – SNÍŽENÉ CENY NA SLENDER STOLY
A VACUSHAPE! Najdete nás i na FACEBOOKU.

www.mesto-beroun.cz

C

yklistický závod pro děti od 1 do
11 let nazvaný Tour de Kids spojený se zábavným programem se na
Husově náměstí uskuteční v neděli
25. května. Jde o již 4. ročník závodů,
které se letos konají kromě Berouna
v dalších devíti městech ČR. Beroun,
který akci hostí premiérově, na ni
přispěl částkou 10 000 korun.
Závody jsou určeny pro každého,
kdo má chuť závodit a vyzkoušet si

profesionální trať. Jejich cílem je
naučit děti správným návykům bezpečné jízdy na kole a zároveň podporovat jejich zdravé sportování.
Doprovodný program začne ve
13.00 a zpestří jej vystoupení klauna
Čika, herní stan, lego stolky, šlapací
autíčka, dětská mobilní dráha a soutěže u stánků partnerů. Závody podle
kategorií odstartují ve 14.00. Podrobnosti najdete na www.tourdekids.cz

Městské školní hřiště Hlinky

H

řiště slouží berounským školákům i široké veřejnosti. Hřiště
prošlo v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomu je nyní určeno
pro lehkou atletiku, hokejbal, inline hokej, ﬂorbal, malou kopanou,
házenou, tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal.
Zařízení půjčuje sportovní potřeby,
poskytuje sportovcům zázemí – šatny s uzamykatelnými skříňkami,

sprchy a nabízí i občerstvení. Díky
osvětlení v areálu je po předchozím
objednání možné sportovat i ve
večerních hodinách. V zimě je
v nabídce mimo jiné stolní tenis.
Rezervace: 311 740 153
Otevírací doba je v pracovní dny
od 15.00 do 22.00 (dopoledne školy),
víkendy od 9.00 do 22.00. Tenisové
kurty je možné pronajmout i v pracovní dny také dopoledne.

Ceník pronájmu
hřiště pro lehkou atletiku
hokejbal, in-line hokej, ﬂorbal,
malá kopaná, házená
basketbal, volejbal
tenis
stolní tenis

děti do 15 let
dospělí
10 Kč/ hodina
15 Kč/ hodina
200 Kč/ hodina
200 Kč /hodina,
umělé osvětlení 250 Kč/hodina
10 Kč os/hodina
15 Kč os/hodina
umělé osvětlení 20 Kč os/hod
120 Kč/ hodina
120 Kč/ hodina
40 Kč/ hodina
40 Kč/ hodina
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Hlasujte pro své favority, uzávěrka se blíží!
S

dubnem skončila v Městské
knihovně výstava Nezevli jen
tak, udělej zevlítko! O vítězných projektech, které by měly vzniknout na
červnovém workshopu, ale zdaleka
není rozhodnuto. Ještě do 20. května můžete posílat své hlasy zevlítkům, které byste chtěli na

cyklostezce směrem na Hýskov a do
Srbska. Výsledky budou zveřejněny
25. května. Zatím nejvyšší získaný
počet hlasů pro jeden projekt je
přes 80, což se za necelý měsíc
může změnit. Také program samotného workshopu, který se uskuteční od 27.–29. 6., postupně dostává

konkrétní podobu. Kromě vůně
dřeva vás bude čekat vystoupení
kapel různých žánrů, divadelní
představení a ani nejmenší návštěvníci nepřijdou zkrátka. Za pomoci
skupiny místních studentů by měl
z workshopu vzniknout dokumentární sestřih. Všech 14 návrhů a hla-

sování najdete na webových stránkách www.nezevli.cz, v tomto vydání
představujeme druhou polovinu
návrhu:
Výzva – Pokud máte nějaké nepotřebné
dřevěné palety, kontaktuje organizátory
na e-mailu: zevlitka@gmail.com

10. Hravá lavička – lavička jako dětské hřiště
s tabulí a barvami

8. Kostičky – lavička tvořená sedmi různě velkými
kostičkami pro velké i malé výletníky

13. Startovní bod pro cyklisty a in-line bruslaře – jedna strana jako posezení k přezutí
i odpočinku, druhá jako stojan na kola

11. Hravá lavička – lavička jako dětské hřiště
s obrázkovou skládankou

9. Rozcestník – předává spoustu informací vtip- 12. Hravá lavička – lavička jako dětské hřiště 14. Zevlítko – přezouvátko – sezení nízké i vysos dráty a korálky
nou a hravou formou
ké s výhledem na dvě strany

K výročí Hrabala sehrají Postřižiny
K

e 100. výročí narození spisovatele B. Hrabala bude na
berounském náměstí J. Barranda
v sobotu 14. června od 20.00 uveden muzikál Postřižiny. Vystoupí

v něm profesionálové (Pavel
Vítek, Jan Rosák, Lumír Olšovský,
Petr Jančařík a další) i poberounští ochotníci, kteří se loni představili s Nocí na Karlštejně.

Předprodej vstupenek od 5. května v Městském informačním
centru, tel.: 311 654 321, e-mail:
mic@muberoun.cz. Počet míst je
omezen! n

Galerie bude patřit malým umělcům a výstavě Talent

L

etošní výstava Talent 2014 bude
zahájena v Městské galerii
Beroun 21. května ve 14.00 hodin.
Na výstavě uvidí návštěvníci výtvarné práce žáků berounských základních škol a ZUŠ Václava Talicha. Do
galerie přišlo přes 300 obrázků,
soubor nádherných maňásků
z Jungmannovy ZŠ, majáky, keramika ze ZUŠ V. Talicha a pěkné práce keramických kroužků 2. ZŠ a MŠ.

Porota z nich vybrala ty nejzdařilejší. V porotě byli známí berounští
malíři, sochaři a keramici. Pro
autory těch nejzdařilejších prací
jsou připraveny diplomy a čestná
uznání. Výstava potrvá do 20. června. Potom budou práce vráceny
žákům a deset klip rámů bude
vystaveno po celé prázdniny v atriu
berounské radnice v Dětské galerii
V Podloubí. n

Nejdéle fungující
berounský
Fotoklub vystavuje

V

ýstavu fotograﬁí nazvanou symbolicky Svět, objekt(i)vy budete
moci zhlédnout v květnu v Holandském domě. Jde o výstavu nejdéle
fungujícího berounského fotoklubu.
Své snímky zde představí Jiří
Pavlis, Jiří Zýma, Jiří Hyka, Antonín
Nádvorník, Jana Vinterová, Jan Fojtík,
Zdenek Zůna, Zdenek Roubal, Ladislav Dvořák a Roman Vápeník. Výstava začíná slavnostní vernisáží 19. 5.
v 17.30. Následně ji budete moci
navštívit od pondělí do pátku vždy
od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin,
v sobotu pak od 10 do 13. hodin. Díky
ﬁnanční podpoře města Berouna je
vstup na výstavu zdarma. n
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