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Jak to bude s rekonstrukcí Plzeňské ulice

Zastupitelé schválili MHD zdarma s platností od 1. května

N

a berounské radnici se konala schůzka týkající se rekonstrukce ulice Plzeňská, které
se kromě vedení města účastnili
zástupci realizační firmy a představitelé investora stavby, Krajské správy a údržby silnic. Jedná

Přednost zprava
n Na Závodí byla rozšířena přednost zprava do dalších ulic
V části berounského Závodí,
v oblasti mezi ulicí Hostímská a železniční tratí, platí nově přednost
zprava. Cílem tohoto opatření je
přirozené zpomalení a zklidnění
provozu. Změna dopravního značení proběhla na základě podnětů
některých zdejších občanů poté,
co ji na doporučení komise dopravy stanovil silniční správní úřad.
V závodských ulicích bude ještě
doplněno vodorovné značení, které
zvýrazní novou dopravní úpravu.
Více na straně 2. n

se o krajskou komunikaci, nikoli
městskou, jak se někteří lidé
mylně domnívají. Za prodlevy
s termíny tak nemůže město, to se
naopak snaží aktivně pomáhat realizační firmě   s vyřízením všech
povolení. Zástupci Berouna mimo
jiné iniciovali i zmíněnou schůzku
právě kvůli několika změněným
termínům zahájení stavebních
prací. Chtěli tak získat informace,
proč k těmto průtahům dochází
a kdy stavební práce skutečně
začnou.

Z jednání vyplynulo, že realizační firma dosud nemá vyřízené
dopravně inženýrské opatření
(DIO), které obsahuje značení objízdných tras, jak ukládá zákon.
Realizační firma na místní odbor
dopravy dosud nepředložila vyhovující dokumentaci včetně objízdné trasy po dálnici D5. „Firma se
na schůzce zavázala předložit finální verzi DIO v takovém termínu,
aby nejpozději do 1. května byla
Plzeňská směrem na Králův Dvůr
uzavřena a začaly samotné staveb-

ní práce,“ přiblížil výsledek páteční schůzky místostarosta Berouna
Michal Mišina. „Tento termín je
v souladu i s usnesením zastupitelstev Berouna a Králova Dvora,
která od května budou poskytovat
MHD zdarma,“ upozornil starosta
Ivan Kůs.
Samotné staveniště bylo firmě
předáno již 3. dubna. Realizační
firma následně zahájila pokládku
dešťové kanalizace a slíbila, že tyto
práce neomezí dopravu na Plzeňské ulici.  n

Poplatky za svoz odpadu
a za psa jsou splatné
do konce května

P

oplatek za svoz komunálního
odpadu a za psa je splatný do
31. května. Pokud nebude poplatek uhrazen nejpozději do 90 dnů
od jeho splatnosti, bude zvýšen na
dvojnásobek.
Svoz komunálního odpadu
vyjde občana Berouna na 700 Kč
na rok, poplatek za psa od 100 do
1 500 Kč. Platbu lze uskutečnit hotově na pokladně v přízemí radnice
nebo převodem účtu a složenkou.
K bezhotovostní platbě je potřeba
mít variabilní symbol (každý rok je
stejný, nemění se), který případně
zjistíte na místních poplatcích (tel.:
311 654 163, e-mail: poplatky@
muberoun.cz), zde si můžete zároveň ověřit, jakou částku zaplatíte za
svého psa.
Č. účtu pro komunální odpad:
51-4855720247/0100
Č. účtu pro poplatky za psy:
19-326131/0100 n
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n První květnový víkend bude Husovo náměstí patřit tradičním Jarním hrnčířským a řemeslným trhům. Kromě

hrnčířů, řezbářů, dráteníků a dalších řemeslníků se můžete těšit i na uměleckou mozaiku. V sobotu 5. května si
navíc na Náměstí Joachima Barranda nenechte ujít Koláčefest. Více uvnitř listu na str. 10 a 11. n

Úspěchy v žádostech o dotaci na školství

M

ěsto Beroun uspělo s žádostí o dotaci na přístavbu a rekonstrukci ZŠ Komenského na Závodí. Celková dotace ve výši 90
milionů korun, o něž město žádalo
ministerstvo financí, je rozdělená
na tři roky, přičemž prvních 30 milionů bude mít Beroun k dispozici
již v letošním roce.

O přístavbu ZŠ Komenského
se usiluje již delší dobu, konečně
ale záměr začne nabývat konkrétní
podobu. Celkový rozpočet ve výši
145 milionů korun počítá s pěti
novými třídami, dílnou, jídelnou,
šatnami i novou tělocvičnou.
Další dotace, kterou město
získalo pro oblast školství, míří

do MŠ Pod Homolkou. Z Operačního programu životního
prostředí Beroun získá zhruba
4 miliony korun, které využije
na zateplení fasády včetně střechy, výměnu oken a vzduchotechniku. Stavební práce na zateplení mateřské školy mají
začít již na jaře. n
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Město pokračuje v rekonstrukci ulic
T

aké v letošním roce v rozpočtu města nechybí prostředky,
které jsou vyčleněné na opravu
místních komunikací. V současné
době například probíhá stavební
řízení na rekonstrukci ulice Branislavova. Zde se počítá s kompletní
opravou vozovky, chodníků, veřejného osvětlení a parkovacích stání.
Zároveň ve svahu u budovy úřadu

práce vzniknou schody. V rozpočtu
je na tuto rekonstrukci vyčleněno
16 milionů korun. Stavební práce mají začít v polovině června
a budou postupovat v součinnosti
s firmou innogy, která bude provádět výměnu a opravu teplovodu
ve spodní části Branislavovy ulice.
Po dobu rekonstrukce zde bude
platit uzavírka.

Další stavební úpravy čeká
horní část ulice Bratří Nejedlých,
na níž je již zpracovaná projektová
dokumentace. V současné době se
podává žádost o stavební povolení.
Město zde plánuje vybudovat nový
přechod z ulice Na Tarase. Zvýší se
tak bezpečnost chodců v této lokalitě. Stavební práce, které si vyžádají
zhruba 400 tisíc korun, by měly začít na podzim letošního roku.
V minulém roce jsme informovali o záměru vybudovat odbočovací pruh od obchodního domu
Lidl a místní obchodní zóny. Jaká
je tedy situace? V současné době
se zpracovává projektová dokumentace. Stavební práce by se
měly řešit v koordinaci s opravou
Plzeňské ulice a se synchronizací semaforů. Cílem vybudování
odbočovacího pruhu bude plynu-

lejší doprava v této lokalitě. Další
finanční prostředky z rozpočtu
města půjdou v letošním roce na
stavební úpravy ulice Na Cibulce,
konkrétně se jedná o 2,9 milionu
korun. V průběhu léta by se zde
měl vybudovat chodník, kontejnerová stání a v dolní části osvětlený
přechod pro chodce.
Pokračovat se bude i s Kollárovou ulicí. Po osmi letech došlo
k přeložce O2 pod zem, zmizel pověstný sloup a společnost AVE  dokončí opravu povrchů. V závislosti
na finančních prostředcích se bude
postupně pokračovat s opravami
chodníků a komunikace směrem
od Jungmannovy ulice nahoru.
Město připravuje projekty
oprav dalších  ulic tak, aby se rovnoměrně rekonstruovaly ve všech
částech Berouna. n

Na Závodí byla rozšířena přednost
zprava do dalších ulic

n Letos se rekonstrukce dočká Branislavova ulice.

Městské víceúčelové hřiště
na Zdejcině má nového správce

S

právcem nového městského
hřiště s umělým povrchem
na Zdejcině se od 1. dubna stal
spolek Naše Zdejcina, z.s. Multi-

Nové úřední hodiny
pro parkovací karty
Od dubna do prosince 2018
dochází k omezení úředních
hodin pro výdej parkovacích
karet v budově Policie ČR,
Tyršova ulice Beroun. n
Nové úřední hodiny:
Po 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Út zavřeno        
St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
Čt zavřeno
Pá zavřeno

funkční hřiště je určeno na tenis,
volejbal, nohejbal a malou kopanou a bude otevřeno od dubna
do října. Branky a sítě jsou k dispozici u správce.
Rezervaci městského hřiště
Zdejcina je možné dohodnout
se správcem hřiště na tel. číslech: 602 742 633, 728 445 486,
602 567 101, 734 487 646 nebo
na webových stránkách www.nasezdejcina.cz. n
Provozní doba
městského hřiště Zdejcina
n červenec, srpen
Po – Ne        9:00 – 21:00
n duben, květen, říjen
Po – Ne       10:00 – 18:00
n červen, září
Po – Ne       10:00 – 20:00

Nový zastupitel Martin Veselý
n Novým zastupitelem města Beroun se dne
23. března stal Martin Veselý (Strana zelených
a Beroun sobě), který tak nahradil Tomáše Havla. Ten na svůj post v březnu písemně rezignoval. Martin Veselý, který složil slib zastupitele
na veřejném zasedání 11. dubna, je zároveň
předsedou komise výstavby. n
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P

řednost zprava platí již téměř
v celém Berouně. Město toto
dopravní opatření postupně zavádí od roku 2013 a s přínosem
pro bezpečnost dopravy jsou jeho
představitelé i občané spokojeni.
Vedle zklidnění a zpomalení dopravy se mimo jiné snížil i počet
dopravních značek a ušetřily se tak

nemalé náklady na jejich instalaci
a údržbu. V neposlední řadě se pak
zefektivnil úklid chodníků, neboť
zametací stroje nejsou omezovány
sloupky dopravních značek.
Poslední oblast, kde přednosti
zprava ještě řidiči nevyužívají, je
na Velkém sídlišti, mezi ulicemi
Plzeňská a Třída Míru. n

Názvy pro dva berounské mosty

B

erounští zastupitelé rozhodli
na svém zasedání 11. dubna
o pojmenování silničního mostu
přes Berounku a mostu přes železniční trať na Zavadilce. První ponese název Most T. G. Masaryka a současně půjde o první komunikaci
v Berouně pojmenovanou po prvním československém prezidentovi.
Druhý se bude jmenovat Goslarský
most, na počest partnerského Go-

slaru, kde již od roku 2001 mají
Berounský most spojující centrum
města s obchodní zónou.  
Most T. G. Masaryka bude mít svůj
křest 28. října, v den 100. výročí
vzniku československé republiky.
Cedule s názvem Goslarský most
bude slavnostně odhalena při
dnech Evropského dědictví druhý
víkend v září za přítomnosti delegace z Goslaru. n
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Beroun rozkvétá na počest vzniku Československa
V

rámci oslav 100. výročí vzniku
samostatného československého státu město kromě akcí věnovaných tomuto jubileu rozšiřuje také
květinovou výzdobu. Nové záhony
mohli Berouňané obdivovat už s příchodem jara, kdy v několika lokalitách začaly kvést jarní cibuloviny.
U budovy obchodní akademie,

v blízkosti Medicentra a podél chodníku k Zábranskému kostelu nejprve rozkvetly krokusy, které následně
vystřídaly narcisky a tulipány. U obchodní akademie jsou záhony navíc
obohacené modřenci.
Pozitivní reakce se v loňském
roce dočkala tzv. strakonická louka,
tedy směs letniček, které rozkvetly

na ploše za berounskými hradbami proti autoservisu Auto Masarik.
Tato letní směs bude v letošním roce
vysázena i v další lokalitě, a to uprostřed nového kruhového objezdu
před mostem na Zavadilku.
V polovině května po „Zmrzlých“
se v centru Berouna objeví květinové pyramidy a závěsné květináče

Hledá se

Zápisy
do mateřských škol

Z

ápisy do berounských mateřských škol zřizovaných
městem se uskuteční ve čtvrtek
10. května a v pátek 11. května
vždy od 14:00 do 17:00. Zápis
bude probíhat v jednotlivých
mateřských školách. Rodiče
musí doložit rodný list dítěte
a doklad k ověření trvalého
pobytu dítěte (občanský průkaz jednoho z rodičů, dětský
občanský průkaz nebo potvrzení z evidence obyvatel). Stejně
jako u zápisů do základních
škol jsou obecně závaznou
vyhláškou č. 1/2017 stanoveny školské obvody spádových
mateřských škol zřízených
městem. n

na sloupech veřejného osvětlení,  
vše osázené muškáty jako v předešlých letech. V letošním roce se
květinová výzdoba rozšíří o dalších
24 závěsných nádob. Ty budou
umístěny na Velkém sídlišti, v ulici
Jungmannova a na Třídě Míru. Tato
květinová výzdoba města si z rozpočtu města vyžádá  870 tisíc korun. n

fotografie berounské

Lípy svobody

H
n Pro budoucí prvňáčky se plánuje otevřít 9 tříd.

K zápisu přišlo rovných 300 předškoláků

K

zápisu do základních škol, který se konal 6. a 7. dubna, se dostavilo celkem 300 dětí. Do školních lavic ale v září zasedne menší
počet, protože někteří rodiče požádali o odklad školní docházky. Prvňáčků v nadcházejícím školním roce by mělo být 251, tedy přibližně
stejný počet jako v uplynulých letech. Základní školy tak předpokládají,  
že otevřou celkem 9 tříd pro prvňáčky. n

ejtmanka
Středočeského
kraje Jaroslava Pokorná
Jermanová převzala záštitu nad
publikací „Lípy republiky Středočeského kraje“, kterou u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR připravuje Aleš Rudl. V roce 1968 byla
při oslavách 50. výročí vzniku
samostatného československého
státu vysazena Lípa svobody
také v Berouně na Velkém sídlišti,
v parku před nynější Střední zdra-

Při neoprávněném vstupu do lomu Kosov porušují lidé zákon

L

om Kosov v blízkosti Jarova je pro veřejnost uzavřený. I přes zákazové tabule ale každoročně především
v jarním a letním období do lomu vstupuje řada lidí,
ačkoli vstupem na soukromý pozemek porušují zákon.
Navíc v prostoru lomu mohou přijít k úrazu.
Zástupci vedení města Beroun v čele se starostou Ivanem Kůsem o tomto problému už v minulém roce jednali s Velkolomem Čertovy schody, majitelem lomu. „Vstup
na pozemek je možný pouze se souhlasem majitele. Bohužel lomy jsou především v létě velkým lákadlem a lidé
si neuvědomují ani nebezpečí, které jim hrozí. V našich

n Vstup do lomu Kosov chrání plechová vrata.
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lomech provádíme namátkové kontroly,“ uvedl ředitel
Velkolomu Čertovy schody Igor Novák. Návštěvníci lomu
tak při porušení zákona mohou mít problémy se zákonem.
O zákazu vstupu na pozemek lomu nyní veřejnost
informují nové výstražné cedule a vstup chrání i plechová vrata. Lidé navštěvují toto místo hlavně kvůli absenci
vhodného koupaliště. To se již brzy změní. Město Beroun
schválilo rekonstrukci veřejného koupaliště na Velkém
sídlišti. S projektem vás seznámíme v dalších vydáních
Radničního listu. n

votnickou školou (na snímku). Autor připravované publikace by její
dobovou fotografii z výsadby rád
zařadil do obsahu knihy.
Pokud tuto fotografii máte
ve svém soukromém archivu
a chtěli byste ji pro účely publikování poskytnout, kontaktujte, prosím, odbor majetku a investic MěÚ
Beroun telefonicky: 311 654 233
nebo e-mailem: omi4@muberoun.
cz, a to do nejpozději do 15. května.
Více informací o připravovaném
projektu na www.lipyrepubliky.cz
nebo fb.com/Lipyrepubliky. n
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Představujeme studii parku Homolka

M

pro sport, hry a jiné aktivity, která je
obklopena dráhou pro běh, in-line
brusle, skateboardy či koloběžky.
Dále jsou zde dvě plochy s herními
a cvičebními prvky. V nejsevernějším
cípu území je mezi stromy plánováno sezení s ohništěm.
Na jižním svahu Homolky se
počítá se sadem s lavičkami jako
klidným místem pro odpočinek.
Odsud park pokračuje dolů k městu úzkým svažitým koridorem se
dvěma paralelními komunikacemi:
parkovou cestou a rampovým schodištěm. Komunikace jsou propojeny
odpočívadly s lavičkami a drobným
mobiliářem.
V jižní části území při ulici Pod
Homolkou je navrženo náměstíčko

ěsto Beroun získalo dotaci
na územní studie vybraných
veřejných prostranství. V současné
době se intenzivně řeší prostranství
před bývalou Hvězdou, zejména
efektivní využití prostoru pro širokou veřejnost. Zároveň se město ale
zabývá využitím dalších ploch. Mezi
nimi je i nový park Homolka, který je
situovaný mezi ulicemi Pod Homolkou a Na Homolce. Dnes je větší část
tohoto území využívána jako pole,
ale postupně tu vzniká obytná čtvrť,
jejíž součástí by měl být i tento park.
Dominantou parku je vrch
Homolka, na kterém je navrženo
vyhlídkové místo. V rovinatém prostoru severně od vrcholu Homolky
by měla vzniknout travnatá plocha

(piazzetta) s kamennou plastikou,
obklopené záhonem lučních květin
a trvalek. K němu přiléhá dětské
hřiště vybavené pumpou, vodním
staveništěm a bagrem.
V parku se předpokládá vysazení

rozmanitých dřevin opatřených tabulkami s popisem. V okolí piazzetty
při ulici Pod Homolkou je navržena
výsadba různých druhů lip. Severní
a střední část parku má charakter
ovocného sadu. n
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z ulice Palouček
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Park u Berounky nabídne místo
k odpočinku i společným aktivitám
S

tudie s názvem „Od Štulovny
k brodu přes řeku Berounku“
řeší prostor pro společné a společenské aktivity pro všechny věkové kategorie. Konkrétně zahrnuje
Štulovnu, park Na Špici, park
Ostrov a poloostrov u Berounské
Čertovky.
Štulovna by si měla podle
studie zachovat svůj ráz, park
se sportovními aktivitami pro
všechny generace. Ve svahu by
měl vzniknout objekt s veřejnými toaletami a bistrem, dále by
měla Štulovna zahrnovat hřiště
na pétanque, dětské hřiště s pískovištěm a prolézačkou, sestavu
lanových prolézaček, sáňkovací
svah či areál pro piknik i s pevným grilem.
Na Štulovnu ve studii volně
navazuje park Na Špici, který by
svým zaměřením měl mít charakter přírodního amfiteátru,
relaxační zóny a vyhlídky. Počítá
se s umístěním altánu a louka by
kromě odpočinku mohla sloužit
i k drobným sportovním aktivitám, jako jsou například míčové
hry nebo gymnastika.
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Park Ostrov, který by měl vzniknout od prostranství pod silničním
mostem až k lávce pro pěší, by měl
sloužit ke společenským aktivitám.
Zajímavostí a velkým lákadlem
může být například kachnárium,
které využije shromáždění vodního
ptactva u Berounky. Přímo do pobřežního písku a mělké vody by
podle studie měly být zapuštěni
tři betonoví kytovci, s nimiž se návštěvník setká i dále v parku. Ploché betonové hřbety velryb umožní
vkročit suchou nohou co nejblíže
ptákům, případně posedět v parném dni s chodidly ve vodě.
Park Ostrov myslí i na starší
ročníky a nabídne jim fit centrum
pro seniory s různými posilovacími stroji. Park počítá také s místem k odpočinku, pobytovou loukou, lavicemi a moly na slunění.
V prostoru pod mostem by mělo
vzniknout pódium.
V souvislosti se splavněním
náhonu se počítá s využitím poloostrova u Čertovky, který by
měl sloužit pro vodáky, pro něž
by u kamenných schodů vznikla
mola. n
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Dobrovolníci při akci Ukliďme
Beroun sesbírali 11 tun odpadu

S

n Nepořádek podél silnic také zlikvidovali dobrovolníci.

n Místostarosta Michal Mišina přivítal v átriu radnice školáky, kteří se vydali poznávat krásy Českého krasu.

tovky dobrovolníků se zapojily
do letošního ročníku akce Ukliďme Beroun. Celkem bylo rozdáno
507 pytlů a sesbíralo se 11 tun odpadu. V pátek 6. dubna se s nepořádkem na veřejných prostranstvích
vypořádali studenti berounských
základních a středních škol, v sobotu 7. dubna se pak do boje s odpadky zapojila široká veřejnost a různé
spolky.
Zájemci se mohli v předstihu
zaregistrovat na Městském úřadu
v Berouně, kde nahlásili počet účastníků a lokalitu, kde chtějí odpadky
sbírat. V den úklidu si pak vyzvedli
pytle, které následně z jednotlivých
míst odvezla firma AVE.CZ.
Město Beroun děkuje všem, kteří
se do akce zapojili. Tito dobrovolníci
uklízeli nepořádek po občanech,
kteří v Berouně také žijí, ale je jim
lhostejné, jaké svých chováním vytvářejí prostředí.
Kladné ohlasy na akci Ukliďme
Beroun přicházely i od těch, kteří
se aktivně zapojili. Jako například
děti ze Střední školy a Základní školy Beroun. „Děkujeme za zařazení
žáků naší školy do soutěže spojené
s exkurzí ke Dni Země, kterou město

Kam se starými pneumatikami?

S

taré nebo použité pneumatiky by v žádném případě neměly skončil v popelnicích, kontejnerech na tříděný odpad
nebo dokonce pohozené na veřejném prostranství. Na pneumatiky se vztahuje zákonná povinnost zpětného odběru.
Ta se týká výrobců, dovozců i prodejců. Pneuservis, který prodává nové pneumatiky, vždy musí na vyžádání poskytnout
občanovi nebo zákazníkovi informaci, na jakém sběrném místě ve městě lze staré pneumatiky bezplatně odevzdat. Tato
místa nezřizuje město, ale přímo na své náklady výrobci či prodejci pneumatik.
Seznam veřejných míst zpětného odběru je dostupný na www.eltma.cz nebo na stránkách Ministerstva životního
prostředí ČR www.mpz.cz v záložce pneumatiky, oleje. Věděli jste například, že pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat nebo
recyklovat pro další využití? Lze z nich vyrobit například dětská hřiště nebo sportoviště. n

Beroun organizuje pro žáky berounských základních škol. Rádi jsme
se zapojili do dobrovolnické akce
Ukliďme Beroun. Na městě, ve kterém žijeme a chodíme do školy, nám
záleží,“ uvedla za uvedenou školu
Irena Nová.
V dubnu se uskutečnily další
akce v rámci Dne Země. Ve čtvrtek
19. dubna zástupci odboru životního prostředí ve spolupráci s Emilem
Šnajdaufem připravili pro školáky
soutěž pod názvem Krajinou Českého krasu. Na Husově náměstí pak
následující pondělí  jednotlivé organizace představily v rámci Dne Země
své aktivity. n

Za odhození nedopalků
hrozí vysoké pokuty

V

eřejná prostranství jsou v poslední době plná špačků,
bohužel nikoli okřídlených, ale
cigaretových. Nejvíce znečištěná
bývají místa v blízkosti
restaurací
a bytových domů.
Přitom kuřák, který
si po sobě cigaretu
neuklidí, se vystavuje vysoké pokutě.
Za porušení vyhlášky o veřejném pořádku mu na místě hrozí pokuta
do výše 10 tisíc korun, ve správním
řízení pak dvakrát tolik. Recidivistovi pak může být udělena pokuta
až do 30 tisíc korun, což už za odhozeného špačka zasáhne rodinný
rozpočet opravdu citelně. n

Karel Souček dostal k životnímu jubileu výstavu
Z

námý berounský malíř, fotograf, držitel Ceny města
Beroun Karel Souček oslavil
v dubnu krásné 80. narozeniny.
Jedním z dárků k jeho významnému životnímu jubileu byla výstava jeho obrazů v Městské galerii
Beroun, kterou měli lidé možnost
zhlédnout do 26. dubna.
Od 11. dubna 1938, kdy se
Karel Souček v Berouně narodil, zůstal tomuto městu věrný.
Od mládí věděl, že je mu souzeno výtvarné umění a především
malířství. Akademický malíř Alois
Novák byl jeho prvním učitelem.
Naučil ho základní malířské
a kreslířské techniky, brával své-
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ho žáka do plenéru. V šedesátých
letech vystudoval Karel Souček
„Hollarku“, na níž se věnoval
malbě a grafice. V době studia
působil již několik let jako výtvarník. V roce 1955 nastoupil
do propagačního oddělení Králodvorských železáren a zůstal
jim věrný plných 45 let. Po odchodu ze železáren se věnoval naplno
volné tvorbě. Ale i v dřívějších
letech měl mnoho dalších aktivit.
Spolupracoval s novinami, pro
něž připravoval ilustrace a dodával jim fotografie. Pracoval i pro
město Beroun, navrhoval loga,
diplomy, pamětní listy, ilustroval
knihy... n

n Karlovi Součkovi k jeho životnímu jubileu popřál také berounský starosta Ivan Kůs.
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Pracovníci školství převzali na radnici ocenění

V

obřadní síni berounské radnice
byli 27. března oceněni pracovníci školství z Berounska a Hořovicka. Tato akce, která se koná v rámci
Dne učitelů, se uskutečnila po čtyřiadvacáté. A takový byl symbolicky
i počet oceněných. Mezi nimi nejsou
tradičně jen učitelé mateřských, zá-

kladních a středních škol, ale také
ostatní pracovníci školství, jako
například kuchařky, školníci či uklízečky.
V letošním roce ocenění převzali: Iva Bartáková,   Marcela Božovská, Daniela Fatková, Marie
Fišerová, Zbyněk Hamerník, Lenka

Českou ulicí létaly tisíce korun
n V dubnu městská policie pokračovala s měřením
rychlosti. Kromě
okolí mateřských
a základních škol
se strážníci zaměřují na lokality
s velkým pohybem lidí, svá stanoviště ale každý měsíc mění. V dubnu se strážníkům podařilo zjistit 13
řidičů, kteří nedodrželi stanovenou
rychlost. Ve dvanácti případech
situaci vyřešili na místě poučením
a blokovou pokutou. V jednom
případě museli ale celou záležitost
předat ke správnímu řízení. Zjistilo
se totiž, že kontrolovaný řidič, který překročil rychlost o více než 20
km/h, se už jednou stejného deliktu v uplynulých 12 měsících dopustil. V takovém případě může přijít
o řidičský průkaz. Na nedodržování
rychlosti ve městě a na bezpečnost
dětí poukazují především ženy. Přesto povolenou rychlost překročily
při kontrole i ony, a to konkrétně
v pěti případech.
n Přispívat na dobročinné účely je
rozhodně správné, ale musíte být
ostražití, abyste nenarazili na podvodníky. Dobrovolníci, kteří vybírají
na dobročinnou sbírku, musí mít
u sebe potvrzení o povolení sbírky,
případně další dokumenty. Pokud
si nejste jistí, obraťte se na městskou policii. Stejně tak postupoval občan, kterého u obchodního
domu Lidl oslovila skupina cizinců
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s tím, že vybírají na hluchoněmé.
Městská policie získala i SPZ vozidla, takže se strážníkům podařilo
podezřelou skupinu zastavit v ulici
Plzeňská. Zjistilo se, že řidič je pod
vlivem drog a další osoba ve vozidle
je bez dokladů. Skupina falešných
dobrovolníků nakonec skončila
v rukou cizinecké policie.
n Strážníci se mohli opět přesvědčit o poctivosti lidí. Na služebnu totiž paní přinesla hotovost ve výši 20
tisíc korun s tím, že peníze doslova
poletovaly v České ulici. Hotovost
asi nepozorný řidič nechal odloženou na střeše auta a odjel. Na služebnu městské policie se skutečně
po nějaké době ohlásil muž, který
hotovost postrádal.  n

Hlavačková, Lenka Hošková, Martina Kuníková, Milan Landa, Ladislava Malířová, Josef Matějka, Eva
Matulíková, Gabriela Miláčková,
Jitka Palková, Alexandra Pavlišová,

Alena Risselová, Lenka Rousová,
Irena Séglová, Petra Skálová, Josef
Smolka, Eva Stodůlková, Michaela
Šejvlová, Helena Ševčíková a Soňa
Vimrová. n

Okénko partnerských měst
n Mládežnické setkání - Cyklotour 2018
Město Beroun spolu s partnerskými městy Brzeg a Goslar s finanční
podporou Česko-německého fondu budoucnosti připravuje další ročník akce
Mládežnické setkání - Cyklotour 2018. Naváže tak na úspěšné absolvování
loňského ročníku, kdy mladí cyklisté absolvovali na kolech cestu z Goslaru do Berouna. Tentokrát budou mít účastníci přes sebou trasu z Berouna
do polského Brzegu.
Jedná se o akci, které je určena
pro mládež ve věku od 14 let. Skupina bude složena z 6 mladých a 2
členů dospělého doprovodu z každého partnerského města. Trasa měří
asi 400 km. Cílem akce je především
setkání mladých lidí, navázání kontaktů, vybudování dlouhodobého
přátelství, porozumění mezi národy, poznání historie, pamětihodností, přírody, průmyslu, zdokonalování jazykových schopností, zlepšení fyzické kondice a samostatnosti. Podmínkou je odpovídající fyzická zdatnost a jazykové
schopnosti NJ nebo AJ na základní konverzační úrovni. Jízdní kolo v dobrém
technickém stavu s povinnou výbavou, cyklistická helma, spací pytel, stan.
V případě zájmu kontaktujte prosím Městský úřad Beroun, paní Hanu
Tučkovou na telefonu 311 654 360, nebo e-mailu sekr1@muberoun.cz.  n

Vandal zničil sochu v Pakostově parku

N

eznámý vandal poničil sochu nazvanou
Dialog v Pakostově parku u Duslovy vily. Autor, výtvarník Jan Rynda byl o tomto výtržnictví
seznámen a nyní se řeší, jak sochu opravit.
Vandalismus v ulicích města bohužel není
ojedinělý jev. Městská policie se s ním ve větší
či menší míře potýká velmi často. Ať se již jedná
o povalené a rozsypané odpadkové koše, rozbité pouliční lampy nebo například ničení stromů. Přitom se pachatel vystavuje velkým problémům a peněžním pokutám. Protože v případě
poničené sochy výtržník poničil umělecké dílo,
zabývá se tímto trestným činem Policie ČR, která
si případ od městské policie převzala. n
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Fotoklub Beroun vystavuje v Žebráku

V

květnu vystavuje Fotoklub Beroun v Kulturním klubu Žebrák.
Vernisáž výstavy je naplánována na 2. května od 16:30. Členská
výstava Fotoklubu Beroun je pokračováním úspěšné výstavy z Galerie Holandský dům MKC v Berouně. Tato výstava, která potrvá do 30.
května, bude navíc ještě doplněna o dalších 14 fotografií. (jp) n

Vzpomínka na legionáře Josefa Jonáše

D

ne 20. dubna se v atriu
berounské
radnice
uskutečnil pietní akt k uctění
památky Josefa Jonáše, legionáře, který položil svůj život
v I. světové válce. Pietní akt
zorganizoval Český svaz bojovníků za svobodu ve spolupráci
s městem Beroun a místními
školami, přítomna byla i Čestná stráž. n

Nominace na Cenu města Beroun
zasílejte do června

V

íte o někom, kdo se dlouhodobě zasluhuje o propagaci
Berouna? Kdo je velmi úspěšný
ve svém oboru? Nebo znáte někoho,

Pozvánky
n Zveme vás na pietní akt
V sobotu 5. května proběhne
od 10:00 v rámci oslav 73 let
od ukončení II. světové války pietní akt u pomníku padlým (naproti
poště). Akci pořádá město Beroun
ve spolupráci s Českým svazem
bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou, TJ Sokol a skautem.
n Vydejte se se Svazem bojovníků
za svobodu na Terezínskou tryznu
Oblastní 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
v neděli 20. května od 10:00 na Národním hřbitově v Terezíně. Po jejím
skončení proběhne prohlídka Malé
pevnosti i města. Po celý den se
nevybírá vstupné v žádném objektu
Památníku Terezín. Při zpáteční cestě
se uskuteční také krátká zastávka
v Lánech u hrobu T. G. M.
Zájemci si mohou rezervovat
místa na těchto kontaktech tel.:
606 832 653, 724 027 517 nebo
e-mail: ov.csbs-beroun@seznam.cz
Odjezd bude v 7:30 z Wagnerova náměstí. Další nástupní místa
a odjezdy autobusů: 7:10 Hostím,
7:15 Králův Dvůr, U Tří zvonků, 7:15
Lištice, 7:17 Králův Dvůr, U Zámku,
7:20 Hostímská, 7:20 Třída Míru
MHD, 7:23 Školní náměstí, 7:22 Velké sídliště MHD, 7:25 U Slavaše, 7:24
U Zelených MHD. (am) n
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kdo vykonal skutek hodný uznání
a ocenění? Až do konce června můžete takové osobnosti navrhovat
na letošní Cenu města Beroun.
Podmínkou je, aby osoba nebo případně její skutky měly přímý vztah
k městu Beroun. Návrh musí obsahovat dostatečné a podrobné zdůvodnění zásluh navrhované osobnosti nebo kolektivu. Nominace je
možné adresovat na odbor školství
a volnočasových aktivit na e-mail
osva@muberoun.cz, nebo stačí
vyplnit formulář na webu města,
v záložce Kultura/Cena města Beroun. O udělení ceny pak rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním
na návrh rady. n

Den vzpomínání
na oběti holocaustu

D

en vzpomínání na oběti holocaustu, Jom ha-šo‘a, tentokrát
připadl na čtvrtek 12. dubna. Jedná
se o den připomínky šesti milionů
Židů, kteří byli zavražděni během
holokaustu. Na tento den nezapomněli ani představitelé města. Starosta Ivan Kůs uctil jejich památku
položením věnce pod pamětní desku berounských obětí holocaustu
umístěnou na budově radnice. n

n Součástí protipovodňového cvičení v dubnu byl především nácvik horních a dolních branek s pomocí hasičského jeřábu.

Cvičení protipovodňové ochrany
se koná ještě v květnu

V

e dvou termínech se letos
koná pravidelný nácvik protipovodňové ochrany, o kterém
rozhodl starosta města.
První den cvičení se uskutečnil
20. dubna, kdy se konal především
nácvik zahrazení horních a dolních branek s pomocí hasičského
jeřábu, údržba dosedacího prahu
branek a kontrola jejich těsnosti
potápěčem.
Středa 16. května bude zaměřena na cvičení krizového štábu v terénu a na stavbu protipovodňové
ochrany na levém břehu Berounky. Městská policie zajistí v ulicích

Na Hrázi a Pod Haldou kontrolu
zaparkovaných vozidel, které by
mohly bránit v nácviku. Pracovníci Vodovodů a kanalizací Beroun
budou simulovat čerpání vody
a prověří funkčnost hradidlového
uzávěru. Cvičně se přesune i lávka
na Vrážském potoce. Do plánu akce
je v úterý 15. května zahrnuto ještě
cvičné informování obyvatel a majitelů nemovitostí v záplavových
oblastech pomocí automatického
vyrozumívacího systému se zpětnou vazbou a městským rozhlasem,
ovládaným ze záložního pracoviště
v budově bývalých kasáren. n

Ve výzkumu Město pro byznys
se Beroun umístil na 4. příčce

B

eroun ve srovnávacím výzkumu Město pro byznys obsadil
v krajském kole 4. místo. Vítězem se
stal Benešov, druhý skončil Brandýs
nad Labem - Stará Boleslav, bronz
bere Příbram. Výzkum zpracovává
analytická agentura Datank a hodnotí v něm všech 205 obcí s rozšířenou působností v České republice
a městské části Hlavního města
Prahy.
Srovnávací výzkum Město pro
byznys hodnotí letos již podesáté podnikatelský potenciál měst
a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena
všechna města a obce s rozšířenou působností v České republice. Analytici agentury Datank,
která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení
do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje
za jednotlivé kraje a také za celou
republiku. Pro pracovníky městských úřadů, podnikatele ale

i veřejnost je sestavován unikátní
žebříček nejlepších měst s největším podnikatelským potenciálem
v ČR. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace
a statistická data, která dále rozvíjejí diskuzi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. n

Blokové čištění ulic

n 2. května: Bezručova, Nerudova,
Ve Vilách n 3. května: Družstevní,
Dukelská, V Hlinkách, V Zahradách
n 9. května: Na Tržišti, Štěpánkova, Zvonařova – sever n 10. května:
Ve Svahu, Košťálkova, Bratří Nejedlých n 16. května: K Dubu, Nad
Paloučkem, Vinařská n 17. května:
Palouček, U Židovského hřbitova,
Kollárova – sever n 23. května:
Slavašovská, K. Čapka n 24. května: U Archivu, Pod Homolkou n 30.
května: Branislavova + parkoviště
(křižovatka s ul. Bezručovou), Tyršova I (Nám. M. Poštové až stadion) n
31. května: Tyršova II (stadion až
U Archivu). n
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Do místního akčního plánu
vzdělávání se zapojilo 57 škol

O

d října 2016 do března letošního roku se uskutečnil projekt Místního akčního plánu (MAP)
vzdělávání, který byl z 95 % hrazen
z dotace. Jeho existence je podmínkou pro čerpání dotací v oblasti
školství.
V berounském správním obvodu  
je v současné době 57 mateřských

a základních škol. Do projektu MAP
se zapojilo 55 z nich a 2 základní
umělecké školy. Dále bylo zapojeno
9 subjektů neformálního mimoškolního a zájmového vzdělávání, 9 subjektů působících v oblasti sociální
a vykonávajících i činnost vzdělávací
a 5 subjektů působících v oblasti
poradenství a v oblasti vzdělávání

S

vatojanská pouť na Tetíně spojená s koncertem a přednáškou se
uskuteční v sobotu 12. května.  V kostele sv. Jana Nepomuckého bude
v 11:00 zahájena Poutní mše svatá, ve 14:30 bude na programu varhanní
koncert chrámové hudby v kostele sv. Ludmily. V 16:30 bude Jakub Izdný
z Univerzity Karlovy v kostele sv. Ludmily přednášet o sv. Ludmile.

Výstava Václav Hájek z Libočan na Tetíně

A

ž do konce května můžete v kostele sv. Jana Nepomuckého na Tetíně zhlédnout výstavu věnovanou Václavu Hájkovi z Libočan. n

P

Pracovní skupiny se zaměřením
na rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením se sejdou
od 16:00.
Pokud vám v účasti brání nebo
ji ztěžují jakékoliv překážky, dejte
nám prosím vědět do 4. května
na e-mail osvz15@muberoun.cz.
Pokusíme se zajistit např. tlumočení/přepis do českého znakového jazyka, hlídání dětí, dopravu
na setkání apod.  Pro další informace kontaktujte koordinátorku
KPSS Ivu Ludvíkovou na telefonu:
311 654 363, 722 713 622 nebo
e-mailem: osvz15@muberoun.cz.
Cílem komunitního plánování
služeb je aktualizovat síť stávající
sociálních služeb tak, aby efektivně a účinně poskytovala pomoc
a podporu nejen občanům v Berouně, ale také lidem z okolních
obcí. (il) n

Setkání pracovních skupin
v rámci komunitního plánování
sociálních služeb

Zubní pohotovost
n 30. 4. a 1. 5. MUDr. Blanka Burková, Beroun, Pod Kaplankou 508, tel.
311 610 225
n 5. a 6. 5. MUDr. Jiří Cajthaml,
Drozdov 29, tel. 605 420 898
n 7. a 8. 5. MUDr. Jarmila Holmanová, Hořovice, Komenského 49, tel.
311 516 660
n 12. a 13. 5. MUDr. Petra Davidová, Beroun, Medicentrum, tel.
775 595 704
n 19. a 20. 5. MUDr. Martin Fiala, Beroun, Holandská 123, tel.
728 961 496
n 26. a 27. 5. MUDr. Jan Joukl
(MUDr. Hanzlíková), Králův Dvůr,
Průmyslová 614, tel. 724 275 395
Pohotovostní služba je v době
od 8:00 - 11:00 hodin

www.mesto-beroun.cz

n Své 80. narozeniny bude 11. května slavit paní Jasna Fetterová. Stejné
kulatiny čekají v květnu také Květu
Kaslovou. Ta si narozeninový den užije 22. května. Hodně zdraví a štěstí
přeje Klub důchodců Beroun.
n Paní Květoslava Smíšková oslaví
11. května své 90.narozeniny. Dne 6.
května se paní Božena Gottwaldová
dožívá 85 let. Dalším květnovým jubilantem je paní Markéta Plocková,
která 31. května oslaví své 88. narozeniny. Všem oslavenkyním srdečně
blahopřeje kolektiv Centra na Verandě.
n Ke všem přáním se připojuje i vedení města a redakce Radničního
listu. n

Květen v Městské knihovně

Svatojánská pouť na Tetíně

řijďte na setkání v rámci komunitního plánování sociálních
služeb v úterý 15. května do Klubu
důchodců Beroun, U Kasáren 813
(1. patro nad knihovnou). Pracovní
skupiny se zaměřením na tématiku seniorů a osob se zdravotním
postižením se sejdou od 14:00.

pro pedagogické a další pracovníky
ve školství.
V průběhu projektu se uskutečnila řada odborných seminářů,
ukázkových hodin, setkání zřizovatelů kol, ředitelů škol, manažerské
vzdělávání, setkání pracovních skupin a další.
Město Beroun má zájem pokračovat v projektu MAP 2, stejně jako
všichni aktéři zapojení do MAP 1. Žádost o dotaci se připravuje k podání
v průběhu května 2018. n

Jubilea v květnu

Přihlášky na akce telefonicky: 311 621 947,
e-mail: studovna@knihovnaberoun.cz, web: www.knihovnaberoun.cz
Čechy - nejateističtější země Evropy?  Historické podmínky a souvislosti
sekularizace
Historik Tomáš W. Pavlíček se bude v přednášce věnovat otázce, do jaké
míry a jak spolu souvisejí náboženské a sociální změny, a to v různých
prostorech, konkrétně na příkladech z Berounska, Rakovnicka a „velkoměstské“ Prahy. V rámci večera představí také svou novou knihu „Výchova
kněží v Čechách“. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 10. května od 17:30
ve spolupráci s Církví bratrskou Beroun.
Štrúdlování a jarní pohoda v knihovně
Zveme vás na první ročník soutěže o nejlepší štrúdl spojené s následnou ochutnávkou všech soutěžních produktů. Soutěže se může zúčastnit každý, kdo
v dopoledních hodinách donese do knihovny domácí štrúdl. Po celé odpoledne budete moci nejen ochutnávat štrúdly, ale také si prohlédnout a zakoupit
knihy z dobročinného antikvariátu Farní charity Beroun. Děti se mohou těšit
na výtvarné dílničky. Soutěž se uskuteční ve středu 16. května. Vyhlášení vítězů
a zahájení odpoledního programu uskuteční ve 13:00 hodin.
Trénování paměti pro každého – cestování
Poslední předprázdninová lekce trénování paměti se uskuteční ve čtvrtek 17. května od 17:30 pod vedením Ivy Stlukové. Vstupné 50 Kč. Nutná rezervace na e-mailu
studovna@knihovnaberoun.cz, tel.: 311 621 947 nebo přímo ve studovně.
Česká nej
Dana Šimková je spisovatelka a lektorka. Vydala 2 romány (Uvězněni, 2014;
Útěk do Mombasy, 2016). Během půl roku procestovala všechny kraje ČR
a navštívila celou řadu českých nej – nejvyšší hory našich pohoří, nejvzdálenější místa na našich hranicích a řadu dalších známých i méně populárních
cílů. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 24. května od 17:30, vstupné 30 Kč.
Z historie trasování a výstavby železnic v českých zemích
Jiří Zahradník je odborníkem na železnici na slovo vzatým. Po několika
přednáškách zaměřených na historii tratí v regionu nás tentokrát seznámí
s trasováním a výstavbou železnic v českých zemích. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 31. května od 17:30, vstupné 30 Kč.
Světlo v krajině
Jiří Pavlis (člen Fotoklubu Beroun od roku 2006, nyní předseda) fotografuje
nejraději krajinu. V poslední době jsou to západy slunce a všechno co se týká
světla v krajině. „Západovky“ - je to kýč nebo jen názor lidí líbí - nelíbí, pro autora to však byla trocha večerního mrznutí v přírodě. Výstava se uskuteční v prostorách oddělení pro dospělé a studovny a bude k vidění po celý měsíc květen.
Dalajlama v Buddhových stopách
Hlavní postavou dokumentárního filmu je 14. tibetský dalajlama Tändzin Gjamccho, který nás ve filmu provádí po nejposvátnějších místech buddhismu, která
jsou spjata s životními předěly velkého učitele. Promítání filmu a beseda s režisérem Viliamem Poltikovičem se uskuteční v pátek 1. června od 18:00, vstupné 50 Kč.
Soboty na dětském
26. května, 8:30 – 11:00.
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sobota 5. května 2018
Náměstí Joachima Barranda
V rámci XIX. POBEROUNSKÉHO FOLKLORNÍHO FESTIVALU STAROČESKÉ MÁJE
10.00
11.05
11.35
12.15

TŘEHUSK, staropražská kapela
MŠ VRCHLICKÉHO, Beroun
BONBON, Beroun
ROKYTKA, dudácká muzika
(do příchodu průvodu)

12.30 ŘAZENÍ PRŮVODU
u kruhového objezdu
12.40 Průvod vychází od
kruhového objezdu směr
Náměstí Joachima Barranda

13.00 PŘEDÁNÍ PRÁVA
K POŘÁDÁNÍ MÁJŮ,
ZAHÁJENÍ FESTIVALU
13.10 MŠ POD HOMOLKOU, Beroun
13.25 DUHOVÁ ŠKOLKA, Beroun
13.35 ZŠ ZÁVODÍ, Beroun

Soutěž o nejlepší koláč!
Registrace soutěžních produktů
v sobotu 5. 5. od 10.00 do 13.00 hod.
Náměstí Joachima Barranda Beroun
Hlavní cena - ŠUNKOVÁ KÝTA
od mistra Alferyho!!!

13.50 ROKYTKA, folklorní soubor,
Rokycany
14.25 KOLÁČOVÝ VSTUP

(představení poroty, vyhodnocení donesených
koláčů, soutěž v pojídání koláčů)

15.00 LADŮV NÁRODOPISNÝ
SOUBOR, Hrusice

15.30 KRUŠNOHORSKÁ
DUDÁCKÁ MUZIKA, Most
16.20 SKALANKA, Švihov

17.25 OSMIKRÁSKA, Lidová muzika
z Prahy
17.55 KÁCENÍ MÁJKY,
hraje Osmikráska
18.00 KONEC

První květnový víkend patří v Berouně řemeslům

Letošní hrnčířské a řemeslné trhy se budou konat ve znamení kamenné, keramické a skleněné mozaiky

J

iž pošestnácté se na Husově náměstí a v blízkém okolí uskuteční Jarní hrnčířské a řemeslné trhy.
Zhruba 300 řemeslníků se do Berouna sjede 5. a 6. května. A protože
se stalo zvykem, že je v rámci trhů

Výrobky ze skla, kovářská dílna Jakuba Uhlíře ze Suché Lozi, cínové
nádobí, smalt, dráteníci, krásné
kovové šperky, unikátní otevírací
nože. Řezbáři a jejich loutky, plastiky, hračky, ruční výroba hudeb-

čeká inspirace, dobrý nákup
a skutečná kvalita. A nezapomeňme na keramiku, která je již tradičně a nejvíce zastoupena.
Trhy se konají v sobotu 5. května
od 8:00 do 18:00 a v neděli od 9:00
do 17:00. Chybět nebudou stánky
s občerstvením. Poprvé letos ochutnáte mexickou kuchyni - občerstvení
založené na avokádu a tradičním
guacamole. Také letos organizátoři
směřovali příspěvky od stánků s občerstvením ve prospěch dobročinné
sbírky berounské katolické farnosti. Z výtěžku této sbírky a z výtěžku

hrnčířské tomboly farnost podpoří
zčásti Stacionář sv. Anežky České
pro seniory v Berouně a část bude
použita na opravu krovu Zábranského kostela.
Parkování bude opět zajištěno
mimořádně na Závodí na louce u bývalého autobusového nádraží. Toto
parkoviště a parkoviště u vlakového
nádraží bude bez poplatků. Věříme,
že řidiči rádi místo poplatku přispějí
dobročinným organizacím. K dispozici budou i tradiční parkovací místa
včetně parkovacího domu U Černého koně. Jolana Izbická n

Doprovodný program trhů

představeno jedno z řemesel, nebude se tradice porušovat ani tentokrát. Těšit se můžete na mozaiky,
které patří k nejstarším uměleckým
technikám. Návštěvníci jarních trhů
se budou moci seznámit s mozaikami kamennými, keramickými a skleněnými.
Ostatní umělecká řemesla samozřejmě opět nebudou chybět,
a to jak původní, tak i současná.

ních nástrojů, zahradní masivní
nábytek soustružené nádobí, ručně dlabané mísy, lžíce, nádobky,
vařečky, prkýnka na krájení, formy
na perník, výrobky z textilu a kůže,
módní design, autorské oděvy,
tkaní, pletení, kolovrátek.  Kožená
galanterie, kabely, kabelky. Nemohou chybět tradiční košíkáři,
výrobky z papíru, knihaři a krásné
ruční balící papíry. Zkrátka na vás

n Sobota 5. května
Husovo náměstí
  9:00 - 11:00   BEROUŇAČKA  -  dechová hudba  
11:00 - 12:00   TŘEHUSK  -  staropražská kapela
13:00 - 16:00   ŠPALÍČEK  -  lidová muzika, MATENÍK  -  taneční soubor
16:00 - 17:00   ZLATKA BARTOŠOVÁ  - šanson
17:00  - 18:30  FRAJÉŘI Z GALÉRKY - staropražská kapela
Muzeum berounské keramiky 
18:00 – vernisáž Šárka Hejnová
n Neděle 6. května
Husovo náměstí
10:00 - 13:00   ŠPALÍČEK  - lidová muzika
14:00 - 15:00   JESSIKA MAY  šanson, francouzské lidovky
15:00 - 17:00   “The Dalton Rose” TONY ROSE & DALTON STANSBURY

Nenechte si ujít přehlídku pěveckých sborů

V

pořadí již 6. ročník Přehlídky pěveckých sborů, kterou pořádá
město Beroun a MKC společně se ZUŠ V. Talicha, se uskuteční
v pátek 11. května. V Kulturním domě Plzeňka se od 14:00 do 17:00
představí následující dětské sbory: Berušky – SZUŠ Scholla muzika
Králův Dvůr, Meluzíny – ZUŠ V. Talicha Beroun, Zvonek Žebrák – ZUŠ J.
Slavíka Hořovice, Jiráskáček – ZŠ Příbram, ZŠ Broumy, Krákorky – ZUŠ
V. Talicha Beroun, CrisPeace – SZUŠ Dr. Lidinské Beroun, Fasol – Misol
– studentský sbor Gym. J. Heyrovského Praha. Od 19:00 se můžete těšit na slavnostní koncert dospělých sborů z Berounska. Pořadem bude
provázet moderátor Petr Bohuslav. Přehlídka pěveckých sborů se koná
v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. n

www.mesto-beroun.cz
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Kulturní a společenský kalendář
Forbes
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Lucie Suchá - obrazy
2.

ST

Městská galerie

Martin Evžen Kyšperský
ST

20:00

3.

19:30

Městská knihovna

Fotografická výstava Jiřího Pavlise. Fotografie je možné zhlédnout
do 31. května.

KD Plzeňka

Divadelní komedie, hrají: L. Vaculík, M. Zounar, V. Limr, F. Tomsa, K. Kociánová, M. Bočanová a další.

Přednáška Jaroslava Krále
ČT

16:00

Čítárna MIC

Pietní akt
SO

10:00

U pomníku padlým (proti poště)

Točení na kruhu
SO

5.

11:00

Muzeum berounské keramiky

Výstava keramiky Šárky Hejnové
SO

18:00

Muzeum berounské keramiky

Koláčefest
SO

od 8:00
16:00

5.
6.

Muzeum berounské keramiky

Pivovarské trhy
od 10:00

parkoviště u Medicentra

Jarmark v geoparku Barrandien
SO + NE

Muzeum Českého krasu

Tomáš Kočko + Orchestr
11.

PÁ

20:00

Klub Labe Hořovice

Přehlídka pěveckých sborů
PÁ

KD Plzeňka

Beroun cup
SO

TJ Lokomotiva Beroun

Svatojanská pouť na Tetíně
12.

SO

od 11:00

Tetín

20:00

Pivovar berounský medvěd

Brutus
SO

45. ročník pochodu Jarním Českým krasem
SO

13.
14.

Tyršův stadion

Pohádková Městská hora
NE

14:00

Městská hora

Kruh přátel hudby Beroun
PO

19:00

KD Plzeňka

Koncert smyčcových nástrojů
ÚT

15.

18:00

ZUŠ Beroun

Syndrom vyhoření
ÚT

18:00

Čítárna MIC

Že by se mi to zdálo?
ÚT

18:00

www.mesto-beroun.cz

Výstavu je možné zhlédnout do 24. června.

Kostel sv. Jakuba

Otevřené tvůrčí dílny

SO + NE

Otevřená dílna pro zájemce o hrnčířské řemeslo.

Jarní koncert, na kterém vystoupí Markéta Simůnková a Lukáš Petřvalský.
Pořádá Společnost Josega Antonína Seydla.

Centrum Berouna

SO + NE

Pietní akt v rámci 73 let ukončení II. světové války.

Nám. J. Barranda

Jarní hrnčířské a řemeslné trhy
SO + NE

Přednáška Jaroslava Krále, kerý v rozhlase vyprávěl o své obci Kublov a rodákovi této obce Leopoldu Zvonařovi.

Obdoba tradičních staročeských májů se zaměřením na krajové speciality
z různých koutů ČR. Více na str. 10.

Rozezpívaná flétna
SO

Výstava berounské malířky a fotografky potrvá do 8. června.
Koncert držitele hudební ceny českého Anděla, producenta, básníka a občasného herce, frontmana kapely Květy.

Zamilovaný sukničkář
ČT

40. klubový večer Modrýho Berouna.

Kavárna Jiná káva

Světlo v krajině
ST

5/2018

Kavárna Jiná káva

Tradiční přehlídka řemeslných a hrnčířských výrobků na Husově náměstí
a přilehlém okolí.
Přijďte si vyzkoušet práci s keramickou hlínou.
Návštěvníci budou mít možnost ochutnat výrobky 12 minipivovarů z blízkého okolí.
Jarmark v geoparku nabídne ruční výrobky.
Písničkář Tomáš Kočko vstoupil do povědomí širší veřejnosti s recitálem,
ve kterém uvedl zhudebněnou poesii básníka Ladislava Nezdařila.
Přehlídka dětských a dospělých pěveckých sborů ve 14:00, slavnostní koncert dospělých sborů z Berounska v 19:00. Více na str. 11.
Taneční pohárová soutěž TC R.A.K: Disco dance, Show dance, Street dance.
Nenechte si ujít Svatojanskou pouť na Tetíně, která bude spojená s mší,
koncertem a přednáškou.
Koncert legendární bigbítové kapely.
Start od 6:30 u Tyršova stadionu - trasy o délce 15, 20, 25, 35, 50 km
vedou přes CHKO Český kras. Více na str. 16.
Zábavné odpoledne pro celou rodinu.
Tentokrát se představí klavírní trio Kalliope Trio Caliope Prague a Gabriela
Pechmannová – soprán.
Koncert žáků Základní umělecké školy V. Talicha.
Přednáška na téma práce s nervovým systémem, stresem, traumaty. Více
na str. 16.
Vernisáž výstavy obrazů Kateřiny Sidonové. Výstava potrvá do 3. června.
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Koncert pěveckého oddělení
ST

16.

18:00

Žáci pěveckého oddělení představí, co se naučili.

ZUŠ Beroun

Český swing a jazz 40. - 60. let
ST

20:00

Koncert pro milovníky swingu a jazzu. Více na str. 23.

Kavárna Jiná káva

14. cestovatelský večer Modrýho Berouna
ST

19:00

Pivovar Berounský medvěd

Přednáška Antonína Jandy
17.

ČT

Těšit se můžete na představení jednoho z nejpamátnějších míst Francie,
Mont - Saint - Michel.

Čítárna MIC

Každý den radost s Josefem Bekem
ČT

18.

16:00
14:00

Komponovaný pořad věnovaný vzpomínce na herce a zpěváka Josefa
Beka, od jehož narození letos uplyne 100 let.

Domov pro seniory

Mezinárodní den muzeí a galerií
PÁ

Muzeum Českého krasu

Vodácký maraton na Berounce
19.

SO

11:00-24:00

Nižbor, u řeky Berounky

Pozor padá šiška
20.

NE

od 13:00

Muzeum berounské keramiky

Lena Yellow & Tomáš Sýkora
ÚT

20:00

24.

od 11:00

Celostátní happening základních uměleckých škol, akce se koná na Husově náměstí, KD Plzeňka a v ZUŠ V. Talicha.

Beroun

Krajina dětství
ČT

16:00

Promítání autorského filmu Jana Zímy.

Čítárna MIC

Flerjarmark
26.

SO

Muzeum Českého krasu

III. Šermířské setkání
SO

14:00

Štulec
27.

15:00

Kostel sv. Jakuba

Dětský den na Knihově
NE

od 13:00

Lesopark Zdice

Hudebně literární večer Stranou
ÚT

29.

Dětský den. Více na str. 21.

Štulovna u Berounky

Musica alternativa a Stanislava Strnadová
NE

17:30

Čítárna MIC

Hledá se slavíček
ÚT

16:00

KD Plzeňka

Pocta Václavu Talichovi
ÚT

18:00

ZUŠ Beroun

Restaurace U Štiky
Kvě- PÁ - SO od 20:00
ten Retro bar U Madly
PÁ - SO

od 20:00

n Výstavy

n Hudba

Přehlídka rukodělných výrobků.
Umění šermířské, tance dobové, hudba uchu lahodící... Pořádá skupina
historického šermu Alotrium.

Zámek Nižbor

NE

Den otevřených dveří spojený s workshopem zaměřeným na výrobu keramické mozaiky.
Koncert soulové zpěvačky Leny Yellow a pianisty Tomáše Sýkory.

Kavárna Jiná káva

ZUŠ OPEN
ČT

Desítky druhů piv mnoha minipivovarů z celé ČR. Během dne budou živě
vystupovat kapely: Tři v trávě, Waldovy Matušky, No Piccolo BAND, Volant,
Znouzectnost, Bugr a další.
Zpříjemněte dětem neděli muzikálem.

KD Plzeňka

Dobrý den, keramiko!
NE

22.

14:00

Program v rámci Mezinárodního dne muzeí.
Trasa z Dolan u Chrástu do Branova, 58,3 říčních kilometrů, více na www.
vodmar-beroun.cz.

řeka Berounka

Slavnosti piva a staročeský jarmark
SO

Martin Žák vás provede cestou ke zpívajícím Apalačským horám.

Koncert, na kterém zazní skladby Händla, Vivaldiho, Warlocka a dalších.
Vstupné dobrovolné.
Zábavné odpoledne pro děti.
S novinářem a válečným zpravodajem Janem Urbanem o jugoslávské válce. Více na str. 22.
Pěvecká přehlídka žáků Jungmannovy ZŠ.
Koncert k výročí narození tohoto významného dirigenta.
4. a 5. 5. DJ Jarda Petarda, 11. 5. Sortiment – živá hudba, 12. 5. DJ Pupík,
18. 5. PHZS – živá hudba, 19. 5. DJ Jarda Petarda, 25. 5. Sortiment – živá
hudba, 26. 5. DJ Pupík
4. 5. DJ Tomáš Mašek, 5. 5. DJ Harwey, 11. 5. DJ Martin Šmíd,12. 5.DJ
Michal Vinický, 18. 5.DJ Tomáš Mašek, 19. 5. DJ Zdeněk Vranovský, 25. 5.
DJ Martin Šmíd , 26. 5. DJ Martin Hájek

n Přednášky

n Muzea

n Ostatní akce

Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelně otevřené tvůrčí dílny. Dílnu můžete navštívit kdykoli v otevírací době muzea kromě úterý. Volné
místo v dílně doporučujeme předem telefonicky ověřit. Více informací na www.muzeumberounskekeramiky.cz.
Pokračující výstavy: Fotorici 2018 – Hudba a ZVÍŘE - sochy Barbory Fausové, obrazy Miloslava Muškáta (Muzeum Českého krasu v Berouně,
výstava potrvá do 10. 6.), Lucie Suchá – Rajské Lázně, výstava obrazů známé berounské malířky (Městská galerie Beroun, výstava trvá do 8. 6.),
Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima (Galerie V Podloubí, výstava prací dětí z MŠ Vrchlického potrvá do 1. 6.), Neviditelný lidský
svět – Viktor Sýkora a Příběhy lesa – Fotoklub (Domov seniorů TGM Beroun, výstavy potrvají do 10. 6.)

www.mesto-beroun.cz
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Městské kino Beroun

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

1.

začátek

název

17:30

Pepa

20:00

Foxtrot

ÚT

čas

popis

ČR

90

Zdá se, že Pepovi nic nechybí a vede obyčejný, ale šťastný život. Možná ale, že to
není život, o kterém snil.

IZ/NĚM/
FR

113

Jonathan Feldman hlídá spolu s dalšími mladíky opuštěný checkpoint v poušti na severu Izraele. Mladé vojáky vytrhne z nudy až nečekaná událost s fatálními následky.

USA

120

Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit se porazit
mocného Thanose.

2.

ST

18:30

Avengers: Infinity War

3.

ČT

18:30

Pomsta

FR

118

Bohatí a milující tatínkové od rodin se jako každý rok sejdou uprostřed pouště, aby
posílili své mužství a vybili stres pořádným lovem, dokud si jeden nepřiveze milenku…

17:30

Dvě nevěsty a jedna svatba

ČR

90

Marie je typická městská singl. Naopak její sestra Karolína už toho pravého našla
a plánuje svatbu.

20:00

Kazišuci

USA

102

Ve všech směrech odvážné komedii „kazišuci“ odhalí rodiče záměr svých dětí si prvně
„zasexovat“.

15:30

Králíček Petr

USA

89

Rebelský králíček Petr žije veselý a bezstarostný život spolu s ostatními zvířátky
na farmě.

17:30

Pepa

ČR

90

Viz 1. 5.

20:00

Avengers: Infinity War

USA

120

Viz 2. 5.

15:30

Planeta Česko

ČR

89

První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka.

18:30

Až na dno

USA/NĚM

111

Když se v Normandii během pobytu u moře, britský tajný agent James náhodně
na pláži setká s podmořskou bioložkou Danielle, jejich cesty se na chvíli spojí a vytvoří se mezi nimi silné pouto.

17:30

Avengers: Infinity War

USA

120

Viz 2. 5.

20:15

Tiché místo

USA

90

Lee a Evelyn Abbottovi jsou zatím naživu. Velmi rychle si totiž osvojili pravidla, která
začala platit po jejich příchodu na Zemi. Kdo jsou ti Oni?

17:30

Dvě nevěsty a jedna svatba

ČR

90

Viz 4. 5.

20:00

Neznámý voják

FIN

180

Válečné drama vypráví příběhy finské jednotky, která se postavila na obranu země
proti agresorovi.

17:30

Tátova volha

ČR

90

Kostýmní výtvarnice Eva nečekaně ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že
kromě jejich dcery Terezy má ještě stejně starého nemanželského syna.

20:00

Pomsta

FR

108

Viz 3. 5.

4.

5.

6.

PÁ

SO

NE

7.

PO

8.

ÚT

9.

ST

10.

11.

12.

13.

Ready Player One: Hra začíná

USA

140

18:30

Jak napálit banku

NĚM

96

Boxer Chris, herec Petr a marketingový specialista Max léta šetřili peníze na své životní sny!

17:30

Taxi 5

FR

103

Pařížský superpolda Sylvain Marot má dopadnout gang lupičů, kteří v nadupaných
Ferrari vykrádají jedno klenotnictví za druhým.

20:00

Pepa

ČR

90

Viz 1. 5.

15:30

Jo Nesbø: Doktor Proktor
a vana času

NOR/NĚM

95

Doktor Proktor se vydává do Paříže, aby znovu našel svou dávnou lásku, Julietu Margarínovou.

17:30

Kazišuci

USA

102

Viz 4. 5.

20:00

Dvě nevěsty a jedna svatba

ČR

90

Viz 4. 5.

15:30

V husí kůži

USA/Čína

88

Být v husí kůži je těžká pohoda, především pro housera v nejlepších letech. Tedy až
do chvíle, kdy mu osud přinese úkol.

ČT

PÁ

SO

NE

14.

PO

15.

ÚT

16.

ST

17.

ČT

18.

15:30

Děj filmu legendárního režiséra Stevena Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se
svět ocitá na pokraji chaosu a kolapsu.

PÁ

18:30

Avengers: Infinity War

USA

120

Viz 2. 5.

17:30

Planeta Česko

ČR

89

Viz 6. 5.

20:00

Tiché místo

USA

90

Viz 7. 5.

17:30

Taxi 5

FR

103

Viz 11. 5.

20:00

Psí ostrov

USA/NĚM

101

Japonské souostroví za dvacet let od dnešních dnů. Psí chřipka dosáhla epidemických rozměrů.

18:30

Neznámý voják

FIN

180

Viz 8. 5.

15:30

Hastrman

ČR

100

Romantický a zároveň ironický příběh hastrmana alias barona de Caus. Baron se
vrací aby obnovil rybníky na svém panství.

18:30

Deadpool 2

USA

120

Deadpool je chlapík mnoha tváří, byť ta jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná.

17:30

Tátova volha

ČR

90

Viz 9. 5.

20:00

Deadpool 2

USA

120

Viz 17. 5.

www.mesto-beroun.cz
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19.

SO

20.

NE

21.

PO

22.

23.

ÚT

ST

24.

ČT

25.

PÁ

26.

27.

SO

NE

28.

PO

29.

ÚT

30.
31.

ST
ČT

15:30

Hledá se princezna

UKR

89

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů.

17:30

Deadpool 2

USA

120

Viz 17. 5.

20:00

Neznámý voják

FIN

180

Viz 8. 5.

15:30

Králíček Petr

USA

89

Viz 5. 5.

18:30

Dvě nevěsty a jedna svatba

ČR

90

Viz 4. 5.

17:30

Fakjů pane učitelin 3

NĚM

120

Zeki Müller byl jako učitel-samouk vždy zastáncem drsných a nezvyklých metod. Přiměřené násilí na žácích mu nikdy nebylo cizí.

20:00

Deadpool 2

USA

120

Viz 17. 5.

15:30

Gauguin

FR

105

Rok 1891. Gauguin se usazuje na Tahiti. Chce malovat v divočině, zcela svobodně,
daleko od morálních, politických a estetických kódů civilizované Evropy.

17:30

Pepa

ČR

90

Viz 1. 5.

17:30

Jak napálit banku

20:00

Taxi 5

0:00
15:30
18:00

NĚM

86

Viz 10. 5.

FR

103

Viz 11. 5.

Solo: Star Wars Story

USA

135

Půlnoční premiéra! Naloďte se na Millennium Falcon a vydejte se do předaleké galaxie ve zbrusu novém dobrodružství nejoblíbenějšího syčáka v galaxii.

Tátova volha

ČR

90

Viz 9. 5.

120

Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí, kromě pevného přátelství, společná záliba
v knihách.

Dámský klub

USA

17:30

Solo: Star Wars Story

USA

135

Viz 23. 5.

20:00

Deadpool 2

USA

120

Viz 17. 5.

15:30

Pračlověk

VB

89

Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem poklidně probíhající době
kamenné.

17:30

Solo: Star Wars Story

USA

135

Viz 23. 5.

20:00

Tiché místo

USA

90

Viz 7. 5.

15:30

Hledá se princezna

UKR

85

Viz 19. 5.

18:30

Dámský klub

USA

120

Viz 24. 5.

17:30

Deadpool 2

USA

120

Viz 17. 5.

20:00

Bratři Lumiérové

FR

87

Filmoví historici Thierry Frémaux a Bertrand Tavernier vybrali a seřadili 108 krátkých
snímků, které vytvořili před více než sto dvaceti lety bratři Louis a Auguste Lumièrové.

17:30

Na krátko

ČR

104

Drama o chlapci Jakubovi, který zjistí, že celý jeho dosavadní život byla lež. A jemuž
nezbude, než okamžitě dospět a se ztrátou iluzí se vyrovnat.

20:00

Solo: Star Wars Story

USA

135

Viz 23. 5.

17:30

Půlnoční láska

USA

91

Sedmnáctiletá Katie (Bella Thorne) trpí přecitlivělostí na denní světlo, vzácnou
život ohrožující chorobou.

20:00

Deadpool 2

USA

120

Viz 17. 5.

18:30

Gansterdam

FR/NIZ

100

Bláznivá komedie Gangsterdam vypráví o partě mladých lidí, která se zaplete do pašování drog v Amsterdamu.

Volný čas
Aikido Ikeda Dojo Beroun
www.aikido-beroun.cz
E-mail: mirasan@centrum.cz
Oddíl Aikido zve všechny zájemce
na pravidelná cvičení v budově TJ
Sokol Beroun. Cvičíme bojové umění Aikido, které je vhodné pro děti,
muže i ženy. Na tréninku sebeobrany
se můžete naučit rychle a efektivně
ochránit sebe a své blízké. Vyzkoušíte si své reakce na nebezpečí, základní jednoduché obranné techniky
a fyzickou výdrž.
Angličtina Open English
www.open-english-beroun.cz
Tel: 603 118 870
Facebook – Open English Beroun
Online kurz pro děti – www.coolbeans.cz. Pro dospělé: angličtina po telefonu, online kurz, VIP individuální
couching.

www.mesto-beroun.cz

Angličtina pro děti - Helen Doron
English Beroun
www.helendoron.cz
Telefon: 608 980 668
E-mail: beroun@helendoron.cz
Angličtina pro děti již od 2 let. Velmi
efektivní a zábavná metoda Helen
Doron English, prověřená dlouholetou praxí po celém světě, založená
na principech učení mateřského jazyka. Celá lekce pouze v angličtině!
Více info na www.helendoron.cz, FB
@HelenDoronEnglishBeroun. Nové
kurzy pro děti od 2 do 12 let. Ukázková hodina zdarma, zápis po celý
rok.
Asociace tradičních cvičení
pro zdraví a sebeobranu
www.taijiquan-beroun.cz
Telefon: 607 919 927
E-mail: winglamberoun@gmail.com
Tai-či v Berouně. Cvičíme každé úterý
a středu v 17:00 a v 18:00 v Medicentru Beroun.

Ateliér Na Vyhlídce
Ateliernavyhlidce.webnode.cz
Telefon: 775 276 223
E-mail: janaskorepova@gmail.com
Pořádá kurzy keramiky pro rodiče
s dětmi, kurzy kreslení, malování,
grafiky a keramiky. Mimo kurzů i individuální výuka keramiky, kresby
a malby, narozeninové tvoření a individuální přípravu na talentové zkoušky na výtvarné školy. Zároveň pořádá
letní příměstský tábor v termínu 6. –
10. 8. na téma Výtvarné umění napříč
berounským časem. Cena: 1850 Kč.
Více informací na webu.
B FITNESS - studio zdravého pohybu
www.bfitnessberoun.cz
Telefon: 777 688 016
E-mail: info@bfitnessberoun.cz
Sídlo: Beroun, Plzeňská 174/55
Fitness studio je zaměřené na cvičení pro ženy a dívky formou nekonečného kruhového tréninku - bez nutnosti rezervace. Cvičení je vhodné

pro všechny bez rozdílu věku a kondice, vždy lze přizpůsobit. Začněte
hubnout do plavek. Více informací
na webu.
Centrum pro děti a jejich rodiče
– Myška Millie
www.myskamillie.com
Telefon: 603 118 870
Facebook – Myška Millie
Zábavné tvoření pro děti s myškou
Millie. Připravujeme pro Vás další tvoření v Berouně a ve Zdicích.
Sledujte FB myšky Millie a www
stránky.
Cvičení s kočárky
Telefon: 603 340 573
E-mail: lucie_klimova@centrum.cz
Chcete si zacvičit venku na čerstvém
vzduchu a zároveň mít u sebe své
dítě? Na lekcích cvičení s kočárky je
to možné. Cvičíme pravidelně středy
od 9:30 na cyklostezce u Litavky.
Více informací na telefonu nebo FB
Strollering Beroun.
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Dětská skupina Sokolík

Jazyková škola Hany Vavrečkové

RC Slunečnice

www.detskyklubsokolik.cz
Telefon: 606 917 991
E-mail: sokolikberoun@seznam.cz

www.jshv.cz
Telefon: 311 625 804
E-mail: skola@jshv.cz

www.rcslunecnice.cz
Telefon: 603 141 700
Email: info@rcslunecnice.cz

Zahajujeme zápis na školní rok
2018/2019 a zároveň na letní prázdniny! Přijímáme děti již od 1 roku
do naší velké rodiny, kde je max. 12
dětí. Moc rádi pomůžeme vašim nejmilejším v nové životní etapě.

Garantujeme max. 10 osob ve skupině. Je-li volné místo, můžete do kurzu kdykoli přistoupit (cena kurzu
bude snížena o již odučené hodiny).
Náhledy zdarma - přijďte si kurz nejprve vyzkoušet! Slevy 50 % v rámci
akce „Chodí celá rodina!“. Výuka též
v Hořovicích a v Litni. Pro firmy či jednotlivce kurzy dle požadavku (včetně
doučování žáků ZŠ a studentů SŠ) –
i dojíždíme.

Dne 2. 5. Jídlem ke zdraví snadno
a rychle od 10:00, 7. 5 šití sukně
od 18:30, 13. 5. Pohádková městská
hora - zábavné odpoledne pro celé
rodiny od 14:00, 17. 5. kurz první
pomoci od 16:00, 19. 5. animační
dílna pro děti 5 - 12 let, 24. 5. výchova bez poražených od 18.00.

Dětský koutek Krteček
www.koutek-krtecek.cz
Telefon: 605 386 101
E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Soukromé jesle a miniškolička s kapacitou maximálně do 12 dětí. Rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku. Děti si
odnášejí každý den svůj výtvor domů.
Pořádáme kroužky pro školkové děti.
Vždy nutná rezervace místa.
Dům dětí a mládeže Beroun
Telefon: 725 506 432
E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
DDM nabízí širokou škálu zájmových
kroužků pro děti, mládež i dospělé.
Jsou to keramické, chemické, výtvarné, hudební, sportovní kroužky, počítačový kroužek, modeláři aj. Každý
měsíc se v „domečku“ koná Sobotní
tvoření pro rodiče s dětmi. Tvoření
probíhá v Domě dětí a mládeže (Svatojánská 217, Beroun - Závodí).
Family Spinning Beroun
Lokomotiva Beroun, Tyršova 85
www.familyspin.cz
Telefon: 774 580 733
E-mail: e.chlumska@gmail.com
Autorizované spinningové centrum
FAMILY SPINNING BEROUN vás zve
do rodinného prostředí, kde na vás
čeká 70ti minutová lekce spinningu
(60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY (spinning + posilování nebo zdravotní
cvičení + závěrečné protažení). Více
informací nejdete na webu.
Flexy - bary + balanční čočky
+ míče + židle
Telefon: 608 885 182
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz
sídlo: Gymnázium, vchod ze dvora
Bolí tě hřbet? Přijď hned! Po 19:00
– 20:00 a Čt 18:00 – 19:00. Kondičně - rehabilitační cvičení, zaměřené
na hluboký stabilizační systém,
předcházení pádům a odblokování
negativních nálad. Používám FLEXY
- BARY, velké a malé míče, balanční
čočky, židle, popruhy.
Jazyková škola Baltimore
Plzeňská 27, Beroun 26601
www.jsbaltimore.cz
Telefon: 775 563 332
E-mail: aneta@jsbaltimore.cz
Jsme nová jazyková škola v Berouně,
která nabízí individuální, firemní výuku angličtiny nebo ve skupinových
kurzech vždy s osobním přístupem.
V případě zájmu o výuku nás neváhejte kontaktovat.
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Jazyková škola
PaedDr. Henrietty Mottlové
www.jazykovaskolaberoun.cz
Telefon: 724 358 518
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz
Zveme vás do jazykové školy, kde
najdete atmosféru plnou pohody
a individuální přístup ke všem studentům. Kromě kurzů v JŠ máme
kurzy a doučování ve všech místních ZŠ a SŠ. Výuka je přímo ve školách, po vyučování, s možností složit Cambridge zkoušky všech úrovní
přímo v Berouně. Novinky a hodnocení na našem Facebooku: Jazyková
škola PaedDr. Henrietty Mottlové,
anebo na www.jazykovaskolaberoun.cz.
Klub zdraví beroun
Telefon: 736 104 362
E-mail: pjkryn@mybox.cz
V úterý 15. května v 18:00 se v čítárně MIC koná přednáška na téma:
Syndrom vyhoření Jak hořet, ale
nevyhořet, aneb jak být zapálen, ale
dokázat stále dodávat palivo. Práce s nervovým systémem, stresem
a traumaty metodou Somatic experiencing od P. Levina.

Sport Eden Beroun
www.sporteden.cz
Telefon: 724 774 353
E-mail: info@sporteden.cz
Dětská golfová akademie: určena
dětem od 5 let. Účastníci mají volný
vstup na tréninkové plochy, putting
green a na driving range včetně míčků, jedenkrát nebo dvakrát týdně
trénink s profesionálním trenérem
a zapůjčení golfových holí zdarma.
Dětská tenisová akademie: zaměřena na děti a mládež od 5 do 16 let.
Florbalový oddíl Sport Eden Beroun:
florbalový oddíl má k dispozici multifunkční halu sportovního centra
a zaměřuje se především na práci
s dětmi ve věku od 6 do 16 let, ale
i na dospělé.
Sport. stadion 2. ZŠ a MŠ Beroun
Telefon: 311 622 572, 702 071 312
E-mail: hriste@2zsberoun.cz
Možnost pronájmu kurtů: tenis, softtenis, volejbal, nohejbal, basketbal,
malá kopaná, běžecká dráha, trampolína, boccia. Areál je v týdnu otevřen od 15:00 do 21:00. Na sobotu
či neděli je nutno si kurt objednat
dopředu. Objednávka dopředu je
možná i v týdnu. Kurt bude potom
určitě váš. Miniposilovna také k dispozici. Možnost sprch, šaten.

Půjčujeme rakety, míče apod. Objednávky telefonicky po 15:00 nebo
e-mailem.
Super Kruháč
www.superkruhac.cz
Telefon: 777 132 578
E-mail: michal@superkruhac.cz
Už jste vyzkoušeli čím dál oblíbenější Super Kruháč? Kruhový trénink
pro každého, kdo se chce cítit a vypadat super. Široká nabídka tréninků pro začátečníky i pokročilé. První
vstup zdarma!
Těhotenská jóga
Telefon: 777 216 096
E-mail: kjberoun@gmail.com
kundalinijogaberoun-cz.webnode/cz
Lekce jógy pro těhotné se soustřeďuje na podporu budoucí maminky
k prožití harmonického těhotenství
a kontaktu se svým děťátkem. Základy meditace, ztišení mysli, zvýšení
vitality a fyzické kondice, relaxace.
Každé úterý od 17:30 do 18:30. Rezervace a více informací telefonicky,
e-mailem nebo na webových stránkách.
TJ Lokomotiva Beroun z.s.
www.lokomotivaberoun.cz
Telefon: 311 626 950
E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
Pochod Jarním Českým krasem pořádáme 12. května. Start tras 20,
25, 35, 40, 50 je z Berouna a start
15 km trasy ze Srbska. Všechny trasy
vedou na Malou a Velkou Ameriku.
Cíl pochodu je v Karlštejně v restauraci Pod Dračí skálou. Info: pavla.
muchlova@seznam.cz. TJ Lokomotiva Beroun - otevřeno PO - PÁ 8:00 až
22:00, SO a NE 8:00 až 20:00. Trvale
snížené ceny na slender stoly a vacushape! Možnost platby kartou. Více
na webu.

Mateřská škola Minisvět U Krtečka
www.minisvetukrtecka.cz
Telefon: 736 769 720
E-mail: minisvetukrtecka@seznam.cz
Výuka dle ŠVP, individuální přístup,
ZOO koutek, zahradnický koutek,
pravidelné canisterapie a další. Máte
dítě s SPU, SPCH či zdravotním postižením? Nebojíme se integrace,
zkušenosti máme.

Duben v Domově seniorů TGM Beroun
Čtvrtek 3. 5. od 15:00 Člověče, slyšíš mně? Duchovní beseda s panem
Melwigem, pastorem Křesťanského sboru.
Sobota 5. 5. prodejní výstava výrobků na Hrnčířských trzích v Berouně
Čtvrtek 10. 5. od 14:30 Společenská hra BINGO
Pondělí 14. 5. od 9:30 Cvičení na židlích s M. Bergerovou

Městské školní hřiště Hlinky

Úterý 15. 5. od 10:00 Vzdělávání bez bariér se studenty Gymnázia Beroun, od 14:30 Hudební vystoupení harmonikáře Jana Kubíka

www.berounskasportovni.cz
Telefon: 311 740 153

Středa 16. 5. od 14:30 Ježíš – od narození do 12 let, beseda s Petrem
Krynským, kazatelem adventistů a s evangelickým farářem p. Vymětalem

Hřiště slouží berounským školákům
i široké veřejnosti. Hřiště prošlo
v roce 2013 rozsáhlou rekonstrukcí. Díky tomu je nyní určeno pro
lehkou atletiku, hokejbal, in-line
hokej, florbal, malou kopanou, házenou, tenis, stolní tenis, basketbal, volejbal, nohejbal i streetbal.
Zařízení půjčuje sportovní potřeby,
poskytuje sportovcům zázemí. Díky
osvětlení v areálu je po předchozím
objednání možné sportovat i ve večerních hodinách. V zimě je v nabídce mimo jiné stolní tenis. Rezervace
telefonicky.

Čtvrtek 17. 5. od 9:30 Beseda Móda I. Republiky s L. Švecovou a E. Rozkotovou z Městské knihovny Beroun
Středa 23. 5. od 9.30 Návštěva v MŠ – Drašarova, od 14:30 Topinkování
Čtvrtek 24. 5. od 10:00 Vzdělávání bez bariér se studenty SZŠ Beroun,
od 14:30 hudební vystoupení s p. Kubcem
Pondělí 28. 5. od 14:30 Společenská hra KUFR
Čtvrtek 31. 5. účast na Sportovních hrách ve Zdicích
Dále také zveme veřejnost z řad seniorů na pravidelné odpolední akce:
Pátek 14:30 – 15:30 Zpívání pro radost.
Denně nabízíme též možnost návštěvy Zoo koutku.

Úplný týdenní program naleznete na: www.seniori-beroun.cz
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Z usnesení Rady města Beroun ze dne 21. 3. 2018
RM doporučuje ZM rozhodnout podle § 84 odst. 2, písm. s) zákona 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o názvech dvou
mostů v Berouně podle předloženého návrhu a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje ve spolupráci s odborem hospodářské
správy zajistit výrobu cedulí s názvy mostů.
RM doporučuje ZM schválit Program rozvoje města Beroun na období 2018
– 2030 a ukládá vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
po schválení zastupitelstvem zveřejnit tento dokument na www mesto-beroun.
cz a www.obcepro.cz a v součinnosti s tajemníkem úřadu zajistit projednání
plnění programu a jeho vyhodnocení každoročně do 30. 4. a následně předložit
informaci zastupitelstvu města.
RM souhlasí s návrhem Komise pro sport a sportovní dotace s poskytnutím dotací z rozpočtu města Beroun na sportovní činnost pro rok 2018 v celkové výši
4 399 800 Kč, doporučuje ZM schválit poskytnutí těchto dotací včetně uzavření
veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými žadateli a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávních
smluv se subjekty, kterým byla přidělena dotace ZM a zajistit převedení dotace
na bankovní účet příjemců dotace.
RM bere na vědomí zprávu ředitele MKC Beroun o činnosti této příspěvkové
organizace v roce 2017.
RM souhlasí s posunutím plánovaného harmonogramu zpracování Koncepce
podpory kultury ve městě Beroun a jeho předložením do ZM v červnu 2018.
RM schvaluje účast navržených osob na slavnostním odhalení pamětní desky věnované Václavu Talichovi v Lublani dne 19. 4. 2018 v radou města upraveném složení.
RM souhlasí s rozdělením zlepšeného hospodářského výsledku právních subjektů - příspěvkových organizaci ZŠ a MŠ města Beroun za rok 2017 do fondů
dle návrhu v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, v platném znění a s převodem finančních prostředků z rezervního do investičního fondu uvedených příspěvkových organizaci dle předložených žádostí. RM zároveň ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat ředitele příspěvkových organizací o těchto krocích.

RM souhlasí s předloženým návrhem zápisu do kroniky města Beroun za rok
2017 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit po realizaci
zápisu do kroniky zajistit její‘ předloženi starostovi města k podpisu.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „Grand Prix Beroun
2018“ pořádanou Českou asociací skateboardingu, z. s., která se uskuteční
ve dnech 22. a 23. 6. 2018 v areálu skateparku u vlakového nádraží, souhlasí
s poskytnutím dotace České asociaci skateboardingu, z. s., ve výši 200 000 Kč
na akci Grand Prix Beroun 2018 včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy a doporučuje ZM souhlasit s poskytnutím dotace České asociaci skateboardingu,
z. s., ve výši 200 000 Kč na akci Grand Prix Beroun 2018. RM zároveň ukládá
vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit v případě schválení dotace
ZM zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Českou asociací skateboardingu
z.s. a poskytnutí dotace na bankovní účet příjemce, kterému byla schválena
dotace ZM.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „35. ročník - Běh
přes Městskou horu“ konanou dne 21. 4. 2018, kterou pořádá oddíl atletiky
TJ LOKOMOTIVA Beroun, z.s., a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit předání záštity nad akci „35. ročník - Běh přes Městskou
horu“ žádajícímu subjektu TJ LOKOMOTIVA Beroun, z.s.
RM a starosta města souhlasí s poskytnutím Záštity starosty města Berouna
nad akcí „HOKEJBAL PROTI DROGÁM 2018“ konanou ve dnech 16. - 27. 4.
2018, kterou pořádá SK Kelti 2008, z.s., a ukládá vedoucí odboru školství
a volnočasových aktivit zajistit předání záštity nad akcí „HOKEJBAL PROTI
DROGÁM 2018“ žádajícímu subjektu SK Kelti 2008 z.s.
RM souhlasí s poskytnutím Záštity města Beroun nad akcí „IV. ročník RETRO
CUP 2018 - hokejový turnaj legend“ konanou 14. 4. 2018 a ukládá vedoucí‘
odboru školství a volnočasových aktivit zajistit předání záštity nad akcí „IV.
ročník RETRO CUP 2018 - hokejový turnaj legend“ žádajícímu subjektu.
RM bere na vědomí Plán práce Komise pro sport a sportovní dotace pro rok
2018 v předloženém znění.

RM rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Elektromobily
pro zdravější Beroun“ podle ustanovení paragrafu 127 odst. 2 písm. d) zákona
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Celoroční aktivity ve spolupráci s městem Beroun“ s Domovem dětí
a mládeže, p. o. Beroun v celkové výši 15 000 Kč a ukládá vedoucí odboru
školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s příspěvkovou organizací Domov dětí a mládeže a poskytnutí dotace na tento
projekt.

RM schvaluje účetní závěrku Městské knihovny Beroun za účetní období roku
2017.

RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro kulturu a kulturní dotace ze
dne 19. 2. 2018.

RM schvaluje účetní závěrku Městského kulturního centra za účetní období roku
2017.

RM jmenuje v souvislosti s vyhlášením konkurzního řízení na vedoucí pracovní
místo ředitele/ředitelky Mateřské školy Sluníčko Beroun, Vladislava Vančury
1154, příspěvkové organizace konkurzní komisi.

RM schvaluje účetní závěrku Domova penzionu pro důchodce, Beroun za účetní
období roku 2017.
RM souhlasí s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření Městské knihovny
Beroun, Městského kulturního centra a Domova penzionu pro důchodce, Beroun za rok 2017 do fondů, dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů v předloženém znění.
RM zároveň ukládá vedoucí finančního odboru seznámit ředitele příspěvkových
organizací se schválením /neschválením účetní závěrky za rok 2017.
RM souhlasí s Návrhem Rozpočtového opatření města Beroun č. 2 na rok 2018
v radou města upraveném znění a doporučuje ZM tento návrh schválit.
RM souhlasí s realizací záměru Programu antigraffiti dle přeloženého návrhu
a doporučuje ke schválení ZM v předloženém znění. RM zároveň ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné předložení podkladů
k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města a dále zajistit (v rámci realizace zastupitelstvem schváleného programu) výběr zhotovitele, který bude
provádět odstraňování nelegální graffiti tvorby z objektů města i objektů třetích osob zařazených do programu, přípravu legálních ploch pro graffiti tvorbu,
včetně uzavření příslušných smluv s jejich vlastníky a administraci podaných
přihlášek do programu, smluv o účasti v programu s jednotlivými zájemci a realizaci odstraňování nelegální graffiti tvorby z vybraných objektů zařazených
do programu RM navíc ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajistit
v rámci realizace zastupitelstvem města schváleného programu údržbu legálních ploch pro graffiti tvorbu dle potřeby a vedoucí Kanceláře tajemníka zajistit
informováni veřejnosti o realizaci programu obvyklými způsoby (zejména Radniční list, webové stránky města, tiskové konference) a odeslání výzvy právnickým osobám - obchodním společnostem k odstraněni nelegální graffiti tvorby
na jejich majetku.
RM bere na vědomí rezignaci pana Petra Kudláčka na funkci člena Osadního
výboru Zavadilka a zánik jeho členství v tomto výboru ke dni 15. 2. 2018 a navrhuje ZM zvolit za člena Osadního výboru Zavadilka paní Petru Polákovou.
RM bere na vědomí Zápis z jednání pracovní skupiny - letopisecká komise konaného dne 5. 3. 2018.

www.mesto-beroun.cz

RM bere na vědomí zápis č. 1/2018 z jednání Komise pro výchovu a vzdělávání (školské Komise) Rady města Beroun konaného dne 29. 1. 2018.
RM schvaluje účetní závěrku za účetní období roku 2017 Jungmannovy základní školy Beroun, 2. základní školy a mateřské školy, Beroun, Preislerova
1335, Základní školy Beroun, Wagnerovo náměstí 458, Základní školy, Beroun - Závodí, Komenského 249, Mateřské školy Sluníčko Beroun, Vladislava
Vančury 1154, příspěvkové organizace, Mateřské školy Pod Homolkou 1601,
Beroun, Mateřské školy Beroun, Tovární 44, příspěvkové organizace, Mateřské školy Beroun, Drašarova 1447, příspěvkové organizace a Mateřské školy
Vrchlického 63, Beroun a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových
aktivit informovat ředitele a ředitelky uvedených příspěvkových organizacích
o schváleni účetní závěrky jejich organizaci za rok 2017.
RM bere na vědomí informaci o pořádaných akcích při příležitosti Dne Země
2018 ve městě Beroun.
RM bere na vědomí zápis č. 2 z jednání Komise pro prevenci kriminality Rady
města Beroun, konaného dne 1. 3. 2018.
RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem části pozemku p.č.
581/1 v k. ú. Beroun mezi městem Beroun jako pronajímatelem a soukromou
osobou jako nájemcem za cenu 20 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou, s šestiměsíční výpovědní dobou a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM vydává na základě žádosti společnosti BRAND - RHS s. r. o. souhlas s realizací a následným užíváním stavby - projekt „Řadové rodinné domy Máchovna“, stavební objekt komunikace na pozemcích ve vlastnictví města Beroun
p. č. 1261/332 a p. č. 1261/173, vše v k. ú. Beroun, dle koordinační situace
navrhované stavby v. č. C. 3 z 01/2015, která je součásti projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované generálním projektantem Pavel
Hnilička Architekti, s. r. o. a jejíž umístění bylo povoleno územním rozhodnutím vydaným Městským úřadem Králův Dvůr, Stavebním úřadem Králův
Dvůr, pod č. j. VYST-B/343/2014 ze dne 6. 2. 2014, které nabylo právní moci
od 11. 3. 2014.
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RM ruší bod 2) svého usneseni č. 280/2017 ze dne 7. 6. 2017 a souhlasí s uzavřením smlouvy o zajištění komplexního provozu, správy a údržby městského
hřiště na Zdejcině mezi městem Beroun a spolkem Naše Zdejcina, z.s. jako
správcem v předloženém znění, schvaluje provozní řád a provozní dobu městského hřiště na Zdejcině v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace těchto usnesení.

RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 2957017711 ze dne 22.9. 2011, ve znění dodatku č. l ze dne 13. 11.
2012 a dodatku č. 2 ze dne 9. 11. 2016 mezi městem Beroun, jako nájemcem
a ČR - Správou železniční dopravní cesty, státní organizace jako pronajímatelem,
v předloženém znění a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.

RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout pozemky p.č. 2312/47 v k. ú.
Beroun a p.č. 2255/4 v k. ú. Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu na pronájem pozemků p.č. 2312/47
a p.č. 2255/4, oba v k. ú. Beroun mezi městem Beroun jako pronajímatelem
a společností Silnice Topolany a. s. jako nájemcem, na dobu určitou od 10. 4.
2018 do 31. 5. 2019, s tříměsíční výpovědnou dobou, za cenu 20 Kč/m2 /rok,
za předpokladu, že nebudou v době zveřejnění záměru pronájmu podány žádné
připomínky či nabídky a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
realizace tohoto usnesení.

RM doporučuje ZM souhlasit s podáním písemné žádosti města Beroun na ČR
- Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod části pozemku p.č. 498/4 v k.
ú. Beroun z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města
Beroun a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajistit přípravu a včasné
předložení podkladů k tomuto usnesení na jednání zastupitelstva města.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 4. 4. 2018
RM bere na vědomí zánik mandátu člena Zastupitelstva města Beroun Ing. Tomáše Havla, volební strana Strana zelených a Beroun sobě, ke dni 21. 3. 2018
a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany RNDr. Ireny
Jančaříkové za členku Zastupitelstva města Beroun dnem 22. 3. 2018.
RM bere na vědomí zánik mandátu členky Zastupitelstva města Beroun
RNDr. Ireny Jančaříkové, volební strana Strana zelených a Beroun sobě, ke dni
22. 3. 2018 a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany
Ing. Martina Veselého za člena Zastupitelstva města Beroun dnem 23. 3. 2018.
RM bere na vědomí Zprávu o činnosti příspěvkové organizace Domov penzion
pro důchodce Beroun za rok 2017 a konstatuje, že Domov penzion pro důchodce Beroun kvalitním způsobem zajišťuje služby, pro které byl zřízen. RM zároveň
ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zpracovat a předložit radě města
návrh zásad pro stanovení nájemného u bytů v domě s pečovatelskou službou
v ul. Na Parkáně 111, Beroun.
RM schvaluje Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Beroun a ukládá vedoucí
odboru územního plánování a regionálního rozvoje připravit a podat žádost
na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR o dotaci na Místní akční plán
rozvoje vzdělávání ORP Beroun 2.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. l ke Smlouvě o dílo - Územní studie jižní paralelní komunikace Beroun - přeložková trasa silnice 11/605 se zpracovatelem
územní studie společností AF-CITYPLAN, s. r. o. v předloženém znění a ukládá
vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje zajistit finální kroky
a podpis tohoto dodatku.
RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo - Územní studie krajiny
SO ORP Beroun se zpracovatelem územní studie společností PROCES - Centrum
pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o. v předloženém znění a ukládá vedoucí odboru
územního plánování a regionálního rozvoje zajistit finální kroky a podpis tohoto
dodatku.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „ Elektromobily
pro zdravější Beroun (opakované řízení) a jmenuje pro výše uvedenou zakázku
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a náhradníky členů této komise, která
bude současně plnit funkci hodnotící komise. Zároveň ukládá vedoucímu odboru hospodářské správy zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajišťování ostrahy objektu Mateřské školy
Vrchlického 63 prostřednictvím pultu centrální ochrany mezi městem Beroun
a příspěvkovou organizací Mateřská škola Vrchlického 63 v předloženém znění
a ukládá veliteli Městské policie Beroun zajištění plnění tohoto usnesení.
RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2957053406 uzavřené dne 6. 11. 2006, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 2. 2008 a dodatku č.
2 ze dne 24. 11. 2016 mezi městem Beroun, jako nájemcem a ČR - Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace jako pronajímatelem v předloženém
znění a ukládá veliteli Městské policie Beroun zajištění plnění tohoto usnesení
RM nesouhlasí s poskytnutím dotace ve výši 300 000 Kč Spolku Centrum zdravých dětí, na akci „TOP 1. liga žen a Bruslařská škola“, která se koná od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2018 a ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit
informovat žadatele o výsledku zasedání Rady města Beroun.
RM souhlasí s poskytnutím dotace na akci „Hokejové utkání reprezentace žen
ČR - veteránky“ konanou dne 21. 4. 2018, ve výši 4 500 Kč a s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí. RM zároveň ukládá vedoucí odboru školství a volnočasových aktivit zajistit uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem
o dotaci a převod schválené výše dotace na účet žadatele o dotaci.
RM bere na vědomí informaci o schválené podpoře projektu „Mládežnické setkání - Cyklotour 2018“ Česko-německým fondem budoucnosti a souhlasí s uskutečněním akce s využitím podpory od Česko-německého fondu budoucnosti.
RM bere na vědomí zprávu o činnosti Městské knihovny Beroun za rok 2017.

www.mesto-beroun.cz

RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na výpůjčku pozemku st. 421 v k.
ú. Beroun, jehož součástí je stavba bez čp/če mezi městem Beroun jako půjčitelem a soukromou osobou jako vypůjčitelem, na dobu určitou 5 let, s tříměsíční
výpovědní dobou a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p.č. 2295/12 v k. ú. Beroun, podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru pronajmout část pozemku p.č. 2312/48
v k. ú. Beroun podle předloženého zákresu a ukládá vedoucímu odboru majetku
a investic zajištění realizace tohoto usnesení.
RM souhlasí se zveřejněním záměru prodat část pozemku p.č. 2340/1 - o výměře 10 m2, část pozemku p.č. 1596/68 o výměře 10 m2 a část pozemku p.č.
1413/32 o výměře 12 m2, všechny v k. ú. Beroun, na pozemcích jsou umístěny
stavby bez čp/če technického vybavení, ve vlastnictví jiného vlastníka, podle
předloženého zákresu.
RM souhlasí se zveřejněním záměru vypůjčit část pozemku p.č. 1448/6 v k. ú.
Beroun o výměře 16 m2, podle předloženého zákresu.
RM bere na vědomí zápis č. 2/2018, z jednání Komise bytové, konaného dne
14. 3. 2018.
RM bere na vědomí předložené nové a urgované žádosti o nájem bytu ve vlastnictví města Beroun včetně stanoviska Komise bytové Rady města Beroun.
RM bere na vědomí předloženou Informaci o připravenosti údržby zeleně v sezóně 2018.
RM schvaluje předložené zadávací podmínky veřejné zakázky „Rekonstrukce
sociálního zařízení v hlavní budově MŠ a oddělení pro nejmenší - MŠ Tovární, Beroun“ a jmenuje pro výše uvedenou zakázku komisi pro otevírání obálek
s nabídkami a náhradníky členů této komise, která bude současně plnit funkci
hodnotící komise. RM zároveň ukládá vedoucímu odboru majetku a investic
zajištění plnění tohoto usnesení.

Z usnesení Rady města Beroun ze dne 11. 4. 2018
RM vybírá k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku „Přístavba pavilonu /odborné učebny/ na 2. ZŠ Beroun“ účastníka zadávacího řízení společnost ACGReal s. r. o, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s uchazečem ACG-Real s. r. o dle návrhu
předloženého v zadávacím řízení na veřejnou zakázku za podmínky, že v zákonné lhůtě nebude podána žádná námitka. Cena díla je 52 453 911,51 Kč
bez DPH. RM zároveň ukládá vedoucímu odboru majetku a investic zajištění
plnění tohoto usneseni.

Z usnesení Zastupitelstva města Beroun ze dne 11. 4. 2018
ZM bere na vědomí zánik mandátu člena ZM Ing. Tomáše Havla, volební strana
Strana zelených a Beroun sobě, ke dni 21. 3. 2018 a nastoupení náhradníka
z kandidátní listiny téže volební strany Ireny Jančaříkové za členku Zastupitelstva města Beroun dnem 22. 03. 2018.
ZM bere na vědomí zánik mandátu členky ZM RNDr. Ireny Jančaříkové, volební
strana Strana zelených a Beroun sobě, ke dni 22. 3. 2018 a nastoupení náhradníka z kandidátní listiny téže volební strany Ing. Martina Veselého za člena
Zastupitelstva města Beroun dnem 23. 3. 2018.
ZM bere na vědomí informace o komunitním plánování sociálních služeb města
Beroun v roce 2017 a schvaluje Akční plán města Beroun pro oblast sociálních
a návazných služeb na roku 2018.
ZM souhlasí se spoluprací mezi městem Beroun a městem Hořovice při finančním zajištění a realizaci projektu „Pobytový tábor pro děti ze socio-kulturně
znevýhodněného prostředí“ a s uzavřením smlouvy o spolupráci mezi oběma
městy v předloženém znění.
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ZM souhlasí, na návrh rady města, s poskytnutím dotací na sportovní činnost v roce 2018 z rozpočtu města Beroun v celkové výši 4 399 800 Kč,
včetně uzavření veřejnoprávních smluv na jejich poskytnutí s jednotlivými
žadateli, dle přílohy č. 2 - Návrh rozdělení sportovních dotací 2018 ZM
11. 4. 2018.
ZM souhlasí s poskytnutím dotace České asociaci skateboardingu, z. s.
ve výši 200 000 Kč na akci Grand Prix Beroun 2018 včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
ZM schvaluje Program rozvoje města Beroun na období 2018 - 2030.
ZM rozhoduje podle § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o názvu silničního mostu
přes Berounku v Berouně Most T. G. Masaryka.
ZM rozhoduje podle § 84 odst. 2 písm. s) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o názvu mostu přes trať CD
Beroun – Zavadilka Goslarský most.
ZM bere na vědomí rezignaci pana Petra Kudláčka na funkci člena Osadního
výboru Zavadilka a zánik jeho členství v tomto výboru ke dni 15. 2. 2018
a volí za člena Osadního výboru Zavadilka paní Petru Polákovou.
ZM schvaluje Program antigraffiti, v předloženém znění.
ZM bere na vědomí informaci starosty města o aktuálním stavu rekonstrukce silnice č. II/605 v Berouně a Králově Dvoře ve vztahu k opatření města
na poskytnutí dopravy MHD zdarma po dobu této rekonstrukce, ruší své
usnesení č. 10/2018 ze dne 28. 2. 2018 a schvaluje:
a) poskytnutí přepravy zdarma všech cestujících MHD v aglomeraci Beroun
- Králův Dvůr v průběhu realizace l. a II. etapy rekonstrukce Plzeňské ulice v Berouně a Králově Dvoře v úseku od křižovatky s Koněpruskou ulicí
v Berouně až po křižovatku Na Knížecí v Králově Dvoře (s předpokládaným
termínem rekonstrukce v l. etapě od měsíce dubna 2018 do 15. 7. 2018
a ve II. etapě od 16. 7. 2018 do 20. 11. 2018) a to v období nejdříve od 1.
5. 2018 do 30. 6. 2018 a od 1. 9. 2018 nejdéle do 20. 11. 2018 (v závislosti
na faktickém stavu provádění prací a uzavírky Plzeňské ulice), pokud po dohodě s městem Králův Dvůr rada města nerozhodne o dřívějším ukončení
přepravy zdarma,
b) navýšení rozpočtu města na rok 2018 v oddíle 22 - Doprava, položka
22/3 – dotace na městskou dopravu o 218 000 Kč na úhradu ztráty za ušlou
tržbu z jízdného v období přepravy zdarma dopravci společnosti ARRIVA
STŘEDNÍ ČECHY s. r. o.

ZM bere na vědomí zápis č. 2/2018 ze zasedání finančního výboru, konaného dne 28. 3. 2018.
ZM bere na vědomí zápis č. 1/2018 ze zasedání kontrolního výboru, konaného dne 3. 4. 2018.
Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.
Úplná verze je v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě
Beroun, Husovo nám. 68.

Sportovní organizace si letos
rozdělí přes 4 miliony korun

D

o dotačního programu se
letos přihlásilo 23 žadatelů
s celkovými požadavky na finanční podporu města ve výši 6,275
milionu korun. Žadatelé měli možnost zažádat o poskytnutí dotace
na dlouhodobou systematickou

činnost s dětmi a mládeží v oblasti sportu a na nadstandardní
reprezentaci města. Konečné rozdělení dotací sportovním klubům
a organizacím tak, jak je 11. dubna schválilo zastupitelstvo města,
najdete v tabulce. n

Název žadatele

Zaokrouhlená
částka v Kč

Dotace nad 50 tisíc korun
TJ Lokomotiva Beroun z.s.

1 228 600

HC Berounští medvědi z.s.

603 100

SPORT EDEN BEROUN z.s.

565 300

Český lev - Union Beroun z.s.

450 900

TC R.A.K. z.s

384 000

SK Kelti 2008 z.s.

184 400

LTC Beroun z.s.

153 500

ZM zmocňuje radu města vyhodnotit efektivnost přepravy zdarma za období od zahájení jejího poskytování do 31. 10. 2018 a v případě, že II. etapa
rekonstrukce nebude ukončena do 20. 11. 2018, jednat s městem Králův
Dvůr o možnosti poskytnutí přepravy zdarma i v dalším období po tomto
termínu, pokud se na základě vyhodnocení efektivnosti přepravy zdarma
zjistí, že v období přepravy zdarma došlo k nárůstu průměrného počtu
přepravovaných osob alespoň o 10 % oproti průměrnému měsíčnímu stavu
za období posledních 12 měsíců před 1. 5. 2018.

Basketbalový klub Beroun z.s.

129 500

TJ Kraso Beroun

129 500

Piranhas Beroun z.s.

108 300

Elán sport

100 000

ZM souhlasí s uzavřením Smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou, a. s. v předloženém znění.
ZM schvaluje Rozpočtové opatření města Beroun č. 2 na rok 2018 v zastupitelstvem města upraveném znění.

TRITON Beroun - klub sportovních potapěčů z.s.

32 800

ZM nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 518/4 v k. ú. Zdejcina.

Aikido Ikeda Dojo Beroun z.s.

29 400

ZM nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 1387/227 v k. ú. Beroun.

Zdeněk Liehne

29 400

ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 12. 2. 2018 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného
majetku činí 265 885 Kč, zůstatková účetní hodnota je 46 480,15 Kč.

Adam Neveloš

16 000

Tibor Neveloš

16 300

Klub biatlonu Beroun p.s.

12 700

ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku příspěvkové organizace 2. ZŠ a MŠ
Preislerova a následným odepsáním z účetnictví dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 12. 2. 2018 v pořizovacích cenách nad 20 tisíc Kč.
Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku činí celkem 27 494 Kč
a zůstatková účetní cena je 0 Kč.

Jan Liehne

9 800

Irena Liehne

9 200

TKD Kelti Beroun

7 800

ZM souhlasí s fyzickou likvidací majetku příspěvkové organizace Domova
penzionu pro důchodce Beroun a následným odepsáním z účetnictví dle
návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 12. 2. 2018 v pořizovacích
cenách nad 20 tisíc Kč. Celková pořizovací hodnota likvidovaného majetku
činí 22 413 Kč a zůstatková účetní cena je 0 Kč.
ZM souhlasí s nabídkou na odkoupení plochy pro in-line hokej minimálně
za cenu 190 000 Kč nejvyšší podané nabídce dle návrhu Komise pro likvidaci majetku ze dne 12. 2. 2018.
ZM souhlasí s podáním písemné žádosti města Beroun na ČR – Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod části pozemku p.č. 498/4 v k. u. Beroun
z vlastnictví ČR - Státního pozemkového úřadu do vlastnictví města Beroun.

www.mesto-beroun.cz

IPPON KARATE KLUB SHOTOKAN BEROUN z.s.

85 000

Tělocvičná jednota Sokol Beroun pob. spolek

60 000

SK Cembrit Beroun - Závodí z.s.

54 300

Dotace do 50 tisíc korun

Celkem

4 399 800

Pomoc pro osoby se sluchovým postižením

B

erounská pobočka Centra pro neslyšící a nedoslýchavé nabízí
sociální poradenství osobám se sluchovým postižením. Zprostředkovává tlumočnické služby pro neslyšící, bezplatné zapůjčení
kompenzačních pomůcek, péči o sluchadla klientů a základní sociální
poradenství, například poskytnutí informací o možných dávkách.
Pobočka sídlí v Penzionu pro seniory v ulici Na Parkáně a je k dispozici
každé úterý a čtvrtek vždy od 9:00 do 13:00. Kontaktovat můžete pobočku e-mailem: beroun@cnn-ops.cz nebo tel.: 776 559 681. (in) n
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n Historický pohled na Kubinzkého textilku, později TIBU. Po loňské demolici zde soukromý investor plánuje obytnou výstavbu.

Seriál ke 100. výročí vzniku republiky (6. díl)

Čas lásky, čas zloby
První máj je v našich krajích už tradičně svátkem dvou tváří. Jednak svátkem příchodu jara a zamilovaných a od konce 19. století
také svátkem práce, byť jeho prosazení trvalo velmi dlouho. A právě tento svátek v roce 1918 zásadně přispěl k radikalizaci společenské situace.

P

řestože ve středu 1. května
1918 teploměr spadl na pouhých deset stupňů, účast dělnictva
z Berouna a okolí předčila všechna
očekávání organizátorů. Navzdory
tomu, že i tento rok, jako každý předešlý, zaměstnavatelé i stát hrozili  
postihy všem účastníkům. Na Štulovně podél Berounky u pivovaru
se sešlo podle policejních odhadů
na 6000 účastníků – zdaleka nejen
dělníků. Vlastně jedinou výjimku
tvořili králodvorští hutníci a hýskovští valcíři, kteří uposlechli příkazu vídeňského majitele železáren
a oslav se neúčastnili. Ve zdejším
hostinci Štulovna pronesl hlavní
projev sociálně demokratický poslanec František Modráček, stoupenec
radikální směru ve straně a jeden
z organizátorů družstevního hnutí.
Jeho „velezrádnou“, protiválečnou
řeč však přítomný komisař okresního hejtmanství tentokrát neukončil,
jako by s ní souhlasil. Prvomájový

tábor lidu se poté přesunul na náměstí, které tak obrovskou demonstraci zažilo naposledy v souvislosti
s požadavkem všeobecného hlasovacího práva v roce 1905. Podobná
shromáždění se odehrávala takřka
ve všech českých městech, místy
tekla i krev.
Psychologický dopad byl nedozírný. Pomalu se začaly měnit i neúnosné poměry ve zdejších továrnách. Bezkonkurenčně nejhorším
zaměstnavatelem ve městě a jedním
z nejhorších široko daleko byla berounská textilka. To, že se továrna
nacházela v rukou německých Židů,
baronů Kubinzských, jen zhoršovalo
averzi a latentní antisemitismus ze
strany dělníků. Přesněji řečeno dělnic, protože ty tvořily většinu z více
než 1200 zaměstnanců podniku.
Jeho ředitel Ing. Otto Hellmann sice
patřil mezi uznávané odborníky,
ale asociálnost vůči zaměstnancům
zřejmě podělil po otci, kterého vy-

střídal v ředitelské funkci. Poměry
v továrně Kubinzských se staly
„hrůzně pověstnými“. Dělníci i dělnice musely strpět nadávky a ponižování dozorců, po celou dobu války
i přes vysokou inflaci zaměstnanci
nedostali ani haléř přidáno. Vrcholem baronovy lidumilnosti byl případ, kdy v textilce pošel starý kůň
a Kubinzský jej nechal naporcovat
svým zaměstnancům – ovšem nikoli
zadarmo. Hladoví textiláci se tudíž
najedli a baron shrábl pár stovek
za chcíplou kobylu!
Textilky obecně patřily mezi
podniky s nejhorší sociální úrovní
zaměstnanců; zatímco v cementárně si dělník vydělal 5-7 rakouských
korun denně, u Kubinzských se
museli spokojit většinou se třemi
korunami. Následně musely zdejší
textilačky prosit o státní nouzovou
podporu, o níž nakonec zase rozhodoval Hellmann. Některé dělnice
se nedočkaly ani nemocenské, ač
na ni měly zákonný nárok. Stěžovatelům a remcalům zařídil přednostní odvod na ruskou či italskou
frontu. Jako jeden z nejmocnějších
mužů ve městě a okrese, člen rady,
okresního zastupitelstva, se stal
symbolem germanizačně-sociálního
útlaku takového zrna, že po vzniku
republiky musel načas požívat po-

licejní ochranu, aby nebyl zaměstnanci inzultován. Velmi podobný
postoj vůči českému dělnictvu zastával i ředitel železáren, arogantní
germanizátor Franz Kuppelwieser,
včetně osvědčeného posílání kritiků
na frontu.
Odborové organizace zůstávaly
slabé. Politický spolek sociálních
demokratů ve městě existoval již
od konce 19. století, ale jejich program se prosazoval jen pomalu,
bránila tomu roztříštěnost levice
i samotných odborů. Ty se dělily
na prorakouské centralisty a radikálnější sociálně demokratické
„národní dělníky“. Tohoto rozporu
zaměstnavatelé nejen ve zdejší textilce zdatně využívali, stejně jako
apatičnosti a nevědomosti části venkovského dělnictva. A navíc všechny
klíčové závody potřebné pro armádu se nacházely pod vojenskou
správou, včetně přádelny, která se
po krátkou dobu zabývala též výrobou munice. Ta se ve velkém ostatně
vyráběla i v jiných závodech, především v králodvorských železárnách.
Vzhledem k nasazení většiny mužů
na frontu se na výrobě nejrůznějších
nábojů podílelo mnoho žen. Světová
válka tak paradoxně přispěla k jejich
společenské emancipaci. Jiří Topinka, Státní okresní archiv Beroun n

Slavní Berouňané: Tekla Podleská Batková

O

perní pěvkyně, sopranistka, hudební pedagožka Tekla Podleská Batková se narodila
3. prosince 1764 v Berouně jako
první dítě v rodině váženého
místního mlynáře Václava Podleského. Ten kromě svých hospodářských povinností velmi
miloval hudbu, ke které přivedl
nejen Teklu, ale i svých dalších
pět dcer.
Tekla spolu se sestrami Mariannou, Barborou a Josefou se
staly významnými pěvkyněmi,
učitelkami zpěvu a společnice-
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mi mladých šlechtičen v Mitavě
a Zaháni u dvora Petra Birona,
vévody kuronského.
Tekla Podleská s vévodským
párem a jejich dcerou navštívila
Itálii, kde dosahovala vynikajících
úspěchů na koncertech i v divadle.
Po návratu do Čech uspořádala
ve Stavovském divadle slavnostní
akademii, na které byl císař Josef
II. natolik uchvácen jejím zpěvem,
že ji pozval do Vídně. Zde 10 měsíců působila jako primadona
u dvorního divadla a její zpěv zde
obdivoval i W. A. Mozart.

Po návratu do Prahy se svým
manželem Vítem Batkou se stala
učitelkou zpěvu. Na své rodiště ale
nezapomněla. V roce 1840, když
byla v Berouně, uspořádala sbírku
na chudou mládež, darovala k tomuto účelu 25 zlatých stříbra a kromě toho založila v Berouně pro chudou mládež i zvláštní nadaci. Dne
28. srpna 1852 skončil život nadané
zpěvačky z berounského mlynářského rodu. Ze skrovných poměrů se
vypracovala na uznávanou hvězdu
evropské operní scény poslední čtvrtiny 18. století. n
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Výstavy v Holandském domě
FISAIC: Photolitera

Přijďte přivítat průvod vévody
Štěpána II. Bavorského

V

sobotu 2. června v poledních
hodinách projede Berounem
poselstvo vévody Štěpána v doprovodu rytířů, jezdců, tanečnic a kejklířů.   V každém městě
a obci na trase průvodu bude
připraveno slavnostní přivítání
vévody Štěpána II. a doprovodný
program. Berounská část průvodu proběhne za podpory města
a MKC.
Vévoda Štěpán se svým doprovodem nejprve zavítá na Husovo náměstí, kde se pozdraví
s veřejností, následně se průvod
přesune do pivovaru Berounský
medvěd, kde bude pokračovat
dobově laděný doprovodný program, na který jste srdečně zváni.
První den cesty zakončí na Tetíně,
kde se pokloní památce svaté
Ludmily. V neděli 3. června pak
bavorské poselstvo vyrazí z Tetína
přes Srbsko na Karlštejn vstříc
Královskému průvodu císaře Karla IV., aby společně s ním uložil
korunovační klenoty za pevnými
zdmi hradu Karlštejn v Kapli sv.
Kříže.
Novinkou letošního, již třetího ročníku Poselstva vévody
Bavorského bude relikviářová
truhla, inspirovaná středověkými
ostatkovými relikviáři, ve které
bude uložena replika lněné vyšívané látky, nalezené v hrobce
sv. Ludmily. Tento relikviář svaté
Ludmily, upomínající na jednu

MIC informuje
Nová otevírací doba MIC
n květen - září:
po - so 8:00 - 12:30, 13:00 - 16:30
ne 10:00 - 12:30, 13:00 - 16:00
n říjen - duben:
po - pá 8:00 - 12:30, 13:00 - 16:30
so 8:00 - 12:00
ne zavřeno
n svátky:
10:00 - 12:30, 13:00 - 16:00
Více na www.mkc.cz n
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ze zakladatelek české panovnické
dynastie a babičku svatého Václava, bude v průvodu slavnostně
nesen na zdobených nosítkách
s baldachýnem a vystavován
na všech zastávkách poselstva. n

Výtvarná soutěž
Jak by asi vypadala timeline
českých světců? Jaké události by
se zúčastnila sv. Ludmila, koho
by měl v přátelích sv. Václav, jaké
stránky by lajkoval sv. Vojtěch?
Vžijte se do role českého světce a zkuste mu vytvořit vlastní
FB profil. Podmínky soutěže
a možnost hlasování o nejpovedenějších projektech naleznete
www.pruvodkarlaiv.cz v záložce
„Soutěž“. n

Na Plzeňce začnou
taneční pro dospělé

O

d září budou v KD Plzeňka probíhat taneční kurzy s Michalem
Padevětem. Určeny jsou pro všechny
dospělé, kteří se chtějí naučit základní společenské tance! Taneční
páry čeká osm lekcí, které se budou
konat v neděli od 17:30. K dispozici
je ještě několik volných míst.
Cena za všechny lekce činí
1500 Kč/osoba, hlásit se je možné
jen v párech. Přihlášky zasílejte
mailem na info@mkcberoun.cz,
do předmětu uveďte Taneční. n

V Holandském domě byla 30. dubna zahájena výstava fotografií členů
skupiny FOTO a veršů členů skupiny Literáti Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC).
Mezinárodní federace pro kulturu a volný čas železničářů (FISAIC) byla
založena na podnět Francie a Švýcarska západoevropskými železničáři již
v roce 1952 s cílem organizovat a kultivovat zájmovou činnost železničářů
ve volném čase jak na národní, tak i na mezinárodní úrovni. Kromě fotografování zahrnují aktivity FISAIC několik desítek dalších činností.
Projekt PHOTOLITERA 2017 je tvořen 43 fotografiemi 14 fotografů
a poezií 7 básníků. Výstavou v galerii Holandského domu cyklus končí
svoji výstavní pouť a stane se součástí trvalé výzdoby prostor Ústředí
Odborového sdružení železničářů v Praze Vysočanech. Výstavu je možné
zhlédnout ve všední dny od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00, v sobotu
od 9:00 do 12:00. V průběhu konání Jarních hrnčířských a řemeslných
trhů bude galerie otevřena celý víkend jako ve všední den. O květnových
státních svátcích je zavřeno. (aš) n

Oslavte Den dětí na Štulovně

D

en dětí mohou rodiče s dětmi
oslavit již počtvrté u Berounky
na Štulovně. Odpoledne plné her,
dovádění, písniček a pohádek připravilo Městské kulturní centrum
Beroun. O zábavu se postarají divadla Žebřík, Pruhované panenky
a Kaká, ale také světoznámý Hmyzí
cirkus s panem Milošem. Odstartovány budou též letecké a lodní
závody z vlastnoručně poskládaných modelů. Pro malíře bude
připraveno dostatek barev a prostoru k sebevyjádření s malířkou
Lucií Suchou, pro akrobaty zase
lana a obruče. Komu to stále ještě
nestačí, může si bublifoukat nebo
si dát jenom něco na zub a poslouchat muziku v podání Harmonikáře

a jeho přátel. Tak neseďte doma
a přijďte se trošku pošťuchovat! Začínáme ve 13:00. (ts) n

Rajské lázně Lucie Suché v Městské galerii

B

erounská výtvarnice Lucie Suchá bude až do 8. června vystavovat v Městské galerii v Berouně
své obrazy. Výstava s názvem Rajské lázně bude zahájena vernisáží
ve středu 2. května v 17:00. Městská
galerie Beroun je otevřena od úterý do pátku 10:00 – 12:00 a 12:30
– 17:00, v sobotu 10:00 – 12:00
a 12:30 – 15:00, v neděli 10:00 –
13:00. O víkendu 5. a 6. května bude

galerie otevřena mimořádně v době:
9:00 – 12:00 a 12:30 – 17:00. (ts) n

Senioři byli z cvičení v KD Plzeňka nadšení

V

době od ledna do března se konalo cvičení pro seniory v KD Plzeňka. Paní lektorka
Marcela Bergerová nám připravovala po celou
dobu cvičení při hudbě, vedla nás ke správnému provedení cviků. V závěru hodiny nás pokaždé informovala o kulturních akcích v našem
městě.
Na cvičení se scházelo pokaždé kolem 50 seniorů, což svědčí o tom, že to byl pro nás balzám

pro tělo i duši. Paní Bergerová byla úžasná. Poslední hodinu nám navíc zpestřila jako baletka
ve slušivém oblečku. Jedno oko nezůstalo suché.
Chtěli bychom mnohokrát poděkovat lektorce Marcele Bergerové a Městskému úřadu
Beroun za tuto aktivitu pro seniory. Těšíme se
na podzim, neboť věříme, že cvičení pro seniory
bude pokračovat.
Marie Frajerová n
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Literární večer Stranou tentokrát
s novinářem Janem Urbanem

V

yvražďování probíhající jen
pár stovek kilometrů od české hranice. Genocida odehrávající se v devadesátých letech dvacátého století uprostřed Evropy.
Můžeme krutou jugoslávskou
válku pochopit a   popsat? Český

novinář Jan Urban se o to ve své
reportážní knize pokusil.
Novinář, disident a signatář
Charty 77 Jan Urban byl válečným
zpravodajem v Bosně a Hercegovině, kam také pomáhal dovážet
humanitární pomoc. Urbanova
kniha Všem sráčům navzdory:
válka, o které nechcete nic vědět
vyšla česky poprvé v roce 1997
v nakladatelství G plus G, podruhé ji vydalo v nakladatelství Absynt v roce 2017. „Sarajevo je pro
mě středem světa. Jeho svědomím
a budoucností,“ říká v ní Urban.
Setkání se uskuteční v úterý
29. května 2018 v 17:30 v čítárně
MIC, večerem provedou Lenka
a Peter Kuharovi. (lkd) n

Do Berouna se již pojedenácté
sjedou básníci z celé Evropy

J

iž pojedenácté zavítají do Berouna a jeho okolí básníci z různých
koutů Evropy na mezinárodní básnický festival Stranou. Program začíná 5. června v Jiné kávě vernisáží výstavy kreseb Inge Koskové a končí 9.

Slunečnice se otáčí za rodinou, a to již 15 let!

N

ezisková organizace Rodinné
centrum Slunečnice už má
občanku a bude slavit na Městské
hoře.
Rodinné centrum Slunečnice
již 15 let vytváří v Berouně prostor
pro rodinu.  S prvním vybavením
nám pomohly mateřské školy,
město Beroun nabídlo prostory v podobě školní třídy na ZŠ
na Wágnerově náměstí. Po přestěhování do Komunitního centra, kde působíme dodnes, jsme
postupně začali rozšiřovat náš

program. Od počátečních pohybových aktivit pro děti v kategorii miminka až předškoláci, po jazykové
kurzy pro rodiče, jejichž výuku
vedou profesionální lektoři a při
nichž nabízíme službu hlídání dětí
zdarma.
Kromě toho jsme otevřeli
právní, psychologickou, mediační
a pedagogickou poradnu. Dále
jsme se rozšířili i na další pobočku
ve sportovním centru Eden. Naše
působení se také rozrostlo o práci
s pěstounskými rodinami. V rám-

ci města Beroun nabízíme široký
výběr vzdělávacích a oborných
seminářů, volnočasových aktivit
pro nejmenší i školou povinné děti
a dospělé.
Srdečně zveme malé i velké
na Pohádkovou Městskou horu
v neděli 13. května, kromě plnění
úkolů od našich pohádkových bytostí si užijete i mimořádný doprovodný program. Lada Gürtlerová n

června. Ve středu 6. června se autoři
představí na večeru v berounském
Muzeu Českého krasu, v pátek se setkají se studenty berounských škol
a také se seniory. Kromě Berouna
předvedou své umění také v Praze,
na Tetíně a Krakovci. Těšit se můžete
na básníky z Rumunska, Slovinska
či Polska, z českých básníků letos
zavítá ceněný básník a muzikant Jan
Štolba, který se se svým saxofonem
postará také o hudební doprovod,
nebo Simona Racková či Ondřej
Hložek. Všemi vystoupeními vás
budou provázet Lenka a Peter Kuharovi. Vstup na všechny akce v rámci
festivalu je vítán – a je zdarma. Podrobnější informace včetně programu a jednotlivých hostí naleznete
na www.festivalstranou.cz. (lkd) n

Čekání na berounskou tramvaj po osmé

D

alší happening Čekání na berounskou tramvaj vytvoří nadšenci
v úterý 8. května od 14:00 na Husově náměstí. Akci letos doprovodí i hra na jarmareční flašinet. Původně malá akce si nachází stále
více příznivců. Zájemci mohou přijít oblečení ve stylu první republiky, někteří třeba se starými zavazadly nebo i dalšími rekvizitami.
Akce je inspirována dobovou pohlednicí „Beroun v budoucnosti“
z roku 1904, jež představuje berounské náměstí s tramvajovým
provozem. Představa o budoucnosti v Berouně se od té dnešní tedy
lišila. Přidejte se k nám a užijte si tento den společně s námi. Na zastávce poblíž muzea bude čekat i dobový průvodčí, který cestujícím
označí jízdenky berounské elektrické dráhy. Patrik Pařízek n

Myslivci připravují přehlídku
trofejí a soutěž pro děti

Zápis do MŠ pro děti se speciálním vzděláváním
n Dětský domov a mateřská škola Beroun se sídle Mládeže 1102/8 pořádá
14. května od 13:00 do 17:00 zápis dětí do mateřské školy spojený s dnem
otevřených dveří. Mateřská škola je součástí Dětského domova pro děti s kombinovaným postižením. Přijímáme k denní docházce děti s postižením sluchu,
s postižením sluchu a zraku v kombinaci s dalším postižením a děti s poruchou
komunikačních schopností.
Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je potřeba doložit: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, podanou žádost a evidenční list dítěte
k předškolnímu vzdělávání - je možno si vyzvednout týden před zápisem v MŠ,
předložení písemného doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra k zařazení dítěte do speciálního vzdělávání. (jm) n
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O

kresní myslivecký spolek Beroun pořádá za finanční podpory města Beroun chovatelskou
přehlídku trofejí, která je přístupná široké veřejnosti. Uskuteční se
v kulturním domě v Praskolesích
ve dnech 16. - 18. května vždy
od 9:00 do 17:00.
Další akce je určena dětem
a žákům základních škol, kteří se
mohou zúčastnit okresního kola
myslivecké soutěže pro děti „Zlatá srnčí trofej“. V letošním roce se

okresní kolo koná 9. června v Oseku. Soutěž je určena jednotlivcům
a členům kroužků mladých přátel
myslivosti a ochrany přírody, kteří se zajímají o přírodu, její ochranu a myslivost.
Bližší informace o obou akcích
podá jednatelka OMS Beroun Jitka Heindlová, která je v kanceláři
přítomna každé pondělí a středu
v čase od 8:00 do 17:00, telefon:  
311 622 196, e-mail: oms.beroun@iex.cz. n
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Swing a jazz v Jiné kávě
V

okální kvintet Bonbónek,
sbormistrová pěveckého sboru Bonbon Bohumila Vokáčová
a jeden z členů mužské části sboru
Josef Hanzal jako sólisté zvou milovníky swingu a jazzu do kavárny
Jiná káva na koncert s názvem
Český swing a jazz 40. - 60. let.
Na koncertu budou uvedeny písně
autorů Jiřího Traxlera,  Alfonse Jindry, Josefa Kainara, Jaroslava Ježka
s texty V+W,  ale také jazzové ever-

greeny s nádhernými českými texty
autorů Jiřího Grossmanna, Zdeňka
Borovce, Jiřího Suchého a dalších.
Zpěváky doprovodí jazzové trio
ve složení: Miroslav Zembala (trubka) Petr Frischmann (klávesy), Václav Kupka (basa).
Koncert se koná ve středu 16.
května ve 20:00 v kavárně Jiná káva,
vstupné 100 Kč. Vstupenky v předprodeji můžete zakoupit v infocentru a na baru v Jiné kávě. (bv) n

Cestou ke zpívajícím horám aneb s Martinem
Žákem za potomky dávných osadníků

N

a Šalandě v pivovaru Berounský Medvěd se ve středu 16.
května uskuteční již 14. cestovatelský večer. Bude trochu výjimečný hlavně tím, že k promítání zcela originálního dokumentu autor
současně   zahraje na neobvyklé
hudební nástroje, které objevil
mezi původními osadníky v Appalačských horách.
Martin Žák, svérázný český písničkář, muzikant a autor,
který zasvětil svůj život tradiční
old-time country hudbě, se v roce
1999 vydal na dobrodružnou cestu po amerických Appalačských

Staročeské máje 2018
XIX. Poberounský folkorní festival
- největší přehlídka folkloru ve středních Čechách
n BEROUN, Barrandovo náměstí sobota 5. května 2018
n VINAŘICE, náves - sobota 5. května
2018
n VŠERADICE, u hospody - sobota
12. května 2018
n HLÁSNÁ TŘEBAŇ, náves - sobota
12. května 2018
n SVINAŘE, náves - sobota 12. května 2018
n ČERNOŠICE - MOKROPSY, Masopustní náměstí - neděle 13. května
2018
n PRAHA, náplavka u Hergetovy cihelny - pondělí 14. května 2018
n ZADNÍ TŘEBAŇ, náves - sobota 19.
května 2018
n LETY, náves - sobota 26. května
2018
n KARLŠTEJN, náměstí - neděle 27.
května 2018. n

www.mesto-beroun.cz

horách, aby zde objevoval dávné
kořeny této kultury. Štěstěna mu
přivedla do cesty řadu legendárních osobností a skutečných otců
dnešní country hudby. Většina
z nich už není dnes mezi námi.
Zůstaly ovšem nejen v Martinových písních, příbězích a vzpomínkách, ale mnozí z nich jsou
zachycené na jeho pracovních filmových záznamech a staly se tak
součástí unikátního hudebního
dokumentu. Zdeněk Bydžovský n

Orchestrální koncert

N

ově vzniklé hudební těleso – smyčcový orchestr
Musica alternativa – se pomalu
stává součástí berounské hudební scény. Posluchači přicházejí v hojném počtu, naposledy
při adventním koncertě zaplnili
kostel sv. Jakuba téměř do posledního místa. Amatérský soubor pod vedením houslových
mistrů Jaroslava Kořána a Jiřího
Šimáčka dosahuje stále lepších
kvalit a studuje i náročný repertoár. Jako bonus bude ve světové
premiéře uvedena jedna píseň
z cyklu Písně milosrdenství berounského skladatele a varhaníka Lukáše Petřvalského. Koncert se koná v neděli 27. května
od 15:00 v kostele sv. Jakuba
v Berouně. (lp) n

Pivovarské trhy v Berouně

N

a zadním parkovišti Medicentra Beroun se ve dnech 5. a 6.
května budou konat Pivovarské
trhy. Začátek po oba dva dny je
plánován v 10:00 a konec ve 20:00.
Smyslem celé akce je představení
produkce českých minipivovarů veřejnosti. Návštěvníci budou
míz příležitost ochutnat výrobky
od dvanácti vybraných minipivovarů z blízkého okolí. n

Pozvánky na akce v okolí
n Dobročinným jarmarkem podpoří Adélku
V sobotu 5. května se na nábřeží v Chodouni koná dobročinný jarmark. Akce
začíná od 14:00. Součástí jarmarku bude prodej ručně vytvořených výrobků,
bohatá nabídka jídla a pití, jízda na koni, tvůrčí dílničky pro děti a koncert kapel
Živá huba, Pislen Queen Tribute band, Sam ou Hell a další. Celý výtěžek z této
akce je určen pro rodinu Adélky k zakoupení finančních poukázek, které potřebuje s rodinou k běžnému životu. Adélka loni prodělala rakovinu oka, o které
následně přišla. Více informací na www.faceboo.com/dobročinnyjarmark/.
n Běžíme na hrad
Pátý ročník běžeckého seriálu Běžíme na hrad se již tradičně bude i letos
odlišovat od ostatních ryze běžeckých seriálových akcí. Nesází totiž zdaleka
pouze na běh. Pro účastníky je připraveno pět zastávek na vybraných českých a moravských hradech a startuje se v sobotu 12. května na Točníku.
Vedou zde běžecké trasy 5 km a 15 km v okolí hradu. Mimo hlavní běžecké
závody seriál Běžíme na hrad nabízí bohatý doprovodný a soutěžní program
pro děti. Více se dozvíte na www.bezimenahrad.cz. (as)
n Poznejte lesní školku Bubáček zblízka
Lesní školka Bubáček zve na Den otevřených vrátek, který se koná 14. května
od 13:30 v Bubovicích. Součástí bude divadlo a výtvarná dílnička. Pokud
uvažujte o lesní školce a nemáte představu, jak to přesně funguje, zde si budete moci udělat konkrétní představu a zeptat se na vše, co vás zajímá. Bližší
informace na www.ls-bubacek.cz nebo skolka@ls-bubacek.cz. (md)
n Vydejte se na Květinový festival
V pátek 18. května začíná v Kozolupech u Vysokého Újezdu velká výstava
Květinový festival. Kromě přehlídky souboru muškátů a balkonových letniček
si zde zájemci mohou sami vysázet okenní truhlíky a květinové nádoby dle
vlastního výběru a s pomocí zkušených pěstitelů. Výstava potrvá do 23. června a bude otevřena kromě nedělí denně od 9:00 do 17:00. (ah)
n Máje v Chyňavě
Staročeské Máje se konají v sobotu 19. května v obci Chyňava. Průvod obcí
začne ve 13:00, těšit se můžete na Českou besedu s živou hudbou pod vedením Petra Jungmanna od 18:30 a taneční zábava v pohostinství U Lepičů
začíná ve 20:00. K tanci a poslechu hraje Láďa Horváth BAND. (rl) n

Putovní výstava Lékařů bez hranic

V

e dnech 25. - 28. května proběhne na Husově náměstí Putovní výstava Lékařů bez hranic. Cílem výstavy je seznámit širokou veřejnost s problematikou humanitární pomoci a činnosti této organizace.
Ve dvou stanech budou prezentovány 4 typy misí – intervence v případě
přírodních katastrof, boj s epidemiemi, léčba podvýživy a pomoc během válečných konfliktů. Návštěvníci si budou moci spolu s průvodci
jednotlivé mise projít a seznámit se tak s prací Lékařů bez hranic (Médecins Sans Frontières - MSF)  v terénu. n

Malé chirurgické výkony
i v berounské nemocnici
Ch

irurgická ambulance Rehabilitační
nemocnice
Beroun nabízí nově i odbornou poradnu obecné chirurgie, mimo jiné
s možností konzultace a objednání
k provedení velkých výkonů v celkové anestezii v Nemocnici Hořovice
a malých výkonů v lokální anestezii.
Přímo v berounské nemocnici je
možné odstranit pigmentové skvrny, kožní nádory, bradavice, podkožní nádory, odoperovat lze i syndrom
karpálního tunelu.  Do této poradny,
stejně jako do poradny traumatologické, se mohou pacienti objednat
prostřednictvím recepce ambulantních služeb – tel. 311 745 272.  Jinak
stále platí, že do chirurgické ambulance, poskytující akutní i plánova-

nou chirurgickou péči denně, včetně
víkendů a svátků, od 7:00 do 19:00,
se pacienti objednávat nemusejí.
Mimo tyto ordinační hodiny je chirurgická péče zajišťována v partnerské Nemocnici Hořovice.
Komplexní ambulantní chirurgickou péči v RN Beroun, se zázemím dalších odborných vyšetření
přímo v nemocnici, zajišťuje nově
ustavený tým zkušených chirurgů
s dlouholetou praxí – MUDr. Milan
Píša, MUDr. Luboš Čížek, MUDr. Miloslav Kučera, MUDr. Katarina
Marhefková, MUDr. Petr Malínek,
MUDr. Pavel Míšek, MUDr. Marek
Jokl a MUDr. Daniela Čadilová pod
vedením MUDr. Pavla Sedláčka a staniční sestry Jany Sklenářové. (vd) n
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Hokejbal proti drogám
N
a městském sportovišti v Hlinkách se v dubnu uskutečnil turnaj Hokejbal proti drogám, do kterého se zapojily školy z celého berounského
regionu. Vítězové postupují do krajského a následně republikového finále.
Mladým sportovcům popřáli k jejich výkonům také starosta Ivan Kůs a místostarosta Michal Mišina.  n

Boxerský talent znovu na stupních vítězů

M

ladý boxer Tomáš Křišťál, šestnáctiletý rodák z Berouna, závodící
za oddíl SK Boxing Praha se na Mistrovství České republiky juniorů
a juniorek pro rok 2018 v Trutnově umístil na skvělém druhém místě. Dokázal tak zopakovat úspěch z loňského roku, kdy na republikovém šampionátu
kadetů skončil bronzový.
Na šampionátu v Trutnově Tomáš vybojoval tři velmi těžká utkání. V prvních dvou vyhrál před časovým limitem, soupeři nedokázali čelit jeho tvrdým
ranám. V titulovém zápase, kdy burácela celá hala, Tomáš zabojoval s domácím, velmi zkušeným několikanásobným šampionem Pavlem Nevečeřalem.
Vyhrál ten lepší, ale Tomáš dokázal, že má statečné srdce a dřímá v něm
budoucí šampion. (lk) n

Výzva pro pořadatele kulturních a sportovních akcí

M

ěstské kulturní centrum Beroun připravuje tištěný přehled kulturních a společenských akcí na druhé pololetí roku 2018. Pořadatelé akcí, které se budou konat v termínu od července do prosince 2018,
mohou podklady zasílat již nyní na e-mail: bergerova@mkcberoun.cz.
Termín uzávěrky „přehledu“ je 15. května. Pořadatelé kulturních i sportovních akcí ale mají možnost kontaktovat MKC v průběhu celého roku.
Celoročně je možné veřejnost o akcích informovat prostřednictvím webových stránek MKC, města Beroun a na Facebooku. (mb) n

Z Plzně přivezli plavci 22 medailí

V

Plzni se začátkem dubna konal Západočeský pohár. Berounská výprava ve složení David
Ludvík, Tomáš Míka, Štěpán Palata,
Jan Valečka, Jakub Prošek, Petr Pavlis, Jiří Sabo, Marek Kindl, Jakub
Cihlář, Tadeáš Neliba, Lukáš Uxa
a Dominik Plhal získala v celkovém
součtu 22 medailí a 4 poháry.

Okénko berounského hokeje
n Mladší žáci vyhráli turnaj v Černošicích
Začátkem dubna se v Černošicích konal turnaj mladších
žáků, kterého se zúčastnili i hokejisté HC Berounští Medvědi. Odehráli v turnaji celkem šest utkání, pouze jednou
prohráli a celý turnaj vyhráli! Nejlepší brankářkou turnaje
byla vyhlášena Samanta Drábková.
n Velikonoční turnaj mladších žáků 3 na 3 ovládli Medvědi
Berounští mladší žáci ovládli turnaj pořádaný na beroun-

ském zimním stadionu, který se hrál formou minihokeje
ve třech proti třem hráčům. Výběr A turnaj vyhrál, výběr B
skončil pátý a nejlepší hráčkou byla vyhlášena Adéla Šapovalivová. Na turnaji se podílelo i město Beroun, které hokejistům věnovalo hodnotné ceny.
n Třeťáci obráží kvalitně obsazené turnaje
Třetí třída hokejistů HC Berounští Medvědi se zúčastnila
v jednom týdnu hned tří výborně obsazených turnajů své
kategorie. V turnaji na ledě HS Slavia Praha se potkala s celky jako Opava, Třebíč, Ústí nad Labem nebo pražská Slavia,
v turnaji v Plzni pak s domácí Plzni, Havlíčkovým Brodem
a o den později v Nymburce s pražskou Kobrou a Litoměřicemi. Medvědi v turnajích byli vidět a obsadili ve dvou
z nich třetí a v jednom čtvrté místo.
n Místním odchovancům se ve svých nových týmech daří
Odchovanci berounského hokeje Ondřej Fiala a Jakub Hamšík získali medaile na finálovém turnaji Mistrovství České
republiky v Ostravě. Ondřej Fiala bral stříbrnou medaili
s týmem starších žáků Plzně a Jakub Hamšík bronzovou
medaili s mladším dorostem Plzně, za kterou nastupoval
i Albert Šiller ve výběru staršího dorostu, se kterým získal
rovněž bronz. (pb) n

David Ludvík získal šestkrát
zlatou a dvakrát stříbrnou medaili. Krásná umístění získal i Tomáš
Míka, který přivezl zlatou, stříbrnou i bronzovou medaili. Štěpán
Palata byl dvakrát první a dvakrát
třetí. Výborná 3. místa si zasloužili také Jan Valečka a Jakub Prošek.
Hlavním závodem Západočeského poháru byla disciplína
200 PZ. V kategorii starších žáků
získal 2. místo Štěpán Palata a 3.
místo Jakub Prošek. V kategorii
mladších dorostenců zvítězil David Ludvík a na 3. místě doplaval
Tomáš Míka. Simona Pokorná n

n Skvělé výsledky získal David
Ludvík (uprostřed) a Tomáš Míka
(vpravo).
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