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1. Úvod 
 

Milí příznivci kultury, 
 
 rád bych touto cestou poděkoval našemu zřizovateli, městu Beroun, všem 
zaměstnancům Městského kulturního centra za pracovní nasazení, našim divákům, 
kterých si vážíme a kteří naše akce a naše kulturní objekty navštěvují. V neposlední 
řadě patří velký dík našim sponzorům a partnerům, díky jejichž podpoře jsme 
mohli uskutečnit nevšední kulturní zážitky. 
 

 

 

 

2. Základní údaje 
 

 Město Beroun vydalo na základě usnesení Zastupitelstva města Beroun č. 
2/2013 ze dne 11. 2. 2013 zřizovací listinu pro příspěvkovou organizaci - MKC 
Beroun. Tato organizace vznikla 1. 4. 2013 se sídlem na adrese Husovo náměstí 68, 
266 43 Beroun - v budově Městského úřadu Beroun. MKC Beroun se 
transformovalo zčásti ze zrušeného odboru školství, kultury a vnějších vztahů MěÚ 
Beroun a zčásti jako změna původní příspěvkové organizace Městské kino Beroun. 

 
 
Městské kulturní centrum Beroun  
Holandská 118 
Beroun - Centrum  
266 01 Beroun 
IČO 00335371 
Statutární zástupce: Zdeněk Veselý 
www.mkcberoun.cz 
 
 

 
 
Zřizovatel příspěvkové organizace: 
 
Město Beroun 
Husovo nám. 68  
Beroun - Centrum  
266 43  
www.mesto-beroun.cz 

 

 

 

http://www.mkcberoun.cz/
http://www.mesto-beroun.cz/
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3. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti (vyplývá ze 
zřizovací listiny) 

 

Hlavním účelem MKC je provádění činností vedoucích k uspokojování potřeb 
občanů města a návštěvníků města v oblasti kultury, osvěty, vzdělávání, propagace 
a k zajištění společenských aktivit města. 

 
K naplnění svého hlavního účelu MKC vykonává tyto činnosti: 

 pořádá akce kulturního a společenského charakteru, včetně lektorské 
činnosti, 

 zajišťuje veřejné předvádění audiovizuálních produkcí a autorských děl, 
včetně pořádání filmových a jiných audiovizuálních představení, 

 pořádá vzdělávací programy, kurzy a přednášky, 

 podílí se na mimoškolním vzdělávání dětí a mládeže, 

 zajišťuje provoz městského informačního centra, včetně prodeje 
vstupenek na veřejné kulturní a společenské akce a administrace 
informačního a rezervačního systému, 

 zajišťuje provoz Kulturního domu Plzeňka, 

 zajišťuje provoz Muzea berounské keramiky, 

 vykonává galerijní činnost,  

 organizuje městské akce kulturního charakteru (např. Trilobit, Městský 
bál), včetně soutěží a přehlídek a poskytuje zřizovateli podporu při 
organizování společenských akcí, u kterých není přímým pořadatelem, 

 organizuje kurzy, festivaly, vystoupení kolektivů i jednotlivců, 

 podporuje činnost zájmových sdružení zaměřených na uspokojování 
kulturních a duchovních potřeb dětí, mládeže i dospělých, 

 sdružuje zájemce o aktivní uměleckou činnost a zřizuje amatérské 
umělecké soubory a kroužky, 

 provádí agenturní činnost v oblasti kultury a umění, 

 vykonává reprografickou, reklamní, zprostředkovatelskou a 
vydavatelskou činnost, včetně vydávání tištěných či elektronických 
materiálů, 

 ve spolupráci s festivalovými orgány a v souladu se statutem festivalu 
organizuje Mezinárodní hudební festival Talichův Beroun a řídí se 
přitom doporučeními festivalových orgánů, 

 podporuje rozvoj cestovního ruchu a turistiky ve městě a regionu, včetně 
přípravy a zajištění účasti a prezentace města na akcích v regionu i mimo 
něj, 

 podle rozhodnutí zřizovatele jej zastupuje v organizacích či sdruženích 
cestovního ruchu a společensko-kulturního charakteru, 

 rozvíjí moderní způsoby propagace a prezentace svojí činnosti a činnosti 
zřizovatele, včetně elektronických sdělovacích prostředků, 

 spolupracuje s ostatními subjekty kulturně společenského charakteru 
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4. Organizační struktura 
 

Chod MKC zajišťovalo v roce 2019 na základě trvalého pracovního poměru 
včetně ředitele 14 osob, ostatní zaměstnanci pracovali na základě částečných 
úvazků, dohod o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.  
 
Správa organizace – 3 pracovníci na HPP* 
- ředitel 
– dramaturg a vedoucí Městské galerie Beroun 
– ekonom  
 
Produkce akcí – 2 pracovníci na HPP 
– programový a produkční pracovník  
– programový a produkční pracovník a vedoucí galerie Holandský dům 
 
Městské informační centrum – 2 pracovníci na HPP,  
- vedoucí pracovník MIC  
– pracovník MIC přepážka 
 
Muzeum berounské keramiky – 2 pracovníci na HPP 
– vedoucí muzea  
– pracovnice muzea  
 
Kulturní dům Plzeňka – 2 pracovníci na HPP 
– programový a produkční pracovník  
– správce  
 
Městské a letní kino Beroun – 3 pracovníci na HPP 
– vedoucí provozu kina  
– pracovník provozu kina  
– administrativní pracovnice  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Vzhledem k tomu, že ředitelem MKC byl s platností od 5. 12. 2017 jmenován dosavadní 
provozní  manažer Zdeněk Veselý, jeho pracovní povinnosti převzal z části správce KD Plzeňka 
a z části provozní pracovník pracující na základě DPP. Některé z původních povinností 
provozního manažera nadále ředitel MKC vykonává. 
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5. Činnost jednotlivých úseků organizace 
 

Městské kulturní centrum v roce 2019 provozovalo (na základě smluv o výpůjčce, 
mimo galerie V podloubí): 
 

a. Městské a letní kino Beroun  
b. Městskou galerii Beroun 
c. Dětskou galerii V podloubí 
d. Holandský dům  
e. Městské informační centrum  
f. Muzeum berounské keramiky (včetně zahrady) 
g. Kulturní dům Plzeňka (Klubová scéna je provozována na základě 

pachtovní smlouvy mezi MKC Beroun a Plzeňka s.r.o.) 
h. Venkovní pódium na Náměstí Joachima Barranda 

 

a. Městské a letní kino Beroun 

 
 Městské kino Beroun odehrálo v roce 2019 celkem 766 představení pro 
42076 diváků. Průměrný počet návštěvníků na jedno představení tak činí 54,92 
diváka.  
 Letní kino Beroun odehrálo v loňské sezoně celkem 64 filmových 
představení pro 6266 diváků. Průměrný počet návštěvníků na jedno představení tak 
činí 97,9 diváků.  Celková návštěvnost letního kina se započtením koncertu 
Richarda Müllera s bandem (viz níže) a akcemi, na které bylo kino pronajato 
(program Michala Nesvadby pro děti a koncert Janka Ledeckého) byla 7766 
návštěvníků. Na dvě akce bylo pronajato i stálé kino. 
 
 Celkem se tedy v roce 2019 uskutečnilo v městě Beroun v obou kinech 
829 filmových představení a 3 představení hudební/divadelní, které navštívilo 
49842 diváků. V loňském roce tak do berounského kina zavítal každý občan města 
Beroun v průměru 2,62x. Berounská kina se v loňském roce umístila na 72. místě 
v České republice z 223 sledovaných kin.  
 
Nejnavštěvovanější filmové tituly 
 
 V roce 2019 se Městské kino Beroun, tak jako v jiných letech, snažilo  
o sestavení programu zahrnujícího filmy pro všechny zájmové skupiny a zároveň 
všechny věkové kategorie. Program se snažil maximálně vyčerpat nabídku 
premiérových filmů, které byly ze strany distributorů v roce 2019 k dispozici.  
 
 Nejnavštěvovanějším filmem roku 2019 se stala česká komedie Ženy v běhu 
s celkem 5159 diváky, druhým byl životopisný film Bohemian Rhapsody s 2505 
diváky. 
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 Velké oblibě se tradičně již několik let těší české filmy, čemuž odpovídá 
vysoká návštěvnost filmových pohádek i českých rodinných komedií (viz níže). 
 
Dalšími filmy s vysokou návštěvností se tak roku 2019 staly:  

 Jak vycvičit draka 3 – animovaný, USA (1734) 

 Poslední aristokratka – rodinná komedie, ČR (1716),  

 Ledové království 2, 2D/3D – animovaný, USA (1587) 

 Tajný život mazlíčků – animovaný, USA (1155) 

 Přes prsty – komedie, ČR (1310) 

 Lví král 2D/3D – animovaný, USA (1247) 

 Pokémon: Detektiv Pikachu 2D/3D – animovaný, USA (1134) 

 Sněžný kluk – animovaný, USA (876) 
 
 

Program pro nejmenší diváky a práce s budoucí generací.  

Městské kino Beroun pokračuje v pásmu filmů pro děti pod názvem „Bijásek“.  
V roce 2019 probíhal 23. a 24. ročník, který využilo celkem 5232 malých diváků.  
 
V loňském roce bylo opět nabízeno široké spektrum školních představení 
vhodných jak pro první a druhý stupeň základních škol, tak i snímky pro starší žáky 
středních škol a středních odborných učilišť. Představení pro školy využilo 4828 
žáků a studentů. 
 
Speciální projekty 

 Kromě klasického promítání se tradičně v loňském roce uskutečnila řada 
„speciálních“ projektů, které byly ze strany občanů velmi dobře hodnoceny. Mezi 
tyto projekty patří předávání výročních cen TRILOBIT. Program v kině byl 
rozdělen do dvou bloků. Pro mladé diváky byl kromě volného vstupu na dopolední 
projekci večerníčků připraven vědomostní kvíz (za indisponovaného moderátora 
Zvěřinu se moderování velmi dobře ujal černínský divadelník Miloš Samek), 
mnoho odměn a hodnotných cen. Dopoledního dětského bloku využilo 172 dětí a 
rodičů, čímž byla zcela naplněna kapacita sálu. Druhý blok byl vyhrazen 
jednotlivým příspěvkům, které se zúčastnily soutěžního klání.  
 
 Už podruhé se MKC Beroun prostřednictvím městského kina stalo součástí  
v roce 1993 založeného festivalu FEBIOFEST. Díky programu, přinášejícímu  
v širokém záběru to nejlepší a nejnovější z celého světa, kvalitním projekcím  
a slavným hostům přitahuje festival každý rok početnější publikum všech věkových 
kategorií a vzbuzuje zájem domácí kritiky a tisku, stejně jako místních distributorů. 
Po ukončení programu v Praze putují vybrané snímky do dalších měst v rámci 
regionálních ozvěn a Febiofest tak nabízí možnost vidět kvalitní filmy i divákům 
mimo hlavní město.   
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 Regionální ozvěny Febiofestu probíhaly od 3. do 5. dubna 2019. 
Moderátorem úvodního večera byl již podruhé Zdeněk Podhůrský, promítaný 
úvodní film Zraněná srdce vidělo 136 diváků. Návštěvnost dalších 6 promítaných 
snímků se pohybovala v závislosti na denní době a atraktivitě nabízeného titulu  
a činila 123 diváků.   
 V letním kině proběhl také další velký a technicky náročný koncert – 
tentokrát hrál slovenský zpěvák Richard Müller s jedenáctičlenným bandem. 
Koncert, kterým byla opět zahájena ´letní promítací sezóna´, navštívilo na 700 
diváků.  
 
 Městské kino se v roce 2019 podruhé připojilo k oslavám adventu a 
uspořádalo Mikulášskou v kině se všemi k tomu patřícími postavami, dárky a 
pohádkou Zloba: Královna všeho zlého. Celková návštěvnost této akce byla 56 
diváků.  

Netradičně se oslavy adventu konaly také v letním kině - pro Charitu 
Beroun zde uspořádala herečka a zpěvačka Iva Pazderková akci Zimní kino s Ivou 
Pazderkovou, na které se promítala pohádka Anděl Páně 2. Akci navštívilo na 200 
diváků. 
 
Operní a baletní představení spojená s občerstvením:  

 Digitální přenos koncertního představení „André Rieu: Smím prosit“  

 Digitální přenos operního představení „La Traviata“ G. Verdiho  

 Digitální přenos operního představení „André Rieu: Koncert ze Sydney“ 
 

 Městské kino začalo v roce 2019 používat systém webticket.cz pro online 
rezervaci a prodej vstupenek (jedná se o rozšíření systému Gemini, který pro 
využití  bezhotovstních plateb a rezervaci vstupenek začalo MKC Beroun využívat 
v roce 2018).  

V listopadu proběhla další modernizace kina – výměna starého 3D systému 
za nový (původní systém již byl za hranicí životnosti; instalován byl v roce 2010 a 
prvním promítaným 3D filmem byl Avatar). Součástí  nového systému je i zvuk 
upgradovaný z původních 5.1 na 7.1 (přidáním dalších kanálů je zvuk čistší a 
prostorovější) a promítací plátno. To je nyní opravdu stříbrné, díky čemuž je obraz 
kvalitnější, světlejší a ostřejší. Na novém plátně mohli berounští diváci  jako první 
ve 3D vidět film Zloba: Královna všeho zlého, obraz je ale díky plátnu kvalitnější i 
při promítání filmů 2D. Protože brýle, které kino původně k promítání  3D filmů 
zapůjčovalo, jsou s novým systémem nekompatibilní, bylo nutné zakoupit i nové 
brýle, které si návštěvníci kupovali spolu se vstupenkou. Protože nákupem těchto 
brýlí se zvýšila cena vstupenky, nabídlo městské kino návštěvníkům dočasně jako 
bonus snížení cen vstupenek.  

Dalším krokem ke zvýšení úrovně tohoto kulturního prostoru bylo 
zakoupení stejnokrojů pro pracovníky kina.  
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b. Městská galerie Beroun (MGB) 

 Ve třech výstavních sálech proběhlo v roce 2019 celkem 8 výstav, z toho  
5 bylo autorských a 3 kolektivní. Převažovaly obrazy, 2 výstavy představily 
sochařská a prostorová díla, 1 výstava byla litografická. Každá výstava byla zahájena 
slavnostní vernisáží přístupnou veřejnosti, kterou kromě úvodního slova zpravidla 
doprovázela živá hudba a drobné občerstvení. Celková návštěvnost byla 4536 
návštěvníků.   
 Nejnavštěvovanější byla tradičně výstava prací žáků berounských základních  
a uměleckých škol Talent 2019. Nejzajímavější byla pro návštěvníky bezesporu 
výstava originálních děl Aleny Kupčíkové s názvem V Berouně líbám já, velký 
úspěch měla také výstava etablovaného a ve světě uznávaného malíře a grafika 
Tomáše Bíma s názvem Plácky. Na mladší návštěvníky cílila výstava studentů AVU 
a UMPRUM Masopust, veselice, jitrnice.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Dětská galerie V podloubí 
 

 Program Dětské galerie byl tradičně naplňován v součinnosti s odborem 
školství a volnočasových aktivit Městského úřadu Beroun.  Během 9 výstav  
se v loňském roce vystřídaly 2 berounské základní školy a 6 mateřských škol, 
červenec a srpen patřil vybraným pracím výstavy Talent 2019. Od září 2019 byla 
prodloužena doba trvání výstav (bylo dohodnuto na poradě ředitelů základních  
a mateřských škol).  

 
 

d. Holandský dům (HD) 
 
 V komorní galerii Holandského domu proběhlo v roce 2019 celkem  

12 výstav, z toho 7 pouze fotografických, 4 výstavy obrazů a jedna výstava 
víceoborová (šperky a textilní tvoření), na které zavítalo 2617 návštěvníků (o 463 
více, než v roce 2018). Výstavy trvaly zpravidla 3 týdny, delší byla pouze výstava 

Výstava 
Počet 
návštěvníků 

Alena Kupčíková: Tady líbám já 676 

Studenti a absolventi AVU a UMPRUM: Masopust, veselice, 
jitrnice 

362 

Tomáš Bím: Plácky 807 

Talent 2019 937 

Veronika Klikarová: Malby 314 

Alois Alan Mayer: Barvy vína 381 

Viktor Žabinský: Proměny krajiny 508 

Salon berounských výtvarníků 551 
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velkoformátových fotoportrétů na plátně Slavné tváře Vladimíra Bruntona, kterou 
také navštívilo nejvíce návštěvníků (346). Výstava byla pořádána k 30. výročí 
Sametové revoluce ve spolupráci s organizací CZECH PHOTO, o. p. s.. 
 
 Za zvláštní zmínku stojí ještě dvě velmi zajímavé výstavy: Návštěvníci galerie 
měli poprvé možnost vidět obrazy tvořené na čas i trpělivost náročnou technikou 
lavírované olejomalby (Janka Řeháková). Zcela poprvé ve svém životě vystavoval 
v galerii slovenský rodák a válečný veterán Jan Furčák, který se do Berouna 
přistěhoval v roce 1947 a od té doby se zde jako svému koníčku věnoval malování 
obrazů, ve kterých zachytil dnes už mnohdy zaniklou krásu města i jeho okolí. 

 
Galerie i nadále spolupracuje při propagaci fotografických výstav  

se šéfredaktorem časopisu FotoVideo (výstavy jsou zveřejňovány na FB profilu 
časopisu) a s majitelem Sbírky Scheufler, který každoročně zapůjčuje dobové 
fotografie na vybrané téma. 

 
V únoru proběhla v galerii výmalba, doplnění mobiliáře a úprava interiéru, 

kterou se lehce zvětšil výstavní prostor (zakrytí okna do dvora). Fyzicky byla také 
dokončena rekonstrukce osvětlení galerie.  

 
Ke dvěma stálým sponzorům připojila galerie v roce 2019 sponzora nového, 

čímž zajistila příjmy v částce 25 tisíc Kč. V tomto roce došlo také ke zpoplatnění 
pronájmu galerie pro vystavovatele (1.000,- Kč/výstava v délce max. 4 týdnů). 
Spolu s příjmy od sponzorů tyto téměř pokryly náklady na běžný materiál, 
občerstvení a honoráře za účinkující na vernisážích i autorské honoráře pro autory 
výstav pořádaných přímo MKC Beroun (Brunton, Scheufler).  

 
 

Výstava 
Počet 
návštěvníků 

Karel Zakar: Johanka z p(A)rku - fotografie 213 

Jan Furčák: Reminiscence na souznění s Berounem – obr. 231 

Lucie Suchá: Střípky z masopustu - foto 208 

Fotoklub Beroun: Jídlo - členská výstava 182 

Věra Mačková: Berounka a Sázava v obrazech 255 

Dana Vilhelmová: Korálek ke korálku (šperky+textil) 200 

Jiří Pavlis: 1/20 vteřiny=1/25 života - fotografie 246 

Janka Řeháková: Doteky světla - obrazy 176 

Vladimír Brunton: Slavné tváře – fotoportréty na plátně 346 

Marie Smetanová: Obrazy 210 

Ladislav Holub a Radek Borovka: Afrika čtyřma očima - 
fotografie 210 

Sbírka Scheufler: Automobily na fotografiích doby C.K. 140 
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e. Městské informační centrum (MIC) 
 

  Hlavní náplní a posláním městského informačního centra bylo i v roce 2019 
poskytování informací občanům města a návštěvníkům Berouna. MIC poskytuje 
návštěvníkům informace o ubytování, stravování, kulturních akcích, památkách a 
sportovním vyžití. Nabízí široký sortiment map, pohledů a upomínkových 
předmětů. Dále MIC občanům vyhledává informace o místních firmách, pomáhá 
při orientaci ve městě i okolí, vyhledává informace o vlakových a autobusových 
spojích, zajišťuje průvodcovské služby po městě. Fungují zde služby internetu pro 
veřejnost, kopírování, atd. MIC zajišťuje také předprodej vstupenek na kulturní 
akce nejen pro Beroun, ale také do Divadla Antonína Dvořáka Příbram.  
 I nadále se rozrůstá zde umístěná sbírka medvědů, která ke konci roku čítala 
73 ks (za rok 2019 přibyly 2 kusy, z toho jeden je mramorový, z Ruska).  

MIC i v roce 2019 spravovalo agendu spojenou s provozováním výlepové 
služby (slouží jako sběrné místo výlepového materiálu, vystavuje podklady pro 
fakturace, přijímá hotovostní platby za výlep).   
 

Za rok 2019 využilo služeb MIC celkem 23848 návštěvníků, což je oproti 
předchozímu roku o 1400  více (přestože byla zaznamenána nižší návštěvnost 
v těchto měsících: v lednu z důvodu velkých mrazů, v květnu z důvodu 
dlouhodobého chladného a deštivého počasí, ze stejného důvodu v říjnu a prosinci 
– z uvedeného je zřejmé, že počasí ovlivňuje i mimosezónní návštěvnost). 

Stoupající tendenci mají v  MIC také tržby – tržba v roce 2019 byla opět 
rekordní – přesáhla  475.000,- Kč (tj. o cca 56 tis. Kč více než v dosud rekordním 
roce 2018). Kromě zvýšené návštěvnosti tuto tržbu ovlivnilo i průběžné 
rozšiřování  a obměňování sortimentu - rozmanitější tak byla nabídka map, 
pohlednic i upomínkových předmětů. Pravidelně obměňovány jsou také výrobky 
Muzea berounské keramiky, které zde má svou stálou prodejní expozici.  
 
V roce 2019 přišlo MIC s těmito novinkami:  

 fotonálepky (nový produkt Wander Book) 

 nové vizitky ´Retro´ v rámci Bohemia Centralis a Královský průvod  

Karla IV.  

 keramické magnety s motivy medvěda a trilobita vyráběné Muzeem 

berounské keramiky 

 parkovací hodiny 

 reflexní popruh 

 velkou akcí bylo zadání výroby originálních vratných kelímků NickNack, 

které budou využívány oproti záloze na velkých venkovních akcích i v KD 

Plzeňka Beroun místo kelímků jednorázových 
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 Významným měřítkem rostoucí kvality služeb infocentra je, že po získání 
Certifikátu  Asociace turistických a informačních center (A.T.I.C.), klasifikační  
třída B (v roce 2018) se v roce 2019 stalo přímo členem této asociace a na podzim 
se již zúčastnilo členské konference a s tím spojených školení.  
 V listopadu 2019 se stalo MIC Beroun také členem Destinační agentury 
Berounsko, z. s. 
 

K dalšímu zkvalitnění služeb infocentra patří: 

 zavedení on-line prodeje vstupenek přes systém Webticket - zákazníci si z 

pohodlí domova mohou zakoupit vstupenky do městského kina i na akce v 

KD Plzeňka 

 MIC se díky členství v A.T.I.C. připojilo k poprvé pořádanému Dni 

turistických informačních center 24. října 2019 - návštěvníkům nabízelo 

zdarma drobné dárky a balonky dodané asociací 

 kompletní rekonstrukce pultu 

K propagaci akcí pořádaných MKC nebo ostatními berounskými subjekty 
nadále slouží LCD monitor ve výloze, kde jsou zobrazovány informace  
o připravovaných akcích. Zájemci, kteří poskytli své údaje, jsou informováni o 
akcích prostřednictvím mailingu - zájem o tuto službu stále stoupá.  Infocentrum 
působí aktivně i na facebooku. 
 

MIC i nadále spolupracuje s Farní charitou Beroun a dobročinným spolkem 
Dobromysl (prodej výrobků z jejich dílen + prodej vstupenek na benefiční akce). 
 
 

f. Muzeum berounské keramiky 
 

Stálá historická expozice 
V roce 2019 došlo k významným úpravám ve stálé expozici věnované 

berounské keramice a dějinám hrnčířství. Ve výstavních prostorách přibyly  
2 profesionální výstavní vitríny s pasivní klimatizací od firmy Maxatech splňující 
vysoké nároky na uchovávání vystavených historických exponátů.  

Zcela zásadní novinkou, která v roce 2019 přibyla ve stálé expozici, je 
umělecká replika historického „Džbánu Šimona Nemazala“, která je dílem  
ak. mal. Michaela Čády, keramika specializujícího se na historickou keramiku a její 
repliky. Originální džbán, který je nejznámějším exemplářem renesančního 
„berounského zboží“, je uložen v depozitáři Uměleckoprůmyslového muzea 
v Praze, bez možnosti zapůjčení.  

Do výstavních prostor byla také přesunuta TV, kde ve smyčce běží 
prezentace s fotografiemi a informacemi doplňujícími expozici, návštěvníci zde 
mají možnost se na chvíli posadit a v klidu si prezentace prohlédnout. Jedná se  
o vítané oživení, celá expozice již není jen statická. 
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Galerie 
V galerii proběhlo v roce 2019 celkem 7 výstav (z toho 6 profesionálních 

výtvarníků – 5x keramika, 1x dřevořezba). Z významných osobností výtvarné scény 
s mezinárodním věhlasem uveďme Šárku Radovou a Václava Šeráka. Na konci 
letních prázdnin proběhla již tradičně soutěžní „3D výstava“, tentokrát na téma 
„Fantastický svět Karla Zemana“. Svá díla do soutěže o hodnotné ceny zaslaly 
převážně děti, a to nejen z Berouna a okolí, ale z celé republiky. 

 
Prodej keramiky 

V recepci MBK se dobře etabloval malý prodejní koutek, který sem byl na 
míru vyroben. Nabízí nejen novodobou berounskou keramiku, ale i kvalitní 
keramiku jiných autorů. MBK tak vyšlo vstříc četným návštěvníkům města, kteří si 
Beroun spojují s keramikou, ale mimo konání hrnčířských trhů byli nepříjemně 
zaskočeni, že zde neexistuje žádná prodejní galerie nebo obchod keramikou. 
Prodejní koutek si zvykli navštěvovat též místní obyvatelé, když shánějí drobné 
dárky. 

 
 

Keramická dílna 
Do dílny v MBK se po delším pobytu v zahraničí vrátil externí 

spolupracovník Martin Koller, profesionální hrnčíř z Hudlic, který v MBK vede  
2 keramické kurzy pro děti i pro dospělé. Další 2 keramické kurzy vedla pracovnice 
muzea Helena Klicperová. V roce 2019 započala také spolupráce MBK s mladým 
berounským hrnčířem Ondřejem Peckou, který spolupracuje na vývoji a výrobě 
novodobé berounské keramiky. Kromě pravidelných kurzů proběhlo v dílně také  
7 jednodenních workshopů, kdy vznikala nejen keramika pod vedením zkušených 
lektorů a výtvarníků. Velmi oblíbené zůstávají tzv. individuální workshopy a 
otevřené dílny, které hojně navštěvují také rodiče s dětmi a senioři. Vzhledem 
k nízké kapacitě dílny často poptávka po výrobě keramiky převyšuje nabídku. 

 
Prostory dílny byly nově vybaveny regály, které svou nosností i kapacitou 

splňují nároky výroby keramiky v muzeu. 
 
Kromě pravidelných kurzů a workshopů pořádalo akce pro děti i dospělé  

v rámci svátků a při dalších akcích ve městě (hrnčířské trhy, Velikonoce, advent, 
Berounské hradby, Koláčefest) i mimo něj (na Tetíně akce Průvod vévody 
Bavorského a Svatoludmilská pouť). Jako každoročně proběhla v červnu  
ve spolupráci s Muzeem Českého krasu v Berouně Muzejní noc.  

Muzeum se také připojilo k oslavám adventu Mikulášským týdnem,  
ve kterém si menší i větší děti mohly zahrát mikulášskou šifrovanou s nadílkou  
za úspěšné luštění. 

V zahradě muzea pokračovala velmi úspěšná divadelní představení pro děti 
pořádaná už nejen v rámci Berounského kulturního léta (BEKULE), ale v roce 
2019 nově také v rámci Koláčefestu. Dětská představení v zahradě si tradičně 
udržují vysokou návštěvnost. 
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Celkově byla v roce 2019 návštěvnost muzea 4418 osob (1918 expozice  
a galerie, 2500 keramická dílna). Celková roční tržba byla 419.589,- Kč (z toho 
104.406,- Kč za novodobou berounskou keramiku). 

 
V roce 2019 proběhly v MBK následující akce: 

- 6 profesionálních uměleckých výstav v galerii MBK (keramika, 
dřevořezba) 

- 1 soutěžní 3D výstava pro děti 

- 4. narozeniny muzea  

- sváteční tvoření (nejen) pro děti (Velikonoce, Mikuláš, advent) 

- berounská Muzejní noc (ve spolupráci s Muzeem českého krasu) 

- 7 výtvarných workshopů s odborným vedením 

- 4 pravidelné kurzy keramiky pro dospělé 

- 4 pravidelné kurzy keramiky pro děti 

- pravidelné otevřené dílny pro veřejnost + příležitostné otevřené dílny 
s točením na hrnčířském kruhu (hrnčířské trhy, Berounské hradby apod.) 

- individuální workshopy – oblíbené dotváření připravených keramických 
polotovarů (nádobí, dekorace) 

- divadelní představení pro děti v zahradě MBK v rámci BEKULE 
 
 

g.   Kulturní dům Plzeňka 
 

Rok 2019 probíhal nejen v rámci již ustálené dramaturgické koncepce 
kulturního programu, který se vyprofiloval během předchozích let, opírá se  
o určitou pravidelnost a pokrývá potřeby všech věkových a žánrových kategorií 
(nejsou-li tyto již saturovány jinými poskytovateli kultury ve městě), i přesto ale 
nadále dochází k rozšiřování nabídky a nabízení dalších žánrů.  
 
 V KD Plzeňka se uskutečnilo v roce 2019 celkem 227 akcí, z toho 
122 v období leden-červen (122 akcí proběhlo v roce 2018 za celý rok!)  
a 105 v období září-prosinec. V období letních prázdnin akce neprobíhají z důvodu 
oprav a údržby objektu. Do akcí nejsou započítány pravidelné zkoušky kapel a 
spolků ve zkušebnách. Některé z akcí také vyžadují vícedenní přípravu (Trilobit, 
městský ples aj.). V návaznosti na uvedený počet akcí dosáhla již Plzeňka 
maximální vytíženosti a dostala se tak za dobu svého trvání na samý vrchol 
únosnosti z hlediska zabezpečení technického a zejména personálního!  
 
 Celková návštěvnost včetně akcí, kde MKC nebylo pořadatelem, ale pouze 
pronajímatelem objektu, byla více než 43000 osob. 
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Koncerty 

Proběhly koncerty nejrůznějších žánrů kapel i jednotlivců, kteří jsou nejen 
špičkami v oboru a mediálně známí (popoví  TATA BOJS a Adam Mišík, již 
pravidelné koncerty swingových Melody Makers s Ondřejem Havelkou a 
rockových  Špejbl´s Helprs), ale také velmi úspěšné koncerty kapel domácích či 
zdomácnělých (tradičně např. Big Band VZ). Vrcholným zážitkem pro diváky byl 
vánoční koncert vokálního uskupení 4TET Jiřího Korna, na který byly vstupenky 
vyprodány již od srpna... Nadále je poskytován prostor místním kapelám, například 
formou supportu kapel již známých (vystoupení Špejbl´s Helprs, support UHR). 
Od znovuotevření kulturního domu se zde konají také hlavní koncerty 
Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun. 

 
 
Soubory a kurzy  

Program Plzeňky byl v roce 2018 obohacen o velmi úspěšné Taneční kurzy 
pro dospělé s Michalem Padevětem, které od té doby probíhají již v několikátém 
turnusu (vždy v neděli v podvečer). Renomovaný tanečník známý z taneční soutěže 
StarDance zaujal svým přístupem i moderním způsobem výuky. Pod jeho vedením 
také úspěšně proběhla na Plzeňce v březnu vůbec první TANČÍRNA (filmová) na 
ni v listopadu navázala Tančírna karnevalová.  

 
Úspěšně pokračuje v roce 2018 zavedený pořad pro seniory Posedíme, 

pocvičíme, kulturou se osvěžíme, který se koná každé pondělí odpoledne  
v období leden-březen a říjen-prosinec (celkem 24 lekcí). Senioři, kterých  
je pravidelně 40 – 50, jsou při lehkém cvičení současně seznamováni s nabídkou 
kulturních programů a akcí ve městě. Tento program je pořádán ve spolupráci  
s odborem soc. věcí a zdravotnictví MěÚ Beroun. 

 
Od roku 2018 fungující folklorní soubor pro děti ve věku od 5 let (vedený 

lektorkou MgA. et Mgr. Terezií Dudovou, která současně s vlastní baletní školou 
využívá KD Plzeňka ke zkouškám) získalo svá první ocenění – velmi pěkné bylo 
například získání čestného uznání v mezinárodní umělecké soutěži Allegro v Praze 
za choreografii Gorale. Soubor také vystupoval na kulturních akcích pořádaných 
MKC Beroun (Koláčefest, Velikonoce...). 

 
Úspěšná byla i činnost ochotnického divadelního souboru (vznikl na 

podzim 2018) DIVseDIV (zkráceně DsD), který pod režijním vedením Elišky 
Radové nastudoval hru Pod praporem něžných dam. Velmi úspěšná premiéra 
proběhla v KD Plzeňka Beroun 19. 9. 2019. Na základě ohlasů diváků soubor 
vyprodal Plzeňku také při repríze 17. listopadu.  
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Divadlo 

Od zprovoznění KD Plzeňka stále trvá vysoká návštěvnost profesionálních 
divadelních představení pro dospělé, kdy kapacita sálu (cca 330 míst - liší se podle 
požadavků na postavení zvukové aparatury) bývá naplněna. Divadelní představení 
se konají zpravidla jedenkrát měsíčně. Plzeňka spolupracuje s renomovanými a 
zavedenými divadelními společnostmi, které mohou nabídnout známé divadelní a 
televizní tváře (Studio Dva, Divadlo Kalich, divadelní společnost Háta, divadelní 
agentura Fanny). Diváci měli možnost v představeních vidět například Ivu 
Janžurovou, která je žijící legendou českého divadla, Simonu Stašovou, Michala 
Dlouhého, Miroslava Vladyku a další... 

Úspěšně zavedena jsou také divadelní představení pro děti, jsou uváděna 
jednou měsíčně v neděli odpoledne (s výjimkou měsíců květen a červen, kdy jsou 
již pořádána představení venkovní, a také s výjimkou prázdnin, kdy je Plzeňka pro 
veřejnost uzavřena). 

 
Plesy 

V roce 2019 proběhlo ve velkém sále 7 plesů, z toho byl 1 maturitní,   
6 bylo firemních či spolkových (včetně plesu městského). Poptávka sálu na 
maturitní plesy je nízká z důvodu malé kapacity sálu (z důvodu požární bezpečnosti 
je kapacita 420 osob, zatímco maturanti mají požadavek na umístění minimálně  
600 osob). Z tohoto důvodu využívají maturanti sály v okolí s větší kapacitou 
(Hořovice, Žebrák, Kladno).  
 
Klubová scéna 

Klubová scéna je provozována od září 2018 na základě pachtovní smlouvy 
(nájemné ve výši 12.100,- Kč/měsíc  +  záloha na energie 5.240,- Kč/měsíc) mezi 
MKC Beroun a Plzeňka s. r. o.. Scéna, která byla v roce 2018 provozována ve 
´zkušebním režimu´, se v roce 2019 etablovala ve scénu, která slouží k pořádání 
menších akcí (spíše pro vyprofilovanou a náročnější skupinu posluchačů) a také 
jako místo setkávání berounských spolků.  

Pro zdařilý chod bylo v klubu nutno provést mnohé technické a prostorové 
úpravy tak, aby vyhovovaly nejen pořádání akcí pro veřejnost, ale také schůzkám 
berounských spolků.  

V roce 2019 proběhly dva výjimečné koncerty zahraničních kapel: v dubnu 
to bylo rakouské jazzově kabaretní duo Sax & Crime, v říjnu potom jazzový 
koncert švédsko-americké zpěvačky Emmy Larsson s mezinárodně obsazeným 
kvartetem. Klub byl na tyto koncerty beznadějně vyprodán a ohlasy posluchačů 
byly více než pozitivní.  

Ohlasy mají také koncerty po/místních kapel (např. v prosinci Tři dny na 
břiše) nebo spolkové hudební večery, na které je klub pronajímán. 

Další vyprodanou a veřejností velmi kvitovanou (nehudební) akcí byla 
beseda se spisovatelem a historikem Vlastimilem Vondruškou v červnu.  
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Přehled akcí: 
 

 26 koncertů (včetně 7 koncertů MHF TB a koncertů na nově otevřené 
Klubové scéně)   

 7 plesů (včetně městského) - průměrná návštěvnost je 350 osob 

 9 divadelních představení pro dospělé (Vše o mužích, Božská Sarah, Plný 
kapsy šutrů, Vím, že víš, že vím...) 

 12 divadelních představení pro děti (Maxipes Fík, Štístko a Pupěnka, O 
chytré kmotře lišce aj.) 

 41 tanečních lekcí (13 TK R. Chvátalové, 28 taneční pro dospělé s M. 
Padevětem) 

 19 firemních akcí (školení, seminářů - VaK Beroun, OSBD Beroun, 
Tipsport, Krajská hosp. správa, ČSSD, aj.) 

 Marcel hledá kapelu! – další úspěšný muzikál SZUŠ Dr. Lidinské ve 
spolupráci s profesionálními umělci (Xindl X, Josef Štěpánek) měl na 
Plzeňce svou premiéru a následně se hrál v Divadle R. Brzobohatého v 
Praze 

 besedy a schůzky berounských spolků na Klubové scéně (3-4x týdně) 

 novinkou byla 3denní mezinárodní výstava koček 

 a další - zasedání Zastupitelstva města Berouna, Ceny města Berouna,    
Přehlídka pěveckých sborů, TRILOBIT, 1x měsíčně dopolední představení 
pro školy, Velká cena města Berouna, vánoční večírky, Sportovec roku, a 
další 
 

      
Nadále pokračuje spolupráce s ostatními poskytovateli kultury, vzdělávacími 

institucemi a dobročinnými spolky v Berouně (ZŠ, MŠ, ZUŠ VT, SZUŠ dr. 
Lidinské, Baletní škola T. Dudové, TK Romany Chvátalové, řada středních a 
odborných škol, Dobromysl, Klubíčko, Farní charita Beroun atd.), která je v mnoha 
případech nadstandardní – jde nejen o poskytnutí prostor zdarma či za výhodných 
podmínek, ale také o zajištění technické podpory akce a dalších specifických 
požadavků.  

 
Zkušebny ve vedlejším objektu také v tomto roce využíval místní pěvecký 

sbor Slavoš, rockové kapely Moped 56, Flex a No Heroes.  
 
Po cukrárně (2018) ukončila na jaře roku 2019 svou činnost i kavárna  

v přízemí KD Plzeňka. Díky této skutečnosti byly (na základě smlouvy mezi MKC 
Beroun a firmou Astacus) rozšířeny služby při akcích – jako prostor pro konzumaci 
občerstvení byl využíván prostor za velkým barem (salonek). 
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Další opravy, investice, modernizace 

 
Rok 2019 přinesl další úpravy, které byly provedeny převážně během letních 

měsíců: 

 zavedení možnosti zakoupení vstupenek a jejich rezervace online přes 

systém Webticket 

 přizpůsobení Klubové scény požadovanému provozu (tj. jak veřejné 

akce, tak schůzky berounských spolků) - dovybavení zázemí pro 

možnost poskytování občerstvení, zhotovení pultu, zhotovení 

zamykatelných skříněk pro spolky, obložení sloupu zrcadlem pro 

optické zvětšení prostoru, dokoupení světelného parku, výzdoba 

klubu (Petr Foukal) 

 první etapa zprovoznění komorní scény ´Konírna´ - jeviště 

 první etapa repasování centrálních lustrů na velkém sále 

 provozní zázemí (dvůr) 

 

h.   Venkovní pódium - Náměstí Joachima Barranda  
 

Náměstí Joachima Barranda je jakousi ´letní scénou´ pro provozování 
některých z venkovních akcí MKC. Vzhledem k tomu, že díky jeho velikosti a jisté 
uzavřenosti jej lze označit za prostředí víceméně komorní, je vhodné spíše pro akce 
menšího rozsahu. Od jeho zprovoznění v roce 2013 se zde koná folklorní festival 
Koláčefest a programy BEKULE (Promenádní neděle - koncerty). 

 
Prostor, který má MKC v užívání vždy v sezóně (tedy od dubna do září,  

v zimních měsících je rozebrané pódium uloženo v areálu KD Plzeňka Beroun), 
zpřístupňuje MKC i ostatním berounským subjektům a poskytovatelům kultury 
(sdružení Modrej Beroun, Berouňačka, Rambajs apod.).  
 

         

 

6. Kulturní akce (kalendářně) 
 

MKC Beroun v roce 2019 pořádalo všechny již tradiční kulturní akce v jím 
provozovaných objektech a prostorech i mimo ně - například tradiční oslava dne 
dětí Štulec probíhá na berounské Štulovně, festival Závodí (obě akce jsou součástí 
BEKULE) se pořádá na pravém břehu Berounky v blízkosti Parku přátelství  
a poprvé mimo Nám. JB proběhla také jedna z Promenádních nedělí BEKULE 
(konala se na Velkém Sídlišti u OC Hvězda) 

MKC též spolupracovalo při akcích, kde nebylo hlavním pořadatelem, jako 
například Slavnostní večer ke vzniku republiky, výročí upálení Jana Husa, oslavy  
Sv. Ludmily, Průvod vévody bavorského a mnohé další.  

Návštěvnost akcí je uvedena v Příloze č. 2 této zprávy. 
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TRILOBIT                                                      20. 1. 2019 

 Jedním z vrcholů kulturního života v Berouně je udílení audiovizuálních cen 
TRILOBIT. Za podpory města Beroun a dalších partnerů ceny uděluje a vyhlašuje 
Český filmový a televizní svaz FITES.  
 20. ledna 2019 se uskutečnil již 32. ročník, v Berouně proběhlo udílení cen  
po osmnácté (počtvrté to bylo na půdě zrekonstruovaného KD Plzeňka   
a v přímém přenosu České televize). Mottem bylo tentokrát ´Na světle i ve stínu´, 
moderátorem byl tradičně Martin Myšička, tentokrát ve spolupráci s kolegy – 
hudebníky, písničkářem Vladimírem Mertou a zpěvačkou i houslistkou Jitkou 
Šuranskou, kteří se postarali o hudební vstupy večera.  
 Odbornou sedmičlennou porotou bylo hodnoceno 104 titulů (ve výsledku 
150 audiovizuálních děl – s ohledem na to, že některé tituly jsou několikadílné)  
a 23 snímků s dětskou či rodinnou tematikou  hodnotila sedmičlenná dětská porota 
složená ze žáků ZUŠ Václava Talicha Beroun.  

I tento ročník připravil doprovodný program v podobě Dopoledne 
s Večerníčkem a přidal možnost zapojení místního diváka do filmových projekcí  
v nově vzniklé Ceně diváka, kdy o vítězi rozhodli diváci v městském kině. Poprvé 
v historii tak došlo k udělení CENY DIVÁKŮ – BEROUNSKÝ  KLEPÁČEK, 
kterou za film Toman získal režisér a producent Ondřej Trojan.  

Slavnostního večera se zúčastnili například herci Pavel Nový, Martin Huba  
a Jan Budař či režisér Ondřej Trojan. 

 
 

VELIKONOCE                                      17. - 28. 4. 2019 

 Oslavy Velikonoc prošly v Berouně velkou změnou, která se započala  
už v roce 2018, kdy pro nezájem veřejnosti o tuto akci (velikonoční prázdniny  
ve školách a páteční státní svátek s uzavřením obchodů způsobují odliv lidí z města 
na prodloužený víkend už ve středu odpoledne) již byla oslava pouze jednodenní. 
V roce 2019 byl vyzkoušen zcela nový model oslavy svátků jara – MKC Beroun  
se spojilo s odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Beroun a společně 
uspořádaly na Náměstí Joachima Barranda celodenní program, ve kterém se 
představili poskytovatelé sociálních služeb (24 subjektů) v Berouně. K těmto 
aktivitám se připojila Městská knihovna Beroun a Střední zdravotnická škola 
Beroun. Nechyběl ani jarmark s velikonočním zbožím, dílničky pro děti a kulturní 
program na podiu, ve kterém se představily berounské základní a mateřské školy i 
místní soubory a spolky. Program doplňoval ´knihovnický zajíček´, který mezi 
vystoupeními zpříjemňoval dětem čas čtením.  

 Do velikonočního programu mimo akce na Nám. J. Barranda se zapojilo 
také Muzeum berounské keramiky, kde 19. 4. po celý den probíhaly otevřené tvůrčí 
dílny včetně točení na kruhu, a KD Plzeňka Beroun, který velikonoční program 
uzavřel nedělní Čertovskou pohádkou Divadla Studna.  

 Po této zkušenosti bude nadále MKC Beroun preferovat tento model oslav 
velikonočních svátků.  
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KOLÁČEFEST                                                4. 5. 2019 

 Koláčefest se od roku 2019 začíná oprošťovat od spojení se staročeskými 
máji a gastronomií. Důvodem jsou nejen podmínky technické (umístění pomníku  
v místě, kde byla stavěna máj, problematický průchod průvodu přes přelidněné 
centrum města v době konání hrnčířských trhů, ztížené podmínky pro podnikání 
prodejců a přísné podmínky pro prodejce-neživnostníky), ale také proto, že tyto 
slavnosti nemají v prostředí okresního města žádnou tradici. Stabilní návštěvnost si 
Koláčefest udržuje díky kvalitě vystupujících folklorních souborů, za kterými se 
sem již vydávají návštěvníci cíleně. Oblíbená je stále také soutěž hospodyněk  
o nejlepší pekařský výrobek.  

 V roce 2019 tradičně vystoupilo množství souborů z ČR, do akce se kromě 
dětí z některých berounských škol poprvé zapojil také folklorní soubor při MKC 
Beroun pod vedením Terezie Dudové. Poprvé také byly do programu zahrnuty dvě 
pohádky pro děti, které se odehrály v zahradě Muzea berounské keramiky.  

 Koláčefest měl, bohužel, i další ´poprvé´ - z důvodu extrémní průtrže 
mračen nemohly proběhnout poslední dvě vystoupení. Poslední z účinkujících 
(soubor Lintava) tak zahrál alespoň pro návštěvníky přilehlé kavárny Rambajs.    
                 
 

BEROUNSKÉ HRADBY                              15. 6. 2019 

 Berounské hradby jsou celoměstskou a největší venkovní akcí pořádanou 
MKC – program se konal opět na třech místech – Husovo náměstí (Pivní slavnosti 
s hudbou a jarmarkem), Havlíčkova ulice (divadelní stan s pohádkami a soutěžemi 
pro děti) a potřetí byla do programu Hradeb zařazena Promenáda Bohéma, tedy 
prezentace místních hudebníků, výtvarníků a řemeslníků na Náměstí J. Barranda. 
Diváci tak mohli slyšet například domácí kapely Broucy na zádech nebo Nikdo neví 
nic, prostor náměstí zcela zaplnili vystavující berounští výtvarníci. Do programu se 
zapojila také Městská knihovna Beroun, která svým Počteníčkem zpříjemňovala 
návštěvníkům čas mezi produkcemi na pódiu. 

V rámci Pivních slavností se na Husově náměstí představilo 15 malých 
pivovarů, hrálo 10 kapel (kromě profesionálních to byla i berounská 
ODDechovka), uváděl moderátor Country rádia Milan Schmidt. Hlavní hvězdou 
byli Michal Ambrož & Hudba Praha, nezklamal ani legendární Oskar Petr. Diváky 
nadchla i téměř neznámá kapela Blackies.  

Hradby se v roce 2019 konaly pošesté, rok od roku roste zájem nejen 
pivovarů, ale také stánkových prodejců.  

Návštěvnost Hradeb tentokrát ovlivnilo horké počasí, díky kterému se začali 
návštěvníci scházet ve větším množství až po 17. hodině. 
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BEKULE (BEROUNSKÉ KULTURNÍ LÉTO) 
 

 od května do srpna 

 čtvrteční pohádky pro děti v zahradě MBK 

 Promenádní neděle na NJB 

 Štulec 

 Závodífest 

V roce 2019 se v rámci BEKULE konalo od května do srpna 14 akcí (z toho 
6 pohádek a 6 koncertů). Největšími a nejvíce navštívenými byly tradičně festival 
ZÁVODÍ (800 návštěvníků) a odpoledne pro děti ŚTULEC (500 návštěvníků). 
Velkou roli hraje u BEKULE příjemné prostředí a samozřejmě počasí. 

 

Program BEKULE 2019 je součástí Přílohy č. 7 této zprávy. 

 

 

 POHÁDKY A KONCERTY 

 Pohádky pro děti i dospělé se již staly v Berouně fenoménem, o čemž svědčí 
vysoká návštěvnost - loni nejvíce zaujala pohádka Aladinova kouzelná lampa 
Dřevěného divadla, na kterou přišlo do zahrady Muzea berounské  
210 návštěvníků. Nejúspěšnější z Promenádních nedělí na Náměstí Joachima 
Barranda, které i letos nabídly průřez hudebními žánry, bylo vystoupení zpěváka 
Milana Drobného.  
 

Vůbec poprvé se jedna z Promenádních nedělí konala mimo Náměstí 
Joachima Barranda. 30. 6. 2019 se BEKULE vydala na cestu za diváky na Velké 
Sídliště k OC Hvězda. Zde se během odpoledne nazvaného Dechovka u Hvězdy 
představily 3 kvalitní dechové hudby, na závěr programu vystoupila hvězda české 
dechovky – zpěvák Josef Zíma, který nadchl i publikum ve věku svých pravnuků. 
Program byl vybrán s ohledem na převládající věkové složení této části města a jako 
takový byl velmi kladně návštěvníky přijat. Jediným faktorem ovlivňujícím 
nepříznivě toto odpoledne bylo počasí, vybraný den byl jedním z nejteplejších 
v roce 2019. 
 

 
 ŠTULEC                                                                                      27. 5. 2019 

Dětský den pojatý způsobem pestré divadelní pouti zahrnující divadelní 
představení, hudební vystoupení, hry a soutěže pro děti i dospělé, pikniková místa a 
různé typy občerstvení se v roce 2019 konal již popáté. Štulec od počátku vykazuje 
stabilní návštěvnost.  
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 ZÁVODÍFEST                                                                             4. 8. 2019 

Multižánrový hudební festival na levém břehu Berounky nabídl 
návštěvníkům jako obvykle kapely různých žánrů a forem. Návštěvníci stabilně 
oceňují nejen skvěle vybrané místo konání, ale také dramaturgii festivalu. Diváky 
nejvíce oceněna byla vystoupení slovenské kapely Dunaj a české kapely Už jsme 
doma, za oběma kapelami přicestovali fanoušci i ze vzdálených míst republiky. 
Vzhledem k převládajícímu rázu počasí (teploty okolo cca 30ºC) uvažujeme v roce 
2020 o posunutí začátku festivalu na pozdější dobu. 
 

  

EHD (Dny Evropského Dědictví)                  7. 9. 2019 
 
 Oslavy, které proběhly současně s již 23. podzimními Hrnčířskými trhy (dále 
jen BHT), dostaly v roce 2019 zcela nový ráz. MKC zajišťovalo od roku 2013 
hudební program na pódiu v centru Husova náměstí. Protože program na podiu 
byl brán jako součást BHT (jejichž pořadatelem MKC nikdy nebylo) a nikoli jako 
oslava evropského kulturního dědictví (navíc se tato složka postupem času ukázala 
pro návštěvníky BHT nezajímavou a tedy nadbytečnou), přistoupilo MKC Beroun 
ke zcela novému pojetí těchto oslav. Z Husova náměstí se program přestěhoval  
na Náměstí Joachima Barranda, které se tak stalo místem pro zábavu a odpočinek 
ve shonu souběžně probíhajících hrnčířských trhů. Místo bylo pojato jako 
historické ležení se souboji, řemesly, muzikou i středověkou krčmou. Součástí byly 
také pohádky a dílničky pro děti v přilehlé zahradě Muzea berounské keramiky  
a zahájení výstavy keramiky Václava Šeráka v podvečer tamtéž.  
 Protože v portfoliu akcí MKC akce tohoto (historického) charakteru chyběla 
a diváky byla přijata s nadšením, plánujeme i do budoucna oslavy EHD v tomto 
duchu.  
 

       

MHF TALICHŮV BEROUN          6. 10. - 12. 11. 2019 

  V roce 2019 proběhl již XXXVII. ročník festivalu. Dramaturgie koncertů 
byla vytvořena tak, aby reflektovala pojem ´SVOBODA´ v nejširším významovém 
rozsahu tohoto pojmu. Zazněla tak nejen díla autorů, kteří prožili ústrky  
a nepochopení, ale také hudba vzkříšená ze zapomnění, kam ji poslaly nepříznivé 
okolnosti historického vývoje. 
  Již tradičním je zahájení festivalu prologem - koncertem duchovní hudby  
v berounském kostele sv. Jakuba (prolog je od roku 2016 součástí festivalové 
koncertní řady), letos se představil soubor Musica Bohemica se sbormistrem 
Jaroslavem Krčkem, který v tomto roce slavil významné životní jubileum. 
  Vlastní páteř festivalu tvořilo šest večerních koncertů, které se konaly  
ve velkém sále kulturního domu Plzeňka. Nejočekávanějším a beznadějně 
vyprodaným byl koncert operní hvězdy světového formátu Dagmar Peckové, 
která si pro festival připravila písně Kurta Weilla v programu Hledá se Mackie 
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Messer. Doprovodily ji Epoque Quartet a Jazz Band Miroslava Houcala s 
dirigentem Janem Kučerou. 
 

  Mezinárodní statut festivalu byl naplněn vystoupením francouzského 
violoncellisty Romaina Girouda, který vystoupil společně s Jihočeskou filharmonií.  
 

  Součástí festivalu bylo 10 doprovodných akcí (největší je Přehlídka 
pěveckých sborů v květnu), které pokrývaly široké spektrum žánrů od zpěvu přes 
výtvarné umění až po besedy a workshopy, které proběhly v KD Plzeňka, na 
školách, v pražském Rudolfinu i na Pražské konzervatoři (představení Čardášová 
princezna). Workshopy a doprovodné akce jsou mezi žáky i studenty velmi 
oblíbené a nenuceně je tak nejen přivádějí k poslechu klasické hudby, ale s velkou 
pravděpodobností vychovávají budoucí návštěvníky festivalu. 
 

  Celková návštěvnost festivalu byla 3123 návštěvníků (1723 koncerty, 
1400 doprovodné akce), což potvrzuje vzrůstající tendenci. Program festivalu je 
Přílohou č. 6 této zprávy. 
 

 Festival byl kromě obvyklých forem propagace poprvé prezentován na Radiu 
Classic Praha. Zde v rámci reklamy proběhla 2x soutěž o vstupenky na koncerty.  
Výpravná programová brožura je tradiční a nedílnou součástí festivalu. 
 

  Tento ročník byl posledním ročníkem v režii MKC Beroun.  
Od 1. 1. 2020 bude pořádání festivalu v gesci zapsaného ústavu Talichovo 
Berounsko. 
 
 

ANDĚLSKÝ ADVENT                         1. - 22. 12. 2019 

 Podle ohlasů návštěvníků bylo zahájení adventu v roce 2019 tím 
nejpovedenějším od doby jeho pořádání kulturním centrem. Diváci tentokrát 
ocenili nejen kompaktní pohádkový program Divadla V Pytli nazvaný Andělské 
světlo (ozvláštněný videoprojekcí na berounské radnici), ale i přizpůsobení názvu   
a sladění vizuálu adventu (plakát, billboard) s tímto tématem.  

 Po celý advent opět probíhal program na Husově náměstí (10 akcí). 
Návštěvnost venkovních akcí adventu byla 7800 osob (z toho 4000 zahájení), již 
tradičními a hojně navštěvovanými byly hudební produkce místních  
i profesionálních kapel v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne, akce probíhaly 
také během týdne (např. akce Beroun zpívá koledy), to vše v součinnosti  
s berounskými subjekty a poskytovateli kultury (obě ZUŠ, Modrej Beroun, základní 
a mateřské školy, sbor Slavoš aj.). Součástí programu byly vánoční workshopy  
a Mikulášský týden v Muzeu berounské keramiky (240 návštěvníků),  Mikulášská  
v kině s promítáním filmu Zloba: Královna všeho zlého (56 diváků), výstava 
fotografií ze Sbírky Scheufler v galerii Holandského domu (140 návštěvníků), 
výstava Salon berounských výtvarníků v Městské galerii Beroun a pohádka Jak se 
čerti ženili v KD Plzeňka (82 diváků).  
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7. Investiční akce 

 MKC se snaží neustále zlepšovat svou činnost, což se neobejde nejen bez 
pracovního nasazení zaměstnanců MKC, ale také bez finančních prostředků, které 
MKC vygenerovalo svojí aktivitou a činností nad rámec provozní dotace 
zřizovatele. Jejich větší objem si vyžádaly tyto akce: 

 zavedení systému Webticket (do městského kina, Muzea BK, MIC, KD 
Plzeňka) pro online rezervace a prodej vstupenek do městského kina a na 
akce v KD Plzeňka Beroun 

 rozšíření zabezpečovacího a zálohovacího systému pro počítačovou síť ve 
všech střediscích MKC 

 zakoupení stejnokrojů pro střediska MKC (kino, KD Plzeňka) 

 klimatizace v celém objektu Holandský dům 

 rekonstrukce osvětlení v galerii Holandský dům (hrazeno z rozpočtu 2018, 
fyzicky dokončeno v roce 2019) 

 expoziční vitríny s pasivní klimatizací pro Muzeum berounské keramiky  

 police pro dílnu Muzea berounské keramiky s požadovanou velikostí  
i nosností 

 rekonstrukce prodejního pultu v Městském informačním centru 

 městské kino: výměna starého 3D systému za nový, výměna promítacího 
plátna, upgrade zvuku z původních 5.1 na 7.1  

 KD Plzeňka: přizpůsobení Klubové scény požadovanému provozu včetně 
zázemí 

 KD Plzeňka: první etapa přípravy komorního prostoru ´Konírna´ - jeviště 
(hrazeno částečně z rozpočtu města Beroun prostřednictvím odboru 
hospodářské správy) 

 KD Plzeňka: první etapa repasování lustrů na velkém sále (hrazeno částečně 
z rozpočtu města Beroun prostřednictvím odboru hospodářské správy) 

 KD Plzeňka: úprava provozního zázemí - dvůr 

 

 

8. Propagace 

 MKC se po celý rok 2019 staralo o propagaci svých aktivit. Využívány jsou  
k tomu stále se vyvíjející webové stránky a domény, kam jsou pro snadnější 
vyhledávání překopírovány údaje jednotlivých středisek (kdplzenka.cz, 
galerieberoun.cz, infocentrumberoun.cz, kinoberoun.cz, samostatně obsluhované 
jsou potom stránky muzeumberounskekeramiky.cz) či facebookové profily (MKC 
Beroun, KD Plzeňka Beroun, Muzeum berounské keramiky, MIC Beroun). Na FB 
profil MKC Beroun došlo za rok 2019 k nárůstu o cca 300 sledujících, na profilu 
KD Plzeňka Beroun o cca 200 sledujících. V rámci propagace také úzce 
spolupracujeme s technickou redaktorkou města, zejména při přípravě jednotlivých 
čísel Radničního listu.  
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I pro rok 2019 bylo uzavřeno Prohlášení o spolupráci mezi MKC Beroun  
a Českým rozhlasem Region. Tato spolupráce probíhala poměrně intenzivně 
nejen formou čtených upoutávek, ale také díky spotům a soutěžím o vstupenky na 
akce MKC.  

Nově byla navázána spolupráce s Podbrdskými novinami, které pravidelně 
zveřejňovaly akce MKC minimálně formou výpisu. 

K propagaci dvou koncertů bylo také využito cílené internetové reklamy 
poskytnuté na míru firmou Advis. 

Tradiční je také propagace prostřednictvím billboardové kampaně na pražské 
Jižní spojce (plakátovány jsou velké akce - Talichův Beroun, Hradby, Advent). 

Od roku 2017 jsou kromě běžných výlepových ploch využívány také 2 velké 
billboardové plochy v berounské ulici Koněpruská (větší nebo finančně náročnější 
akce). 

MKC inzeruje akce také prostřednictvím upoutávek v berounském kině 
(stálém i letním) - zobrazují se před promítáním každého filmu. 

 

V roce 2019 jsme dále spolupracovali: 

 Tisk - Berounský deník, Kurýr, MF Dnes, 5 plus 2, Naše noviny a další… 

 Rozhlas – Radio City, Radio Relax, Country radio, Rádio Blaník (formou 
barteru i placené spoty, soutěže, apod…) 

 Radio Classic Praha - nově, propagace MHF Talichův Beroun 

 TV – Barrandov, ČT, Regionální televize Praha  

 spolupracující weby (i– klik, eventaro, smsticket, mobilniturista, fotovideo) 

 obrazovky v autobusech společnosti Arriva,  

 

9. Některé z plánovaných akcí 2020 k zefektivnění činnosti 
MKC Beroun 

 druhá etapa stavebních úprav komorního prostoru ´Konírna´- auditorium  

a zázemí, technické vybavení 

 druhá etapa repasování lustrů na velkém sále KD Plzeňka 

 Muzeum berounské keramiky: zakoupení a instalace nové pece do dílny, 

technická příprava pro umístění stávající pece v objektu zahradního domku 

muzea 

 první etapa rekonstrukce letního kina – elektrické rozvody 
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10. Hospodaření organizace 
 

MKC Beroun hospodařilo v roce 2019 s celkovým rozpočtem  
27.018.978,89 Kč (oproti rozpočtovaným 22.425.200,- Kč), provozní dotace 
zřizovatele činila 13.000.000,- Kč, z vlastní činnosti (výnosy z pronájmů, prodeje 
zboží, vstupného, provozování výlepové služby aj.) a sponzorských darů získalo 
14.116.872,57,- Kč (oproti rozpočtovaným 9.425.200,-) Kč – z toho 1.055.000,- Kč 
byly dary a dotace. Dotace zřizovatele v roce 2019 činila 48,11 %!  
 

Rok 2019 byl poměrně úspěšným v získávání darů a dotací (mírné navýšení 
oproti roku 2018). I do budoucna se bude MKC snažit o posílení příjmové stránky 
rozpočtu. 
 
Přehled hospodaření jednotlivých úseků je uveden v Příloze č. 1  
 
 
 

11.  Závěr 

V závěru bych chtěl zmínit a poděkovat následujícím organizacím, jejichž podpora 
byla po celý rok značná: 

 Odbor školství a volnočasových aktivit MěÚ Beroun  

 odbor dopravy MěÚ Beroun  

 odbor měst. majetku a investic MěÚ  

 odbor hospodářské správy 

 odbor územního plánování a regionálního rozvoje 

 finanční odbor 

 Městská knihovna Beroun 

 Městská policie Beroun 

 AVE Beroun 

 základní a mateřské školy v Berouně 

 Dům dětí a mládeže Beroun 

 Základní umělecká škola Václava Talicha 

 Muzeum Českého krasu v Berouně 
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12.  Přílohy 

 

1. Finanční přehled hospodaření MKC Beroun 2019 

2. Návštěvnosti akcí a provozů MKC v roce 2019 

3. Graf srovnání návštěvnosti akcí a provozů MKC za roky 2017-2019 

4. Graf srovnání celkové návštěvnosti za roky 2016-2019 

5. Seznam kulturních subjektů, které MKC podporovala a s nimiž 
spolupracovala v roce 2018 

6. Program MHF Talichův Beroun 2019 

7. Obrazová příloha akcí MKC v roce 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva Městského kulturního centra Beroun za rok 2019 

 

27 

 

Příloha č. 1 

Přehled hospodaření 2019 
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Příloha č. 2 

Návštěvnost akcí a provozů MKC Beroun za rok 2019 

Akce/náv. celkem Z toho Náv. 

MĚSTSKÉ 

SLAVNOSTI 

12100 

VELIKONOCE – nově na Nám. JB, vystoupení 

ber. škol, velikonoční jarmark a přehlídka 

poskytovatelů soc. služeb – 1denní program 

(mimo PLZ a dílen MBK) 

KOLÁČEFEST - předčasně ukončeno z 

důvodu extrémní průtrže mračen 

HRADBY – jednodenní (Pivní slavnosti+ 

Promenáda na NJB + div. stan) - nižší 

návštěvnost z důvodu extrémně vysoké teploty 

EHD – nově jednodenní historický program na 

Nám. JB s pohádkami v Muzeu BK 

ADVENT (pouze akce zajišťované MKC 

včetně zahajovacího programu, mimo kluziště, 

akcí PLZ, HD, MGB a MBK – tyto v počtu 873 

náv. započteny u jednotl. středisek)  

300 

 

 

700 

2500 

 

800 

 

7800 

GALERIE 

7153 

MĚSTSKÁ GALERIE BEROUN –  8 výstav 

 

HOLANDSKÝ DŮM - 12 výstav 

4536 

2617 

BEKULE  

2920 

AKCE (čtvrteční divadla + Promenádní neděle 

+ Štulec) – 13 akcí 

ZÁVODÍ festival 

2120 

 

800 

TALICHŮV 

BEROUN 

3123 

 7 KONCERTŮ 

DOPROVODNÉ AKCE - 10 akcí včetně 

Přehlídky pěveckých sborů 

1723 

1400 

KD PLZEŇKA 

43000 

Návštěvnost na akcích pořádaných jak MKC, 

tak ostatními subjekty. 
43000 

MUZEUM BK 

4418 

PROHLÍDKY,  

KURZY, WORKSHOPY, VÝTVARNÉ DÍLNY 
(nejsou započítány pohádky v zahradě, jsou 

započítány v BEKULE) 

1918 

 

2500 

MĚSTSKÉ KINO 

49842 
STÁLÉ KINO - 766 představení 

LETNÍ KINO - 64 představení + pronájmy 

42076 

7766 

MIC 

23848 

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM 

návštěvníci infocentra  
23848 

CELKEM  146404 
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Příloha č. 3 

Graf srovnání návštěvnosti jednotlivých akcí a provozů MKC  
za roky 2017-2019 

 
 
 
* Městské slavnosti zahrnují: 

 pravidelné akce (Velikonoce, Koláčefest, Berounské hradby, oslavy EHD, 
advent) 

 příležitostné akce (v roce 2019 se nekonaly) 
 
** Galerie 

 Městská galerie Beroun 

 Holandský dům 

Městské slavnosti – oproti roku 2018 snížení návštěvy z důvodu extrémního počasí, které 
nejvíce ovlivňuje venkovní akce (Koláčefest - přívalový déšť předčasně akci ukončil, Berounské 
hradby a Závodífest - příliš horké počasí - okolo 30 stupňů Celsia), nové komornější pojetí oslav 
EHD (přesun z Husova náměstí, pouze jednodenní) 

Galerie – nárůst návštěvníků v galerii Holandský dům, snížení návštěvnosti v Městské galerii 
Beroun (není příliš velký zájem o práce studentů a neznámých mladých autorů) 

BEKULE – návštěvnost se oproti roku 2018 lehce zvýšila 

Talichův Beroun – návštěvnost vyšší 

Městské kino Beroun – oproti roku 2018 opět velké navýšení návštěvnosti – rok 2018 byl 
výjimečně úspěšný z důvodu nasazení kvalitních filmů i díky dlouhému a horkému létu, které 
přálo vysoké návštěvnosti letního kina, návštěvnost zvýšilo také konání koncertu Richarda 
Müllera s bandem, který přilákal 700 návštěvníků. 

 
 
 

Městské 
slavnosti* 

Galerie** BEKULE 
Talichův 
Beroun 

KD Plzeňka 
Muzeum 
keramiky 

Kino (stálé a 
letní) 

MIC 

2017 14,49 8,32 3,26 3,94 30 3,67 34,66 21,35 

2018 14,3 7,73 2,89 2,98 32 3,78 41,68 22,42 

2019 12,1 7,15 2,92 3,12 43 4,42 49,84 23,85 

14,49 

8,32 

3,26 3,94 

30 

3,67 

34,66 

21,35 14,3 

7,73 

2,89 2,98 

32 

3,78 
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12,1 
7,15 
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43 
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60 

Srovnání návštěvnosti  akcí a provozů 2017 - 2019 v tisících 

2017 2018 2019 
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Příloha č. 4 

Graf srovnání celkové návštěvnosti akcí a provozů MKC za roky 2016-2019 

 

 

 

Celkově byla návštěvnost všech akcí a středisek MKC v roce 2019 oproti roku 
2018 vyšší o 18633 návštěvníků. 
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Příloha č. 5 

Subjekty, které MKC nejvíce podporovalo či s nimi v roce 2019 spolupracovalo 
 

Subjekt Forma podpory Forma spolupráce 

Berounské ZŠ + MŠ 
KD Plzeňka – využití za 

výhodnějších podmínek 

oproti komerčním 

subjektům, 

snížené vstupné na 

promítání pro školy 

v městském kině 

Prezentace na akcích MKC 

(Koláčefest, Velikonoce, 

oslavy adventu aj.) 

Berounské SŠ a SOU 
dtto dtto 

ZUŠ Václava Talicha 
KD Plzeňka – využití za 

výhodnějších podmínek 

oproti komerčním subjektům 

Prezentace na akcích MKC 

(Trilobit, Hradby aj.) 

SZUŠ dr. Lidinské 
KD Plzeňka – využití za 

výhodnějších podmínek 

oproti komerčním subjektům 

Prezentace na akcích MKC  

(oslavy adventu aj.) 

Baletní škola T. Dudové 
KD Plzeňka – využití za 

výhodnějších podmínek 

oproti komerčním subjektům 

Prezentace na akcích MKC  

oslavy adventu aj. 

Taneč. klub R. Chvátalové 
KD Plzeňka – bezplatné 

využití sálu pro přípravu tan. 

soutěže Velká cena MB 

 

Pěvecký sbor Slavoš 
pronájem zkušebny v KD 

Plzeňka za snížený poplatek 

Prezentace na akcích MKC 

(Velikonoce, advent, Ceny 

města aj.) 

Berouňačka 
bezplatný pronájem 

venkovního pódia pro 

koncerty 

Honorovaná účast na akcích 

MKC (EHD, advent aj.) 

Moped 56, No Heroes, Flex 
pronájem zkušebny v KD 

Plzeňka za snížený poplatek 

Honorovaná účast na akcích 

MKC (Berounské hradby, 

aj...) 

Kruh přátel hudby 
KD Plzeňka – využití za 

výhodnějších podmínek 

oproti komerčním subjektům 

 

Stranou, z. s. 
bezplatné využití čítárny 

MIC/klub PLZ ke schůzkám 

honorované literární besedy 

v čítárně MIC/klubu PLZ 

Fotoklub Beroun 
dtto  

Klub zdraví 
dtto  
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Dobromysl 
pronájem KD Plzeňka pouze 

za úhradu služeb (bez 

započítání nájmu),  

bezplatné místo pro prodej 

na Ber. Hradbách, 

prodej zboží v MIC 

 

Farní charita 
pronájem KD Plzeňka pouze 

za úhradu služeb (bez 

započítání nájmu),  

bezplatné místo pro prodej 

na Ber. Hradbách, 

prodej zboží v MIC 

 

Klubíčko Beroun 
pronájem KD Plzeňka pouze 

za úhradu služeb (bez 

započítání nájmu),  

 

Lomikámen 
bezplatné místo pro prodej 

na Ber. Hradbách, 

bezplatné využití dílny 

Muzea berounské keramiky 

pro výtvarnou terapii s 

klienty 

 

DDM 
KD Plzeňka – využití za 

výhodnějších podmínek 

oproti komerčním subjektům 

Prezentace na akcích MKC 

 

Cestovatelské večery Petra 

Nováka - svetkolemdokola.cz 

(konají se v DDM Beroun) 

tisk plakátů za hodnotu 

nákladů, výlep plakátů za 

sníženou cenu 

 

Modrej Beroun 
bezplatný pronájem 

venkovního pódia na 

koncerty, výlep plakátů za 

sníženou cenu 

Honorovaná účast na akcích 

MKC (Hradby, advent aj.) 

Kapely vystupující na NJB 

v rámci bluegrassového 

programu - zaj. Jiří 

Kreissinger 

bezplatný pronájem a 

propagace akce, 

zapůjčení aparatury 

Prezentace na akcích MKC 

(BEKULE, advent aj.) 

Zámek Liteň – Festival 

Jarmily Novotné 

bezplatná propagace (výlep 

plakátů) 

 

berounské kluby (Metro, 

Prdel) 

výlep plakátů za sníženou 

cenu 

 

 

Uvedeným subjektům jsou také promovány jejich akce formou upoutávek 

v informačním monitoru ve výloze MIC, formou sdílení na facebookovém profilu MIC, a 

pokud jsou pořádány v některém z objektů provozovaných kulturním centrem, jsou sdíleny i 

na FB profilech těchto objektů. Některým z uvedených subjektů je též bezplatně zapůjčováno 

materiální vybavení pro jejich akce, např. aparatura, stany, pivní sety. 
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Příloha č. 6 

Program MHF Talichův Beroun: 

 
6. 10.  
Prolog festivalu - kostel sv. Jakuba v Berouně 
Musica Bohemica Praha - koncert věnovaný 80. narozeninám Jaroslava Krčka 
 
Koncerty konané v KD Plzeňka B 
 
8. 10.  
Zahajovací koncert 
Capella Regia Praha: Musica Florea 
 
15. 10.  
Tomáš Víšek: Klavírní recitál 
 
22. 10.  
Hornický pěvecký sbor Kladno - operetní melodie 
 
29. 10.  
Dagmar Pecková: Hledá se Mackie Messer - písně Kurta Weilla,  
doprovod Epoque Quartet a Jazz Band Miroslava Houcala s dirigentem Janem Kučerou. 
 
5. 11.  
Pražákovo Kvarteto - díla Beethovena, Milhauda, Dvořáka 
 
12. 11.  
Jihočeská filharmonie České Budějovice s dirigentem Janem Talichem 
- díla Dvořáka, Čajkovského, Voříška 
 
 
DOPROVODNÝ PROGRAM: 
 
11. 5. 2019 
Přehlídka pěveckých sborů, KD Plzeňka 
 
28. 5. 2019  
Pocta V. Talichovi – koncert žáků ZUŠ V. Talicha k výročí narození V. Talicha 
 
30. 9. 2019  
Koncert učitelů ZUŠ V. Talicha 
 
8. 10. 2019  
Pietní akt u hrobu Václava Talicha, vystoupil Smíšený pěv. sbor Slavoš 
 
8. 10. 2019 
Vernisáž výstavy výtvarných prací žáků ZUŠ V. Talicha - plastiky a reliéfy 
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10. 10. - 17. 11. 
Proměny Marty Krásové - výstava dobových dokumentů významné operní pěvkyně  
v Muzeu Českého krasu v Berouně 
 
5. 11. 2019 
Vernisáž výstavy prací žáků Jungmannovy ZŠ a SPgŠ Beroun 
 
 
 
VÝTVARNÝ TALICHŮV BEROUN 
 
4. 9. – 11 .10.  
Městská galerie Beroun - Alan Majer: Barvy vína 
 
7. 9. - 3. 11.  
Muzeum Berouské keramiky - Václav Šerák: A vyšla mně ta keramika 
 
7. 10. – 26. 10.  
Holandský dům - Marie Smetanová: Obrazy 
 
16. 10 – 15. 11.  
Městská galerie Beroun - Viktor Žabinský: Proměny krajiny 
 
4. 11. - 23. 11. 2019 
Holandský dům - Ladislav Holub a Radek Borovka: Afrika čtyřma očima 
 
7. 11. – 5. 11. 2019 
Muzeum berounské keramiky - Keramika Vachovi: výstava 2 generací jedné rodiny 
 
 
 
DOPROVODNÉ AKCE PRO ŽÁKY A STUDENTY: 
 
15. 10. 2019  
Tomáš Víšek a Lukáš Petřvalský: Jak se dělá festival - beseda   
 
5. 11. 2019  
Pražákovo kvarteto – beseda s umělci 
 
16. 11. 2019 
Pražská konzervatoř: Čardášová princezna 
 
7. 11. 2019 
Rudolfinum: Orchestr na kusy – Smím prosit?  
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Příloha č. 7 

Obrazová příloha - akce MKC v roce 2019 
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Berounské hradby s novou grafikou 
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BEKULE 
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Galerie Holandský dům a Městská galerie Beroun - nejzajímavější výstavy 
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Nejzajímavější akce v KD Plzeňka Beroun - velký sál 
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Nejzajímavější akce v KD Plzeňka Beroun - DIVseDIV a Klubová scéna 
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KD Plzeňka Beroun - úpravy Klubové scény a schodiště, repasování lustrů ve velkém sále 
 

 



Výroční zpráva Městského kulturního centra Beroun za rok 2019 

 

42 

 

Nejzajímavější akce Městského kina Beroun 
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MHF Talichův Beroun 
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32. ročník filmových cen TRILOBIT 
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Muzeum berounské keramiky 
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Městské informační centrum Beroun 
 
 


