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Jubilea v březnu
n Dne 1. března oslaví krásné 90. 
narozeniny paní Marie Langmaje-
rová z Berouna. Hodně zdraví a po-
hody do dalších let jí přeje manžel 
Václav, děti Maruš, Vašek, Naďa, 
Saša, Roman a Šárka s rodinami. 
n Dne 3. března se dožívá pan 
jaroslav Kadlec krásného věku 
75 let. Vše nejlepší, hodně zdraví 
a spokojenosti přeje manželka, syn 
s rodinou a Pešatovi. 
n Paní Marie Staňková oslaví 10. 
března 75. narozeniny a 86. výročí 
narození si 14. března připomene 
paní Zděna Mejstříková.  Všem 
oslavencům přeje hodně zdraví 
Klub důchodců Beroun. 
n Domov pro seniory - Centrum 
na verandě by touto cestou chtě-
lo dodatečně popřát hodně zdraví 
a spokojenosti paní jiřině Matějíč-
kové, která 31. ledna oslavila 90. 
narozeniny. Celý kolektiv domova 
posílá gratulace i dalším svým 
klientům - paní jaroslavě Baňařo-
vé, která si své kulaté 85. výročí 
narození připomene 6. března, 
paní Ludmile Krausové, která 15. 
března bude slavit 89. narozeniny, 
a paní Mysléně Burešové, jež se 
31. března dožívá 84 let. 
n Paní Marie Urbanová oslaví 25. 
března 85 let. Hodně zdraví do dal-
ších let přejí děti Jirka, Maruš a Iva-
na, vnoučata a pravnoučata.
K přáním všem jubilantům se při-
pojuje i vedení města a redakce 
Radničního listu. n

Zubní pohotovost
n 4. - 5. 3. MUdr. Srpová Marcela 
hořovice, Fűgnerova 389, alba, tel.: 
311 512 119
n 11. - 12. 3. MUdr. Svobodová 
eliška ordinace Buzuluk - Komárov, 
tel.: 311 572 389
n 18. - 19. 3. MUdr. šedivá jitka 
Beroun, Talichova 825, tel.: 311 
624 375
n 25. - 26. 3. MUdr. šedivá Marké-
ta Beroun, Wagnerovo nám. 1541, 
tel.:  311 612 291
Pohotovostní  služba  je  v  době 
od 8:00 - 11:00 hodin

erounský klub klubíčko osla-
ví 12. dubna 20. výročí svého 

založení. Při té příležitosti bychom 
rádi připomněli, jaké služby pro ve-
řejnost v současné době nabízíme.

Sociální služby pro děti, dospělé 
se zdr. postižením a seniory

V Penzionu klubíčko Vráž nabí-
zíme bezbariérové ubytování včetně 
zajištění komplexní celodenní od-
borné péče, stravování a nabídky 
volnočasových aktivit a terapií. služ-

slaví dvacet let 
B

ro rodiče na/po rodičovské 
dovolené a také ženy ve věku 

nad 55 let v Berouně i celém stře-
dočeském kraji je připraven bez-
platný vzdělávací program dejme 
práci šanci!, který je připraví na ná-
vrat do práce. Školení je zaměřeno 
na znalosti použitelné jak v za-
městnání, tak v rodinném životě, 
zvyšování kvalifikace a kariérové 
poradenství. aby se mohli zúčastnit 
opravdu všichni, je možné žádat 
i o příspěvky na hlídání dětí a do-
pravu. Více informací naleznete 
na www.dejmepracisanci.cz. Pro-
jekt je spolufinancován z esF, ope-
račního programu Zaměstnanost.

Pro obyvatele Berouna a celého 
středočeského kraje máme připra-
ven pro rok 2017-2018 bezplatný 
vzdělávací a poradenský program 
senior Pool. rádi bychom zapojili 
kohokoli ve věku 50+, kdo je v sou-
časnosti bez práce nebo nenachází 
odpovídající pracovní uplatnění. 
Zájemcům poskytneme vzděláva-
cí kurzy, možnost rekvalifikace, 
kariérní poradenství i koučink 

P
Vzdělávací program Dejme práci šanci

Akce pro seniory
1. Jidášský polibek, prodat za 3 stříbrných - povídaní s p. Krynským

ST 9:30 Domov seniorů TGM

7. Bystření paměti pro seniory, vstup zdarma
ÚT 9:30 Farní charita Beroun 

8.

Besídka dětí z MŠ – Sluníčko 
ST 9:30 Domov seniorů TGM 
Hudební vystoupení harmonikáře Jana Kubíka
ST 14:30 Domov seniorů TGM

9.

Vesnický román a jejich autoři - beseda s městskou knihovnou Beroun
ČT 9:30 Domov seniorů TGM
Společenská hra Kufr  
ČT 14:30 Domov seniorů TGM

14. Cestopisná přednáška s Václavem Posem na téma ZANZIBAR 
ÚT 14:30 Domov seniorů TGM 

15. Vzdělávání bez bariér - Výživa seniorů se studenty SZŠ Beroun
ST 10:00 Domov seniorů TGM

16. Topinkování
ČT 14:30 Domov seniorů TGM

20.

Vzdělávání bez bariér se studenty Gymnázia - Francouzský šanson
PO 10:00 Domov seniorů TGM
Vernisáž výstavy pod názvem FLÓRA ČESKÉHO KRASU
PO 14:30 Domov seniorů TGM

22. Vzdělávání bez bariér se studenty SOU Hlinky - obor automechanik
ST 10:00 Domov seniorů TGM

23. Společenská hra BINGO
ČT 14:30 Domov seniorů TGM

Bře-
zen

Pravidelné odpolední akce v Domově seniorů TGM: Po - Čt  9:30 - 
11:00 a 14:30 - 16:00 - keramika a pracovní dílna. Pá 14:00 - 15:30 
- zpívání pro radost v doprovodu houslisty pana Karla Šmída. Denně 
Zookoutek a venkovní výběh s peruánskými kozami 7:00 - 19:00

a podporu při výběru a oslovení 
potenciálních zaměstnavatelů. 
Účastníci programu mají nárok 
na příspěvek na dopravu. a vě-
říme, že také větší šanci nalézt 
kýžené pracovní místo. Více infor-
mací na www.seniorpool.cz nebo 
kontaktujte gabriela.ledererova@
europrofis.cz. Projekt je spolufi-
nancován z esF, operačního pro-
gramu Zaměstnanost. n 

berounském rodinném centru 
slunečnice nově vznikl kLuB 

PĚsTounskýCH rodin.  Jedná se 
o otevřenou skupinu pro pěstouny 
a jejich děti.  Účastníci mají mož-
nost sdílet s ostatními svoje zkuše-
nosti s výchovou dětí svěřených jim 
do péče za účasti psychoterapeuta 
a koordinátorky programu. sku-
pinu povedou Bc. Jana Petrovičová 
a Bc. Gábina Horná.

nejbližší setkání jsou naplánová-
na na pátky 24. 3., 21. 4. a 12. 5. 
vždy od 17 do 19 hodin. Místo ko-

Slunečnice má klub pěstounských rodin
nání: rodinné centrum slunečnice, 
Bezručova 928, Beroun (budova 
komunitního centra, 3. patro).

Jednotlivá setkání budou té-
maticky zaměřena podle potřeb 
a složení účastníků (např. puberta 
a dítě v pěstounské péči, konfliktní 
situace, krizové situace, únava, pře-
pracování,…)

V rámci setkání bude vždy za-
jištěn zajímavý program pro děti. 
děti si mohou vyzkoušet jaké to je 
být vědcem v programu Vědecká 
detektivka (vede Mgr. dája klímo-
vá)  nebo se vyřádit při bubnová-
ní a kreslení  (vede Mgr. Monika 
černá). n

V

Pozvánka na výroční 
členskou schůzi 
rdečně Vás zveme na výroční 
členskou schůzi Svazu tělesně 

postižených v ČR z.s. místní organi-
zace Beroun, která se koná v pátek 
17. března od 13:30 v Klubu dů-
chodců Beroun, U Kasáren 813.

Na programu bude zpráva 
o činnosti za rok 2016, zpráva 
o hospodaření, plán činnosti na rok 
2017 (zájezd Průhonice 150 Kč), 
informace o rekondičních pobytech 
a nových pomůckách, informace 
o rekondičním pobytu v Sezimově 
Ústí (platba pobytu pro přihlášené 
činí 5 200 Kč), diskuze, občerstvení. 
Členské průkazy s sebou. Bohuslava 
Kolowratová, předsedkyně n

S

by je možné využívat i ambulantně.  
dále poskytujeme osobní asistenci 
v domácnostech, doprovod klientů 
při různých pochůzkách včetně asis-
tované dopravy automobilem speciál-
ně upraveným pro převoz vozíčkářů. 
služby je možné využívat nepřetržitě 
včetně víkendů, svátků a prázdnin.

Hledáme nového pracovníka 
přímé péče

klubíčko Beroun, z.ú., poskytují-
cí sociální služby dětem i dospělým 
s kombinovaným postižením a se-
niorům, hledá nového pracovníka 
přímé péče. nabízíme nestereotypní 
a smysluplnou práci na plný nebo 

částečný pracovní úvazek v nepřetr-
žitém směnném provozu. Výhodou 
pro přijetí je praxe v sociálních či 
zdravotnických službách nebo osob-
ní zkušenost s péčí o někoho blízké-
ho se zdravotním postižením. Místo 
výkonu práce: Penzion klubíčko, 
květnová 109, 267 11 Vráž a domác-
nosti klientů. Alena Pecková n

Kontakty: 
Tel. 722 955 596
e-mail: info@klubickoberoun.cz   
Více:  www.klubickoberoun.cz
www.facebook.com/klubickoBe-
roun/


