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itka Vrbová s pěveckým sbo-
rem Bonbon vystoupí 24. září 

v  19:00  v  sále  České  pojišťovny. 
Pěvecká legenda paní Jitka Vrbová 
slaví v letošním roce své 80. naro-
zeniny. Po velkém úspěchu prvního 
společného koncertu berounského 
pěveckého sboru Bonbon s Jitkou 
Vrbovou v dubnu 2019 přivítáme 
tuto pěveckou legendu opět v Be-
rouně a její kulaté narozeniny s ní 
jaksepatří oslavíme.

Autorem  zdařilých  aranžmá 
známých  trampských písní pro 
Jitku Vrbovou a sbor Bonbon je 
klavírista  Radim  Linhart.  Sbor 
diriguje  Bohumila  Vokáčová. 
Zpěváky doprovodí skupina Ni-
agára  Radima  Linharta.  Vstup-
né  150  Kč.  Předprodej  vstupe-
nek  v  Městském  informačním 
centru.  Koncert  se  koná  za  fi-
nanční podpory města Berouna. 
Bohumila Vokáčová n
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Druhé čtyřicátiny Jitky Vrbové

byvatelé i návštěvníci Berouna se v průběhu srpna mohli v sou-
sedství Pražské brány seznámit se speciálním projektem Bota-

nické zahrady hl. města Prahy nazvaným Kořeny osobností. Známé 
osobnosti z oblasti kultury, sportu či veřejného života se v rámci to-
hoto projektu sami chopili lopaty a zasadili některý ze vzácných nebo 
zajímavých stromů nebo rostlin právě v prostorách pražské botanické 
zahrady. Na  speciální  putovní  výstavě,  která měla  zastávku  právě 
i v Berouně, jsme se mohli na vlastní oči přesvědčit, kolik známých 
tváří se již do projektu zapojilo. n
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Botanická zahrada představila
Berouňanům výjimečný projekt

Sabotáž připomíná deska 
na hlavním nádraží

Využijte pestrou 
nabídku služeb

Potřebujete si odpočinout 
a zpestřit den vašim blízkým s po-
stižením? Nabízíme pomoc – pravi-
delné aktivity v Penzionu Klubíčko 
Vráž i jinde. Klubíčko Beroun, z.ú. 
rozšiřuje od září nabídku pravidel-
ných aktivit pro děti a dospělé se 
zdravotním postižením a seniory.

Každý den provozujeme tré-
ninkové pracoviště, kde se klienti 
připravují na budoucí zaměstná-
ní v našem Sociálním podniku 
Klubák, na pracovištích kuchyň, 
pekárna, úklid a pojízdná kavárna 
KlubkoCafé (stánek). Ve tvořivé díl-
ně vyrábíme mnoho různých dárko-
vých předmětů. Pro naše klienty je 
připravena také terapie, relaxace 
a kroužek Vařečka.

Každý týden nabízíme následné 
aktivity: jóga - skupinové i individu-
ální cvičení - Penzion Klubíčko Vráž, 
canisterapie - individuální i sku-
pinová - Penzion Klubíčko Vráž, 

muzikoterapie – Penzion Klubíčko 
Vráž, výtvarný kroužek - Penzion 
Klubíčko Vráž, skupinové cvičení - 
Sokolovna Vráž, polodenní výlety 
na různá místa, zooterapie - Ranč 
Bílý kámen Svinaře a Ranč Hýskov, 
kroužek keramiky, solná jeskyně. 
Jednou měsíčně vyrážíme na bow-
ling do Kladna, kde je bezbariérový 
přístup.

Každý první víkend v měsíci po-
řádáme víkendovku s výletem, tedy 
výlety po celé republice, večerní 
grilovačky, diskotéky, kino a další. 
Pokud máte o aktivity zájem, kon-
taktujte nás na emailu sluzby@klu-
bickoberoun.cz, tel. 720 289 346.

Představujeme novinku:
Pojízdnou kavárnu KlubkoCafé

Sociální podnik Klubák, který 
zaměstnává pracovníky s handi-
capem, rozšiřuje nabídku služeb 
pro veřejnost a tím i počet zaměst-
nanců s handicapem. Od letošní-
ho ledna zajišťujeme asistovanou 
dopravu, kterou díky dotaci Města 
Beroun pravidelně využívají zejmé-
na berounští senioři.

Nově rozšiřujeme nabídku pro 
veřejnost o Pojízdnou kavárnu 
KlubkoCafé, kde si budou moci ná-
vštěvníci berounských trhů a kul-
turních a sportovních akcí v okolí 
zakoupit výbornou kávu a k ní naše 
domácí bábovky, perníky, koláče, 
buchty aj.

Postupně budeme sortiment 
obohacovat o sezónní pomazánky, 
zeleninové a ovocné saláty, domácí 
limonády, smoothies, zeleninové, 
ovocné nebo kombinované fresh 
šťávy aj.

V Pojízdné kavárně KlubkoCafé 
můžete zakoupit i drobné dárkové 
předměty vyrobené klienty NNO 
Klubíčko Beroun. A rádi zajistíme 
i catering na vaše firemní, školní, 
rodinné a jiné akce. Využíváním 
naší asistované dopravy, nákupem 
v Pojízdné kavárně KlubkoCafé 
nebo objednáním cateringu pod-
poříte zaměstnávání osob se zdra-
votním postižením. n

Klubíčko rozšiřuje své aktivity

a hlavním vlakovém nádraží v 
Berouně se ve čtvrtek 7. srpna 

uskutečnil vzpomínkový pietní akt 
u příležitosti 77. výročí od sabotáže 
na železniční trati mezi Berounem 
a Srbskem. Vzpomínka byla věno-
vána památce vlastence Františka 
Urbana, profesora místní obchod-

ní akademie, a odbojářů, kteří byli 
za své hrdinství nacisty popraveni 
dne 18. 12. 1943 v Terezíně. Hrdin-
ství zmíněných mužů v současné 
době připo
míná pamětní deska umístěná v 
hale vlakového nádraží. Památku 
uctila i starostka města Soňa Cha-
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e čtvrtek 17. září pořádá 
Charita Beroun na Husově 

náměstí IV. charitativní běh Be-
rounem, jehož výtěžek podpoří 
služby pro seniory, osoby bez pří-
střeší a rodiny s dětmi v nouzi.

Odpoledne od 13:30 si na ná-
městí můžete nechat změřit tlak, 
hladinu cukru, zkusit testy paměti 
či získat informace o Alzheimerově 
nemoci. Děti se mohou těšit na 

skákací hrad, tvůrčí a sportovní 
hry. Zakoupit si budete moci i vý-
robky z šicí charitativní dílny.

Vrcholem odpolední části bude 
kruhový trénink se SuperKruhá-
čem. Start charitativního běhu po 
nových trasách bude v 18:00. Akce 
proběhne za finanční podpory 
a pod záštitou města Beroun. Star-
tovné 100 Kč, děti zdarma. Charita 
Beroun n

Přijďte si zaběhat a podpořit Charitu Beroun
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Upozornění
NOVÁ OTVÍRACÍ DOBA 
MĚSTSKÉ KNIHOVNY 
n ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ/
STUDOVNA
Po, St, Čt   8:00 - 18:00
Út         ZAVŘENO
Pá         8:00 - 15:00
So     9:00 - 12:00
n ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Po         8:00 - 18:00
Út         ZAVŘENO
St, Čt   12:00 - 17:00
Pá        12:00 - 15:00
So        9:00 - 12:00 
 (poslední v měsíci)
n POBOČKA SÍDLIŠTĚ
Po      8:00 - 11:00 
 12:00 - 18:00
Út      ZAVŘENO
St      12:00 - 18:00
Čt, Pá   8:00 - 11:00 
 12:00 - 15:00
So           9:00 - 12:00 
 (první v měsíci)


