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Úvod 
 

 
Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace (dále také MČK nebo muzeum) je příspěvkovou 

organizací zřizovanou Středočeským krajem. Zřizovací listina MČK schválená Zastupitelstvem 

Středočeského kraje dne 5. 3. 2003 byla v roce 2012 změněna Dodatkem č. 6 ze dne 10. 1. 2012 

schváleným 19. 12. 2011 usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje č. 24-20/2011/ZK. Dodatkem 

č. 6 byl převeden movitý majetek ve vlastnictví Středočeského kraje (včetně nehmotného majetku, 

zásob a majetku účtovaného přímo do spotřeby specifikovaného v příloze Usnesení a se kterým 

hospodařilo MČK k 31. 12. 2011) do vlastnictví MČK na základě smlouvy o bezúplatném převodu 

majetku ze dne 22. 3. 2012. Nemovitý majetek a sbírkový fond Berounské, Hořovické a Žebrácké 

sbírky zůstává i nadále ve vlastnictví Středočeského kraje. 

Muzeum Českého krasu provozovalo výstavní činnost v hlavních budovách v Berouně (čp. 87 a čp. 88 

a výstavní síň Konírna), na Horní bráně (objekt v majetku města Beroun) a v pobočce v Žebráku 

(objekt v majetku města Žebrák). Odborná pracoviště se nacházela v hlavních budovách v Berouně 

(čp. 87 a čp. 88) a na zámku Hořovice (pracoviště MČK v Hořovicích, nově na Starém zámku na 

základě smlouvy uzavřené s městem Hořovice (Městská správa bytového na nebytového fondu, p.o.). 

Dále MČK spravovalo depozitární prostory v sedmi budovách v Berouně, Žebráku a Hořovicích.  

Ve správě muzea byly i nadále tři sbírky - Berounská sbírka MČK - BČK/002-05-07/163002, 

Hořovická sbírka MČK - HČK/002-05-07/1640002 a Žebrácká sbírka MČK - ŽČK/002-05-

07/165002. Oproti roku 2014 nedošlo k žádné zásadní změně.  

Přepočtený počet zaměstnanců v roce 2015: 14,7812 

Muzeum je členem Asociace muzeí a galerií. 

 

 

Hospodaření příspěvkové organizace k 31. 12. 2015 
 

Výsledek hospodaření za rok 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Komentář k vykázanému výsledku hospodaření za rok 2015 

Výnosy i náklady odpovídaly upravenému rozpočtu. K zisku přispělo nečerpání mzdových nákladů 

v organizaci z důvodu dočasné neobsazenosti odborných pracovníků. 

 

Vyhodnocení schválených závazných ukazatelů za rok 2015  

 

Závazný ukazatel 

Schválená 

hodnota 

v RK v Kč 

Hodnota po 

změnách 

schválená 

RK v Kč 

Skutečnost na 

konci roku v 

Kč 

Plnění [%] 

 1 2 3 4=3/2*100 

Náklady  9 670 000 10 403 000  9 814 596,03 94,34% 

Výnosy z činnosti 9 670 000 10 403 000 10 042 820,62 96,53% 

Mzdové náklady 5 400 000 4 879 000 4 878 450,00 99,98% 

Odpisy 226 000 226 000 225 708,00 99,87% 

Příspěvek na provoz 8 700 000 9 629 000 9 268 609,00 97,00% 

Výsledek hospodaření po zdanění 

v Kč 
2014 2015 

Náklady celkem 9 122 080,39   9 814 596,03 

Výnosy celkem 9 252 523,85 10 042 820,62 

+zisk/-ztráta   

 + 130 443,46 +228 224,59 
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Komentář k plnění schválených závazných ukazatelů v roce 2015 

Závazné limity, rozpočty a odpisové plány PO v oblasti kultury byly schváleny RK Usnesením č. 106-

09/2015/RK ze dne 16. 3. 2015. 

Změny závazných limitů souvisí s přijetím a použitím účelových dotací a příspěvků od zřizovatele, 

MK, a Města Berouna. 

Celkový příspěvek na provoz je 9 628 609,- Kč. Protože v příspěvku (SU 672) ve výnosech není 

zaúčtován příjem 360 tis. Kč na opravu budovy čp. 88, je skutečnost na konci roku vyjádřena částkou 

9 268 609,- Kč. Částka 360 tis. Kč je zaúčtována na dlouhodobé záloze MČK. 

 

Komentář k hospodaření PO za rok 2015 

 

Výnosy: 

- SU 602 – vstupné, foto oproti roku 2014 nižší z důvodu komerční výstavy „LEGO“ v roce 

2014, která vybočovala extrémní návštěvností 

- SU 604 – oproti roku 2014 vyšší – vydání knihy Beroun očima našich předků, 

- SU 648 – z RF převedeny finanční prostředky na vydání časopisu Český kras 

- SU 649 – drobné dary od subjektů po souhlasu zřizovatelem (např. poukázka SODEXHO,..) 

- SU 672 -  zřizovatel: 

 8 700 000,- Kč - neinvestiční příspěvek 2015  

 84 427,- Kč - vrácení alikvotní části nájemného – zaúčtováno do provozních 

nákladů  

 205 902,- Kč - platové poměry 

 12 000,- Kč - restaurování  

 60 000,- Kč - nákup vitrín 

 360 000,- Kč - na opravu budov Beroun, čp. 87, 88 – v roce 2015 nečerpáno, 

převedeno na dlouhodobou zálohu s výhledem vyčerpání v roce 2016 

 100 000,- Kč - výstavní variabilní mobiliář 

 17 900,- Kč - archivní skříně 

 61 380,- Kč - bezpečnostní skla do vitrín (výměna za stávající) 

 

Ministerstvo kultury 

- 27 000,- Kč - dotace z programu Integrovaný systém ochrany v kapitole ISO - D - 

přijaté jako průtokový transfer přes zřizovatele na obalový materiál pro sbírky 

 

Dotace Města Beroun  

- 40 000,- Kč - projekt Berounská muzejní noc  

-   5 000,- Kč - projekt Knihařská dílna   

- 30 000,- Kč - projekt Sedm a půl století Berouna   

- 92 000,- Kč - projekt Verona, Beraun, Beroun 

- 94 235,- Kč - projekt Beroun očima našich předků 

- 60 000,- Kč - projekt Berounské proměny II 

- 47 000,- Kč - projekt Doprovodný programy k výstavám Berounské proměny II, Verona, 

Beraun, Beroun    

 

Náklady 

- SU 501 – náplně do tiskárny, kopírky – zvýšení z důvodu tisku letáků, pozvánek v MČK 

nákup sbírkových předmětů – obrazů, bezpečnostních skel na výměnu stávajících vitrín, 

nákup obalového materiálu na sbírky vč. 27 tis. v rámci akci ISO/D 2015 

- SU 502 – dosažena úspora v rámci vyúčtování za dodávku tepla BE/SKN 1141, vodné,   

stočné a plynu 

- SU 504 – navýšení nákladů v rámci vydání publikace Beroun očima našich předků 

- SU 506 – aktivace majetku - výroba zástěny pro diorama na výstavu v MČK- Žebrák 

- SU 508 – aktivace zásob - vydání publikace Beroun očima našich předků 

- SU 511 – navýšení nákladů z důvodu opravy kopírky, bar. tiskárny, revize regálů, vyšší 

náklady na restaurování předmětů – pořízeno z dotace (Město Beroun a zřizovatel) a vlastních 
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nákladů, nečerpána účelová dotace z KUSK ve výši 360 tis. Kč na opravu průčelí  budov čp. 

88 z důvodu nevybrání dodavatele na veř. zakázku. Prostředky se souhlasem zřizovatele 

převedeny na dlouhodobou zálohu, která bude čerpána v roce 2016, kdy bude opět vyhlášena 

veřejná zakázka 

- SU 513 – vyšší náklady spojeny s propagací výstav, vydaných publikací 

- SU 518 – roční platby za údržbu a konzultace počítačových programů, zvýšený autorský 

poplatek OSA, Intergram – roční paušální poplatek pronájem výstavy Devatero pohádek, 

grafika, tisk panelů, textů výstavy Svět mechanické hudby, Berounské proměny II, za 

provedení programu Berounská Muzejní noc, propagace, výlep výstav a akcí, vytištění kopie 

přírod. knihy sbírek 

- SU 521 – čerpání nižší než předpokládáno ve finančním plánu – dočasné neobsazení míst 

dvou VŠ pracovníků, dlouhodobá nepřítomnost jednoho pracovníka z důvodu nemoci 

- SU 551 – plánované odpisy pokryty z provozních prostředků 

- SU 558 – pořízení scaneru pro dokumentátorku, dotyk. PC s monitorem, roleta a vitríny pro 

výstavu Verona, Beraun, Beroun, diorama pro výstavu Svět kostiček v Žebráku, pultové 

vitríny pro výstavu J. Novotná - operní diva, PC – server, Ntb, mobilní telefon, PC MSI vč. 

tiskárny pro vstupenky, výstavní variabilní mobiliář, archivní skříně pro sbírky 

 

1.   Zprava_o_hospodareni_a_cinnosti_PO_SK_za_rok_2015 

1a) Rozbor hospodaření -  přehled nákladů a výnosů z hlavní a doplňkové činnosti PO za rok 2015 

1b) Tvorba a použití peněžních fondů PO v roce 2015 

1c) Výsledek hospodaření a návrh na jeho rozdělení za rok 2015 

1d) Povinné výkazy účetní závěrky PO k 31. 12. 2015 (z účetního SW organizace) 

 

 

Výstavní a další kulturně výchovná a vzdělávací činnost. 
 

Výstavy v MČK - Beroun 

- Svět mechanické hudby / 13. listopadu 2014 – 12. dubna 2015 / autor: Mgr. Patrik Pařízek 

(MČK) 

- Ten vánoční čas… / 27. listopadu 2014 – 11. ledna 2015 / autor: Miluše Šímová 

- Věda je krásná 2012 / 14. ledna 2014 – 13. února 2015 / autor: PřF UK   

- Věda je krásná 2013 / 14. února – 13. března 2015 / autor: PřF UK 

- Věda je krásná – Tajemný svět vážek / 14. března 2015 – 12. dubna 2015 / autor: PřF UK 

- Jan Hus roku 1415 a 600 let poté / 19. února 2015 – 29. března 2015 / autor: Muzeum Jana 

Husa v Kostnici a Husitské muzeum v Táboře 

- Berounští fotorici 2015 / 11. dubna 2015 – 7. června 2015 / autor: Berounští fotorici 

- Verona, Beraun, Beroun / 22. dubna 2015 – 28. září. 2015 / autor: Mgr. Dana Hradilová 

(MČK) 

- Jaroslav Tušer – výběr z díla / 3. červen 2015 – 23. srpna 2015 / Jaroslav Tušer 

- Devatero pohádek Karla Čapka / 6. července 2015 – 31. srpna 2015 / autor: MgA. Jan 

Maroušek a Letohrádek Mitrovských Brno 

- Berounské proměny 2 / 12. září 2015 – 22. listopadu 2015 / autor: Mgr. Dana Hradilová a 

Ivana Macháčková (MČK) 

- Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat / 14. října 2015 – 18. března 2016 / autor: Mgr Štěpán Rak 

(MČK) 

- Berounské vánoční proměny / 2. prosince 2015 do 10. ledna 2016 / autor: Mgr. Dana 

Hradilová a Ivana Macháčková (MČK) 

 

Výstavy v MČK – pobočka Žebrák 

-  Svět kostiček / 1. května 2015 – 30. září 2015 / autor: Ing. arch. Petr Šimr 

 

Výstavy v Domově pro seniory TGM v Berouně 

-  Tajemství rostlin / 27. února. 2015 – 30. června 2015 / autor: Mgr. Viktor Sýkora 

-  Berounští fotorici 2015 - Jak se lidé baví / 3. července 2015 – 23. srpna 2015 / Berounští 

fotorici 
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-  Svět mechanické hudby a Beroun ve starých fotografiích / 3. září 2015 – 29. února 2016 / 

autor: Mgr. Patrik Pařízek a Fotoklub Beroun 

 

Výstavy a projekty v zahraničí, zahraniční spolupráce 

-  nekonaly se 

 

Akce s mezinárodní účastí 
-  FESTIVAL STRANOU - Evropští básnici naživo 2015 / o.s. Stranou / 8. ročník 

mezinárodního básnického festivalu / 11. června v 17:00 v MČK za účasti Slovinského 

velvyslanectví a zahraničních hostů 

 

Přednášky v MČK 

- Berounští Engelbrechti a jejich sluneční hodiny / 20. 1. 2015 od 17:00 / přednášel: Mgr. Patrik 

Pařízek 

- Hudební automaty – stroje pro zábavu i potěšení / 11. 2. 2015 od 17:00 / přednášel: Mgr. 

Patrik Pařízek 

- Kouzlo hřebíčkových hracích strojků / 25. 2. 2015 od 17:30 / přednášel: Mgr. Patrik Pařízek 

- O šikovnosti keltských šperkařů / 19. 3. 2015 od 17:00 / přednášela: PhDr. Dana Stolzová 

- Pod palbou hloubkařů / 12. 5. 2015 od 18:00 / přednášel: PhDr. Filip Vojtášek 

- Hvězdy jako hvězdy / 20. 5. 2015 od 19:00 / přednášel: Vladislav Slezák 

- Němečtí mrtví aneb nenávist až za hrob / 10. 6. 2015 od 18:30 / přednášel: JUDr. Petr 

Zemánek 

- Případ Václava Talicha / 15. 10. 2015 od 18:00 / přednášel PhDr. Jiří Křesťan, CSc. 

- Jaro a léto 1945, násilí neskončilo / 19. 11. 2015 od 18:00 / přednášel Jiří Padevět 

- Čína letem světem / 8. 12. 2015 od 17:00 / přednášel Antonín Jančařík 

 

Ostatní akce (doprovodné programy pro veřejnost, koncerty, exkurze, křty publikací,   

divadelní představení, komentované prohlídky výstav) 

- Akce: Dějepisná olympiáda 2015 / 19. 1. 2015 od 8:00 / realizace: Středisko volného času - 

DOMEČEK HOŘOVICE 

- Doprovodný program: Vystoupení flašinetářů na berounském náměstí / 11. 2. 2015 od 13:00 / 

realizace / Mgr. Patrik Pařízek (MČK) 

- Vernisáž výstavy Jan Hus 1415 a 600 let poté / 18. 2. 2015 od 17:00 

- Vernisáž výstavy Tajemství rostlin / 27. 2. 2015 od 10:30 

- Oslava: Mezinárodní den žen / 8. 3. 2015 

- Velikonoční tvoření v muzeu / 18. 3. 2015 / realizace: členky Klubu lidové tvorby 

- Doprovodný program: Knihařská dílna – japonská vazba / 21. 3. 2015 od 10:00 / realizace: 

Kateřina Brinzová 

- Koncert: Za tóny mechanické hudby / 25. 3. 2015 od 18:00 / realizace: Mgr. Patrik Pařízek 

(MČK) 

- Jarmark: FlerJarmark Vítání jara / 26. 3. 2015 od 9:00 do 16:00 

- Vernisáž výstavy Berounští fotorici 2015 – Jak se lidé baví / 11. 4. 2015 

- Oslava: Mezinárodní den památek a historických sídel / 18. 4. 2015 

- Vernisáž výstavy Verona, Beraun, Beroun / 22. 4. 2015 od 17:00 

- Oslava: Mezinárodní den skautů / 24. 4. 2015 

- Oslava: Mezinárodní den ptačího zpěvu / 5. 6. 2015 

- Jarmark: Řemeslné trhy / 2. a 3. 5. 2015 

- Doprovodný program: Páté „Čekání na berounskou tramvaj“ / 8. 5. 2015 od 14:00 / realizace: 

Mgr. Patrik Pařízek (MČK) 

- Exkurze: Geologická exkurze do Skryjí / 17. 5. 2015 / Realizace: Mgr. Štěpán Rak, RNDr. 

Petra Přidalová 

- Oslava: Mezinárodní den muzeí / 18. 5. 2015 

- Oslava: Mezinárodní den dětí / 1. 6. 2015 

- Vernisáž výstavy Jaroslav Tušer – výběr z díla / 17. 6. 2015 od 17:00 

- Oslava: XI. Berounská muzejní noc / 5. 6. 2015 od 18:00 / Realizace Michal Kosprd 
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- Koncert: Festival Stranou – Evropští básnici naživo / 11. 6. 2015 od 17:00 / Realizace Michal 

Kosprd a občanské sdružení Stranou 

- Jarmark: FlerJarmark Vítání léta / 20. 6. 2015 od 9:00 do 16:00 

- Oslava: III. Žebrácká muzejní noc / 26. 6. 2015 od 17:00 

- Vernisáž výstavy: Berounští fotorici 2015 – Jak se lidé baví / 3. 7. 2015 od 16:00 

- Doprovodný program: Bubnování v Geoparku / 7. 7., 14. 7., 5. 8. 2015 / Realizace: Jan Bísek 

- Doprovodný program: Hrátky za muzejními vrátky / 8. 7., 11., 7., 22. 7., 12. 8., 15. 8., 26. 8. 

2015 / Realizace: Michal Kosprd, Jiřina Zelenková (MČK) 

- Doprovodný program: Den s paleontologem / 15. 7., 29. 7., 5. 8. 2015 / Realizace: Michal 

Kosprd, Mgr. Štěpán Rak (MČK) 

- Derniéra výstavy Jaroslav Tušer – výběr z díla / 22. 8. 2015 od 16:00 

- Oslava: Evropská noc s netopýry / 28. 8. od 15:00 / Realizace: ZO ČSOP Nyctalus 

- Vernisáž výstav Beroun ve starých fotografiích a Svět mechanické hudby / 3. 9. 2015 od 10:00 

- Jarmark: Hrnčířské trhy / 12 a 13. 9. 2015 

- Oslava: Křest knihy Beroun očima našich předků / 12. 9. 2015 od 11:00 

- Jarmark: FlerJarmark Vítání podzimu / 19. 9. 2015 od 9:00 do 16:00 

- Vernisáž výstavy Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat / 14. 10. 2015 od 17:00 

- Doprovodný program Víkendový seminář hry na perkuse / 24. a 25. 10. 2015 / realizace: Jan 

Bísek 

- Oslava: Evropské minerální dny 2015 / 26. 9. 2015 / realizace: Velkolom Čertovy schody, a.s. 

- Oslava: Den Středočeského kraje / 28. 10. 2015 

- Oslava: Halloween v muzeu / 30. 10. 2015 / realizace: Dům dětí a mládeže Beroun  

- Exkurze: Geologická exkurze do lomu Kosov / 7. 11. 2015 / realizace: Mgr. Štěpán Rak a 

RNDr. Petra Přidalová (MČK) 

- Jarmark: FlerJarmark Vítej zimo / 28. a 29. 11. 2015 

- Oslava: Mikuláš v muzeu / 5. 12. 2015 od 14:00 / realizace: Dům dětí a mládeže Beroun 

- Doprovodný program: Předvádění vánoční lidové tvorby / 9. 12. a 16. 12. 2015 / realizace: 

členky Klubu lidové tvorby 

- Koncert: Pilsen Brass – Vánoce ve světě hudby / 10. 12. 2015 od 18:00 / realizace: Pilsen 

Brass 

- Koncert: Vánoční koncert Bonbon / 12. 12. 2015 od 10:00 / realizace: Bonbon 

- Komentovaná prohlídka: Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat / 16. 12. 2015 od 17:00 / 

realizace: Mgr. Štěpán Rak 

- Akce: Křest knihy Maminka se neztratí / 23. 12. 2015 od 13:30 

 

Vernisáže, přednášky a ostatní akce (bez doprovodných programů na objednání) navštívilo v roce 

2015   33 192 návštěvníků. 

 

Edukační činnost  

 

Doprovodné programy základní: pracovní listy k výstavám, aktivizační koutky 

- Dětský průvodce výstavou Svět mechanické hudby / 12. 11. – 12. 4. 2015 / Mgr. Patrik 

Pařízek 

- Informační panely pro děti k výstavě Svět mechanické hudby / 12. 11. – 12. 4. 2015 / Mgr. 

Patrik Pařízek 

- Pracovní list k výstavě Verona, Beraun, Beroun / 22. 4. 2015 – 28. 9. 2015 / Lenka 

Pukančíková 

- Interaktivní počítačová hra k výstavě Verona, Beraun, Beroun / 22. 4. – 28. 9. 2015 / podklady 

Mgr. Dana Hradilová, Ivana Macháčková, Mgr. Patrik Pařízek (vývoj Agionet s.r.o.) 

- Dětský hrací koutek k výstavě Verona, Beroun, Beroun (hrací kostky, pexeso a puzzle) / 22. 4. 

– 28. 9. 2015 / Mgr. Dana Hradilová 

- Hmatové reliéfy pro zrakově postižené s motivy města Berouna k výstavě Verona, Beraun, 

Beroun / 22. 4. – 28. 9. 2015 / - tyto reliéfy jsou nyní stálou součástí muzejních expozic 

- Interaktivní počítačová hra k výstavě Berounské proměny 2 / 12. 9. – 22. 11. 2015 / podklady: 

Mgr. Irena Benková (vývoj Agionet s.r.o.) 
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- Pracovní list k výstavě Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat / 14. 10. – 18. 3. 2016 / autor: Mgr 

Štěpán Rak 

- Hrací koutek pro malé i větší děti během výstavy Svět kostiček / 1. 5. – 30. 9. 2015 / Michal 

Kosprd 

- Slosovatelné kartičky o 4 balíčky lega pro návštěvníky výstavy Svět kostiček / 1. 5. – 30. 9. 

2015 / Michal Kosprd 

 

Expozice a výstavy navštívilo v roce 2015 12 089 platících dětí s platícím doprovodem. 

 

Doprovodné programy animační: na objednání (především školy) 

- Tovaryšem v Berouně / 3. 11. 2015  

- Velikonoční tvoření / 18. 3. 2015 

- Krok za krokem Berounem / 1. 10., 5. 11., 18. 11. 2015 

-    Předvádění vánoční lidové tvorby / 9. 12., 16. 12. 2015 

 

Doprovodné programy animační (pro školní skupiny na objednání) navštívilo v roce 2015                  

602 platících dětí a 57 neplatících pedagogů. 

 

Pedagogická praxe studentů 

V roce 2015 nevykonávali v muzeu praxi žádní studenti. 

 

Spolupráce se školami 

Podobně jako v uplynulých letech jsme se snažili aktivně zapojovat školy v regionu do 

programů muzea (viz výše).  V roce 2015 se školy mohly zapojit do programů:  

 

- Jak netopýrek Hugo zabloudil do muzea  

- Tovaryšem v Berouně  

- Krok za krokem Berounem  

- Čekání na tramvaj  

- Vystoupení flašinetářů na berounském náměstí 

- Geologická přednáška pro školy 

- Předvádění tvorby lidových ozdob   

- Výstava: Velikonoce očima dětí    

- V dubnu a květnu proběhla prezentace maturitních ročníků formou tabla s fotografiemi 

maturantů 

 

Expozice 

 

Beroun. 

- Na konci roku 2014 byla dočasně zrušena expozice archeologie a vznikl tak prostor pro 

krátkodobé expozice. Jako první zde vznikla expozice Jak se dělá krása / - 22. 6. 2015 / o 

keltských špercích. Později ji nahradila část výstavy Verona, Beraun, Beroun / 22. 4. – 28. 9. 

2015 / a do roku 2016 pokračovala krátkodobá expozice vycházející z výstavy Berounské 

proměny 2 / 12. 9. – 22. 11. 2015 /.  
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Plakáty a pozvánky na muzejní akce       
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Propagace MČK 
 
Propagační činnost muzea – placená  

- Prezentace muzea v letáku tipů pro volnočasové aktivity v regionu Berounsko „Tipy pro volný 

čas“. Muzeum Českého krasu se v tomto letáku prezentuje formou pozvánky na stálé expozice 

muzea v české a anglické mutaci společně s městem Beroun a dalšími zástupci kulturních 

památek a institucí v regionu. 

- Inzerce v Podbrdských novinách a Berounském deníku  

- Výlepy plakátů na hlavní výstavy, výlepy souhrnného programu výstav a akcí 

 

Suvenýry  
- V roce 2015 si návštěvníci muzea mohli na pokladně pořídit vybrané suvenýry se vztahem 

k Českému krasu (leštěné kameny, krápníky, těžítka s netopýry a mamuty, cestovní deníčky, 

sešítky na razítka, cínové vojáčky (k výstavě tak nám zabili Ferdinanda), píšťalky a publikace 

s tématikou historie regionu a Českého krasu nebo od regionálních autorů např. Paměti 

královského města Berouna, Bylo nebylo, Václav Talich, Lomy a vápenice Českého krasu, Jan 

Smiřický ze Smiřic, časopis Český kras 2014, katalog Oldřich Hamera, kniha Orchestriony 

aneb svět včerejška, knihu Osobnosti Berounska a Hořovicka, grafický tisk. O. Hamery, 

pohledy fotografa Viktora Sýkory, grafiky J. Tušera, kniha vydaná MČK Beroun očima našich 

předků. 

- V roce 2015 byly nadále prodávány deníčky, turistické vizitky Jenštejnského domu, Geoparku 

Barrandien, Plzeňské brány a Muzea Žebrák, které se v roce opět doobjednávaly. Jsou stále 

v prodeji na pokladně MČK.  
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-  Ve vstupu muzea jsou opět volně k použití pamětní razítka s motivy trilobitů od J. Barranda, 

Plzeňskou bránou (předloha: Viktorie Sýkorová) a obrazem J. Hněvkovského, které se 

používají nadále 

 

Propagační činnost muzea – neplacená 

- V roce 2015 byla realizována propagace prázdninových akcí zacílená na návštěvníky 

berounského kempu Na hrázi a hotelů Verona Mea, Český dvůr a Best Western Hotel Grand. 

Propagace byla realizována formou měsíčních programů a s pozvánkami na aktuální akce a 

výstavy i stálé expozice muzea.  

- Průběžně byl rozšiřován adresář pro rozesílání tiskových zpráv v elektronické podobě, aktivně 

byly doplňovány a vyhledávány dalších e-mailové kontakty 

- Průběžně byly aktualizovány výlohy v Jenštejnském a Salátovském domě a ve Slapské uličce 

prezentace výstav a akcí 

- Kompletní nabídka byla pravidelně publikována v Radničním listu, měsíčním oběžníku města 

Berouna 

- Probíhala spolupráce s Českým rozhlasem Region 

- Pravidelné zasílání newsletteru pro Středočeský kraj, zasílání článků ke zveřejnění na webu 

Středočeského kraje 

- Pravidelné přispívání články o muzejních akcích na novinový portál Novinky.cz 

- Zasílání pozvánek a tiskových zpráv na místní ZŠ, kde jsou pravidelně umísťovány na 

nástěnky.  

- Ve vstupu muzea byly ve stojanech připraveny pozvánky na blížící se výstavy a akce a 

souhrnný měsíční program. 

- Prezentace formou letáků ve znovuotevřeném IC v Praze v Husově ulici. 

-  Administrace skupiny Muzeum Českého krasu na Facebooku – aktuálně 119 členů a 

administrace samostatného facebookového profilu Muzeum Českého krasu, který má 

momentálně 292 přihlášených „přátel“. Ve skupině a profilu jsou prezentovány všechny 

aktuality z muzea, jako události představujeme výstavy, besedy a další akce, novinky na webu 

-  Byl v provozu Twitter „muzeumberoun“ – aktuálně 26 odběratelů. Zde bylo již zveřejněno 

332 příspěvků 

-  Nadále je využíván web s automatickým zálohováním (běží pod PHP 5, databáze MySQL 5). 

Na jednotlivé příspěvky je možné odkazovat, uživatelé mohou vkládat k příspěvkům své 

ohlasy a zpětnou vazbu – nejčastěji reakce návštěvníků na výstavy a doprovodné akce. 

-  Využívání RSS kanálu s aktualitami z našeho webu (muzeum-beroun.cz/feed), který si mohou 

uživatelé přidat do Mozilla Firefox, Internet Explorer nebo do RSS čtečky 

-  Exportování kalendáře akcí prostřednictvím RSS nebo iCal, který si mohou návštěvníci 

nainstalovat do MS Outlook: (http://www.google.com/calendar/ical/parzek%40seznam. 

cz/public/basic.ics) 
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Unikátní přístupy na webové stránky MČK www.muzeum-beroun.cz 

- V roce 2015 bylo registrováno 62 151 přístupů na webové stránky (v roce 2014 jich bylo 

84 350, 2013 jich bylo 63 398 a 2012 jich bylo 71 119).  

 

Účast na veletrzích     

v roce 2015 jsme se aktivně zúčastnili veletrhu Holiday World jako součást stánku Středočeského 

kraje 

 

Propagace v TV  

- 12. 11. 2015 – pořad Exploze života v prvohorách / Česká geologická služba / za MČK 

vystupuje Mgr. Štěpán Rak 

 

Rozhlas 

-  31. 1. 2015 – pořad Hobby magazín – Český rozhlas (Mgr. Patrik Pařízek) 

-  7. 3. 2015 – pořad Dobré ráno Česko! – Český rozhlas 2 (Lenka Pukančíková) 

-  12. 3. 2015 – pořad Dopoledne s Dvojkou – Český rozhlas 2 (Mgr. Patrik Pařízek) 

- 8. 12. 2015 – pořad METEOR – Český rozhlas (Mgr. Štěpán Rak)  

- 26. 12. 2015 – pořad METEOR – Český rozhlas (Mgr. Štěpán Rak) 

      

Ohlasy v tisku  

- tiskové zprávy a upoutávky na muzejní výstavy, akce a činnost MČK byly průběžně 

zveřejňovány v tisku. V roce 2015 jich bylo registrováno 103. 

 

 

Návštěvnost MČK v roce 2015 (výstavy, expozice, akce) 

 
 

13 714 platících návštěvníků tj. o 53,6 % méně než platících návštěvníků v roce 2014 (29 562) 

z toho bylo 2 605 návštěvníků jarních a 1 273 návštěvníků podzimních trhů 
(návštěvnost roku 2014 byla výrazně ovlivněna návštěvností výstavy Svět barevných kostek /LEGO/) 

24 721 neplatících návštěvníků tj. o 2,23 % více neplatících návštěvníků než v roce 2014 (24 180) 

z toho bylo 12 413 návštěvníků jarních a 11 493 návštěvníků podzimních trhů 

 

38 435 návštěvníků celkem tj. celkem o 28,48 % návštěvníků méně než v roce 2014 (53 742) 

zahrnuje 15 018 návštěvníků jarních trhů a 12 766 návštěvníků podzimních trhů 
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Odborná činnost pracovníků MČK – výzkumná a dokumentační 
 

V roce 2015 pokračoval paleontolog v systematickém prosbírávání  zalesněného území mezi obcemi 

Trubín a Svatá, především pak Dubové hory, na níž objevil několik fosiliferních – dosud neznámých – 

lokalit. Výzkum úzce navazuje na započaté výzkumy z roku 2013 - 2014 (Arch P 210). Nezbytnou 

součástí dokumentace lokalit byl i sběr fosilního materiálu, určeného po odborném zhodnocení k 

uložení do sbírek MČK. Práce bude pokračovat i v roce 2016  a to především rozšířením zájmového 

území blíže k Trubínu a Trubské. Zpráva s fotodokumentací je uložena v Arch P 267 u minulé zprávy. 

V roce 2016 bude pokračovat výzkum výše uvedeného zájmového území a jeho výsledky budou  

uloženy ve zprávě.  

(RNDr. Petra Přidalová, Mgr. Štěpán Rak)   

  

 

Práce s pamětníky 

V roce 2015 byl dokončen J. Zelenkovou přepis zvukových záznamů – pamětník Ervín Täubel – 

Beroun za války, nálety, Tiba a pamětník Jiří Pospíšil – Odhalení busty TGM v Nižboru v r. 1969. 

Zvukový záznam a přepisy v digitální podobě jsou uloženy na Z: externí dokumenty BCK.  

 

Podnikatelské rodiny a osobnosti s využitím sbírkového fondu MČK  - projekt byl v roce 2014 

pozastaven z důvodu vytížení historičky jinými úkoly, zejména časově náročnou přípravou výstav 

spojených s oslavami 750. výročí první písemné zmínky o Berouně – výstavy Verona, Beraun, Beroun 

a Berounské proměny II. (Mgr. Dana Hradilová) 

 

 

Publikační činnost 
 

Spolupráce s jinými institucemi (paleontolog Mgr. Štěpán Rak) 

 

Natáčení dokumentu „Exploze života v prvohorách" (12. 11. 2015) pro Českou geologickou službu, 

natáčení probíhalo v Geoparku a ve výstavním prostoru MČK, p.o. (Mgr. Štěpán Rak) 

 

Recenzní posudky 

 

Pravidelné recenze odborných paleontologicky zaměřených článků do neimpaktovaného 

časopisu Erica (Západočeské muzeum – Plzeň) 
 

Badatelé 

 

Odbornými pracovníky muzea bylo vyřízeno 49 badatelských dotazů, konzultací a návštěv. Badatelské 

listy s vyřízenými dotazy jsou uloženy v sekretariátu muzea (Lada Libelová). 

 

(Vědecké) zhodnocení sbírkových předmětů badateli 

 

Vybrané publikace s využitím sbírkových předmětů Muzea Českého krasu 

 

Berounská sbírka BČK 

 

K. Machart, P. Hollerová - (katalog) Berounští výtvarníci, (pro MKC Beroun), 

Rudolf Kadeřábek: Živnostníci berounští i přespolní,  

2015, M. Garkisch: Beroun očima našich předků (vydalo MČK),  

brožura - Ohlédnutí za 32. ročníkem Talichova Berouna (vydalo MKC),  

Zdeněk Kuchyňka a kol.: Střední Čechy, kolébka národních patronů.  
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Hořovická sbírka HČK podsbírka historická 

 

Pavla Kalousová: Zámky, kuchyně a stolničení, vlastní náklad autorky,  

Zdeněk Kuchyňka a kol.: Střední Čechy, kolébka národních patronů 

 
 

Smlouvy o provedení (foto)reprodukce sbírkových předmětů 

 

V roce 2015 bylo vyhotoveno celkem 19 smluv o provedení (foto)dokumentace sbírkových předmětů 

vypůjčených z MČK (případně jejich ekvivalentů) a 1 smlouva řady R do MČK.  

 

 
Výpůjčky a zápůjčky   

 

Krátkodobé 

 

- Z MČK bylo krátkodobě zapůjčeno 13 evidenčních čísel sbírkových předmětů, tj. 13 ks za účelem 

výstavním (čísla smluv (z MČK 1/2015 a z MČK 3/2015; smlouva z MČK 2/2015 byla následně 

stornována) a 3 evidenční čísla sbírkových předmětů tj. 3 ks za účelem restaurování (čísla smluv 

1/2015/Rest – 3/2015/Rest) 

 

- Do MČK bylo krátkodobě zapůjčeno 731 evidenčních čísel sbírkových předmětů nebo předmětů 

zvláštní hodnoty, tj. 895 ks (čísla smluv do MČK 1/2015 – do MČK 31/2015) 

 

Byla provedena související fotodokumentace a zpracovány materiály pro průběžnou kontrolu 

vystavených předmětů. 

Byly zajišťovány požadované podmínky výpůjček, vyplývající ze smluv. 

 

 

Dlouhodobé 

 

- Z MČK je dlouhodobě zapůjčeno 107 evidenčních čísel sbírkových předmětů, tj. 148 ks za účelem 

výstavním. 

Byla provedena kontrola dlouhodobých zápůjček ze sbírkového fondu MČK kurátory a 

dokumentátory. 

- Obec Kublov – expozice v památníku J. L. Zvonaře; kontrola 14. 1. 2016, PP + ŠR 

- NPÚ, nár. pam. správa v Českých Budějovicích – NPK klášter Kladruby, expozice Sv. Jana 

Nepomuckého; kontrola 14. 12. 2015, JZ + JJ 

- SOkA Beroun – vstupní prostory budovy; kontrola 16. 12. 2015, DH 

- Obec Tetín – expozice muzea v Tetíně; kontrola bude provedena v 1. pol. r. 2016 

- VČS Tmaň – vstupní prostory administrativní budovy; kontrola bude provedena v 1. pol. r. 

2016 

- NPÚ, nár. pam. správa v Praze – expozice St. zámku Hořovice; kontrola 17. 12. 2015, PP 

- ZČM Plzeň, pobočka Muzea Dr. B. Horáka Rokycany – expozice „Otisky času“; kontrola 14. 

1. 2016, PP + ŠR 

- Muzeum Šumavy v Sušici – pobočka Kašperské Hory – expozice muzea; kontrola 14. 12. 

2015, JZ + JJ 

- MV ČR – Expozice požární ochrany HZS ČR Zbiroh; kontrola 22. 1. 2016, JZ 

 

- Do MČK je dlouhodobě zapůjčeno 50 ks předmětů za účelem výstavním. 
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Vydavatelská činnost MČK 

 

Za finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a.s. Tmaň byl vydán časopis Český kras XLI/2015 

(ISBN 978-80-87708-07-1, ISSN 1211-1643) 

Redakční rada jednala 2 x v roce 2015 (12. 5. a 5. 10. 2015), další proces byl zajišťován 

korespondenčně e-mailem. 

Příspěvky byly recenzovány externími recenzenty a byly uspořádány Pavlem Bosákem, Štěpánem 

Rakem a Karlem Žákem. Redakční rada pracovala ve složení: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. (GÚ 

AVČR), RNDr. Irena Jančaříková (Správa CHKO ČK), Mgr. Vladimír Lysenko, RNDr. Petra 

Přidalová (MČK Beroun), Mgr. Štěpán Rak (MČK Beroun, výkonný redaktor), Mgr. Pavel Špryňar 

(PřF UK Praha), RNDr. Karel Žák, CSc. (GÚ AVČR).  

Povinné výtisky byly předány 

V roce 2015 byl časopis Český kras na seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik. 

 

Za finanční podpory města Berouna byla vydána publikace Beroun očima našich předků (autor: 

Miloš Garkisch, obrazová fotografická příloha ze sbírek MČK) 

 

Jiné publikace - plakáty MČK byly stejně jako v minulých letech předány k archivaci Národní 

knihovně (p. Luhanová) 

 

 

Sbírkotvorná činnost MČK – správa sbírkových fondů  
 

V roce 2015 pokračovala intenzivní práce se sbírkovým fondem. 

 

Stejně jako v minulých letech a jak již bylo řečeno v úvodu zprávy, Muzeum Českého krasu v roce 

2014 spravovalo tři sbírky: Berounskou sbírku MČK – BČK /002-05-07/163002, Hořovickou 

sbírku MČK – HČK /002-05-07/164002 a Žebráckou sbírku MČK – ZČK /002-05-07/165002. 
 

Nové akvizice 

Do sbírkového fondu bylo zapsáno 2343 evidenčních čísel přírůstků (Berounská sbírka 2342 

evidenčních čísel, z toho tvoří 2161 společenskovědní podsbírky a 181 přírodovědné podsbírky; 

Hořovická sbírka – 1 evidenční číslo, z toho tvoří 1 společenskovědní podsbírky a 0 přírodovědná 

podsbírka, Žebrácká sbírka – 0 evidenčních položek). Jednalo o dary, vlastní sběry a koupě. 

 

Z akvizic je možno jmenovat např. keramické předměty (užitková keramika i plastiky), které MČK 

získalo jako ucelenou zpracovanou sbírku, mapující průřezově hrnčířskou produkci v našich zemích 

od 60. let 20. století po současnost (více než 1300 př. č.). Etnografická podsbírka BČK byla obohacena 

několika soupravami dětského kovového nádobíčka z 50. let 20. století (např. př. č. 1623/2015 a 

2064/2015) nebo ručními pracemi, vzniklými v regionu během 20. století (např. 1619/2015). 

Podsbírka výtvarného umění se rozrostla o práce, získané od regionálních umělců (např. 2027/205 a 

2028/2015) nebo tisk vítězných grafických návrhů loga pro oslavy 750. výročí Berouna od MgA. 

Andrey Borovské (př. č. 1979/2015 -  1983/2015) či soubor grafických tisků s regionální tématikou od 

berounského grafika Jaroslava Tušera (např. př. č.  1995/2015). Do podsbírky historické byly mj. 

zařazeny předměty denní potřeby, užívané v regionu v průběhu 20. století (např. „pamětníček“ pod př. 

č. 1487/2015), propagační budík prvorepublikové hodinářské firmy v Berouně (př. č. 1947/2015) a 

mnohé další. 

 

Se všemi dárci byly sepsány přejímací doklady a dárcům bylo zasláno vyrozumění o přijetí 

nabídky daru, které nově nahradilo dříve používanou darovací smlouvu. Agenda přejímacích 

dokladů na předměty od dárců (PD) byla vedena dokumentátorkou Janou Boreckou, která také 

dohlížela na projednání všech nabídek předmětů sbírkotvornou komisí.  
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Předměty nepřijaté do sbírkového fondu, byly v muzeu využity jiným způsobem (zařazeny do 

majetku, především k využití při doprovodných programech nebo jako výstavní materiál) anebo, se 

souhlasem majitele (dárce), protokolárně zlikvidovány.  

 

Kopie všech vyrozumění o přijetí nabídky daru nebo přejímacích dokladů byly předány Odboru 

majetku KÚ SK. 

Dále bylo realizováno 60 nákupů v celkové výši  67 736  Kč, z toho 8 172 Kč tvoří regionální 

literatura. 

 

 

 

Pověřeny vedením knih chronologické evidence byly pracovnice: RNDr. Petra Přidalová – vedoucí 

odborného odd.  (Hořovice, Žebrák, Beroun – přírodovědná evidence) a Jana Borecká – 

dokumentátorka MČK (Beroun – společenskovědní evidence).  

 

Výběr z nových akvizic 
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Sbírkotvorná komise 

Zasedání komise MČK pro sbírkotvornou činnost proběhlo v termínech 5. 5. a 20. 10. 2015.  

 

Průběžně byla prováděna kontrola splnění závěrů z veškerých starších zápisů jednání                

(akt. do 22. 9. 2008). 

  

CES 

V roce 2015 obdrželo MČK potvrzení o aktualizaci dne 10. 3. 2015. 

 

Vedení chronologické evidence 

Vedením knih chronologické evidence byly opět pověřeny RNDr. Petra Přidalová – vedoucí 

odborného odd. (Hořovice, Žebrák, Beroun – přírodovědná evidence) a Jana Borecká – 

dokumentátorka MČK (Beroun – společenskovědní evidence). Autentizací tisků z databáze BACH 

byla pověřena dokumentátorka MČK (Jana Borecká). 

 
Berounská přírůstková kniha společenskovědní byla vedena ve dvou podobách – papírové (svázané 

autentizované tisky z databáze BACH – správcem sbírky uznaná evidence) a v elektronické (databáze 

BACH). Obrazová dokumentace byla v roce přiřazena ke všem přírůstkům z běžných akvizic, 

obrazová dokumentace k přírůstkům nově vznikající podsbírky keramiky (přes 1300 př. č.) je téměř 

hotova a k záznamům je přikládána postupně.   

Berounská přírůstková kniha přírodovědní byla vedena v papírové ručně psané podobě (správcem 

sbírky uznaná evidence) a také paralelně v elektronické podobě (od roku 2010) a nově také jako 

tiskový autentizovaný výstup z BACH s fotografiemi. V roce 2015 byla obrazová dokumentace 

přiřazena ke všem přírůstkům.  

Přírůstkové knihy společenskovědní tištěné z databáze BACH byly připraveny k vazbě. 

Hořovická přírůstková kniha společenskovědní byla vedena v papírové (správcem sbírky uznaná 

evidence) a od roku 2002 i v elektronické podobě.  

Hořovická přírůstková kniha přírodovědní byla vedena v papírové podobě (správcem sbírky 

uznaná evidence) a od roku 2011 i v elektronické podobě. 

Žebrácká přírůstková kniha společenskovědní byla vedena v papírové (správcem sbírky uznaná 

evidence) a (od roku 2009) i v elektronické podobě.  

Žebrácká přírůstková kniha přírodovědní je zatím vedena pouze v papírové podobě.  

 

Odpisy 

Administrativním značením odpisů ve sbírkové evidenci byly i nadále pověřeny RNDr. Petra 

Přidalová – vedoucí odborného oddělení a Jana Borecká – dokumentátorka MČK. Jednotné značení 

odpisů (Berounská sbírka od r. 2010, Hořovická a Žebrácká od r. 2011). 

Odpisy se provádějí červenou barvou jednoduchým přeškrtnutím evidenčního záznamu a odkazem na 

aktualizaci CES. 

 

Doprovodná dokumentace (DoDo) 

V roce 2015 nebylo zapsáno žádné evidenční číslo do doprovodné dokumentace žádné z podsbírek 

MČK 

Vedením knih DoDo evidence byly pověřeny RNDr. Petra Přidalová – vedoucí odborného odd 

(Berounská DoDo - ddP, ddM, ddZ), Hořovická DoDo – všechny knihy, Žebrácká DoDo – všechny 
knihy) a Jana Borecká – hlavní dokumentátorka MČK (Berounská DoDo - kromě ddP, ddM, ddZ 

všechny knihy). 

Od roku 2011 byly přírůstky doprovodné dokumentace vedeny v papírové i elektronické podobě. 

 

Katalogizace 

Byla provedena ze zákona povinná katalogizace přírůstků sbírkového fondu roku 2012. 

Průběžně byla prováděna nepovinná katalogizace - dle časových možností příslušných kurátorů, 

zejména u podsbírek historie, kultura, etnografie (zvláště v této podsbírce vytvořila, na DPČ cíleně 

přijatá,  pracovnice přes 800 katalogizačních karet nepovinné katalogizace), paleontologie a několika 

dalších. 
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Všechny katalogizační karty byly pověřenou dokumentátorkou vytištěny, zautentizovány a připraveny 

k vazbě. Dokumentátorka provedla rovněž kontrolu úplnosti provedení povinné katalogizace. 

 

V roce 2015 bylo celkem zkatalogizováno 2 050 inventárních čísel (povinná a nepovinná 

katalogizace).  

 

Digitalizace evidence a obrazové dokumentace sbírkových předmětů 
 

Digitalizace evidence - 1. stupně 

Většina knih je již přepsaná - berounské soupisové i přírůstkové knihy jsou celé přepsané, dále probíhá 

přepis žebrácké společensko-vědní přírůstkové knihy a hořovické soupisové knihy. Příloha – tabulka 

digitalizace 1. stupně evidence. Do berounské soupisové knihy v BACHu byly doplněny chybějící 

údaje o zařazení evidenčního čísla v CESu. 

 

Digitalizace evidence – 2. stupně 

Katalogizační karty berounské sbírky jsou z větší části přepsány, chybí část podsbírky V. Talich a 

Numizmatické. U podsbírek Fotografické a Negativů probíhá zároveň rekatalogizace.  

 

Kurátoři nebo dokumentátoři prováděli digitální fotodokumentaci a skenování sbírkových předmětů a 

přiřazování fotografií k evidenčním záznamům. V roce 2014 byly k 16 694 záznamům přiloženy 

fotografie. 

Celkem bylo přepsáno 3 187 evidenčních záznamů 1. stupně evidence a 3 076 záznamů 2. stupně 

evidence (katalogizačních karet). Celkem bylo přepsáno 6 263 evidenčních záznamů. 

 

Digitální fotodokumentace konzervovaných a restaurovaných sbírkových předmětů: 

fotodokumentace byla přikládána ke kartě (v el. verzi BACH  a souhrnně za celý rok vytištěna a 

přiložena k tištěným kartám (ARCH R)).  

 

Digitální fotodokumentace zápůjček mimo MČK byla vždy provedena a založena v tištěné 

podobě u smlouvy a v elektronické podobě zpravidla u dokumentátorky MČK. 

Pro průběžnou kontrolu předmětů, umístěných na výstavách, byla vždy provedena 

fotodokumentace vystavených předmětů.  
 

Projekt „Rozvoj e-Governmenu Středočeského kraje“, do kterého se MČK v roce 2012 zapojilo, 

pokračoval v roce 2014, kdy byla digitalizována periodika, monografie, knihy a vybrané evidenční 

knihy. V roce 2014 vyl projekt dokončen. 

Celkem bylo digitalizováno 8 evidenčních knih sbírky Hořovické a Žebrácké a 52 kusů knih a 

časopisů (39 ročníků Českého krasu, 7 dílů Monografie Hořovicka a Berounska a 6 různých titulů 

vážících se k Berounu - vše Berounská sbírka, podsbírka Regionální literatura). 

Data byla uložena v elektronické podobě na centrálním uložišti Středočeského kraje, dále na externím 

HDD v MČK; celé složka projektu byla v roce 2015 archivována. 

 

Projekt SK - Výzva 19 – krajské služby eGovernmentu SK – ZDO (zpřístupnění digitálního obsahu) 

– katalog kulturního dědictví; součinnost Odboru řízení příspěvkových organizací a informatiky 

KÚSK, Mgr. Jan Drnovský, Ing. Milan Dvořák. 

MČK bylo zapojeno do tohoto projektu od jeho počátku, požadovaná data ze sbírkových databází pro 

portál ZDO byla ve stanovených termínech příslušnému odd. KÚ poskytnuta, aktuálně (dle poslední 

tel. domluvy s Ing. Krumpem) čekáme na vyrozumění o tom, že tato data jsou připravena k naší 

autentizaci.  

 

Inventarizace 

V roce 2015 byl započat 3. rok druhého desetiletého cyklu inventarizací podle z. č. 122/2000 Sb. 

Byla provedena inventarizace poměrné části Berounské sbírky podsbírky: Paleontologické, 

inventarizace bude pokračovat i v roce 2016. 

V roce 2015 proběhla inventarizace Berounské sbírky podsbírky Rukopisy (celá), dále proběhla 

inventarizace Berounské sbírky podsbírky Historické (dokončení z r. 2014). 
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Byla provedena inventarizace části Hořovické sbírky podsbírky Historické a části Žebrácké sbírky 

podsbírky Historické bude pokračovat i v roce 2016. 

Byla dokončena inventarizace Hořovické sbírky podsbírky: Fotografie, filmy, videozáznamy a jiná 

média, započaté v roce 2013, dokončuje se administrativní část. 

 

 

Evidence „UFO“ 

Nadále byla pověřenou dokumentátorkou vedena evidence UFO tj. evidence během inventarizací 

nedohledaných nebo neidentifikovaných předmětů. Jedná se o předměty, u kterých je předpoklad, že 

budou během ostatních inventarizací (nebo opakovaných inventarizací) dohledány nebo 

identifikovány stejně jako tomu bylo v minulosti (i u předmětů již dříve, před rokem 2002, 

odepsaných ze sbírkové evidence; předpokládáme chybu lidského faktoru při inventarizaci, 

přehlédnutí atp.). Např. v r. 2015 byly z evidence UFO dohledány 3 předměty (a v této evidenci 

označeny jako "vyřazené") z BČK.  

 

 

Lokační seznamy 

Pokračovala aktualizace lokačních seznamů, zejména v souvislosti s nově přijatými sbírkami a 

katalogizací předmětů. V 1. pol. r. 2016 bude provedena aktualizace lokačních seznamů podsbírek, 

které prošly v minulém roce inventarizací.  

 

 

Arch H, Arch R, Arch P, Arch N  

V roce 2015 bylo do ARCH H zařazeno 26 nových položek, karty byly vytištěny a zařazeny do šanonu 

s evidenčními kartami ARCH H (pověřená dokumentátorka Jana Borecká). Další zařazování bylo 

následně odbornou poradkyní zastaveno, v souvislosti s přípravou nového spisového řádu. 

V roce 2015 byly veškeré materiály, soustředěné v ARCH N, dokumentátorkou Jiřinou Zelenkovou 

evidenčně zpracovány do databáze BACH – kvůli usnadnění práce s nimi a předměty byly následně 

uloženy do nových krabic. 

 

 

Knihovny 
 

Akvizice nových knižních přírůstků do regionální a příruční knihovny, sledování regionální produkce 

v knihkupectvích, na internetu, v archivech. Korespondence s nakladateli, vydavateli a autory knih. 

 

Příruční studijní knihovna Beroun 

Do berounské přírůstkové knihy zapsáno celkem 105 přírůstkových čísel, které byly do databázového 

programu Clavius  zkatalogizovány v počtu 105. 

 

Do databázového programu Clavius bylo zapsáno celkem 492 evidenčních záznamů v rámci 

retrokonverze. 

 

 

Souborný katalog Caslin  
provedeno 190 záznamů knih a 0 periodik (1337 záznamů knih; 86 periodik) – provádí se na základě 

fyzické kontroly. Formou on-line formuláře je připisována podsbírka Další: Regionální knihovna (při 

katalogizaci a zpětně), podsbírka Další: Knihtisk (pouze nové při katalogizaci), podsbírka Další: 

Divadelní knihovna (pouze nové při katalogizaci). 

  

Knihovnice MČK pracovala ve výkonném výboru knihovníků AMG. 
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Ochrana sbírek MČK v roce 2015 - konzervace a restaurování 
 

V roce 2015 bylo z hlediska sanační konzervace pokračováno v konzervaci a restaurování předmětů 

z národopisných i historických depozitářů (Beroun, Žebrák, Hořovice), jež vyžadují péči. Jedná se 

zejména o dřevěné a kovové sbírkové kusy, ale též předměty z jiných materiálů, jako je porcelán, 

keramika či kůže. Mimo to jsou průběžně ošetřovány také nové muzejní přírůstky (před uložením do 

depozitářů), předměty určené pro vystavení v expozicích a příležitostně i zbylé povodní stižené 

předměty uložené v zejména depozitáři S. K .Neumanna 1141. 

 

V roce 2015 byla zadána k externímu restaurování 3 evidenční čísla, tj.  3 kusy sbírkových předmětů - 

viz přiložená tabulka č. 1. 

Navzdory faktu, že velká část pracovní doby konzervátora byla věnována jiným úkolům, celkově bylo 

v roce 2015 v konzervátorské dílně MČK ošetřeno 128 kusů či souborů sbírkových předmětů - viz 

přiložená tabulka č. 2. 

      

Prakticky veškeré konzervátorské či restaurátorské zákroky od počátku provází fotodokumentace 

ošetřovaných sbírkových předmětů (stav před a po zákroku, případně i v průběhu), přičemž záznamy 

jsou systematicky tříděny a doplněny o textovou část v konzervačních kartách systému Bach. Pořízená 

fotografická dokumentace i veškerá data konzervačních karet Bach jsou zálohovány/archivovány 

v tištěné podobě (konzervační karta Bach s jedním náhledovým fotem + veškerá fotodokumentace ve 

formátu cca 10x15 cm) a současně i na serveru MČK. 

 
 

      

V oblasti preventivní konzervace byly v průběhu roku provedeny následující úkony a opatření: 

 kontrola téměř všech depozitářů MČK v Berouně, Žebráku i v Hořovicích, v části z nich byl 

proveden základní úklid podlah 

 výběr a příprava sbírkových předmětů určených pro žádosti o finanční granty 

 optimalizace uložení sbírkových předmětů v historickém depozitáři Domeček  

(v průběhu inventury) 

 byla provedena „rekartonizace“ - výměna zejména kartonových krabic na sbírky 

v depozitářích za nově pořízené kusy 

 naměřená data z elektronických dataloggerů umístěných ve vybraných depozitářích a 

expozicích byla stažena do PC a zpracována pomocí originálního softwaru - výstupem jsou 

přehledné tabulky či grafy znázorňující pohyb hodnot v měřených intervalech 1x za hodinu. 

Hodnoty a grafy jsou uloženy v PC v konzervátorské dílně a na serveru MČK. Vytištěná 

grafická podoba byla založena do archivu MČK. 

 byl zpracován výhledový „Plán preventivní péče o sbírky pro rok 2016“ a současně byl 

celoročně plněn plán pro rok 2015 

 byly zpracovány žádosti o finance ze Středočeského kraje a z Ministerstva kultury (grant 

ISO/D) - externí restaurování v roce 2016 

Značný čas a péče byly věnovány opravám a úpravám databáze Bach - zhotovení či výpomoc M. 

Vávrové se zpracováním fotodokumentace sbírkových předmětů (zejména nově zkatalogizovaných 

věcí) a jejich vkládání do systému, opravy a doplnění dat aj. (zejména podsbírky etnografie, historie či 

výtvarné umění). Dále byla prováděna katalogizace etnografické podsbírky, se zaměřením na řemeslné 

nástroje a nářadí. 
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Z ostatních činností lze zmínit například podíl na přípravě, instalaci a pozdější demontáži téměř 

veškerých expozic, výstav a akcí konaných v MČK, což zahrnovalo zejména montáž vitrín, instalaci 

exponátů, jejich nasvícení apod. 

Též lze zmínit transporty výstavního mobiliáře i sbírek v rámci budov MČK, dále účast konzervátora 

na řemeslných trzích, muzejní noci, výměnu části žárovek v expozicích za LED zdroje (a též 

reklamace LED), konzultacích ve věci oprav či statiky budov MČK a též plánované přestavby 

depozitáře SKN. 

Zcela okrajově je možno uvést aktivity jako jsou např. časově náročné práce na inventuře historické i 

etnografické podsbírky, podíl na zpracování různých podkladů pro zřizovatele či funkce řidiče 

služebního automobilu aj. 

 

 

Tabulka: Seznam předmětů zadaných v roce 2015 k externímu restaurování 

 

Číslo 

smlouvy 

Název 

předmětu 

Číslo 

předmětu 

Počet 

kusů 

Restaurátor Dotace: 
MK-ISO/ 

město 

Beroun 

Podíl 

vlastníka 

Celková 

částka (Kč) 

1/2015/Rest olejomalba na 

plátně: Jan 

Hochberk – 

Rodina Sixta 

Mostníka, r. 

1613 

VU 131 1 akad. mal. 

Jitka Bílá 

30 000 - 18 000 

2/2015/Rest Loutka Český 

Honza 

N 2302 1 Barbora 

Korbelová 

- - 1 900 

3/2015/Rest polychromova-

ná dřevořezba: 

Panna Marie - 

Immaculata 

sH 5389 1 akad. mal. 

Antonín 

Novák 

- - 12 000 

Celkem 3 ks/ 61 900 Kč 



Výroční zpráva Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace za rok 2015 
 

Ukázka předmětů ošetřených specializovanými externími restaurátory mimo MČK   

v roce 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polychromovaná dřevořezba Panna Marie – Immaculata, sH 5389 před a po restaurování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olejomalba na plátně: Jan Hochberk – Rodina Sixta Mostníka, VU 131 před a po restaurování 
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Tabulka: Seznam předmětů konzervovaných/restaurovaných v konzervátorské dílně MČK - 

rok 2015 

Č. konzerv. 

karty 

Název předmětu Čísla předmětu Počet 

kusů 

Rok 

konzervace 

1069/2015 Vykuřovadlo na včely Hoř N 78 1 2015 

1070/2015 Litinový hrnec Hoř N 75 1 2015 

1071/2015 Vidle Hoř N 76 1 2015 

1072/2015 Palice železná Hoř N 77 1 2015 

1073/2015 Pekáč litinový Hoř N 78 1 2015 

1074/2015 Konvice smaltovaná Hoř N 79 1 2015 

1075/2015 Žehlička litinová Hoř N 80 1 2015 

1076/2015 Žehlička litinová Hoř N 81 1 2015 

1077/2015 Nůžky Hoř N 82 1 2015 

1078/2015 Struhadlo Hoř N 93 1 2015 

1079/2015 Struhadlo Hoř N 94 1 2015 

1080/2015 Kruhadlo na zelí Hoř N 95 1 2015 

1081/2015 Váleček na těsto Hoř N 150 1 2015 

1082/2015 Diplom v dřevěném rámu H 234 1 2015 

1083/2015 Litinový podstavec zrcadla H 5430 1 2015 

1084/2015 Kožený míč s uchem H 6447 1 2015 

1085/2015 Filtrační trychtýře H 3797 2 2015 

1086/2015 Děrovačka kancelářská H 5132 1 2015 

1087/2015 Kovová raznice "Beroun" s.10849 1 2015 

1088/2015 

Vřeteno z prstencového 

dopřádacícho stroje H 6143 4 

 

2015 

1089/2015 Pivní láhev H 6140 1 2015 

1090/2015 Pivní láhev H 6141 1 2015 

1091/2015 Vývěsní smaltovaná cedule H 6449 1 2015 

1092/2015 Vývěsní cedule H 6446 1 2015 

1093/2015 Deska z pálené hlíny, reliéf H 230 b 1 2015 

1094/2015 Diplom ve vyřezávaném rámu H 561 1 2015 

1095/2015 Fotoaparát se stativem sH 4074 1 2015 

1096/2015 Buben Národní gardy Beroun H 6448 1 2015 

1097/2015 Brusle bez řemínků 270/81 1 pár 2015 

1098/2015 Krabička malovaná N 49 1 2015 

1099/2015 Tlouk na brambory N 151 1 2015 

1100/2015 Zouvák N 408 1 2015 

1101/2015 Zouvák N 718 1 2015 

1102/2015 Lopatka na mouku N 1253 1 2015 

1103/2015 Lopatka na mouku N 1254 1 2015 

1104/2015 Lopatka na mouku N 1255 1 2015 

1105/2015 Lopatka na mouku N 1256 1 2015 

1106/2015 Lopatka na mouku N 1262 1 2015 

1107/2015 Zouvák N 1260 1 2015 

1108/2015 Zouvák N 1261 1 2015 

1109/2015 Prkénko na prádelní šňůru N 1263 1 2015 

1110/2015 Závěsný košíček N 1264 1 2015 

1111/2015 Prkénko na krájení N 1490 1 2015 

1112/2015 Forma na máslo N 1493 1 2015 

1113/2015 Tablo ve vyřezávaném rámu f.704 1 2015 
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1114/2015 

Obrázek na plechu - obětování 

Ježíška N 34 1 

 

2015 

1115/2015 

Obrázek na plechu - Dvanáctiletý 

Ježíš v chrámu N 613 1 

 

2015 

1116/2015 Hřeblo na dobytek N 396 1 2015 

1117/2015 Sekáček na maso - jednoruční N 1317 1 2015 

1118/2015 Cedník drátěný N 1310 1 2015 

1119/2015 Louskáček pákový N 1329 1 2015 

1120/2015 Vidlička N 1508 1 2015 

1121/2015 Pokladnička dřevěná N 720 1 2015 

1122/2015 Litinová žehlička N 410 1 2015 

1123/2015 Litinová žehlička N 411 1 2015 

1124/2015 Lívanečník litinový N 569 1 2015 

1125/2015 Hrnek litinový N 1521 1 2015 

1126/2015 Kratiknot mosazný N 401 1 2015 

1127/2015 Porcelánová cukřenka s víčkem sH 1046 1 soubor 2015 

1128/2015 Svatý obrázek v rámečku N 369 1 2015 

1129/2015 Závěsná tobolka kožená N 528 1 2015 

1130/2015 Lopatka na mouku - hračka N 643 1 2015 

1131/2015 Košíček kovový N 1523 1 2015 

1132/2015 Cedníček plechový na čaj N 1525 1 2015 

1133/2015 Struhadlo plechové N 1572 1 2015 

1134/2015 Metla šlehací pevná N 1573 1 2015 

1135/2015 Naběračka N 1942 1 2015 

1136/2015 Dětské sandálky 68/75 1 pár 2015 

1137/2015 Vysoké boty kožené 80/92 1 pár 2015 

1138/2015 Vysoké boty kožené 405/90 1 pár 2015 

1139/2015 Boty pracovní kožené 286/95 1 pár 2015 

1140/2015 Boty kožené dámské 295/96 1 pár 2015 

1141/2015 Petrolejová svítilna visací H 1013 1 2015 

1142/2015 Hlavička dýmky H 2007 1 2015 

1143/2015 Hlavička dýmky H 2010 1 2015 

1144/2015 Vysoké boty dámské s napínáky 74/94 
1 pár + 
2 soubory 

 

2015 

1145/2015 Pivní láhev H 6525 1 2015 

1146/2015 Pivní láhev H 6526 1 2015 

1147/2015 Láhev na limonádu H 6527 1 2015 

1148/2015 Láhev na limonádu H 6528 1 2015 

1149/2015 Láhev na minerální vodu H 6529 1 2015 

1150/2015 Láhev na minerální vodu H 6530 1 2015 

1151/2015 Láhev na minerální vodu H 6531 1 2015 

1152/2015 Pila oblouková 102/79 1 2015 

1153/2015 Lopatka plechová na potraviny 253/96 1 2015 

1154/2015 Plechová krabička s víkem H 6534 1 2015 

1155/2015 Přepravka na nářadí s madlem H 6535 1 2015 

1156/2015 Pila dvouruční N 1623 1 2015 

1157/2015 Poříz velký N 2300 1 2015 

1158/2015 Hrábě na seno N 41 1 2015 

1159/2015 Bábovička/formička - kráva 2/80 1 2015 

1160/2015 Struhátko na tabák H 6547 1 2015 
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1161/2015 Rámeček včelařský 209/84 1 2015 

1162/2015 Svícen kovový 188/90 1 2015 

1163/2015 Lžičník drátěný 513/84 1 2015 

1164/2015 Věšák drátěný 515/84 1 2015 

1165/2015 Dóza plechová 519/84 1 2015 

1166/2015 Brzda na kolo 379/83 1 2015 

1167/2015 Hák kovový 187/84 1 2015 

1168/2015 Kopyto ševcovské 188/84 1 2015 

1169/2015 Vozík dřevěný - hračka 66/79 1 2015 

1170/2015 Lopatka dřevěná ozdobná 349/79 1 2015 

1171/2015 Polička závěsná dřevěná N 1424 1 2015 

1172/2015 Přepravka na láhve 81/93 b 1 2015 

1173/2015 Lucerna na svíčku H 6536 1 2015 

1174/2015 Porcelánový kalíšek H 1687 1 2015 

1175/2015 Litinový hrnec 201/91 1 2015 

1176/2015 Síto ze stroje na čištění krupice N 285 1 2015 

1177/2015 Sada obrázků v dřevěné krabičce 293/83 1 soubor 2015 

1178/2015 Dvojspřeží koníků s vozem 177/80 1 soubor 2015 

1179/2015 Hoblík - klopkař N 3107 1 soubor 2015 

1180/2015 Vývěsní smaltovaná cedule 33/93 1 2015 

1181/2015 Pekáč litinový N 3064 1 2015 

1182/2015 Láhev na limonádu H 4911 1 2015 

1183/2015 Litinová plaketa H 1774 1 2015 

1184/2015 Sada kupeckých závaží H 1812 5 2015 

1185/2015 

Spínač pytlů pod mlynářským 

sítem N 1071 1 soubor 

 

2015 

1186/2015 Polička na ručník 219/84 1 2015 

Celkem za rok 2015 - 128 ks či souborů 
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Ukázka předmětů ošetřených v konzervátorské dílně MČK v roce 2015: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo ve vyřezávaném rámu f. 704, před a po restaurování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buben Národní gardy Beroun H 6448, před a po restaurování 
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Další práce průběžně prováděné se sbírkovým fondem kurátory a správci depozitářů 

 
Berounská sbírka 

MČK 

BČK/002-05-

07/163002 

V roce 2013 

provedeno 

V roce 2014 

provedeno 

V roce 2015 

provedeno 

      

Podsbírka    archeologická nic nic nic 

Podsbírka  další divadelní 

knihovna 

nic nic nic 

Podsbírka  další J. Toman nic nic nic 

Podsbírka  další knihtisk nic nic do již 

zkatalogizovaných 

krabic dodělané štítky 

do knih pro lepší práci 

se sbírkami 

Podsbírka  další regionální 

knihovna 

v r. 2013 byla některá 

periodika kvůli 

narůstající řadě 

přesunuta ze skříně 

RL 4 do krabic, nyní 

každý titul má svou 

krabici, do které se 

vejde ještě několik 

ročníků 

odebíraná periodika 

přesunuta ze skříně 

do krabic (vzhledem 

k prostorovým 

možnostem a 

výhledovému 

nárůstu) 

nic 

Podsbírka  další rukopisy nic nic provedena 

inventarizace, všechny 

rukopisy 

naskenovány, obrázky 

přiloženy do Bachu, 

některé přebaleny do 

archivních desek a pro 

nově zkatalogizované 

vyčleněna část skříně 

(HD 22/1) 

Podsbírka  další Václav Talich v r. 2013 probíhala 

inventura, bylo 

zjištěno nevhodné 

uložení stuh, navržená 

opatření budou 

realizována v r. 2014 

nebo později dle 

prostorových možností 

ze stuh odstraněna 

ev.čísla přišitá 

drátkem, nahrazena 

štítkem na niti;  

v roce 2013 

navržená opatření 

ohledně nevhodného 

uložení stuh dosud 

nebyla provedena - 

budou realizována v 

r. 2015 nebo později 

dle prostorových 

možností 

nic 

Podsbírka    etnografická výběr textilu z krabic a 

pověšení na ramínka 

na stojany 

při inventuře 

probíhalo balení 

předmětů, výpis 

předmětů pro 

konzervaci/restaurov

ání, výběr textilu z 

krabic k pověšení, 

částečně provedeny 

opravy označení 

předmětů (navázána 

označení, přišity 

cedulky-místo 

nálepek) 

probíhá intenzívní 

katalogizace a 

digitalizace předmětů, 

která bude pokračovat 

i nadále (nové krabice, 

řádné označení 

předmětů a uložení) 
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Podsbírka    fotografie, filmy, 

videozáznamy a 

jiná média 

nově katalogizované 

předměty byly 

ukládány do spec. 

obalů a krabiček  

nově katalogizované 

předměty byly 

ukládány do spec. 

obalů a krabiček  

roztřídění předmětů 

v regálu hrůzy v HD; 

v rámci katalogizace 

probíhalo nové obalení 

a uložení sbírek 

Podsbírka    geologická Během inventury 

probíhalo přebalování 

nic nic 

Podsbírka    paleontologická nic proběhla inventura 

Osteologie, v 

případě potřeby 

proběhlo přebalení 

předmětů a označení 

čísly 

nic 

Podsbírka    historická třídění a 

překrabicování kachlů 

v SKN (PP, DŠ) 

probíhala inventura 

zkatalogizované 

části, uloženo v 

nových krabicích a 

deskách; nově přijaté 

předměty byly před 

uložením čištěny; 

v Historickém 

depozitáři (Be) 

proběhlo srovnání 

krabic podle 

označení - roztřídění 

na část 

zkatalogizovanou a 

nezkatalogizovanou; 

byly srovnány 

sbírkové předměty v 

badatelně 

v lístkovnici (DH) 

v rámci inventarizace 

proběhlo 

překrabicování části 

sbírek, přebalení 

předmětů do čistých 

papírů a obalů; došlo 

k roztřídění předmětů 

v lístkovnici (Li 1), ve 

sbír. krabicích a 

v regálu VU v HD 

podle podsbírek; byly 

vytištěny nové štítky 

na krabice 

Podsbírka  jiná kultura v r. 2013 byly z 

různých krabic a 

zásuvek lístkovnice 

vyjmuty plakáty (a 

plakátované 

programy) 

k Talichovu Berounu a 

rozloženy do jedné 

zásuvky největší 

lístkovnice v dep. PLZ 

nic část podsbírky byla 

překrabicována do 

nových sbírkových 

krabic – v rámci 

překrabicování HD 

Podsbírka    knihy nic nic nic 

Podsbírka    negativy a 

diapozitivy 

nic při nové katalogizaci 

probíhalo nové 

obalení 

nic 

Podsbírka    numizmatická nic nic nic 

Podsbírka    výtvarného 

umění 

nic obalení obrazů ze 

zrušené expozice, 

uložení (již není kam 

dávat – řešit v roce 

2015) 

obalení obrazů, které 

byly na výstavách, 

roztřídění lístkovnice a 

regálu VU v HD 

Podsbírka    zoologická došlo k přemístění 

předmětů (vyndání z 

krabic, uložení do 

regálů), předměty v 

krabicích byly 

přebaleny do čistých 

hedvábných papírů 

nic nic 
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Hořovická sbírka 

MČK 

HČK/002-05-

07/164002 

     

Podsbírka    archeologická nic nic nic 

Podsbírka  další  přírodovědná nic nic nic 

Podsbírka    fotografie, filmy, 

videozáznamy a 

jiná média 

v r. 2013 probíhala 

inventura, při níž 

probíhalo obalování 

každé fotografie, 

popisování a nové 

uložení do krabiček; 

fotografie v rámu byly 

omyty a taktéž 

uloženy do 

označených krabiček 

v r. 2014 

pokračovala 

inventura, při níž 

probíhalo obalování 

každé fotografie, 

popisování a nové 

uložení do krabiček; 

fotografie v rámu 

byly omyty a taktéž 

uloženy do 

označených 

krabiček. Část 

krabiček s 

fotografiemi byla 

uložena do nového 

mobiliáře (skříň 1, 

M1). Část fotografií 

větších rozměrů byla 

uložena do 

lístkovnice (M1). 

v r. 2015 probíhalo 

doobalování každé 

fotografie. 

Podsbírka    historická nic Část podsbírky 

(obrazy, plány, 

tisky) byly uloženy 

do lístkovnice (M1) 

Část podsbírky 

(VU+H) byla očištěna, 

zbavena starých obalů, 

fotodokumentována.  

Podsbírka    militária v r. 2013 probíhala 

inventura, došlo k 

přebalení a roztřídění 

zbraní a vhodnějšímu 

uložení 

nic nic 

Podsbírka    numizmatická nic Část bankovek je 

uložena po 

inventarizaci v 

nových obalech v 

šanonu. Část 

zbývajících 

bankovek byla 

předána 

dokumentátorce (JB) 

na skenování. Poté 

budou uloženy také 

do obalů a šanonu 

(výhled r. 2015). 

nic 

Podsbírka    uměleckoprůmys

lové práce 

roztřídění dle 

podsbírek, přebalení 

do nových papírů 

nic nic 

Žebrácká sbírka 

MČK 

ZČK/002-05-

07/165002 

     

Podsbírka   archeologická nic nic nic 

Podsbírka    geologická nic přebaleno několik 

krabic, přebalování 

bude pokračovat 

bylo dokončeno 

překrabicování celé 

podsbírky 
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Podsbírka    historická v r. 2013 probíhala 

inventura, papíroviny 

byly ukládány do 

desek, ostatní 

předměty baleny do 

hedvábného papíru 

(některé předměty 

foceny – foto bylo 

uloženo na 

Z/fotky/ZCK 

Historie/Žebrák foto 

inventura 2013 

při inventuře 

probíhalo balení 

předmětů do nových 

desek 

Proběhlo 

překrabicování části 

podsbírky, která je 

uložena v krabicích. 

Podsbírka   knihy v r. 2013 knihy byly 

katalogizovány a 

uloženy do nových 

obalů - krabice a 

kartony, vzhledem 

k nevhodným 

klimatickým 

podmínkám v 

depozitáři v Žebráku 

byly knihy převezeny 

do Berouna a uloženy 

v SKN. 

nic nic 

 

 

Centrální depozitář – rekonstrukce budovy S. K. Neumanna č. p. 1141 
 
Usnesení č. 048-40/2015/RK ze dne 16.11.2015  

Aktualizace investičních záměrů akcí – Integrovaný regionální operační program  
Rada kraje po projednání  

I. schvaluje  
aktualizované investiční záměry akcí a rozpracovaní záměrů v rámci Integrovaného operačního programu, 

příspěvkových organizací Středočeského kraje Muzeum Českého krasu, p.o. a Středočeská vědecká knihovna, 

p.o.  

II. ukládá  

Bc. Vítězslavu Kalibovi, vedoucímu Odbrou regionálního rozvoje aktualizovat zásobník projektů 

Termín: 7. 12. 2015  

  

Odpovídá: 

Bc. Vitězslav Kaliba, vedoucí Odboru regionálního rozvoje 

III. ukládá 

Mgr. Beátě Majdišové, vedoucí Odboru kultury a památkové péče zajistit kroky potřebné k zajištění podkladů 

pro podání žádosti – podklady pro územní a stavební řízení a zpracování projektových dokumentací 

Termín: 

30. 6. 2016 

Odpovídá: 

Mgr. Beáta Majdišová, vedoucí Odboru kultury a památkové péče 

IV. ukládá 

ředitelce Muzea Českého krasu, p.o. RNDr. Karin Kriegerbeckové, Ph.D. zajistit spolupráci při přípravě žádostí 

Termín: 

30. 6. 2016 

Odpovídá: 

V. ukládá 

Ing. Jiřímu Mikovi, řediteli Středočeské vědecké knihovny v Kladně, p.o. zajistit spolupráci při přípravě řádosti 

Termín: 

30. 6. 2016 

Odpovídá: 
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Koncepční materiály, organizace a řízení MČK, kontrolní činnost 
 
Koncepční materiály 

Ke dni 31. 7. 2015 byly na základě žádosti zřizovatele zpracovány formou dodatků (dodatek č. 1) 

aktualizace „Koncepce rozvoje Muzea Českého krasu, p.o. na období po roce 2014. Zaměření na 

rozvoj depozitárních prostor“ a „Koncepce rozvoje Muzea Českého krasu, p.o. na období po 

roce 2014. Zaměření na rozvoj muzejních expozic“.  

 

 

Souhrnné zhodnocení výsledků finančních kontrol a přiměřenosti a 

účinnosti zavedeného systému finanční kontroly v Muzeu Českého 

krasu Beroun (2015) 
 

Vnitřní kontrolní systém Muzea Českého krasu je zabezpečen kontrolní činností - řídící kontrolou 

(zákon o finanční kontrole č. 320/2001 platný pro MČK od 5. 5. 2003, vyhláška č. 416/2004 

v platném znění).  

Vnitřní kontrolní systém v r. 2015 tvořily Směrnice ředitele KÚ č. 48/2005 v platném znění, 

Metodický pokyn k pronájmu prostor ve vlastnictví SK ze dne 4. 6. 2010, Směrnice č. 84, 105, 

108, 127 SK a další metodické pokyny, směrnice MČK k finanční kontrole, směrnice 

ekonomického úseku, pokyny, příkazy a rozhodnutí ředitelky MČK. 

MČK je malou účetní jednotku, kde vlastní administrativu a účetnictví všech navazujících agend 

obstarávají 3 pracovnice. Ředitelka MČK (příkazce operací ze zákona) pověřila Agatu 

Pilmajerovou (od 17. 6. 2011) hlavní účetní a správcem rozpočtu. Ke sloučení správce rozpočtu a 

hlavního účetního bylo přistoupeno s tím, že je zde malá pravděpodobnost výskytu rizik.  

Vnitřní kontrolní systém je především zajišťován "Směrnicí upravující oběh účetních dokladů". 

Touto směrnicí jsou určeni pracovníci včetně jejich podpisových vzorů, kteří jsou oprávněni 

provádět úkony v jednotlivých fázích oběhu dokladů k nařizování, vytváření, zpracování a 

přezkušování účetních dokladů. Příkazce operací (ředitelka) a následně správce rozpočtu provádí 

řídící kontrolu (schvaluje náklady a výnosy – sestavením finančního plánu organizace, plánu 

činnosti a souvisejících výdajů, plánem investic a oprav, schválením odpisového plánu, přípravou 

a uzavřením smluv, schvalováním individuálních, limitovaných příslibů na nákupy jednotlivým 

pracovníkům, schválením návrhu výplatních listin, …. Hlavní účetní zúčtovává doklady, které 

jsou věcně odsouhlaseny odpovědným pracovníkem – pracovníkem, pro jehož činnost byl výdaj 

realizován a který žádal ředitelku o předběžné schválení (zpětná kontrola hlavní účetní) a 

následně ředitelkou MČK. Každý doklad, na jehož základě dochází k výplatě finančních 

prostředků, musí být věcně schválen ředitelkou, odsouhlasen odpovědným pracovníkem, a teprve 

poté proplacen. V rámci vnitřního kontrolního systému existuje dobrá spolupráce ostatních 

zaměstnanců. Operace jsou podrobeny předběžné, průběžné a následné kontrole. 

V průběhu celého roku byly používány v roce 2015 aktualizované formuláře MČK „Záznam o 

provedení řídící kontroly při správě veřejných výdajů“ (tzv. žádanka, průvodka), formuláře pro 

individuální přísliby, formuláře pro kontrolu příjmů jednorázových a opakovaných a limitované 

přísliby, i nadále je používán speciálně upravený formulář pro potřeby nákupů do sbírkového 

fondu před jednáním sbírkotvorné komise z rozhodnutí ředitelky na základě doporučení 

odborného pracovníka (tzv. per rollam).  

Během roku nebylo ředitelkou zjištěno nehospodárné, neefektivní nebo neúčelné nakládání 

s finančními prostředky. Finanční plán muzea byl sestaven na náklady a výnosy související s 

předmětem hlavní činnosti a po zahrnutí příspěvku od zřizovatele je sestaven jako vyrovnaný (s 

plánovaným využitím RF, FO nebyl rozpočtován). Účetní provádí uzávěrkové práce 12 x ročně – 

k poslednímu dni příslušného měsíce, čímž je k dispozici 12 x ročně obraz o hospodaření během 

roku kontrolovaný ředitelkou muzea. Ředitelka muzea zajišťuje kontrolu čerpání prostředků 
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v souladu s plánem činnosti muzea a se schváleným účelem užití (odbor kultury SK, rada SK). 

Dále je ředitelkou organizace průběžně kontrolováno plnění hlavních činností organizace 

v souladu se ZL. Důležitou roli zde hrají porady pracovníků MČK s ředitelkou, ze kterých je 

vyhotoven zápis.  

Dále je prováděna ředitelkou následná kontrola plnění hlavních činností organizace na základě 

písemných zpráv o činnosti pracovníků (měsíčně). Ředitelkou je zřizovateli předkládán Výkaz 

činnosti MČK za příslušný rok. 

 

Inventarizace majetku se podle právních předpisů provádí každoročně k datu účetní závěrky - tj. 

k 31. 12. na základě příkazu ředitelky (v roce 2015 příkaz ředitelky č. 4/2015 ze dne 30. 11. 

2015):  

a) pohledávek, závazků a prostředků na bankovních účtech  

b) pokladní hotovosti, cenin, PHM  

c) publikací a suvenýrů, vstupenek MČK 

d) majetku MČK a majetku SK 

d) ostatního majetku vedeného v operativní evidenci  

e) sbírky ve zvláštním režimu 

Fyzický stav  byl odsouhlasen  s účetním stavem, provedena dokladová inventura. 

 

Stav cenin - stravenek odsouhlasuje účetní – pokladní se členem inventární komise, je prováděn 

zápis. Bylo provedeno měsíčně, (stav k 31. 12. 2015 byl 266 ks stravenek) spolu s kontrolou 

pokladny a kolků – vše bez závad, nebyly zjištěny rozdíly. 

Nárok na stravenky za měsíc 12/2015 pracovníkům zaúčtován do měsíce prosinec, vydány 

v průběhu ledna, proto stav v účetnictví 60 ks. 

 

Kontrola pokladny - porovnání stavu hotovosti s pokladní knihou - provedena při inventarizaci k 

31. 12. 2015 a vždy při pohybu v pokladně hlavní pokladní. Bez závad.  

Stav pokladní hotovosti ve výši 20 922,- Kč souhlasil s fyzickým stavem. 

Stav na příruční pokladně k 31. 12. 2015:  

 pracoviště recepce - 6 000,- Kč formou zálohy na odpovědného pracovníka – stav souhlasil 

s fyzickým stavem (viz inventura), 

 pracoviště Geopark, Konírna – 0,- Kč, 

 pracoviště Horní brána – 0,- Kč, 

 pobočka Muzea Žebrák – 0,- Kč. 

 

V průběhu roku byla ředitelkou prováděna kontrola položek při autorizaci platby (v roce 2007 

bylo zavedeno elektronické bankovnictví – autorizace nutná dvěma osobami – ředitelkou a hlavní 

účetní). Byl kontrolován účel platby – porovnání s přijatými fakturami, odvody, apod. Bez závad. 

 

Byla prováděna kontrola příjmů opakovaných (3x), limitovaných příslibů výdajů (23x) a 

individuálních příslibů výdajů (dle smluv, 30 x) 

 

Výsledky kontrol realizovaných zřizovatelem 

Nebyla provedena žádná kontrola. 

 

Výsledky interního auditu 

V MČK není zřízen útvar interního auditu.  

 

Informace o finančních kontrolách vykonaných podle mezinárodních smluv 

V MČK nebyly vykonány. 



Výroční zpráva Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace za rok 2015 
 

Další kontroly: 

 

 Následná veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., provedená MěÚ Beroun jako 

poskytovatelem dotace veřejné finanční podpory projektu Sedm a půl století Berouna - 

IV ; dne 22. 12. 2014, 37 800,- Kč; závěr – bez závad (doručeno 2015). 

 Následná veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. provedená MěÚ Beroun jako 

poskytovatelem dotace veřejné finanční podpory projektu Setkávání v muzeu s historií 

přírodou i lidmi za tónů hudby; dne 3. 2. 2015, 16 200,- Kč; závěr – bez závad. 

 Následná veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. provedená MěÚ Beroun jako 

poskytovatelem dotace veřejné finanční podpory projektu Knihařská dílna – japonská 

vazba; dne 22. 5. 2015; ve výši 5 000,- Kč závěr – bez závad. 

 Následná veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. provedená MěÚ Beroun jako 

poskytovatelem dotace veřejné finanční podpory projektu Sedm a půl století Berouna – 

V; ze dne 22. 5. 2015; ve výši 30 000,- Kč; závěr – bez závad. 

 Následná veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. provedená MěÚ Beroun jako 

poskytovatelem dotace veřejné finanční podpory projektu 11. Berounská muzejní noc 

2015; ze dne 1. 7. 2015; ve výši 40 000,- Kč; závěr – bez závad. 

 Následná veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. provedená MěÚ Beroun jako 

poskytovatelem dotace veřejné finanční podpory projektu Doprovodný program 

k výstavám 2015 (Berounské proměny II a Verona, Beraun, Beroun); ze dne 16. 12. 

2015, ve výši 47 000,- Kč; závěr – bez závad. 

 Následná veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. provedená MěÚ Beroun jako 

poskytovatelem dotace veřejné finanční podpory projektu Berounské proměny 2; ze dne 

20. 11. 2015; ve výši 60 000- Kč; závěr – bez závad. 

 Následná veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. provedená MěÚ Beroun jako 

poskytovatelem dotace veřejné finanční podpory projektu Verona, Beraun, Beroun; ve 

výši 92 000,- Kč; ze dne 20. 11. 2015; závěr – bez závad. 

 Následná veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 

416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. provedená MěÚ Beroun jako 

poskytovatelem dotace veřejné finanční podpory projektu Beroun očima našich předků; 

ze dne 16. 10. 2015; ve výši 100 000,-, skutečně čerpáno 94 235,- Kč; závěr – bez závad. 

 Schválení vyúčtování dotace z programu ISO – D 2014 Ministerstvem kultury dne 27. 1. 

2015: 1.  Bible svatováclavská, Starý zákon, inv. č. KN 190, 37 000,-. Kč; závěr – 

schváleno. 
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Objem pohledávek, které nebyly uspokojeny k 31. 12. 2015 v Kč 

MČK - pohledávky vůči odběratelům: 0,00 Kč. 

 

Objem závazků MČK k 31. 12. 2015 v Kč 

MČK – závazky vůči dodavatelům: 22 771,00 Kč. 

 

Počet Usnesení pro rok 2015 v pravomoci zřizovatele – 18 

 

1.  Usnesení č. 106-09/2015//RK ze dne 8. 12. 2014 - Závazné rozpočtové limity, rozpočty a 

odpisové plány PO v oblasti kultury na rok 2015 

2.   Usnesení č. 009-14/2014/ZK ze dne 8. 12. 2014 – Stanovení příspěvku na provoz. 

3.   Usnesení č. 090-09/2015/RK ze dne 16. 3. 2015 - Hospodářské výsledky PO v oblasti kultury 

za rok 2014. 

4.   Usnesení č. 006-16/2015/ZK ze dne 27. 4. 2015 – Rozdělení zůstatků hospodaření z roku 

2014. 

5.   Usnesení č. 041-17/2015/RK ze dne 11. 5. 2015 - Vedení účetnictví PO v oblasti kultury ve 

zjednodušeném rozsahu. 

6.   Usnesení č. 069-18/2015/RK ze dne 25. 05. 2015 - Souhlas s posílením investičního fondu 

převodem z rezervního fondu a jeho použitím PO MČK Beroun. 

7.   Usnesení č. 044-22/2015/RK ze dne 15. 6. 2015 – Jednotný systém řízení PO Stč. kraje  - Inf. 

zpráva č. 1/2015 o průběhu implementace a stavu zavádění za období 06/14 – 06/15. 

8.  Usnesení č. 146-24/2015/RK ze dne 29. 6. 2015 – Vrácení příjmu z pronájmu za I. pololetí 

2015, zvýšení limitu mezd, oprava budov čp. 87, 88.  

9.  Usnesení č. 083-30/2015/RK ze dne 31. 8. 2015 – Rozpočtové opatření č. 443/06/2015 - 

Schválení akcí financovaných z rozpočtové položky Rozvojové projekty PO (vitríny J.  

     Novotná). 

10. Usnesení č. 051-30/2015/RK ze dne 31. 8. 2015 – Návrh na schválení projektového záměru 

„Centrální depozitář – zajištění efektivní ochrany, správy a zpřístupnění sbírkového fondu MČK. 

11. Usnesení č. 045-35/2015/RK ze dne 12. 10. 2015 - Změna závazných limitů PO 2015. 

12. Usnesení č. 048-40/2015/RK ze dne 16. 11. 2015 – Aktualizace investičních záměrů akcí – 

Integrovaný regionální operační program.     

13. Usnesení č. 060-42/2015/RK ze dne 30. 11. 2015 – Rozpočtové opatření č. 662/06/2015 

rozpis prostředků kap. 06 určených na financování rozvojových projektů a změna závazných 

ukazatelů PO Stč. kraje (výstavní variabilní mobiliář, restaurování sb. předmětů, bezpečnostní 

skla, archivní skříně). 

14. Usnesení č. 061-42/2015/ /RK ze dne 30. 11. 2015 – Rozpočtové opatření č. 672/06/2015 – 

navýšení příspěvku na provoz PO v oblasti kultury a změna závazných ukazatelů PO Stč. kraje 

(nařízení vlády č. 278/2015 – platové poměry zaměstnanců ve veřejných službách a správě). 

15. Usnesení č. 094-44/2015/RK ze dne 14. 12. 2015 – Rozpočtové opatření č. 690/06/2015 - 

vrácení příjmu z pronájmu za II. pololetí 2015. 

16. Usnesení č. 006-20/2015/ZK – Návrh rozpočtu Stč. kraje, pr. 3 Plán investic na rok 2016 

17. Usnesení č. 036-45/2015/RK ze dne 21. 1. 2015 – o využití finančních prostředků v roce 2016 

poskytnutých v roce 2015 na rozvojový projekt ve výši 360 000,- Kč. 

18. Usnesení č. – změna limitů na rok 2015 – RK bude projednáno a schváleno dne 8. 2. 2016. 

       

Objem přijaté veřejné finanční podpory v Kč 

Zřizovatel:  

8 700 000,- Kč - neinvestiční příspěvek 2015  

     84 427,- Kč - vrácení alikvotní části nájemného – zaúčtováno do provozních nákladů  

   205 902,- Kč - platové poměry 

     12 000,- Kč - restaurování  

     60 000,- Kč - nákup vitrín 

   360 000,-Kč – na opravu budov Beroun, čp. 87, 88 – v roce 2015 nečerpáno, převedeno           

                           na dlouhodobou zálohu s výhledem vyčerpání v roce 2016 

  100 000,- Kč – výstavní variabilní mobiliář 

    17 900,- Kč - archivní skříně 
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61 380,- Kč – bezpečnostní skla do vitrín (výměna za stávající) 

 

Ministerstvo kultury 

    27 000,- Kč - dotace z programu Integrovaný systém ochrany v kapitole  ISO - D - přijaté jako 

průtokový transfer přes zřizovatele 

 

Dotace MěÚ Beroun 

     40 000,- Kč - projekt Berounská muzejní noc 5 000,- Kč projekt  Knihařská dílna  

     30 000,- Kč - projekt Sedm a půl století Berouna 92 000,- Kč projekt Verona, Beraun, Beroun 

     94 235,- Kč - projekt Beroun očima našich předků 

     60 000,- Kč - projekt Berounské proměny II 

     47 000,- Kč - projekt Doprovodný programy k výstavám Berounské proměny II,  

                           Verona, Beraun, Beroun 

 

Přehled zjištěných závažných nedostatků 

V MČK nebyly v roce 2015 zjištěny žádné závažné nedostatky. 

 

 

Přehled kontrolní činností ředitelky MČK a kontrolní činností hl. účetní 

 

Byl naplněn plán kontrolní činnosti  

 Inventarizace majetku k 31. 12. 2015 

o Bylo provedeno 

  4 x ročně bude provedena kontrola stavu cenin – kontrola prováděna měsíčně po výdeji stravenek 

o Bylo provedeno  

 Kontrola pokladny hlavní, příručních – namátkové kontroly – bez závad 

o Bylo provedeno 

 V průběhu roku budou realizovány porady pracovníků MČK s ředitelkou MČK  

o Bylo provedeno  

 Budou probíhat jednání sbírkotvorné komise 

V roce 2015 proběhla 2 jednání sbírkotvorné komise: 5. 5. a 20. 10. 2015. Pracovníci MČK budou 

o vykonané činnosti předávat písemné měsíční výkazy 

o Bylo provedeno 

 Čerpání rozpočtu bude během roku průběžně sledováno hl. účetní a ředitelkou 

o Bylo prováděno 

 Čerpání mzdových prostředků bude během roku sledováno mzdovou účetní, hlavní účetní a 

ředitelkou MČK. 

o Bylo provedeno měsíčně, k 31. 12. 2015, provedena vnitřní rozpočtová opatření 

 Pro výstavy instalované v MČK budou sepsány smlouvy o výpůjčce, bude uvedena pojistná 

hodnota předmětů vypůjčených do MČK. Předměty budou nafoceny a bude zpracován „materiál 

pro kontrolu výstav průvodci“. Výpůjčka bude zaúčtována na podrozvahovém účtu – v pojistné 

nebo skutečné hodnotě předmětu. 

o Bylo prováděno 

 Předměty vypůjčované z MČK budou vypůjčovány na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené po 

vyhodnocení Dotazníku žadatele komisí MČK. Předměty budou vždy nafoceny a také zaúčtovány 

na podrozvahové účty. 

o Bylo prováděno 

 Kontrolní činnost ředitelky bude dále zaměřena na důsledné dodržování postupů vnitřního 

kontrolního systému 

 průběžně při předběžné finanční kontrole po vzniku závazku při realizaci 

drobných nákupů pracovníky MČK a proplácení stvrzenek, paragonů. 

 Bylo prováděno 
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 V případě obdržení dotace ze státního rozpočtu ISO nebo jiných dotací bude ředitelka dohlížet na 

dodržení účelu užití finančních prostředků, správnost a dodržení závazných termínů vyúčtování 

dotací. 

o Bylo provedeno ředitelkou společně s hlavní účetní, prostředky byly užity v souladu 

s rozhodnutími (dotace Města Beroun, ISO – nákup obalů), zprávy a vyúčtování byly 

odeslány v termínu 

 Bude provedena kontrola členských průkazů AMG 

o Bylo provedeno 27. – 30. 4. 2015 - bez závad 

 Bude provedena kontrola BOZP – PO, hasicích přístrojů, hydrantů, kontrola regálů,  firmou 

TUSAN dle plánu, kontrola revizí elektrických přístrojů, EZS, EPS, plynových a tlakových 

zařízení, hromosvodu. 

o Bylo provedeno, zjištěné závady byly odstraněny, drobné závady na regálech jsou 

odstraněny, u závažnějších bude sjednána náprava (výměna, ..) 

 Bude provedena kontrola nakládání s chemickými přípravky dle zákona č. 350/2011/ Sb. a zákona 

č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, odpadové hospodářství. 

o Bylo provedeno 05. 2. 2015 firmou Nataša Jungmanová, bez připomínek 

 Bude prováděna (hlavní účetní) průběžná kontrola spotřeby energií (odečty stavů provede výstavář 

MČK) a fakturovaných stavů. 

o Bylo prováděno měsíčně 

 Bude provedena kontrola rozhlasových a televizních poplatků 

o Bez závad 

 Bude prováděna kontrola cestovních příkazů (ředitelkou a hlavní účetní, mzdovou účetní). 

o Byla prováděna průběžně  

 Bude provedena kontrola spotřeby PHM vozidla VW Transporter 4S1 34-14 za rok 2015 ve 

vztahu k normované spotřebě (norma z 1. 1. 2009). 

o Bylo provedeno, spotřeba v roce 2015 nepřesáhla normu MČK. 

 Budou provedeny preventivní zdravotní prohlídky zaměstnanců u závodního lékaře  

o Bylo provedeno - zaměstnanci objednáni sekretářkou dle stanoveného termínu 

preventivní lékařské prohlídky 

o Lékařské prohlídky u nástupů zaměstnanců do zaměstnání na PP, DPČ a DPP 

(dlouhodobý charakter) 

  

1. Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně dle par. 44 zákona o rozpočtových pravidlech (v 

tis. Kč): 0   

 2. Výše odvodů za porušení rozpočtové kázně dle par. 22 zákona o rozpočtových pravidlech úz. 

rozpočtu (v tis. Kč): 0   

3. výše sankcí uložených vykazujícímu orgánu dle zvláštních předpisů (v tis. Kč): 0            

 

Personální údaje 

Fyzický počet zaměstnanců            

za rok 2015 

Průměrný evidenční počet 

fyzických osob za rok 2015 

Průměrný evidenční počet 

přepočtený za rok 2015 

17 17,4137 15,0293 

 

Pracovněprávní vztah za rok 2015 Počet pracovníků 

Pracovní poměr – plný úvazek 12 

Pracovní poměr – zkrácený úvazek 5 

DPP 31 

DPČ 7 
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Přepočtený počet zaměstnanců   

za rok 2015 

14,78 

 

Oproti roku 2014 dočasně neobsazena 2 místa odb. pracovníků s VŠ vzděláním. Zástup na místě 

propagačně – produkčního pracovníka byl dočasně nahrazen pracovníkem z návštěvnického provozu. 

 

Průměrná měsíční mzda v Kč 2014 2015 
Vývojový ukazatel 

(2015/2014*100)% 

CELKEM 22055 23955 109% 

 

Nárůst platů dle nařízení vlády: 

- č. 224/2014 na období 1 - 10/2015 

- č. 278/2015 na období 11 - 12/2015 

- platové postupy zaměstnanců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace za rok 2015 
 

Konference, semináře, školení - další vzdělávání pracovníků  
 

Pracovníci se zúčastnili čtrnácti seminářů a tří školení – podrobněji viz tabulka v příloze. 

 

 

Provoz 
 

BOZP - PO 

V roce 2015 byly firmou TUSAN, s.r.o. provedeny prověrky BOZP-PO zaměřené především na: 

- provádění revizí a kontrol technických a požárních zařízení 

- vedení základní a provozní dokumentace BOZP a PO 

- dodržování předpisů BOZP a PO zaměstnanci 

- technický stav vnitropodnikových komunikací, přístupů na pracoviště 

- technický stav používaného zařízení 

- bezpečnostní a požární značení na jednotlivých pracovištích 

- odborná příprava preventistů PO 

- školení pracovníků  

- používání pracovních pomůcek a předmětů při manipulaci, kontrola fy Tusan, s.r.o. 

- vypracování provozního řádu skladových prostor 

 

Byla provedena kontrola stavu regálů - spoje, rovinnost, stabilita, ukotvení a označení. Na základě této 

kontroly byl vypracován Protokol o stavu regálů, ve kterém byla navržena opatření k nápravě 

zjištěných závad. 

 

EZS a EPS 

- pravidelní roční kontrola a revize ve všech objektech 

- oprava čidla 3. patro  

 

Elektrorozvody, elektrospotřebiče 

- pravidelná revize elektrospotřebičů, kompresoru  

- odstranění závad BE/SKN z revize  

- oprava osvětlení v depozitáři Beroun/ Tržnice 

 

Stavební záležitosti 

- dozor a kontrola při opravě teplovodu BE/SKN 1141  - dokončení v roce 2015 

- přeložka plyn přípojky objekt BE/ SKN 1141 

- poškození zdí, dveří sprejováním BE/SKN 1141 – průběžně odstraňováno 

- odstranění reklamní tabule u SKN 

- v 1 - 2/2015 vymalování Konírny firmou Karla Řehoře 

- poškození zdí sprejováním ve Slapské uličce – pachatel neznámý, zatím neopraveno 

- oprava vrat barvou do Geoparku z Havlíčkové ulice po vandalech 

- oprava a výměna okapů ve Slapské uličce, zatékání kolem komína na Konírně, vyčištění okapů 

ve Slapské uličce 

- oprava fasády na náklady Města Berouna na Horní bráně 

- výměna skla poklopu v místnosti Horní brána nad klenbou průchodu z Palackého ulice na 

Plzeňskou ulici  

- kontrola statiky budov čp. 87, 88 

- akce: světla do výstavních prostor – z finančních důvodů nepokračujeme ve výměně 

- označení kulturních památek tabulkou (MěBe, info k památkám) 

- vymalování a položení podlah. krytiny – koberec ve výstavních prostorách Muzea Žebrák , 

pobočky MČK 

- únik vody ve sklepě – havárie v 8/15, zatím nedořešeno – dle posouzení odborným 

pracovníkem z firmy VaK je nutné provedení rekonstrukce stávajícího řádu v budově, což 

vyžaduje nemalé finanční prostředky 

- zatékání – vlhké zdivo č. p. 88 a č. p. 89  
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- Na opravu budov – areál kulturních památek Husovo nám. 87 a 88 byly muzeu přiděleny 

finanční prostředky ve výši 360 000,-Kč. Zmíněné finanční prostředky na akci nebyly čerpány 

z důvodu projektové přípravy akce a průběhu poptávkového řízení na dodavatele stavebních 

prací – opravy průčelí č. p. 88 a souvisejících klempířských prací. Ve výběrovém řízení byla 

podána pouze jedna nabídka, proto jsme požádali zřizovatele dle směrnice SK o udělení 

výjimky. Akce nebyla realizována. Na základě žádosti byl MČK schválen převod finančních 

prostředků do roku 2016. 

 

Ostatní 

- oprava barevné tiskárny  a  kopírky (chodba 3. patro) 

- příprava, jednání, týkající se rekonstrukce depozitáře BE/SKN do IROPu 

- příprava, jednání, týkající se obnovení Muzea Hořovicka, pobočky MČK 

 

 

Vstupní prostory MČK - agenda vrátnice – recepce 

 
V Berouně pokračoval zavedený systém otvíracích dní recepce, pokladny a vrátnice s obsluhou, 

včetně zavíracího dne muzea v pondělí, což umožňuje zajištění provozu pro speciální objednávky škol 

na doprovodné programy a jiné mimořádné akce, úklid a uspořádání prostor a agendy po týdenním 

provozu, inventuru zboží.  

 

V mezičase pracovníci jako dokumentátoři přepisovali sbírkovou evidenci do elektronické podoby 

Bach či zajišťovali propagační činnost muzea – poskytování informací týkající se záležitostí nejen o 

muzeu, ale také o aktivitách, historii, gastronomii, dopravním spojení v Berouně a okolí, 

cyklostezkách a turistice. 

 

I nadále díky zavedenému systému vrátnice – recepce zůstal omezený počet pracovníků s plným 

oprávněním samostatného vstupu do budovy muzea. 

 

     

 
 

 

Pokračovalo vedení služebního protokolu pokladních /vrátnice-recepce/ a pro průvodce byly 

průběžně dokumentátorkou Janou Boreckou připravovány materiály pro denní kontrolu expozic a 

výstav s fotodokumentací.  
Byly vedeny deníky průvodců a dozoru (knihy o stavu svěřených expozičních a výstavních 

prostor). Zjištěné technické závady byly průběžně odstraňovány, závady na vystavených sbírkových 

předmětech a ostatních předmětech zvláštní hodnoty nebyly zjištěny. 

http://muzeum-beroun.cz/wp-content/nahrane/Pokladna-Muzea-Českého-krasu1.jpg
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Pokračovalo vedení knihy návštěv a evidence vydání klíčů pokladní – vrátnicí. Koncem roku 2015 

bylo zrušeno vedení pomocného podacího deníku – knihy pošty.  

Byly vydány a používány přejímací doklady na předměty nabízené veřejností do sbírkového fondu.  

 

Otevírací doba Muzea Českého krasu v roce 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimořádná otevírací doba 

Jako každoročně jsme zpřístupnili muzeum i o vánočních svátcích a na Silvestra. Muzeum v tyto dny 

navštívilo 36 návštěvníků. 

24. a 31. prosince otevřeno od 10:00 – 16:00 

25. a 26. prosince otevřeno od 10:00 – 17:00 

 

 

Komunikace, součinnost a spolupráce se zřizovatelem, odborem kultury KÚ SK, 

odbory KÚ SK.  

 
Pro KÚ SK byly zpracovány a předány níže uvedené informace a materiály; proběhla jednání či 

spolupráce: 

- FKVS  

- ISP 

- změny závazných limitů 

- žádost – souhlas – pronájem trhy 

- materiál pro jednání RK převod z RF do IF (zabezpečení SKN) 

- hodnotící ukazatele PO 

- prohlášení pojištěného  

- akce rekonstrukce teplovodu u SKN – materiál do RK, smlouva  

- závěrečný protokol o inventarizaci 

- informace k pohledávkám, závazkům 

- finance z pronájmu 

- informace o komunikaci s Ministerstvem kultury ČR 

- IROP – co plánujeme 

- ISO - D žádost o dofinancování 

- informace k programu evidenční povahy 

- PENB – info, plnění 

- seznam projektů, u kterých není zahájena realizace (SKN) 

- záměr města označit historické objekty informačními cedulkami 

- kontrola údajů k centralizovanému nákupu energií, smlouvy 

- centralizovaný nákup telefonních a internetových služeb 

Jenštejnský a Salátovský dům 

Otevřeno celoročně 

út – so 9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 

ne a svátky 10.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 

 

Geopark Barrandien 

Otevřeno od dubna do října 

út – so 9.00 – 12.00 12.45 – 17.00 

ne a svátky 10.00 – 12.00 12.45 – 17.00 

Plzeňská brána 

Otevřeno květen a říjen 

st a so 9.00 – 13.00 

červen a září 

st 9.00 – 12.00 (ostatní dny po domluvě) 

so 9.00 – 12.00, 12.45 – 17.00 

červenec a srpen 

st 9 – 12.00 

so 9 – 12.00, 12.45 – 17.00 

ne, svátky 10 – 12.00, 12.45 – 17.00 

Muzeum Žebrák   
Otevřeno květen – září  so, ne, svátky 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00 

(ostatní dny po domluvě na emailu: produkce1(zavináč)muzeum-beroun.cz) 
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- žádost – RK – výběrové řízení výjimka 

- podklady pro mimořádnou inventarizaci majetku SK 

- smlouva o centralizovaném zadávání – pojištění majetku, aut 

- článek pro Kaleidoskop 

- vyčíslení finančního dopadu NV ČR 224 ze dne 15. 10. 2014 (platy) 

- předání informací z MK ČR k postupu plateb ISO – D 

- předání pozvánek a plakátů 

- plán akcí 2016 

- Newsletter(y) 

 

 

Výkazy zpracované v roce 2015 finanční a mzdovou účtárnou 

 

Finanční účtárnou MČK pro 
Krajský úřad – odbor kultury 

- závazné rozpočtové limity, rozpočty a odpisové plány PO v oblasti 

kultury na rok 2015 

- stanovení příspěvku na provoz 2015 

- hospodářské výsledky PO v oblasti kultury za rok 2014 

- rozdělení zůstatků hospodaření z roku 2014 

- změna o závazných limitů PO 2015 - financování rozvojových projektů 

(výstavní variabilní mobiliář, restaurování sb. předmětů, bezpečnostní 

skla, archivní skříně). 

- změna závazných ukazatelů PO Stč. kraje - platové poměry zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě 

- návrh rozpočtu a plán investic na rok 2016 

- změna limitů na rok 2015 – RK bude projednáno a schváleno 2/2016 

- Inventarizace 2014 

 

Krajský úřad – odbor majetku, finanční 

- Inventarizace 2014 

- Hlášení pohledávky, závazky, pohledávky z nájmu KUSK 

 

MÚZO 

- Výkaznictví příspěvkových organizací – Schválení výsl. hospodaření za rok 2014Výkaznictví 

příspěvkových organizací, vykazované období – leden – březen 2015 

- Výkaznictví příspěvkových organizací, vykazované období – leden – červen 2015 

- Výkaznictví příspěvkových organizací, vykazované období – leden – září 2015 

- Výkaznictví příspěvkových organizací, vykazované období – leden – prosinec 201 

 

Český statistický úřad 

- EP 5-01 – Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv za rok 2014 

- Granty 1-01 – Roční výkaz o čerpání prostředků ze zahraničí za rok 2014 

- VI 1-01 – Roční výkaz organizačních složek státu, územních samosprávních celků, 

příspěvkových organizací a podobných vládních institucí za rok 2014 

- VP 2 – 04 - Informačním systém o platu a služebním příjmu – čtvrtletní výkaz  

 

Finanční úřad 

- Přiznání k dani k příjmu právnických osob za zdaňovací období 01. 01. 2014 - 31. 12. 2014 

- Sdělení – Registrace k dani z přidané hodnoty za rok 2014 
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Městský soud v Praze 

- Účetní závěrka 2014 předaná k uložení do sbírky listin obchodního rejstříku Mzdovou 

účtárnou MČK 

- Vyúčtování dani z příjmu ze závislé činnost za zdaňovací období 2014 

- Vyúčtování srážkové daně za zdaňovací období 2014 

- Počet zaměstnanců k 1. 1. 2014 

- Výstup ISP k 31. 12. 2014, k 30. 6. 2015 

- Evidenční listy důchodového pojištění (ELDP) za rok 2014 

Přehledy měsíčně: 

- Platba o výši pojistného (na sociální pojištění) 

- Přehled o platbě pojistného zaměstnavatele (na zdravotní pojištění) 

- Oznámení o nástupu, výstupu do zaměstnání (přihlášky, odhlášky, PN, OČR a další 

související) 

 

Další výkazy: 

- součinnost u výkazů pro MK 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Podklady pro zpracování materiálu dodali pracovníci jednotlivých oddělení a pracovišť MČK. 

 

 

V Berouně dne 16. 5. 2016  

 

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., 

ředitelka Muzea Českého krasu, p.o.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

výstava Devatero pohádek Karla Čapka výstava Jaroslav Tušer – výběr z díla 

výstava Svět kostiček vernisáž výstavy Svět mechanické hudba v Domově pro seniory TGM  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

vernisáž výstavy Berounské proměny vernisáž výstavy Verona, Beraun, Beroun 

vernisáž výstavy Berounští fotorici 2015 – Jak se lidé baví vernisáž výstavy Jaroslav Tušer – výběr z díla 



 

 

 

výstava Trilobity nebrat, vše ostatní sebrat výstava Věda je krásná - Vážky 

výstava Jan Hus 1415 a 600 let poté 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

festival Básníci Stranou: Evropští básnici naživo 

doprovodný program Den s paleontologem 

Bubnování v Geoparku 

interaktivní doprovodný program k výstavě Verona, Beraun, Beroun 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evropská noc s netopýry FlerJarmark Vítání léta 

Halloween v muzeu 2015 Halloween v muzeu 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hrnčířské trhy 2015 přednáška Jaro a léto 1945, násilí neskončilo 

Pasování na čtenáře Mikuláš v muzeu 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

přednáška Případ Václava Talicha přednáška Sluneční hodiny Engelbrechtů 

doprovodný program Tovaryšem v Berouně Vánoční koncert Bonbon 



 

Velikonoční tvoření v muzeu Víkendový seminář hry na perkuse 

doprovodný program Jako šlehnutím kouzelného proutku komentovaná prohlídka výstavy Verona, Beraun, Beroun 
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Věda je krásná, ukáže výstava
První letošní výstava z  cyklu

Věda je krásná seznámí
návštěvníky berounského muzea

s vítěznými snímky soutěže Věda
je krásná 2012. Výstava připrave-
ná ve spolupráci s Přírodovědec-
kou fakultou Univerzity Karlovy
potrvá do 14. 2. Následující výsta-

va ze stejného cyklu předsta-
ví vítěze ročníku 2013
a potrvá od 14. 2. do 13. 3.

Závěrečná třetí výstava
nás zavede do tajem-

ného světa vážek
a k vidění bude od
14. 3. do 12. 4.

V prvním cyklu
budou představe-

na vítězná díla sou-
těžních kategorií:

Vědecká fotografie, Vědecká
mikrofotografie, Vědecká ilu-

strace, Virtuální příroda a Obje-
vitelská.

Soutěž Věda je krásná zpro-

středkovává nejširší veřejnosti
mnohdy netušenou krásu a este-
tiku, na kterou přírodovědci nara-
zí při svém seriózním bádání.
Zrodila se na půdě Přírodovědec-
ké fakulty Univerzity Karlovy v Pra-
ze. První kolo určené pouze pro
zaměstnance a studenty PřF UK
proběhlo v roce 2009 s perspek-
tivou každoročního opakování. Po
enormním úspěchu prvních roč-
níků se působnost soutěže
postupně rozšiřovala. Třetího roč-
níku soutěže se mohli zúčastnit
autoři z celé Univerzity Karlovy.
Od čtvrtého ročníku byla soutěž
otevřena i pro registrované členy
objevitelsko-popularizačního
webu přírodovědci.cz. Zároveň se
do projektu zapojila jako porota
i široká veřejnost. Soutěžními pří-
spěvky mohou být fotografie či

jiná díla s přírodovědeckou téma-
tikou, typicky z oblastí biologie,
biomedicíny, chemie, fyziky, mate-
matiky, geologie, fyzické geografie
popř. dalších. Pět soutěžních kate-
gorií je akademických, jsou tedy
určeny pouze pro studenty
a zaměstnance UK. Kategorie
Objevitelská a kategorie Insta-
gram mohou tematicky odpovídat
kterékoliv z předchozích pěti kate-
gorií, mohou dokumentovat
odbornou práci v terénu, v labo-
ratoři, či cokoliv jiného spjatého
s přírodovědným bádáním. Kate-
gorie Objevitelská je určena sou-
těžním příspěvkům členů webu
přírodovědci.cz, kategorie Insta-
gram potom soutěžním příspěv-
kům pocházejím z mobilního
telefonu široké veřejnosti.
Patrik Pařízek, Michal Kosprd n

Víme, co jíme? Další přednáška
šéfredaktora DTestu Dana Pavlise

tentokrát na téma masné výrobky
naváže na předchozí téma o nápo-
jích. Přednášky pořádané
v rámci Berounské akademie
se i tentokrát mohou zúča-
stnit rovněž hosté, kteří se při-
hlásí v knihovně. Přednáška
se koná ve čtvrtek 5. února v 17.30
v prvním patře knihovny.

Další beseda nazvaná Příběhy
domovních znamení Berouna aPra-
hy se v rámci cyklu Setkání s autory,

které máte rádi, uskuteční ve středu
18. února od 17.30 hodin. V Městské
knihovně Beroun se můžete těšit na
setkání s Lydií Petráňovou, autorkou

publikace Domovní znamení
staré Prahy, a fotografem
Davidem Chlumským. Před-
náška představí zajímavé osu-
dy domů a jejich znamení

nejen středověké Prahy, ale také
Berouna. Účast přislíbili i majitelé
některých domů s domovními zna-
meními v Berouně. Vstup je volný.

Marie Holečková n

Přednášky seznámí s domovními
znameními i masnými výrobky

RM 1) souhlasí s vyloučením uchazeče – společnost ALPINE Bau CZ a. s.,
se sídlem Jiráskova 613/13, Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, z účasti
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku akce „Veřejná doprava pro všechny.“
2) souhlasí s vyloučením uchazeče – společnost BERGER BOHEMIA a. s. se
sídlem Klatovská 410, Plzeň, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou
zakázku akce „Veřejná doprava pro všechny.“ 3) vyhlašuje nabídku č. 7
společnosti STRABAG, a. s., se sídlem Na Bělidle 198/21, Praha 5, veřejné
zakázky „Veřejná doprava pro všechny“ jako vítěznou.
RM schvaluje Pravidla pro zveřejňování příspěvků v městském zpravodaji
Radniční list v předloženém znění.
RM jmenuje členy redakční rady Radničního listu: Ing. Zdeňku Slivkovou
– vedoucí Kanceláře tajemníka MěÚ Beroun, JUDr. Marcelu Bergerovou
– vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů Kanceláře tajemníka MěÚ
Beroun, Pavlu Nováčkovou – tisková mluvčí města, oddělení kultury
a vnějších vztahů Kanceláře tajemníka MěÚ Beroun, Radka Dolejše –
vydavatel (Reklamní studio Dalmat), Tomáše Brůžka – student (Gymná-
zium Joachima Barranda, Beroun).
RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor
č. UZSVM/SBE/4232/2014 – SBEH mezi Českou republikou – Úřadem
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží
390/42, Praha 2, jako půjčitelem a městem Beroun, jako vypůjčitelem,
v předloženém znění.

Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, jehož je

Beroun jako Historické město roku
2009 členem, připravilo pro milov-
níky památek, galerií, muzeí, festi-
valů aměstských slavností speciální
brožuru svyznačenými akcemi asou-
těží o zajímavé ceny.

Takzvanou Cestovní knížku mů-
žete získat vněkterém zinformačních
center sdružených historických měst.
Kdostání bude ivberounském íčku.
Do knížky pak můžete při vašem ces-
tování po vlastech českých sbírat
razítka, která získáte v informačním
centru jednoho z uvedených měst:
Svitavy, Kadaň, Třeboň, Kroměříž,
Klášterec nadOhří, Kutná Hora, Lito-
myšl, Nový Jičín, Prachatice, Spálené
Poříčí, Jilemnice, Česká Kamenice,
Polná, Jindřichův Hradec, Šternberk,

Beroun, Znojmo, Uherské Hradiště,
Chrudim. Do losování o ceny budou
zařazeni ti soutěžící, kteří vprůběhu
roku 2015 získají razítko alespoň
pěti výše uvedených informačních
středisek s tím, že nejméně jedno
toto město navštíví v takzvaném TOP
týdnu, ve kterém města chystají pro
turisty speciální akce. Podrobnosti
otěchto 19 městech najdete na strán-
kách soutěžní brožury, kde jsou také
uvedeny termíny konání TOP týdnů,
nebo na webu www.historickeputo-
vani.cz. V Berouně se TOP týden
uskuteční od 15. 6. do 21. 6. 2015.
A jaké ceny na vás čekají? Tři vyloso-
vaní získávají poukaz v hodnotě
5 000 Kč na ubytování v jednom
z výše uvedených měst. Další 3 vylo-
sovaní získávají věcné ceny vhodnotě
2 000 Kč. (tm) n

Navštivte historická sídla a vyhrajte

Vlastníte krásné, funkční věci,
které nemají u vás doma

využití? Nechcete je vyhodit
a rádi byste jim prodloužili život,
ze kterého bude mít někdo jiný
potěšení a užitek? Rádi byste za
ně dostali i pár korun? Právě pro
vás je určen Bleší trh, který
v Berouně plánujeme. O co jde?
Je to příležitost strávit příjemné
sobotní dopoledne, zkusit osob-
ně nabídnout a prodat zapome-
nuté krásy komor, půd a sklepů
nebo najít to, co jste jinde tak
dlouho hledali. Zkusit si
zasmlouvat, popovídat a hlavně
načerpat pozitivní energii a dob-
rou náladu. Prodávat a nakupo-

vat může kdokoliv. Rádi bychom
z Bleších trhů v Berouně udělali
každotýdenní tradici. 

První Bleší trh v Berouně se
bude konat první jarní den,
v sobotu, 21. 3. 2015, od 8.00 do
13.00 hodin pod širým nebem.
O přesném místě konání se
dosud jedná (Beroun-centrum)
a bude upřesněno v příštím vydá-
ní Radničního listu. Zájemci
o prodej, ale i o bližší informace
a velmi jednoduché podmínky
prodeje, mohou kontaktovat
pořadatele na e-mailové adrese:
blesitrh.beroun@email.cz nebo
na telefonním čísle 608 055 747.

Denisa Landová n

V Berouně se chystá Bleší trh
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MKC Beroun dokončuje
koncept pro využití Plzeňky
Již k tradičnímu setkání v novém

roce pozval poskytovatele kultury
v Berouně místostarosta Ivan Kůs.
Setkání se koncem ledna zúčastnily
přes tři desítky hostů. Často sklo-
ňovaným bylo letošní 750. výročí
města i Kulturní dům Plzeňka.
Organizátoři kultury a členové spol-
ků se živě zajímali o to, jak bude
Plzeňka fungovat, jaké nabídne
prostory, nájem, jaké budou časové
možnosti pro zkoušky.

Ředitelka MKC Beroun Kateřina
Masopustová potvrdila, že v součas-
nosti se chystá podrobný koncept,
se kterým budou pořadatelé brzy
seznámeni. „Na Plzeňce budou
k dispozici dvě zkušebny. Program
bude sestavován na základě potřeb
všech kulturních subjektů. Vždy
bude přítomen některý zaměstna-
nec,“ uvedla Masopustová.

Místostarosta Ivan Kůs během
jednání řekl, že MKC Beroun se

postupně stává partnerem pro
poskytovatele kultury, kteří se na
něj stále častěji obracejí s prosbou
o pomoc. MKC bude mít k dispozici
nový poradní a konzultační výbor
složený právě z řad poskytovatelů
kultury. 

O nově vzniklém Muzeu be-
rounské keramiky i přilehlé zahra-
dě hovořil jeho duchovní otec Vla-
dimír Izbický i autorka expozic
Irena Benková. „Nejde o tradiční
muzeum, exponáty jsou převážně
v prostoru nikoliv jako obvykle ve
vitríně. Letošní rok bude zkušební
a plný provoz začne v příštím roce,“
řekla Benková.

Na závěr místostarosta Ivan Kůs
vyzval přítomné, aby navštívili
Holandský dům, kde nově sídlí MKC
Beroun. Z tohoto místa by se mělo
stát centrum diskuze, námětů.
Věřím, že se podaří společné nápady
zrealizovat,“ dodal Kůs. (tm) n

V dílně si vyrobíte vlastní knihu
Vyzkoušet si práci vknihařské díl-

ně a vytvořit si zde originální
japonskou vazbu budou moci zájem-
ci v sobotu 21. března od 10.00 hodin
v berounském Muzeu Českého kra-
su. Instituce se tak připojuje k osla-
vám března jako měsíce knihy

a internetu. Akci pořádá ve spolu-
práci s  Kateřinou Brindzovou, která
se ruční výrobou knižních vazeb
zabývá. Účastníci dílny si budou moci
z připravených materiálů vytvořit
vlastní knihu. Zvolí si formát knihy
anařežou si lepenkové desky apapí-

ry do knižního bloku.
Z připravených
škrobových dekora-
tivních papírů si
polepí desky. Přední
desku si mohou
dozdobit popisným
štítkem, dokreslit,
vlepit donesený
obrázek či fotografii.
Po zalisování knihy
prošijí hřbet společně
s deskami. Šití lze
dozdobit korálky
nebo knoflíky. Kapaci-

ta dílny je 15 osob, časová dotace
180 minut. Zájemci se mohou objed-
návat na e-mailové adrese: histo-
rik2@muzeum-beroun.cz nebo na
telefonu 601 374 207. 

Japonská knižní vazba vychází
z čínského tradičního knihařství.
Charakteristickými znaky jsou měkké
papírové či kartonové desky, využití
harmonikové skladby papíru avnější
viditelné šití knižního bloku zároveň
s deskami. Existuje deset základních
typů vazeb, z nichž vychází mnoho
dekorativních složitějších variací.
Japonská knižní vazba šitá na čtyři
díry a její různé modifikace, se staly
oblíbenou a jednoduchou formou
zpracování zápisníků, fotoalb,
památníků či skicářů. Zhotovení kni-
hy nevyžaduje nadstandardní výtvar-
né ani rukodělné dovednosti.

Dana Hradilová n

Novou dlouhodobou výstavu
nazvanou Jak se dělá krása

připravuje na březen Muzeum
Českého krasu. Výstava o šper-
kařství seznamuje nejen shistorií
šperku, ale hlavně ukáže, jak
zručnými řemeslníky byli Keltové,
jaké skvosty zhotovovali, které
techniky, nástroje a jaké mate-
riály při své práci využívali. Vysta-
veny jsou i originály šperků
a trojrozměrné modely souvise-
jící s výrobními postupy řemesl-
níků. Zapůjčeny jsou ze sbírek
Regionálního muzea v Teplicích,
Oblastního muzea v Lounech
a Ústavu archeologické památ-
kové péče středních Čech. Právě
jeho pracovnice Dana Stolzová
provede návštěvníky komentova-
nou prohlídkou 5. 3. v 16.00. Dal-
ší muzejní podvečer Ošikovnosti
keltských šperkařů se uskuteční
19. 3., provede jím opět Dana
Stolzová zÚAPPSČ, spoluautorka
dlouhodobé výstavy Jak se dělá
krása. (tm) n

Výstava ukáže
skvosty Keltů

Krátce
n Město Beroun zveřejnilo
v únoru zadávací podmínky
veřejné zakázky malého
rozsahu na tisk obrazové
publikace k 750. výročí města.
Nabídky je možné podávat do
5. března do 12.55 hodin.
Předmětem zakázky je tisk
2500 kusů osmdesátistránkové
knihy. Vytištěna by měla být do
konce května 2015.
Na 20. červen je naplánován
její křest.

n Do oslav 750. výročí první
zmínky o městě se připojil
Lesní klub Studánka. Připravil
pro rodiny i širokou veřejnost
projekt, jehož záměrem je
návrat ke starým zvyklostem
našich předků, jakými jsou
letní a zimní slunovrat a jarní
a podzimní rovnodennost.
Účastníci si oživí například
legendu o nejznámější
berounské studánce nebo
legendu o ztraceném pokladu
v Brdatkách. První akcí je 21. 3.
oslava Jarní rovnodennosti
v kapli Panny Marie Bolestné.
Slavnost bude zahájena
v 10 hodin improvizačním
divadlem o nejznámější
berounské studánce, čeká vás
stezka víly Ostary
s jednoduchými úkoly pro děti.
Konec je plánován na
15. hodinu.

Mistrovské kurzy s Adamem Plachetkou
Zámek Liteň, se kterým Beroun

navázal spolupráci v  rámci
Mezinárodního hudebního festi-
valu Talichův Beroun, navazuje na
úspěch loňských mistrovských
pěveckých kurzů s Dagmar Pecko-
vou a ve spolupráci s Hudební
fakultou Akademie múzických
umění v Praze letos pořádá mas-
terclass Adama Plachetky. Kurzy
nabízejí mladým pěvkyním a pěv-

cům možnost intenzivně pracovat
na interpretaci operního reper-
toáru, zejména díla W. A. Mozarta. 

Jarní běh mistrovských kurzů
určený studentům uměleckých
škol se odehraje 3. a 4. 4. 2015
v prostorách HAMU na Malostran-
ském náměstí. Dva vybraní účast-
níci dostanou příležitost zúčastnit
se druhého běhu v termínu
22.–26. 8. 2015 v Litni. Tam bude

kromě Adama Plachetky vyučovat
rovněž sólistka Národního divadla
v Praze, sopranistka Kateřina Kně-
žíková. Přihlásit se mohou i absol-
venti a mladí profesionálové. Více
informací o mistrovských kurzech
zájemci najdou na www.hamu.cz
a www.zamekliten.cz. Kapacita je
omezená a pořadatelé doporučují
s přihláškou neotálet.

(tz) n

Lešení ani jiná stavební omezení
azábory by neměly narušit vzhled

městské památkové zóny během hlav-
ní části letošních oslav 750. výročí
města. 

Zábory pro lešení se v centru
Berouna budou proto povolovat
pouze do 17. 5. 2015 a následně od
14. 9. 2015. Cílem je, aby období léta
ahlavních slavností bylo vcentru bez
lešení, překážek pro chodce apod.
Město Beroun proto žádá majitele
objektů v památkové zóně, kteří plá-
nují na letošní rok stavební úpravy,
aby je v ideálním případě dokončili
již do poloviny května. Vopačném pří-
padě jim bude moci být vydáno povo-
lení pro zábor až od 14. září. (tm) n

Zábory v centru
pouze do

poloviny května
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Výstavou nazvanou Verona,
Beraun, Beroun se k letošním

oslavám 750letého jubilea města při-
pojí Muzeum Českého krasu. Výstava
se v muzeu koná od 22. 4. do 28. 9.
Výstava realizována za finanční pod-
pory města Beroun představí
návštěvníkům geologické, paleon-
tologické, archeologické, archivní
amuzejní památky, které jsou nejen
dokladem dlouhé berounské histo-
rie, ale zároveň i pramenem jejího
poznání. Svým rozsahem a rozma-
nitostí to bude první výstava svého
druhu oBerouně, před 50 lety dosta-

ly k výročí 700 let první
písemné zmínky prostor
archiválie spojené s nej-
starší historií města.
Jubilejní výstava je bilan-
cí odborné práce beroun-
ského muzea za dobu víc
jak 120leté existence
v  oblasti sbírkotvorné,
dokumentující, ochranné, prezen-
tační avzdělávací se vztahem k městu
Berounu. K vidění budou exponáty,
které měly svou výstavní premiéru
již na Národopisné výstavě českoslo-
vanské v Praze v roce 1895: buben

Národní gardy z  roku
1848, portrét berounské
měšťanky Terezie Ře-
hořovské (1853–1900),
akvarel Hugo Ullika
Poslední bašta v Berouně
z  roku 1861 atd. Dále
budou vystaveny originál-

ní vyobrazení vedut měst ze
17. a18. století, umělecká díla zachy-
cující dnes již neexistující místa
v Berouně, výrobky berounských
řemeslníků, propagační materiály
berounských průmyslových podni-
ků, doklady kulturního, nábožen-

Jubilejní výstava ukáže originální veduty i zaniklá zákoutí 

Výstava Květy Makovské Imagi-
nární pohledy představí v Měst-

ské galerii Beroun obrazy
a keramické objekty této známé
umělkyně. Výstava bude zahájena
vernisáží 8. dubna v 17.00 a potrvá
do 9. května. Makovská se sice naro-
dila v Praze, dětství a školní léta ale
prožila v Chodouni a ve Zdicích. Po
absolutoriu na gymnáziu v Hořovi-

cích a Pedagogické
fakultě University

Karlovy v Praze
působila řadu let

paralelně na Jungman-
nově ZŠ aZUŠ V.Talicha
v Berouně a dva roky
na gymnáziu v Berou-
ně. Pod citlivým peda-
gogickým vedením
získali její žáci četná
celostátní imezinárod-

Holandský dům představí fotografky
Výhradně dámám bude patřit

duben v  Holandském domě.
Postupně se zde představí hned pět
fotografek. 

Od 7. do 24. 4. zde budou
k vidění snímky členky Fotoklubu
Beroun Dity Vilhelmové. Výstava
nazvaná Kaleidoskop bude zaháje-
na vernisáží 7. dubna v 17 hodin.
Snímky si budete moci prohlédnout
od pondělí do pátku od 9 do 12 a od
13 do 17 hodin. V sobotu od 9 do
12 hodin.

Výstavní žezlo pak převezmou
od 27. dubna Berounské fotoJezinky
(Irena Bucharová, Jana Skořepová
Daňková, Michaela Sochorová Dan-
dová aAlena Šustrová). Ty představí
výstavu nazvanou BABY  & BABY
(Baby abejby). Vernisáž se uskuteční
27. 4. v17 hodin. „Jsme stále výhrad-

ně dámské fotografické uskupení,
jehož počet je někdy čtyři a jindy jen
tři dámy. Fotografujeme to, čím žije-
me. Naše řady byly poslední dobou
obohaceny o nové členy rodiny, což
je velkou inspirací. Proto bude letoš-
ní výstava věnována převážně jim
a samozřejmě také nám, ženám,“
uvedla jedna z členek Alena Šustro-
vá. Výstava je otevřena až do 16. květ-
na od pondělí do pátku vždy od 9 do
12 a od 13 do 17 hodin. V sobotu od
9 do 12 hodin. Během prvního květ-
nového víkendu, kdy se v Berouně
konají jarní Řemeslné trhy, bude
otevřeno od 9 do 12 a 13 do 17
hodin. (tm) n

Makovská se inspiruje v přírodě 
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Výstava odhaluje
mikrosvět rostlin

Výstava fotografií Viktora Sýko-
ry, vědeckého fotografa pra-

cujícího na 1. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy v Praze pokra-
čuje v prostorách Domova senio-
rů TGM v Berouně. Pro širokou
veřejnost je otevřena až do konce
května. Vystavené  fotografie
pocházejí z cyklu Tajemství rostlin
a návštěvníky výstavy zavedou do
neuvěřitelně rozmanitého a krás-
ného mikrosvěta. (tm)

Galerie V Podloubí
1. 4.–24. 4.

Výstava Náš Beroun. Představí
se děti z MŠ Pohádka a 2. ZŠ
v Preislerově ulice.

ní ocenění. Mnozí znich vystudovali
umělecké školy, stali se pedagogy,
nebo profesionálními umělci.

Absolvovala kurzy krajinomalby,
arteterapie a několik studijních
pobytů vkeramickém studiu Jarmily
Tyrnerové vKohoutově, Luďka Skob-
líka vPraze a také tvořila na meziná-
rodním keramickém sympóziu
v Koněšíně na Moravě. V roce 2003
na hrnčířských trzích v Berouně zís-
kala 1. místo vsoutěži smezinárodní
účastí o zahradní květinovou plasti-
ku. V současné době se věnuje svo-
bodné tvorbě v širokém spektru
námětů a žánrů. Od roku 2006 se

několikrát zúčastnila mezinárodního
malířského plenéru.

Z keramických hmot preferuje
keramickou hlínu ostřenou šamo-
tem. Základní tvary vytáčí na hrnčíř-
ském kruhu, skládá je lepením nebo
jen modeluje, či kombinuje oba způ-
soby. Nejrůznější variace květino-
vých, figurálních a zvířecích plastik
představují solitérní keramické vize
autorky, lyricky laděné, vhodné do
exteriéru i interiéru. Její expresivní
vnímání krajiny na obrazech, jako
průhledů do dálky, vystřídal imagi-
nární vhled jakoby zblízka nebo
dokonce viděný pod mikroskopem.
Podobně ve volné plastice poetické
ženské motivy vyměnila za imaginár-
ní pohled do lůna přírody. Torza stro-
mů, ztrouchnivělé pařezy, kořeny
a listí stromů v lese se staly dalším
zdrojem inspirace. Jana Forejtová n

Výstava fotografií 1. ročníku
Katedry fotografie FAMU

nazvaná PORTRÉTY
bude zahájena ve čtvrtek
9. dubna v 17.00 hodin.

Výstava se koná ve Výstavní síni
Jiřího Jeníčka v Dolní bráně

do 16. května.
Otevřeno:

středa 11–16 / sobota 9–13

ského, sportovního a politického
života města. Své místo budou mít
na výstavě i archiválie zapůjčené
z berounského archivu. K prehistorii
budou odkazovat zkameněliny ahor-
niny z prvohorních moří nalezené
v katastru obce. Archeologické nálezy
doloží nejstarší historii města, pro
zajímavost budou připojeny i nále-
zové okolnosti. Vzhledem k množství
dochovaného materiálu si budou
moci návštěvníci prohlédnout imate-
riály spojené s přípravou oslav před
50 lety (propagační materiály, pla-
káty, výtvarné návrhy na jubilejní
odznak). Pro příležitost vernisáže
výstavy Verona, Beraun, Beroun při-
pravil soubor Pilsen Brass Jubilejní
fanfáru 1965 složenou k 700. jubileu
města Berouna hudebním skladate-
lem Janem Schneeweisem.

Patrik Pařízek n



době uzavřít některou část vozovky 
nebo chodníku. V takovém přípa-
dě se bude město snažit obyvatele 
účinně informovat,“ ujišťuje starost-
ka Šárka Endrlová. Po celou dobu 
stavby by mělo být v provozu i frek-

ventované parkoviště P&R. I tady 
však platí, že nelze úplně vyloučit 
krátkodobou uzavírku, a to v přípa-
dě napojování stávající příjezdové 
komunikace k parkovišti na nově 
budovanou silnici. Opět platí, že 

o uzavírce budou zejména pravidel-
ní uživatelé parkoviště s předstihem 
informováni. V souvislosti se stav-
bou nového autobusového nádraží 
připravuje Krajská správa a údržba 
silnic rekonstrukci silničního mostu 
na Zavadilku. Ta bude mimo jiné 
spočívat v rozšíření chodníku, kte-
rý v současné době svým šířkovým 
uspořádáním vůbec nevyhovuje 
chodcům. S úpravami by se mělo 
začít již na začátku příštího roku. 

Součástí samotného projektu je 
i vybudování nové čekárny pro po-
třeby autobusového nádraží v části 
budovy ČD a zřízení úschovny kol. 
„Za velmi důležité považuji fakt, 
že pokácené stromy, které musely 
ustoupit stavbě nového nádraží, bu-
dou nahrazeny několika desítkami 
nových,“ doplňuje starostka města.

dokončení na straně 4
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je Krajská správa a ú
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Srdečně zveme nejen občany 
Berouna na oslavy 70. výročí 
ukončení druhé světové války, 
které proběhnou 7. a 8. května. 

Více na straně 4.

Pozvánka na oslavy

1

 Ve středu 22. 4. se uskutečnila v Muzeu Českého krasu vernisáž výstavy 
„Verona, Beraun, Beroun“. Výstava je zrealizována k oslavám 750. výročí 
města Beroun a bude probíhat od 22. 4. do 28. 9. 2015. Představí návštěv-
níkům geologické, archeologické, archivní a muzejní památky, které jsou 
dokladem dlouhé berounské historie. Svým rozsahem a rozmanitostí to 
bude první výstava svého druhu o Berouně. Autorkou výstavy je Mgr. Dana 
Hradilová, historička muzea. Na snímku jsou při vernisáži (zleva) radní pro 
oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Zdeněk Štefek, sta-
rostka Berouna Šárka Endrlová a místostarosta Ivan Kůs. 

www.mesto-beroun.cz

Nové autobusové nádraží bude ještě letos
edna z největších berounských 
dopravních investic poslední 

doby pokračuje podle plánu. Roz-
sáhlý projekt by měl být dokončen 
na podzim letošního roku. V sou-
časné době už jsou práce v plném 
proudu, ale ani přesto se v souvis-
losti s výstavbou nechystá žádná 
rozsáhlá uzavírka, ať už v Tyršově či 
Koněpruské ulici nebo přímo před 
nádražím. 

„Po celou dobu prací na novém 
autobusovém nádraží se neplánuje 
žádné úplné omezení přístupu ani 
příjezdu k vlakovému nádraží. Může 
se ale stát, že bude potřeba z dnes 
nepředvídatelného důvodu krátko-

J

Břidličné plyny 
se na Berounsku 

těžit nebudou
o velkém a dlouhém boji se 
můžeme radovat: všechna 

průzkumná území na nekonvenční 
zdroje v ČR byla zrušena, tedy i prů-
zkumné území Berounka. Správní ří-
zení týkající se Berouna zahájilo  MŽP 

v lednu 2011 a za-
stavilo ho až 8. 4. 
2015, tedy po více 
než 4 letech. „Sr-

dečně děkujeme všem, zejména paní 
starostce Šárce Endrlové a celé skvělé 
radnici v Berouně a jeho zastupite-
lům. Město Beroun totiž jako první 
v ČR vstoupilo do Koalice STOP HF,“ 
říká Jiří Malík, vedoucím národní 
kampaně této koalice a dodává: „Ješ-
tě však není vyhráno. Nyní je míček 
na straně vlády a parlamentu, aby 
dokázaly, že peníze nejsou všechno. 
Že pitná voda, rozum, ochrana příro-
dy a zdraví budoucích generací jsou 
hodnoty, které jsou primární. A tak 
čekáme na vládní návrh naší před-
lohy novely zákona STOP HF, až bude 
předložen parlamentu.“             (rd)  

P

e spokojenosti většiny rodičů 
i ředitelek proběhly zápisy 

v berounských mateřských ško-
lách. Podle předběžných údajů je 
zřejmé, že do berounských školek 
by se letos měly dostat všechny 
děti, které mají trvalé bydliště v Be-
rouně a k 31. srpnu jim budou tři 
roky. Beroun je tak v umísťování 
dětí rok od roku úspěšnější.

Je to i díky tomu, že v posledních 
letech město investovalo do rozšíření 
kapacity mateřinek i jejich vybavení 
miliony korun. Oproti roku 2010 se 

počet míst ve školkách zvýšil o 138. 
K zápisům přišlo v březnu celkem 
292 dětí s trvalým pobytem v Berou-
ně a 4 předškoláci s trvalým pobytem 
mimo Beroun, které ovšem podle 
výkladu školského zákona musí be-
rounské školky přijmout. Z celkové-
ho počtu 296 dětí jich k 31. srpnu 
dosáhne tří let 230. V současné době 
je přitom ve školkách 241 volných 
míst. Počet volných míst sice může 
ještě mírně ovlivnit počet odkladů, 
které musejí být definitivně dořešeny 
do konce května.                            (rd)  

Do školek všechny tříleté děti
K

Mýty a fakta
o skládce Lištice

Záležitost stará více než padesát 
let, kterou město Beroun zdědilo v r. 
1990 od státu, vleklý soudní spor 
v devadesátých letech, zcela nepři-
měřené a neodůvodněné finanční 
požadavky jednotlivce a další soudní 
spor trvající od r. 2004 až dosud o vy-
klizení nepatrné části skládky a o mno-
hamilionovou finanční náhradu. 

Řeč je o bývalé skládce komu-
nálního odpadu na Lištici, na kte-
rou byl od počátku šedesátých let 
minulého století ukládán odpad 
z poloviny berounského okresu. 
Přestože jde o velmi malou část 
zastavěné plochy skládky o výměře 
1690 m2 z celkových několika hek-
tarů její výměry, týkají se problémy 
se skládkou spojené nejméně dvou 
generací Berouňáků. 

„V prosinci loňského roku vy-
nesla soudkyně Okresního soudu 
v Berouně ve věci prvoinstanční 
rozsudek, jehož písemné vyhotove-
ní s odůvodněním město obdrželo 
koncem března. Obě strany – město 
i žalobce Květoslav Šebela – tento 
rozsudek napadly odvoláním, takže 
konec kauzy skládka Lištice je zatím 
v nedohlednu“, říká starostka Šárka 
Endrlová.              Více na straně 3

Uvnitř listu
Oslavy konce války budou 

dvoudenní  Den otevřených 
dveří  na Plzeňce  Zateplení 

školních budov začalo  
 Novinky pro berounské 

sportovce  Jarní 
a hrnčířské trhy
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Oslavy konce války budou dvoudenní

Nadšenci budou na náměstí
znovu čekat na tramvaj

Živý obraz, který znázorní čekání na
opožděnou tramvaj, vytvoří opět

skupina nadšenců na Husově náměstí
8. 5. ve 14.00. Jde o vzpomínku na
pohlednici futuristického Berouna,
kde na náměstí jezdí tramvaje, kterou
před 101 lety vydal berounský knih-
kupec. Využili jsme to jako podnět pro
netradiční setkání (happening). Proč
nesplnit přání našich dědečků ababi-
ček aspoň na jeden den…Uvítáme,
pokud přijdou účastníci ve starém
oblečení ve stylu první republiky.

Můžete si vzít i zavazadla nebo další
rekvizity. Následovat bude putování
po náměstí, kde se budeme vyptávat
náhodných kolemjdoucích: Odkud
pojede tramvaj? Kde je zastávka tram-
vaje? Zapojit do zajímavého setkání
se může každý. Na zastávce u muzea
bude čekat i dobový průvodčí, který
cestujícím označí jízdenky berounské
elektrické dráhy. Setkání bude zpe-
střeno poslechem gramofonu na kliku.
Máte doma staré šelakové desky? Vez-
měte je s sebou! Patrik Pořízek �

Airsoftovou střelnici, vyjížďku
armádním vozidlem nebo pro-

hlídku tanku nabídnou oslavy
70. výročí od konce druhé světové
války v Berouně.

Letošní oslavy významného
výročí, které probíhají ve spoluprá-
ci s Klubem vojenské techniky
a historie, MKC a se sponzorským
přispěním VAK Beroun, budou roz-
loženy do dvou dnů a návštěvníci
se opravdu mají na co těšit. 

Vše začne ve čtvrtek 7. 5. v 16
hodin na Husově náměstí, kdy malí
i velcí nadšenci budou moci obdi-
vovat dvě historická vozidla U.S
Army Dodge a Daimond, která
představí Klub vojenské a historic-
ké techniky Zdice. K poslechu
zahraje oblíbená kapela Beroun-
ská šestka. 

V pátek 8. 5. od 10 hodin pro-
běhne pietní akt a shromáždění
naproti poště u památníku obětem
druhé světové války. Přítomni
budou pozvaní hosté, zástupci OV
ČSBS, kteří předají pamětní medai-
le Ústředního výboru Českého sva-
zu bojovníků za svobodu, TJ Sokol
Beroun, Československá obec
legionářská a veřejnost.

O čestnou stráž se postará voj-
sko Armády České republiky, a to
konkrétněji vojenský útvar Jince.
Klub vojenské techniky a historie
Zdice dokreslí atmosféru vojáky
a vojenskou technikou. Akci hudeb-

PROGRAM 
čtvrtek 7. 5. 2015
16.00–17.00 Na Husově náměstí bude ukázka vojenské historické

techniky. Zahraje Berounská šestka

pátek 8. 5. 2015 
10.00 Pietní akt – slavnostní shromáždění k 70. výročí Dne

vítězství u Pomníku obětem druhé světové války (naproti
poště)

11.00 Městský hřbitov – položení kytic na hrob sovětských
vojáků

12.00–21.00 Program u lávky na autobusovém nádraží:
– výstava historických kempů včetně vojenské techniky

americké, sovětské a německé
– airsoftová střelnice
– vyjížďky historickou technikou
– prohlídka řopíku

14.00–17.30 zahraje Dixieland band Zdice
18.00–21.00 zahraje MHS Petra Kratochvíla

BEROUNŠTÍ OPĚT NAVŠTÍVÍ
TEREZÍN

Okresní výbor českého svazu
bojovníků za svobodu Beroun
pořádá již tradiční bezplatný
autobusový zájezd do Terezína
na vzpomínkovou akci k uctění
obětí nacistické perzekuce. Tere-
zínská tryzna se bude konat
v  neděli 17. května od 10.00
hodin na národním hřbitově
v Terezíně. Akce se pravidelně
zúčastňují nejvyšší státní a ústav-
ní činitelé, členové diplomatic-
kého sboru a různí zahraniční
hosté. Hlavní projev přednese
prezident Miloš Zeman. Po celý
den se nevybírá vstupné v žádném
objektu památníku. Odjezd bude
v 7.30 hodin z Wagnerova náměstí
v Berouně. Při zpáteční cestě pro-
běhne krátká zastávka v  Lánech
u hrobu T. G. M. Počet účastníků
není omezen, zájemci mohou svoji
účast nahlásit na těchto kontak-
tech: tel.: 606 832 653, e-mail:
ov.csbs-beroun@seznam.cz. 

KVĚTNOVÉ POVSTÁNÍ
NA BEROUNSKU

Při příležitosti 70. výročí od
konce druhé světové války
navštíví berounskou knihovnu
PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. Histo-
rik, novinář a zakladatel Ústavu
pro studium totalitních režimů.
Pohovoří o průběhu Květnové-
ho povstání v roce 1945
a o postupu Vlasovců v našem
regionu. Akce se koná v pondělí
11. května od 17.30 hodin.
Vstup volný. 

Přijďte si zahrát
Víkend 20. a 21. června bude

letos v Berouně opravdu nabitý.
Den po Berounských hradbách,
které proběhnou v sobotu, budeme
slavit Světový den hudby, který for-
mou Otevřeného pódia bude pro-
bíhat na náměstí J. Barranda od 14
do 19 hodin. Zveme všechny místní
kapely, které svým vystoupením

chtějí oslavit tento den s námi, aby
se přihlásily MKC Beroun prostřed-
nictvím e-mailu: suchy@mkcbe-
roun.cz nejpozději do 20. května.
Prosíme současně o zaslání reper-
toárového listu a požadavků pro
zvukaře, který bude k dispozici na
místě spolu se zvukovou aparatu-
rou. (aš) �

ně doprovodí Berounská šestka.
O hodinu později je naplánováno
položení kytic na městském hřbi-
tově u hrobu sovětských vojáků. 

Odpoledne až do 21 hodin se
u lávky za autobusovým nádražím
postará o zábavu Klub vojenské
techniky a historie Zdice. Návštěv-
níci uvidí vojenský kemp
sovětské, americké
a německé armády tak,
jak mohl být viděn
v květnu 1945 i v Berou-
ně. Věrný obraz historie
bude doplněn těžkou
technikou jako jsou
sovětské tanky T 34/85,
obrněné transportéry
U.S Army M 8 a M16
Halftrack či sovětská
děla, kulomety a samo-
paly. Zájemci si budou
moci prohlédnout stráž-

ní stanoviště, kulometná hnízda,
polní kuchyni a stanový tábor
a lépe tak poznat život vojáků mimo
bojiště. Pro opravdové znalce se
budou pořádat vyjížďky historic-
kou technikou a zdatní střelci
budou moci změřit své síly na air-
softové střelnici. (aka) �

Nové autobusové nádraží
bude ještě letos

pokračování ze strany 1
Nejen berounské občany, ale

i sousední obce zajímají hlavně pří-
padné změny vedení tras autobu-
sů. „Berounských občanů se změny
v dopravní obslužnosti dotknou
minimálně a věřím, že budou hod-
noceny spíše kladně. Zásadní změ-
ny pocítí především obyvatelé
Závodí, protože stávající nádraží
nahradí nově autobusové zastávky.
Ty se přiblíží více do středu zástav-
by rodinných domků. Zastávka
směrem k nemocnici bude v Bro-
žíkově ulici nedaleko železničního
přejezdu a opačným směrem pak
na Školním náměstí,“ vysvětluje
Šárka Endrlová. Zřízení nových
linek MHD není zatím v plánu, ale
brzy se začne pracovat na projek-
tové přípravě nové zastávky pro pří-

městskou dopravu u Medicentra
s tím, že ta současná U Černého
koně by byla využívána jen pro
městskou hromadnou dopravu. Na
optimalizaci jízdních řádů město
Beroun úzce spolupracuje s do-
pravci. Jejich každoroční prosinco-
vé úpravy by měly být vlastně
i jakýmsi ostrým startem provozu
nového autobusového nádraží. A co
bude dál s tím starým? Jelikož se
jedná o záplavovou lokalitu, žádné
rozsáhlé investiční záměry zde
nepřipadají v úvahu. V plánu je roz-
šíření oddechové zóny u Berounky,
propojení již vybudovaných úseků
cyklostezky, vysazení související
zeleně a na části plochy vybudování
nových parkovacích míst pro oby-
vatele i pro návštěvníky této zóny
nebo centra města. (rd) �



Krátce
� Pro pohodlnější a příjemnější
opouštění areálu v případě výpadku
elektřiny je nyní nově v Tipsport
laguně nainstalována výkonná ben-
zinová elektrocentrála, která zajistí
výraznější osvětlení prostor šaten,
sprch a vstupní recepce v případě
výpadku elektřiny ze sítě. Stejně tak
bude energie z centrály sloužit pro
přečerpávací jednotky v suterénu
areálu tak, aby se předešlo případ-
ným škodám na majetku zaplave-
ním.
� Do soutěže v rámci kampaně
Rosteme s knihou, kam bylo zaslá-
no 2 506 příspěvků se přihlásilo
i berounské gymnázium. Martinu
Spoustovi z tercie a Marku Brou-
silovi ze sekundy se podařilo pro-
bojovat mezi deset nejlepších.
V pátek 15. 5. se oba jmenovaní,
podporovaní svými spolužáky,
zúčastnili 21. mezinárodního kni-
žního veletrhu Svět knihy 2015.
Zde proběhlo slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže. Martin obsadil
spolu s dalšími soutěžícími krásné
4.–10. místo a Marek se za hlasi-
tého potlesku svých kamarádů
nominoval na příčku nejvyšší.
Odměnou za jejich krásné příběhy
jim byly, jak jinak než knihy. 

�Berounská Mateřská škola Továr-
ní se již řadu let snaží spolu s dětmi
i rodiči budovat vztah k místu, ve
kterém žijí, společnými sobotními
poznávacími výlety. Letošní sobotní
výlet Za poznáním Berouna vedl
kMuzeu berounské keramiky. Absol-
vovali jsme již naučnou stezku
vBrdatkách, procházku k rozhledně
Děd, k památnému dubu, do Sv.
Jana aj. Všechny naše výpravy jsou
vždy spojeny s plněním úkolů a zís-
káváním razítek. Otázky se týkají
nejen zajímavostí města, ale
i významných budov či přírodověd-
ných znalostí. Další zajímavou akcí
pro rodiče aděti byla tvořivá soutěž
Jarmark. Letos si účastníci zahráli
na řemesla. Chodby tak ozdobily
výtvory šperkaře, mýdlaře, truhláře,
dráteníka, svíčkaře, zbrojíře, hrnčíře,
malíře aj. Všechny výrobky avýherce
najdete na www.mstovarni.cz.

Radka Zbuzková, uč. MŠ Tovární
� Děti z mateřské školky Beroun
Závodí strávily jedno květnové
dopoledne na své zahradě s pejsky
a jejich pány. ZKO Beroun pod vede-
ním pana Čermáka si pro děti při-
pravila ukázku výcviku malých
i velkých psů. Děti nadšeně sledo-
valy, jak psi plní rozkazy a povely,
zdolávají různé překážky, dokážou
najít pánův mobil i klíče. Viděly
i zinscenované přepadení banky
anásledné chycení zloděje. Nakonec
se děti s pejsky pomazlily a ty nej-
odvážnější jim dávaly i pamlsky.
Děkujeme za krásný zážitek. 

Hana Hrabáková, 
ředitelka MŠ Vrchlického

Aktuality z mateřinek
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Muzeum Českého krasu se letos
společně s Muzeem berounské

keramiky zapojí do Festivalu muzej-
ních nocí, které netradičním způso-
bem zpřístupňují muzea v  České
republice. Na pátek 5. června je při-
praven vskutku bohatý program, kte-
rý se bude konat v  Jenštejnském
aSalátovském domě, na Plzeňské brá-
ně a v Muzeu berounské keramiky. 

Celý program bude zahájen
v Muzeu českého krasu v 18.00 slav-
nostním přivítáním a úvodní scén-
kou s ponocným. Od 18.20 do 21.00
budou v  Geoparku Barrandien
aPlzeňské bráně připraveny soutěž-

ní úkoly pro děti (střelba na medvě-
da, skládání puzzle s berounskými
motivy, kvíz ze znalostí místních reá-
lií, hledání planetky Berounurbi).
Další úkoly splní zájemci v muzeu
keramiky při točení na kruhu, malo-
vání „kukačkou“ nebo při návštěvě
pohádkové babičky. Plněním všech
úkolů budou návštěvníci usilovat
o udělení tzv. měšťanského práva.
V minulosti se totiž mohl stát plno-
hodnotným obyvatelem města,
pouze ten, kdo splňoval určité pod-
mínky. Po splnění úkolů návštěvníci
obdrží potvrzovací listinu směstskou
pečetí. V průběhu programu vystou-

Muzea na noc otevřou své brány

Již poosmé zavítají v první polo-
vině června básníci z různých

koutů Evropy do Berouna, aby
v rámci festivalu Stranou – evrop-
ští básníci naživo představili svoje
umění. Program se kromě Berou-
na, který je největším donátorem
a partnerem festivalu, odehrává
také v pražské Knihovně Václava
Havla, na hradě Krakovci a nově
také na Tetíně.

„Snažíme se zaujmout širokou
veřejnost, zejména studenty.

Proto opět pořádáme ve spoluprá-
ci s  berounským gymnáziem
a městskou knihovnou na jejich
půdě autorská čtení a debaty
s básníky. Nově představíme auto-
ry také studentům berounské
Střední pedagogické školy,“ pro-
zrazuje programový ředitel festi-
valu Peter Kuhar.

V úterý 9. června od 17.00 se
v  berounské kavárně Jiná káva
koná vernisáž děl výtvarnice
Daniely Renčové. Přes své mládí
poutá pozornost svými kaligrafic-
kými malbami a ojedinělými pro-
jekty, jakým je například dvojkniha
haiku Kobajašiho Issy v překladu
Antonína Límana. V  další části
večera dojde na nový román Čínská
zeď slovinské autorky Stanky Hras-

Beroun bude patřit evropské poezii

pí v Geoparku Barrandien několikrát
šermířská skupina Adoreta von
Raven (19.00, 21.00), hudební kulisu
zajistí skupina Miritis. Neoddělitel-
nou součástí programu bude i tra-
diční krčma, ve které všichni
soutěžící obdrží zdarma špekáček,
který si budou moci sami opéci
uohniště (21.30). Muzejní noc nava-
zuje tematicky na stejnojmennou
výstavu o městě, která je v muzeu
k vidění již od 22. dubna. V pořadí
11. muzejní noc se uskutečňuje za
finanční podpory města Berouna.

Patrik Pařízek, (tm) �

NOC V MUZEU KERAMIKY
Muzejní noci se zúčastní také
nové Muzeum berounské kera-
miky. V pátek 5. června od 17.00
do 23.00 budou mít všichni
návštěvníci do muzea volný
vstup. Navíc na ně čeká nápaditý
program. 
17.00–22.00 točení na kruhu
v dílně a malování replikou rene-
sanční „kukačky“ v historické
expozici, obří karetní kvíz
v zahradě
18.30, 19.30, 20.30 – čtení
tematických pohádek v kuchyni
u bábovky a čaje

telj. Hudebně večer doprovodí Ire-
na a Vojtěch Havlovi.

Středa 10. června patří jako
obvykle představení autorů
v Knihovně Václava Havla. Po před-
stavení v  Praze čeká autory ve
čtvrtek 11. června v 17 hodin autor-
ský večer v berounském Muzeu Čes-
kého krasu. Autorská čtení dopro-
vodí violoncellista a člen Stamicova
kvarteta Petr Hejný.

Po pátečních návštěvách na
třech berounských školách čeká
básníky autorský večer na pozo-
ruhodném místě – na starém tetín-
ském hradišti a kostele sv. Jana
Nepomuckého. Sobota 13. června
patří již tradičně vyhlídkové cestě
po Berounsku s konečnou zastáv-
kou na hradě Krakovec. Více
o festivalu najdete na http://fes-
tivalstranou.cz. �

Žáci si vyzkoušeli řemesla
Necelé dvě stovky žáků beroun-

ských základních škol navští-
vily výukové dílny Střední odborné
školy a Středního odborného uči-
liště Beroun – Hlinky. Exkurze se
konala v rámci společného projek-
tu střední školy a města Beroun
Řemeslo má zlaté dno. Akce byla
určena pro žáky 8. tříd, kteří na
rozdíl od ždeváťáků nejsou ještě
rozhodnuti, kam dále po škole
chtějí. Vzhledem k tomu, že v sou-
časné době klesají počty žáků
učebních oborů, je zde předpo-
klad, že tato nabídka by mohla zvý-
šit zájem dětí o tyto profese. Dílny
odborného výcviku v  Hlinkách

navštívilo celkem 103 žáků z Jung-
mannovy ZŠ a ZŠ Wagnerovo
náměstí, kteří se seznámili s učeb-
ními obory aranžér, elektrikář a
karosář. Odloučené pracoviště na
Závodí navštívilo 74 žáků z 2. ZŠ
Beroun a ZŠ Beroun-Závodí. Část
žáků vyzkoušela svou zručnost při
výrobě hrací kostky – obor truhlář.
Další skupiny se seznámily s obory
kuchař – číšník a cukrář. Podobné
akce hodnotí ředitelé základních
škol i výchovní poradci kladně.
Názornou formou totiž přiblíží
učňovské obory a pomohou žákům
při výběru střední školy nebo uči-
liště. Jitka Zálomová, (tm) �
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Knížku pro prvňáčka získalo přes 100 čtenářů
V červnu byl v berounské knihov-

ně na oddělení pro děti a na
pobočce na sídlišti završen projekt
Knížka pro prvňáčka, který oslovil
přes 100 berounských prvňáčků.
Tento projekt probíhá od počátku
roku v knihovnách po celé ČR již
řadu let a jeho hlavním organizá-
torem je Svaz knihovníků a infor-
mačních pracovníků. Hlavním
cílem je podpora dětského čtenář-
ství již od nejútlejšího věku. Pro-
jektu se zúčastnila třída 1.C paní
učitelky Kováčové ze 3. ZŠ Wagne-
rovo náměstí a tři první třídy z 2.
ZŠ Beroun paní učitelky Hříbalové,
Treglerové a Doležalové. 

Slavíčka zahájila zpěvačka Lounová
Již pošesté se 4. června v sále Čes-

ké pojišťovny konala pěvecká sou-
těž Jungmannovy základní školy
Jungmanka hledá Slavíčka, na kte-
rou přispělo město Beroun v rámci
kulturních dotací. Letos se sešlo 35
účinkujících z I. stupně a 11 z II.
stupně. Zpěváci si připravili libo-

volnou píseň a museli se sami
doprovodit na hudební nástroj
nebo mít doprovod na elektronic-
kém záznamovém zařízení. Odpo-
ledne zahájila zpěvačka Hana
Lounová, členka bývalé skupiny
Schovanky. Za zpěváčky I. stupně
cenu poroty obdržela Anna Javůr-

ková ze 4. B a cenu diváků získala
dvojice Vincent Rašilov a Natálie
Krubová z 5. C. Cena poroty na II.
stupni připadla Nikole Svobodové
z 9. A a cena diváků Lucii Tlamsové,
Nele Spurné a Marianě Tabarové
ze 7. C. 

Jindra Zemanová n

Zrestaurovaná díla ohromují svou krásou
Vsoučasné době probíhá v Muzeu

Českého krasu výstava Verona,
Beraun, Beroun uspořádaná k  750.
výročí první písemné zmínky oměstě.
Vystavené exponáty vztahující se
k dlouholeté městské historii pochá-
zejí z přírodovědných a společensko-
vědních sbírek berounského muzea.
Na jubilejní výstavu se muzeum při-
pravovalo s velkým předstihem. Za
finančního přispění města se podařilo
restaurování během několika let zrea-
lizovat. Restaurátoři vrátili starým
dílům ztracenou krásu apři své práci
objevili spoustu zajímavých informací. 

Na výstavě je tak k vidění cechovní
korouhev spojených řemesel zbílého
hedvábného atlasu. Na jedné straně
korouhve je vyobrazení Sv. Josefa, na
druhé cechovní znamení spojených
řemesel –hodinářů, truhlářů, zámeč-
níků, tesařů, zedníků, kameníků
a sklenářů. 

Dalším zrestaurovaným exponá-
tem je čepice se štítkem, součást odě-
vu hudby Národní gardy. Uvnitř čepice
je napsáno perem: Národní garda
(Hudba) z roku 1848 Nechanický
Beroun 1900. Novou podobu má iepi-
taf berounského měšťana Sixta

Mostníka (+ 1609), který nechala
namalovat manželka Ludmila v roce
1613. Autorem díla je malíř Jan
Hochberg. Obraz visel v berounském
Zábranském kostele, kde byl Sixt
Mostník pohřben. V průběhu restau-
rování malovaného portrétu Terezie
Řehořovské (+ 1910), manželky
berounského mydláře, restaurátor
zjistil, že pod obličejovou částí por-
trétu je nalepena fotografie, která je
tenkou vrstvou barvy přemalována,
resp. kolorována. 

Z muzejní sbírky starých tisků
byla k restaurování předložena Práva

a zřízení zemská Království Českého,
z roku 1564 a Koldínova Práva měst-
ská Království Českého z roku 1579. 

Dřevěná polychromovaná plasti-
ka svatého Jana Nepomuckého z konce
17. století pochází z výklenku domu
č. p. 14 (zbouraný dům na rohu ulice
Talichovy aWagnerova náměstí, dnes
budova České pojišťovny). Při restau-
rování bylo zjištěno, že je dolní část
plastiky ohořelá, což mohlo souviset
s požárem města v roce 1735. Výstava
v  prostorách Jenštejnského domu
potrvá do 28. září 2015.

Dana Hradilová n

Knihovna o prázdninách
Od 1. do 12. července 2015 bude
Městská knihovna Beroun uza-
vřena z důvodu revize knihovní-
ho fondu. V měsících červenci až
srpnu bude platit prázdninová
otevírací doba:
Oddělení pro dospělé, studovna:
po 8.30–18.30, st 8.30–17.00.

Oddělení pro děti:
po 8.30–11.00, 12.00–17.00.

Pobočka na sídlišti:
čt 8.30–11.30, 12.30–17.00.

Zprávy od sousedů

Beroun se jako jedno z člen-
ských měst dobrovolného

svazku Bohemia Centralis se
zapojí do jeho nového projektu
nazvaného Okno k sousedům.
Aktivity sdružení jsou totiž
opravdu pestré. Jedním z cílů
sdružení je pokračovat v tradici
společné propagace, ale také
představovat a propagovat jed-
notlivé regiony. Na stránkách
městského zpravodaje se tak
budou od příště objevovat
pozvánky na zajímavé akce, kte-
ré pořádají členská města
a obce sdružení. Pod hlavičkou
Okno k sousedům najdete urči-
tě mnoho zajímavých tipů pro
vaše výlety. Otevřete okno
k sousedům a pojďte se podí-
vat, co dobrého se u nich „vaří“.
Sdružení bylo založeno v roce
1997. Členy sdružení jsou
v současné době města Beroun,
Kladno, Rakovník, Slaný a obec
Tetín.

S kolem do Rakovníku
Do Rakovníku se o víkendu

od 17. do 19. července sjedou
cyklisté na Rakovnické cyklo-
vání. Zahájeno bude v pátek
17. července v 16.45 na Husově
náměstí v Rakovníku. Cyklisté
se mohou těšit na bohatý a vše-
stranně zaměřený program pro
závodníky i rodiče s  dětmi.
Čeká vás Mistrovství ČR v Cross
Country, závod horských kol –
MTB na 30 a 50 km, orientační
závod dvojic, cykloturistický
výlet k  Berounce i lezení
na Chlumských skalách, tom-
bola, koncerty.

(tm) n

Od ledna do května každá třída
dvakrát navštívila knihovnu. Děti
zjistily, co to knihovna vlastně je či
proč je tak důležité si číst. Na další

návštěvě si vyzkoušely již klasickou
besedu tentokrát na téma Pohádky.
Třetí návštěva probíhala ve škole,
kdy se paní knihovnice přišla podí-
vat do třídy na hodinu čtení. Prvňáč-
ci ze 3. ZŠ Beroun zakončili svoji
účast v projektu čtením v soutěži
O obratného čtenáře a získali
diplom a knihu Odemyky zamyky
s básničkami Jiřího Žáčka a ilustra-
cemi Vhrsti. Vyvrcholením pro žáky
2. ZŠ Beroun bylo pasování prvňáč-
ků na čtenáře. Každý malý čtenář
dostal knížku Odemyky zamyky,
krásnou čtenářskou medaili
a pamětní list.

Lucie Anýžová n

OKÉNKO Z PARTNERSKÝCH MĚST

n Mezi významné hosty, kteří
o víkendu 19.–21. 6. přijeli slavit
s Berounem jeho výročí, byli
i zástupci našich partnerských
měst. Město Brzeg zastupoval sta-
rosta Jerzy Wrebiak s chotí, z Gos-
laru přijeli místostarosta Axel
Siebe, první radní Burkhard Sie-
bert, paní Susanne Rossdeutcher
a Martin Sänger. Kromě slavno-
stního přijetí na radnici, kultur-
ního programu a hostiny s králem
navštívili výstavy v Muzeu Českého
krasu, v Holandském domě,
Duslově vile, ale i Muzeum
berounské keramiky.

n Skupina 10 studentů
a studentek ze SOŠ Hlinky
a Střední pedagogické ško-
ly v Berouně navštívila
koncem května partnerské
město Goslar. Šlo o spor-
tovní akci, jejímž cílem
bylo vyzkoušet různé spor-
tovní aktivity. Po příjezdu
se uskutečnil orientační
běh městem ve smíšených
česko-německých skupi-
nách a tak se studenti
seznámili nejen s městem, ale
i navzájem mezi sebou. Na řadu
přišel i basketball, plavání, gym-

nastika, beachvolleyball , ale
i jazz dance a bojové umění jiu jit-
su.

Michaela Zítková

Studenti z Berouna vyzkoušeli v Goslaru jiu jitsu



Francouzské šansony v podání kapely Annešanté mohli návštěvníci v rámci
BeKuLe slyšet druhou červencovou neděli. Náměstí J. Barranda se tak na
jeden večer zahalilo do francouzské elegance.

Nedělní podvečery BeKuLe patří multižánrovým koncertům. Kapela
EPYDEMYE diváky zaujala zajímavými texty a svižnou muzikou.

Vzpomínka na Mistra Jana Husa. Tradiční akci konající se na Husově náměstí
zahájily proslovy. Jedním z řečníků byl i berounský farář Mikuláš Vymětal.

Na závěr místostarosta Ivan Kůs společně s dalšími položili květiny
k památníku. 

Berounské kulturní léto ve čtvrtek hraje pohádky pro děti. Na konci června
to byla pohádka Lišák liška a soubor TEArTR RAJDO. V srpnu si pro děti
BeKuLe připravila vystoupení divadel Lokvar a Krab. Více na str. 20.
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Bubnování v Geoparku Barrandien s Janem Bískem. V červenci měli
zájemci možnost naučit se základy hry na kubánské a brazilské perkuse
a pokusit se vybubnovat jednoduché rytmy.

BeKuLe. Studio Dell’arte vystoupilo s pohádkou o Sněhurce. V loutkovém
představení účinkovaly nejen děti, ale i někteří rodiče.

Kolem šedesáti běžců se letos zúčastnilo tradičního Třístudánkového
maratonu. Nejstaršímu účastníkovi bylo 66 let, nejmladším dvojčatům
dva a půl roku. 
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10.

15.

17.

24.

26.

16.

Přednášky a besedy
Podzemní Čechy
ČT 17.30 Městská knihovna

Paměťové stopy a zážitky léta
ÚT 18.30–19.30 Klub zdraví, Beroun Závodí
Cestovatelská beseda
ST 17.30 Městské informační centrum
M. D. Rettigová 
ČT 17.30 Městská knihovna
Hudebně-literární večer
ČT 17.30 Čítárna MIC

Hry a říkadla – Země a její dary
SO Studánka u Kaple Bolestné Panny Marie

Martin Majer a Václav Cílek. Tematická beseda a promítání. Více níže.

Způsob ukládání informací v mozku, metodika učení a vliv vzpomínek. Pořádá
Život a zdraví, z. s., vstup volný. Kontakt: 736 104 362.

Povídání s Antonínem Jančaříkem o horském království Ladak. Více na str. 14.

Přednáška paní Martiny Bittnerové. Více níže.

Cyklus hudebně-literárních večerů tentokrát s Irenou a Vojtěchem Havlovými.
Více na str. 14

Pokračující výstavy: Verona, Beraun, Beroun (Muzeum Českého krasu, do 23. 9.); Svět kostiček (Muzeum Žebrák, do 30. 9.)
Stálá expozice v Muzeu berounské keramiky – renesanční berounská keramika a historie hrnčířství od pravěku po novověk.
Muzeum berounské keramiky nabízí pravidelné otevřené tvůrčí dílny. Dílna je otevřená vždy v úterý od 10.00 do 11.30 a ve čtvrtek od 12.30 do 15.00,
po dohodě možno i jinak. www.mkcberoun.cz/muzeum-keramiky.

1.

3.

12.

12.–13.

17.

26.

15.–16.

19.

11.

Muzea
Devatero pohádek K. Čapka/Ze školy rovnou do pohádky
ÚT 9.00–12.00 Muzeum Českého krasu

Svět mechanické hudby a Beroun ve starých fotografiích
ČT 10.00 Domov seniorů TGM
Keramika Thomase Thuninga a Maranke de Vos
PÁ 17.00 Muzeum berounské keramiky
Berounské proměny 2
SO 10.00 Muzeum Českého krasu

Jarmark řemesel v Geoparku Barrandien
SO, NE 8–18.00, 9–17.00 Geopark Barrandien

Kurzy keramiky pro děti školou povinné
ÚT–ST Muzeum berounské keramiky
Komentovaná prohlídka: Verona, Beraun, Beroun a Berounské proměny 2
ČT 16.00 Muzeum Českého krasu

FlerJarmark Vítání podzimu
SO 9.00–16.00 Geopark Barrandien
Evropské minerální dny
SO Muzeum Českého krasu

Pro děti do 15 let vstup za 1Kč. Na výstavě čeká děti množství úkolů, při kterých si mohou vyzkoušet své fyzické schopnosti,
otestovat paměť nebo třeba prověřit svůj umělecký talent a porovnat ho s nadáním ilustrátora Josefa Čapka.
Pořádá Domov seniorů TGM a Fotoklub Beroun ve spolupráci s Muzeem Českého
krasu. Vernisáž 3. 9. od 10 hodin. Více na str. 16
Výstava se koná u příležitosti Dnů evropského dědictví. Vernisáž proběhne
dne 11. 9. od 17.00. Více na str. 1
Cílem je návštěvníkům prostřednictvím dochovaných dokumentů představit měnící se tvář města
Berouna během uplynulých 140 let. Výstava potrvá do 22. 11. Vernisáž 12. 9. od 10 hodin.
Pro návštěvníky hrnčířských trhů Muzeum Českého krasu připravuje jarmark řemesel pod
širým nebem. K dispozici tak bývá prodejní nabídka koření, bižuterie, oblečení nebo hraček.
Kurzy keramiky pod vedením hrnčířů Ivany Kapounové aMartina Kollera. Pravidelně vždy vúterý
a středu od 13.30–15.00 a 15.30–17.30. Potrvá do 13. 1. 2016. Více informací v muzeu.
Výstavami, které spojuje téma historie města Berouna vás provedou jejich
autorky Ivana Macháčková a Dana Hradilová.
Na jarmarku naleznete nejrůznější ručně vyráběné dekorace, bytové doplňky, košíky,
šperky, oděvy pro malé i velké, ale také hračky pro děti, miminka a mnoho dalšího.
Exkurze do Velkolomu Čertovy schody. Pořádá Muzeum Českého krasu. Více níže.

Exkurze do Velkolomu Čertovy schody je zdarma
Vrámci akce Evropské minerální

dny máte v září příležitost podívat
se do aktivních vápencových lomů
Velkolomu Čertovy schody. Kromě
zajímavého výkladu otěžbě ajejí his-

torii, rekultivaci a geologii se účast-
níci mohou těšit i na ukázku těžební
a dopravní techniky používané
v lomech a prezentované přímo na
dně lomu. Exkurze bude doplněna

malým občerstvením. Součástí pro-
gramu bude ikomentovaná prohlíd-
ka geologicko-paleontologické ex-
pozice a Geoparku Barrandien
v Muzeu Českého krasu vedená pale-
ontology ageology muzea Štěpánem
Rakem a Petrou Přidalovou. 

Akce se koná 26. září aúčastníci
exkurze budou rozděleni do 3 skupin
(skupiny budou podle pořadí vyrážet
na prohlídky v 8.15, 9.00 a 10.45).
Sraz všech skupin je před Muzeem
Českého krasu.

Důležitou informací je maximální
počet 40 lidí v jedné skupině. Zájemci
by se měli tedy přihlásit co nejdříve
na tel. čísle 311 624 101 na pokladně
Muzea Českého krasu, nejlépe ve
dnech úterý až neděle (9.00–12.00,
12.45–17.00). Přihlášky muzeum při-
jímá do 18. září. Účast na exkurzi je
zdarma. Michal Kosprd n

Září v městské knihovně

Knihovna vás v září zve na bese-
du s autory, přednášku a vý-

stavu. Nová kniha autorů Václava
Cílka, Milana S. Korby a Martina
Majera „Podzemní Čechy“ má za
cíl ukázat nepřístupné bohatství
podzemí a popsat, jaký vliv mělo
hornictví na utváření země. Pro-
mítání fotografií abeseda sautory
se uskuteční ve čtvrtek 10. září
od 17.30 hodin.

Autorku slavné kuchařky
Magdalenu Dobromilu Rettigo-
vou připomene spisovatelka
a historička Martina Bittnerová
na své přednášce, která se usku-
teční ve čtvrtek 17. září od 17.30.

Na malbu agrafiku bude ten-
tokrát zaměřena další společná
výstava Evy Vinterové aIng.arch.
Jany Vinterové. Najdete ji jak ve
vestibulu knihovny, tak vprosto-
rách oddělení pro dospělé a stu-
dovny po celý měsíc září.
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3.

10.

12.

24.

23.

Pro seniory
Vernisáž „Svět mechanické hudby“ ve spolupráci s Muzeem Českého krasu 
ČT 10.00 Domov seniorů TGM 
Dopolední pečení, společenská hra Bingo
ČT 9.00 a 14.00 Domov seniorů TGM 
Výstava a prodej keramických výrobků 
SO 9.00 Domov seniorů TGM 
Beseda se seniory o domácím násilí
ST 14.00 Klub důchodců, U Kasáren 813, 1. patro 
Dopolední pečení a vystoupení heligonkáře Jana Kubíka
ČT 9.00 Domov seniorů TGM 
Pravidelné akce v Domově seniorů TGM:
Výstava „Svět mechanické hudby“ zpřístupněna veřejnosti každý
den od 7 do 19 hodin. Pondělí 14.00–15.30 Keramika; Úterý
14.00–16.00 Filmový klub, Keramika; Středa od 9.00 Výlet na
berounské trhy s procházkou u Berounky + cukrárna; 14.00–16.00
Keramika, Zooterapie; Pátek 14.00–15.30 Zpívání pro radost.
Možnost návštěvy zookoutku a výběhu peruánských koz.
Pravidelné akce ve Stacionáři sv. Anežky České
Pátek 13.30 do 15.00 – Příjemné posezení u šálku kávy či čaje

Zá
ří

Již potřetí mohou návštěvníci
Domova seniorů TGM v Berouně

vidět na jeho chodbách další z cyklu
výstav. Tentokrát Domov seniorů při-
zval ke spolupráci kromě Muzea Čes-
kého krasu i Fotoklub Beroun, a tak
se v prvním patře mohou návštěvníci
kochat fotografiemi starého Berou-
na na výstavě s názvem Beroun ve

starých fotografiích. Ve druhém pat-
ře pak budou seznámeni s kouzel-
ným Světem mechanické hudby. 

Výstava Beroun ve starých foto-
grafiích bude představovat téměř
100 fotografií města Beroun
z různých období. Jedná se o méně
známé fotografie a fotografie, které
dosud nebyly vystavovány – napří-

Chodby Domova seniorů TGM Beroun
se promění ve výstavní místnosti

Blokové čištění
2. 9.–3. 9. Svatojánská, Školní
náměstí, Slavašovská – část,
Jiráskova – část, Na Veselou,
Vojanova, Máchova – část
9. 9.–10. 9. Chválova, Na
Kaplance, Pod Kaplankou,
Okružní - spodní části,
U Stadionu, nábřeží
U Sokolovny, Prof. Urbana
16. 9.–17. 9. Havlíčkova –
západ, Tyršova, Tovární, Na
Náhonu, K. Machové, Na Parkáně
+ parkoviště, U Archivu
23. 9.–24. 9. Košťálkova –
západ, Mládeže, J. Fučíka,
S. K. Neumanna, K. Čapka,
Švermova
30. 9.–1. 10. Bezručova,
Branislavova + parkoviště,
Nerudova, Družstevní,
V Hlinkách, Dukelská, Ve Vilách,
V Zahradách

Jubilea
n Pan Zdeněk Kusý se dožívá
60 let.  Vše nejlepší k tomuto
výročí, hlavně hodně zdraví,
přeje manželka Milena s rodinou.
n Paní Marii Šroubkové k jejím
krásným 88 letům přeje vše
nejlepší Klub důchodců Beroun. 
n Dne 24. září se dožívá 90 let
paní Anna Chýzká z Berouna.
Celá její rodina jí přeje hodně
zdraví a dobrou pohodu do
dalších let.
n Dne 28. 9. oslaví
90. narozeniny paní Hedvika
Marxová. Do dalších let přejeme
hodně zdraví, štěstí a pohody.
Vnoučata Ivana, Hana, Rosťa,
pravnuk Vašík, syn Ivan a dcera
Jarka.
Ke gratulacím se s přáním všeho
nejlepšího přidává i redakce
Radničního listu.

Provozujete kadeřnické nebo
pedikérské služby? Masírujete?

Jste ochotni za svými klienty dojet?
Mnoho lidí, kteří nejsou z jakého-
koliv důvodu schopni tyto služby
vyhledat, na vás čeká. Rádi bychom
vás avámi nabízené služby zařadili

do Katalogu poskytovatelů so-
ciálních služeb adoplňkových pro-
gramů pro příští rok. Ozvěte se
nám, prosím na e-mailové adrese
osvz15@muberoun.cz nebo na
telefonní čísla 311  630  263 či
722 713 622. n

Výzva pro poskytovatele kadeřnických,
pedikérských a masážních služeb

n 5. + 6. 9. 
Dr. Růžičková Monika,
Zdice, Palackého nám. 895,
tel.: 311 685 674
n 12. + 13. 9.
Dr. Šedivá Markéta,
Beroun, Wagn. nám. 1541,
tel.: 311 612 291
n 19. + 20. 9.
Dr. Šedivá Štěpánka,
Beroun, Wagn. nám. 1541,
tel.: 311 611 241
n 26. + 27. 9. 
Dr. Šmejkalová Zdeňka,
Lochovice, Nádražní 308,
tel.: 311 537 796
n 28. 9. (po) + 28. 10.
Dr. Švábová Ladislava,
Hořovice, Pod Nádražím 289,
tel.: 311 513 375
Pohotovostní služba je v době
od 8.00–11.00 hodin

Zubní pohotovost

klad povodeň z roku 1872. Dále
návštěvníci mohou pozorovat vývoj
známých míst – nádraží, náměstí,
mosty nebo Berounské Benátky.
Navíc mohou vidět místa a budovy,
které už neexistují, protože padly
za oběť velkému bourání, které zažil
Beroun v  sedmdesátých letech
minulého století. Výstava bude
k vidění do ledna 2016.

Výstava Svět mechanické hudby
čerpá z výstavy, která v Muzeu Čes-
kého krasu skončila v dubnu.
Návštěvníci se na panelech seznámí
s vývojovými typy mechanických hra-
cích strojků nejen z hlediska tech-
nické podoby, ale i z  pohledu
tehdejších lidí. Část výstavy je určena
speciálně dětem – mohou si vyzkou-
šet zahrát karetní hru nebo rozehrát
orchestrion.

Vernisáž obou výstav se koná
3. září od 10 hodin a vystoupí na ní
pěvecký sbor ZUŠ Václava Talicha
pod vedením ředitelky školy Martiny
Rajtmajerové. Tematicky vernisáž
doplní i ukázky historických hracích
strojků ze sbírek Muzea Českého
krasu. n

Upozornění
pro poskytovatele
sociálních služeb

Katalog poskytovatelů soci-
álních služeb a doplňko-

vých programů pro občany
města Beroun 2015 je stále
k dispozici na odboru sociál-
ních věcí, zdravotnictví a škol-
ství. Informace můžete najít
také přímo na městském webu
v záložce sociální služby. Nový
katalog vyjde začátkem prosin-
ce, podklady a aktualizace
můžete zasílat již nyní na
osvz15@muberoun.cz.

n

Vítání občánků
Po letní pauze se v září uskuteční

další vítání občánků na beroun-
ské radnici. Na slavnostní obřady
se můžete objednat na telefonu:
311 654 151 a 152, nebo na e-mai-
lu: evidence@ muberoun.cz nebo
evidence2@muberoun.cz. Nejbližší
termíny jsou naplánovány na 8. 9.,
20. 10. a 8. 12.

n
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Studenti univerzit vystavují v městské galerii
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Jako doprovodnou akci Mezinárod-
ního hudebního festivalu Talichův

Beroun připravila městská galerie
výstavu „Evropa – kultura“, jejímiž
autory jsou studenti českých, sloven-
ských a polských univerzit, které se
věnují grafickému designu avizuální
komunikaci. Výstava je výsledkem
workshopů, při nichž se studenti svo-
bodně vyjadřovali k osobnostem
hudby, výtvarného umění a spole-
čenských vztahů. Výstava navíc nava-
zuje na aktivity, které byly spojeny

V letošním roce uvedlo Muzeum
Českého krasu, p. o. výstavu

Verona, Beraun, Beroun předsta-

vující exponáty k dlouholeté historii
města. K výstavním zajímavostem,
které můžete v muzeu spatřit i po
ukončení výstavy, patří bezesporu
reliéfní plastika pro slabozraké
a nevidomé, kterou nechalo mu-
zeum vyhotovit, aby přiblížilo měst-
skou historii i této specifické sku-
pině muzejních návštěvníků.
Předlohami pro tzv. hmatové reliéfy
se staly historické atributy města.
Trilobit jako symbol nejstaršího
obyvatele města. Městská pečeť
s nejstarším vyobrazením městské-
ho znaku. Pražská brána jako sou-
část městských hradeb. Džbán

Šimona Nemazala z roku 1577 jako
představitele nezaměnitelné be-
rounské renesanční keramiky.
K dispozici jsou i základní informa-
ce o předlohách hmatových reliéfů
provedené v Braillově písmu.

Hmatové reliéfy jsou strojově
vylisovány z bílého plastu z matrice
vyřezané z několikavrstevnatého
papíru. Právě výroba matrice je
v celém procesu vzniku reliéfů nej-
náročnější. Zahrnuje sbírání a peč-
livé studium materiálu o předloze,
v případě prezentace architekto-
nické památky vyžaduje vlastní
kresbu.

Hmatové reliéfy pro Muzeum
Českého krasu vytvořil pražský
výtvarník David Linek. Reliéfní plas-
tice pro nevidomé a slabozraké se
věnuje přes 17 let a patří k jejím
průkopníkům u nás. Vytvořil stovky
reliéfních ilustrací, které se objevily
na různých muzejních a galerijních
výstavách, v kalendářích, učebni-
cích, do reliéfní podoby převedl
mnoho architektonických památek,
které vyšly i v knižní podobě. V praž-
ské Galerii U prstenu uspořádal
letos v únoru úspěšnou retrospek-
tivní výstavu svých reliéfních děl.

Dana Hradilová n

Městská galerie Beroun
„Evropa – kultura“

společný projekt vysokoškol-
ských studentů o osobnostech

hudby, výtvarného umění
a společenských vztahů

30. září–23. října
Vernisáž 30. září 2015 v 17.00
Výstava je doprovodnou akcí

Talichova Berouna.

Galerie V Podloubí
„Podzimní kouzlení“

výtvarné práce žáků 2. ZŠ a MŠ
Beroun

7.–30. října

Reliéfní grafika představuje nevidomým a slabozrakým historii města

Fotoklub Beroun zve všechny příznivce fotografie do galerie Holandského
domu na fotografickou výstavu s názvem Doteky času, která se uskuteční
od 20. října do 6. listopadu. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí
19. října od 17. 30.

pagaci kulturního dědictví jednotli-
vých evropských zemí. Evropa a její
kultura je téma neustále aktuální,
za současné situace ve vztahu ke svě-
tovému dění nanejvýš naléhavé,
a proto se také stalo námětem pro-
jektu. Návštěvníky galerie jistě za-
ujme, jak je vnímají mladí lidé. 

Projektu se zúčastnilo přes
padesát studentů a zaštítila jej Uni-
verzita J. E. Purkyně v Ústí nad
Labem, Akademie výtvarného umění
ve Varšavě, Vysoká škola výtvarného
umění v Bratislavě a Západočeská
univerzita v Plzni.

Jana Forejtová n

V íčku pokračuje cyklus zajímavých
setkání i v říjnu

Ve čtvrtek 29. října v  rámci
Hudebně-literárního večera,

které pořádá Městské informační
centrum, vystoupí spisovatelka,
literární historička, scenáristka,
překladatelka a dramaturgyně
Radka Denemarková. Od 17.30 si
tak budete moci poslechnout jednu
z nejpřekládanějších současných
českých autorek. Trojnásobná drži-
telka cen Magnesia Litera zájem-
cům představí svůj nejnovější
román Příspěvek k dějinám radosti
ařeč přijde ina její překladatelské
zkušenosti.

Radka Denemarková se naro-
dila v roce 1968. Vystudovala Filo-
zofickou fakultu Univerzity Karlovy
(germanistika a bohemistika).
Působila jako vědecká pracovnice
Ústavu pro českou literaturu Aka-
demie věd ČR, též jako lektorka
adramaturgyně vpražském Divad-
le Na zábradlí, externě vyučovala

tvůrčí psaní na Literární akademii
Josefa Škvoreckého, od roku 2004
je spisovatelkou na volné noze.
Mezi její nejznámější díla patří
Peníze od Hitlera (Host, 2006),
jehož dramatizaci v  roce 2010
uvedlo pražské Švandovo divadlo,
nebo její divadelní hra Spací vady
(knižně Akropolis, 2012).

Ve středu 21. října do městské-
ho íčka zase zavítá zvídavý turista
Václav Pos. Od 17.30 se s návštěv-
níky podělí o své zážitky ze Zanzi-
baru, ostrova koření a vůní. Pan
Pos je podle svých slov turista, který
se kromě máchání v moři snaží
něco zjistit i o zemi, kam přijel. Na
jeho povídání provoněné dálkami
jsou zváni všichni zájemci. Organi-
zátoři besedy připomínají, že všem
cestovatelům nabízí možnost se
o své zážitky podělit s publikem.
Více informací v Městském infor-
mačním centru. (aka) n

Výstava výtvarných prací žáků Jung-
mannovy základní školy v Berouně
se koná 5.–12. října v Holandském
domě a má název „S paletou mezi
berounskými branami“.
Vernisáž 5. 10. ve 14 hodin, otevře-
no Po–Pá 9–12 13–17, So 9–12.

se jmenováním Plzně Evropským
hlavním městem kultury. Cílem této
akce bylo přispět kprezentaci apro-
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Vprosinci se představí v městské
galerii berounští výtvarníci.

Návštěvníci uvidí díla malířů, socha-
řů, keramiků i řezbářů. Bude tu
zastoupena mladá, střední i starší
generace a vznikne tak rozsáhlá
akvalitní kolekce děl, která zahrnuje
široký výběr avariabilitu výtvarných
technik, materiálů i témat. Vystavu-
jící volí takovou techniku, která jim
nejvíce vyhovuje, a umožňuje
návštěvníkovi nahlédnout do nitra
umělce, poodhalit jeho sny, přání
a zážitky. 

Součástí vernisáže výstavy
nazvané Salon berounských výtvar-
níků bude i křest katalogu Městské
galerie Beroun. Tato knižní novinka
přináší textový a obrazový přehled
berounských výtvarníků od nejstar-
ších tvůrců až po zástupce nejmladší
generace. Na 96 plnobarevných stra-
nách jsou představeny více než čtyři

Městská galerie Beroun
Společná výstava berounských

malířů, sochařů, keramiků a řez-
bářů představuje jejich tvorbu

v uplynulých dvou letech.
Salon berounských výtvarníků

2.–31. prosince
Vernisáž 2. prosince v 17 hodin.

Galerie V Podloubí
Výtvarné práce žáků

Jungmannovy ZŠ 
V zimě u krmítka

Výstava výtvarných prací dětí
z DDM

Tradice českých Vánoc
2.–31. prosince

Perlu Indického oceánu
navštívíte v íčku

Poslední letošní cestovatelská
beseda se koná v čítárně Měst-

ského informačního centra 9. pro-
since od 17.30. Téma přednášky
bude Srí Lanka a přednášet bude
pan Antonín Jančařík. 

V úvodu této přednášky letem
světem návštěvníci projedou nej-
častěji navštěvovaná místa na Srí
Lance, perle Indického oceánu.
Podívají se do sloního sirotčince
v Pinnawale, projdou se po pozůs-
tatcích nejstaršího hlavního měs-
ta Anuradhapuře a vystoupají na
skalní palác a pevnost Sighiriu.
Přednášející neopomine ani další
významné památky jako jeskynní
chrámy v Dambule, jedno z nej-
posvátnějších buddhistických
míst Mihentale a další hlavní měs-
to Polonaruva. Mezi čajovými
plantážemi posluchači vyjedou

do města Kandy, poslední bašty
odporu proti britské kolonizaci.
Zde se zúčastní slavnosti Perahe-
ra, průvodu desítek vyzdobených
slonů a stovek hudebníků a taneč-
níků. V další části navštíví několik
národních parků na jihu ostrova.
Vyjdou na posvátnou Adamovu
horu a spatří „boží oko“, které se
zjevuje při východu slunce. Pro-
jdou se po Hortonových pláních,
které připomínají skotská vřeso-
viště. Prohlédnou si Dambanu,
turistickou vesničku původních
obyvatel Srí Lanky Védů. V lesní
rezervaci Sinharaja přespí v osadě
skutečných Védů, kteří ještě žijí
původním způsobem života,
téměř nedotčeni civilizací. Při pro-
cházkách po rezervaci všichni uvi-
dí divoké slony, leopardy a další
obyvatele pralesa. n

desítky tvůrců. Pro Městskou galerii
Beroun katalog připravila kunsthis-
torička Petra Hollerová ve spolupráci
s nakladatelstvím Machart.

Aco ktomu říká Petra Hollerová?
„Beroun a Berounsko se může
pochlubit celou řadou významných
rodáků, ale i osobností, které do
regionu přišly za prací či novým
domovem. Mezi nimi je také mnoho
výtvarných umělců, jak již z tradič-
ních oborů malířství a sochařství,
tak ivýtvarníků zabývajících se užitou
grafikou, sklářskou a keramickou

tvorbou či uměleckým řezbářstvím.
Připravovaný katalog Městské gale-
rie Beroun se věnuje právě mapování
berounské výtvarné scény aumělec-
kého dění vregionu. Po úvodním tex-
tu, vněmž budou připomenuti autoři
nejstarších vyobrazení města Berou-
na, následují čtyři desítky medailon-
ků jednotlivých umělců. Začínat
budeme tím nejvýznamnějším –
Janem Preislerem, kterému je také
věnován největší prostor. Ostatní
výtvarníci budou reprezentováni jed-
nou dvojstranou s krátkým heslem

o jejich osobě a několika ukázkami
jejich tvorby. Katalog si rozhodně
neklade za cíl být kompletním aobsa-
hově vyčerpávajícím zdrojem k této
problematice, aani to není vzhledem
krozsahu možné. Měl by se však stát
nezbytným doplňkem knihovny kaž-
dého berounského patriota,“ uzavírá
Petra Hollerová. n

Berounské vánoční proměny
v Muzeu Českého krasu

Letošní poslední výstava Muzea
Českého krasu je symbolickým

zakončením výstavních projektů
pořádaných muzeem koslavám jubi-
lea 750. výročí první písemné zmínky
o městě, protože se věnuje historii
veřejných oslav vánočních svátků.

Poprvé uspořádala vztyčení
vánočního stromu svobody měst-
ská rada 13. prosince 1925 na
náměstí. Vánoční strom, později
nazývaný republiky, připravovala
organizace Okresní péče o mládež
(instituce pečující o sirotky). Pod
stromem byla umístěna pokladni-
ce, do níž se vybíraly příspěvky pro
chudé a opuštěné děti. Na strom
pak byly připevňovány cedulky se
jmény nejvýznamnějších dárců.
Vztyčení vánočního stromu vždy
provázela slavnost s kulturním pro-
gramem.

Tato vánoční tradice se udržela
až do konce třicátých let. K pokusům
ojejí obnovení došlo až v šedesátých
letech. V prosinci roku 1968 nechal
postavit vánoční strom na náměstí
Městský národní výbor z iniciativy
místní organizace Junák. Při této pří-
ležitosti byla zahájena i sbírka
peněžních prostředků na vybudo-
vání SOS dětských vesniček. 

Znovu se vánoční strom na
berounské náměstí vrátil až v roce
2004, kdy došlo ina vánoční osvětlení
města. Od této doby se tímto způso-
bem zahajuje ve městě advent. V roce
2006 doplnil vánoční strom vyřezá-
vaný betlém od Jana Viktory, který jej
každý rok doplňuje o novou figuru.

Vánoční výstava probíhá v kuli-
sách výstavy Berounské proměny 2,
k vidění jsou fotografie obchodního
domu Baťa s vánoční výzdobou z tři-
cátých let, další fotografie nás pře-
nesou na oslavy vánočních svátků na
berounskou četnickou stanici nebo
do domácnosti berounského foto-
grafa Chrysostoma Schmídta. Na
Vánoce vzpomínáme také prostřed-
nictvím dochovaných kronik Brigád
socialistické práce z podniku TIBA 02
nebo berounské nemocnice. Vánoční
kulturní dění ve městě mapují také
dobové plakáty a pozvánky. n

Podvečer u vody berounského
výtvarníka Viktora Korčeka

Za sportem ve fotografii do Holandského domu

Do 19. prosince můžete ve
výstavní síni Holandského

domu zhlédnout fotografie králo-
dvorského fotoreportéra Pavla
Palusky. Na výstavě je k vidění sou-
hrnná fotoreportáž z březnového
halového mistrovství Evropy v atle-

Otevírací doba Holandského
domu

všední dny 9–12, 13–17 hodin
sobota 9–12 hodin

tice, které se konalo v pražské O2
Aréně.
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