Popisy v mapě pomohou vozíčkářům
I

nteraktivní mapu na webu města Beroun doplnily důležité údaje pro hendikepované. Na mapě si
nyní mohou zájemci v samostatné
záložce označené symbolem vozíčkáře najít informace o přístupnosti takřka tří desítek veřejných
budov.

Krátce
n Na členskou schůzi zve
Svaz tělesně postižených
v ČR, Místní organizace
Beroun. Koná se v pátek
21. března od 13.30 hodin
v prostorách Klubu důchodců
Beroun, U Kasáren 813.
Členské průkazy s sebou.
Za výbor srdečně zve
předsedkyně Bohuslava
Kolowratová.
n Montessori Beroun,
Mateřská škola s. r. o.
otevřela od ledna
Miniškoličku pro děti ve věku
od 2 do 3 let, od pondělí do
středy od 8–12 hodin, včetně
stravování. S dětmi zde
pracují s Montessori
pomůckami, děti se učí
samostatnosti, sebeobsluze,
stolování, vztahům, chodí na
procházky a připravují se na
školku. V březnu vždy
v pondělí a úterý dopoledne
jsou ukázkové hodiny.
Více informací na:
info@montessori-beroun.cz.
n Charitativní rockový
maratón, který se konal
koncem ledna v klubu na
Závodí, vynesl Klubíčku více
než 14 000 korun. Za tuto
částku Klubíčko zakoupí
rehabilitační pomůcky pro
klienty právě budovaného
bezbariérového Penzionu
Klubíčko na Vráži u Berouna.
Na festivalu vystoupily
rockové, punkové a metalové
skupiny Valury, Mikywnuci,
Murder inc., Uhr, Fenomen,
Hate is beautiful, Gate 2017,
Enola Gay, Brenda 5 a Bugr.
n Péči o seniory nebo
jednorázové či pravidelné
služby pro domácnost
poskytuje berounská
Agentura Krteček. Nabízí
například mytí oken, úklid,
žehlení. Seniorům poskytuje
kadeřnické služby, objednat
si můžete rovněž doprovod
k lékaři, pomoc
v domácnosti, nákupy.
Zajištuje kromě komplexní
péče o seniory také osobní
řidiče na převoz po celé
České republice i zahraničí.
Více zde: http://www.koutekkrtecek.cz/doplnkove-sluzby/,
tel.: 605 386 101.

www.mesto-beroun.cz

Jde o výsledek projektu, který
v loňském roce uskutečnili vozíčkáři
se svými asistenty z obecně prospěšné společnosti Klubíčko Beroun. Každá zmapovaná budova nabízí krátký
a praktický popis, který umožní
lidem se zdravotním handicapem,
seniorům, ale i rodinám s dětmi
v kočárku zjistit, zda je pro ně objekt
dostupný bez pomoci, nebo jestli
naopak pomoc druhé osoby budou
potřebovat, případně, že se do objektu nedostanou vůbec. Zjistí například, zda je objekt vybaven výtahem
nebo plošinou. Zda jsou k dispozici
parkovací místa pro invalidy, dostatečně široké chodby nebo jaká je nejbližší zastávka MHD. V mapě nyní
naleznou zájemci celkem 26 míst,
unichž jsou potřebné údaje. Klubíčko zároveň jedná s majiteli budov
omožnostech odstranění zjištěných
nedostatků.
Na projekt nazvaný Beroun –
město bez bariér přispěla berounská
radnice částkou 55 000 Kč. Město

Zmapované objekty
budovy MěÚ Beroun, Úřad práce v Okružní ul. i Pod Kaplankou,
OSSZ, Finanční úřad a Policie ČR, Katastrální úřad, Česká pošta,
Okresní soud, veřejné WC, knihovny, Penzionu pro seniory, Medicentrum, nemocnice, BeMed a Derma, lékárny na Husově nám,
Česká spořitelna, ČSOB, UniCredit bank, VZP, ČPZP, Kooperativa,
zastávky MHD Wagnerovo nám., Plzeňská brána a U Černého koně.
tyto aktivity Klubíčka podpořilo
iv letošním roce. Postupně tak budou
doměřovány i další veřejné objekty

a informace o nich budou postupně
doplňovány do interaktivní mapy.
n

Další lekce akademie potěší hlavně chalupáře

A

utor populární knihy Biozahrada Radomil Hradil bude
6. března dalším přednášejícím
Berounské akademie. Pohovoří
o zdravém vztahu člověka k přírodě. Lekce tak sladí naše
zahradnické záměry s jednoduššími ekologickými postupy,
jejichž výsledkem má být sklizeň
ekologické kvality. Ideální pro
chataře a chalupáře, kteří na

Otevírá se Studánka

V

Berouně se otevře lesní mateřská škola Lesní klub Studánka.
Je to nová příležitost pro všechny
rodiče a jejich předškolní děti, jak
trávit více času venku. Občanské
sdružení LBDK začne od září 2014
provozovat lesní mateřskou školu
Lesní klub Studánka. Každý všední
den od 7.30 do 12.30 budou průvodci – pedagogové dětem od 3 do
6 let poskytovat plnohodnotnou
výchovně vzdělávací činnost pro
jejich všestranný rozvoj, a to v přirozeném prostředí přírody. Setkání
bude probíhat v Brdatkách se zázemím v lokalitě „Vrbská“. Lesní klub
mimo jiné nabídne tvůrčí a hudební
dílny, rozšířenou výuku angličtiny
či například dětskou jógu. První
setkání se koná 18. března v 16
hodin v kavárně Jiná Káva. Bližší
informace na facebooku: Lesní klub
Studánka. n

svou zahradu nemají tolik času.
Po únorové přednášce Architek-

tura stromů v podání V. Větvičky
a lednové lekci o životě stromů
s M. Hruškovou se tak završí druhý blok přednášek na téma Člověk a příroda. Poslední tři lekce,
prvního ročníku Berounské akademie, zaměřené na téma Hrady
Čech, z čeho jsou a na čem stojí,
v rámci našeho regionu, povede
geolog Zdeněk Kukal. Marie
Holečková n

Zlatíčka vyhlašují výtvarnou
soutěž pro nejmenší

V

ýtvarné soutěže Dívej se a tvoř se
mohou zúčastnit školky státní
isoukromé, dětské kluby, centra, ale
i rodiče s dětmi. Soutěž pořádá
berounské dětské centrum Zlatíčka.
„Rádi bychom tak motivovali děti
kvýtvarné činnosti, kreativitě, rozvíjení obrazotvornosti, aby si všímaly
obyčejných věcí kolem sebe a viděly
v nich neobyčejné,“ říká Simona
Růžičková. Vyvrcholením soutěže

bude červnová výstava nejvydařenějších prací ve výstavní galerii Holandský dům v Berouně, kde proběhne
iminivernisáž abudou předány ceny.
Práce můžete odevzdávat od
1. března do 30. dubna 2014. A to
poštou nebo osobně na adrese: DC
Zlatíčka, Pod Kaplankou 1888,
Beroun. Kritéria soutěže najdete na
našich stránkách www.zlatickaberoun.cz n

Pro seniory kino opět za polovic
Také v březnu se mohou
berounští senioři vydat do kina na
zlevněná odpolední představení.
Ve čtvrtek 6. 3. od 15.30 je to
ﬁlm Prodloužený víkend. Intimní
příběh s vynikající Kate Winsletovou. O dva týdny později, ve čtvrtek

20. 3. kino od 15.30 promítá ﬁlm
Něžné vlny. Českou komedii Jiřího
Vejdělka o nesmělém Vojtovi toužícím po rusovlasé spolužačce. Hrají:
Lucie Šteﬂová, Táňa Pauhofová, Vojtěch Dyk a další. 103 min. přístupno n
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