kemp. Pro vylosovanou posádku je
navíc připraven soudek piva.
Pokud nemáte loď, netruchlete! Přijďte se naopak veselit. V areálu kempu
nabídne program VESELICE NA BEROUNCE všem příchozím den plný
her a dovádění na břehu i na hladině
řeky. Změřit síly můžou děti i rodinné
týmy (třeba v aquazorbingu), připravena je pořádná porce muziky (crazy-band Nadoraz kapelníka Jirky Petery,
kapela V3ska hrající převážně SKA doplněný prvky reggae a punku a kapela
Čankišou z Brna) a až se udělá tma,
vyvrcholí vše ohňostrojem na vodě
i na souši. Bude to prostě pohodová
letní party se spoustou zábavy. (jp)

www.berounskymedved.com

www.tiskarena.cz

K uctění vodního živlu a jako poděkování řece totiž proběhne pokus o stanovení rekordu v největším počtu naráz soulodících (po vodě se společně
pohybujících) lodí. Při dodržení podmínek, které nejsou nijak náročné,
bude výkon zaregistrován do České
databanky rekordů, oﬁciálně potvrzen
certiﬁkátem o vytvoření rekordu a navržen k zápisu do nejbližšího vydání
České knihy rekordů. A nejúžasnější
na tom všem je, že zúčastnit se může
každý, kdo se s vlastním plavidlem
dostaví 22. srpna k lávce v ulici U Přívozu. HROmadné BErounské SOulodění (neboli HROBESO) odstartuje
ve 14 hodin, cílem bude berounský

hrnky, fotoobrazy, kalendáře…

Nestačili jste v červnu přinést na náměstí plyšového medvěda a unikla vám tak šance stát se účastníky rekordního
pokusu? Nevadí. V sobotu 22. srpna to můžete napravit.
Stačí vzít jakoukoli loď a vyrazit na Berounku.

Originální fotodárky

Beroun se chystá
na rekordní soulodění

Prodej piva
24 hodin denně!

regionální magazín s názorem

Hvězdný večer na Plzeňce
Rok a půl se musel Beroun obejít bez kulturního domu.
Není proto divu, že se jeho znovuotevření plánuje ve velkém stylu. Dříve než hvězdy na obloze tak ve středu 2. září
vyjdou hvězdy na jevišti zrekonstruované Plzeňky.
Ještě než se tak ale stane, proběhne
krátký ceremoniál. Protože co by to
bylo za slavnostní otevření, kdyby se
ze všeho nejdříve nestříhala páska
a neteklo šampaňské. Samozřejmě
nás zajímalo, kdo přijede kulturák
otevřít, ale i proč akce proběhne
ve všední den. „Pořádat takovou slávu uprostřed týdne není obvyklé, ale
jinak to nešlo. Od pátku totiž startuje na Plzeňce běžný provoz. Jsem
si ale jistá, že to nebude vadit“, vysvětlila nám ředitelka MKC Beroun
Kateřina Masopustová. A jaké že tedy
bude kulturní menu slavnostního
galavečera? Jedním slovem lákavé.
Zatančí místní tanečníci, představí
se berounský dětský pěvecký sbor,
ale moderátor večera Ondřej Hejma
pozve na pódium i muzikálové interprety z divadla Hybernia, smyčcové
trio Inﬂagranti či multirevivalovou

kapelu Las Vegas, která v kostýmové show paroduje či imituje známé
hvězdy pop i rock music. Pomyslnou
třešničkou na dortu bude vystoupení
zpěváků Petr Koláře a Vlasty Horváta. Diváci budou sedět u stolů, což
jistě přispěje k příjemné atmosféře,
ale ubere z kapacity sálu. Pokud nechcete na galavečeru chybět, zajistěte
si vstupenky raději v předstihu. Předinformačprodej začne v Městském informač
ním centru 17. srpna.

HEJMA / Taneční klub Romany Chvátalové
Plzeňka ONDŘEJ
dětský pěvecký sbor / trio Inﬂagranti / kapela Las Vegas
muzikálů Přízrak Londýna a Antoinetta
2. ZÁŘÍ hvězdy
PETR KOLÁŘ / DJ Michal Pácalt / VLASTA HORVÁTH

Akci pořádá MKC Beroun v rámci oslav 750. výročí města.

Srpnové BeKuLe
I v průběhu druhého prázdninového
měsíce si můžete dopřát příjemné
podvečery na berounském Barrandově náměstí. Čtvrtky budou tradičně
patřit rodinnému publiku. Divadlo
Lokvar sehraje 6. srpna představení
Tatínek není k zahození, které je sestaveno ze tří pohádek podle úsměv-

z dílny Osvobozeného divadla, ale i své
vlastní. V neděli 20. srpna si přijdou
na své příznivci dechovky – zahrát přijde místní orchestr Berouňačka.
Divadelní i hudební produkce začíná shodně v 18 hodin, vstupné je
dobrovolné.

né knihy Arnošta Goldﬂama. S jakým
programem vystoupí 20. srpna Divadlo Krab se nám do redakční uzávěrky nepodařilo zjistit, rozhodně v něm
ale nebudou chybět loutky.
V neděli 9. srpna bude pódium patřit
kytaristovi a zpěvákovi Miroslavu Palečkovi. Ten během večera s názvem
„Ježkárny a tak“ zahraje nejen písně

Již potřetí proběhne u Berounky multižánrový hudební
festival, který na jeden den
promění travnaté prostranství
mezi autobusovým nádražím
a restaurací U Štiky v dobře ozvučenou hudební scénu
s občerstvovací zónou a jedno-

denním kempem. Stejně jako
při minulých ročnících bude
začátek patřit hlavně dětem.
Po nich si už naplno užijí fanoušci dobré muziky všeho
věku. Hudba utichne hodinu
před půlnocí a je jen na vás,
kdy a na jak dlouho dorazíte.

PROGRAM: 13.00 Karolína Kamberská (dětský program)
14.10 Martina Trchová Trio (písničkářka s jazzovým doprovodem
hrající city chanson) • 15.20 Žamboši (Anděli dvakrát ověnčená
kapela) • 16.30 Beata Bocek (osamělá písničkářka vystupující
tentokrát v duu) • 17.50 Jan Spálený a ASPM (legenda
tuzemského blues) • 19.30 ILLE (indie-popová kapela zformovaná
kolem zpěvačky a skladatelky Olgy Königové)
21.00 Zrní (kladenská pětice na jejíž „uhelnej zen“ chodí posluchači
od roku 2001) • 22.30 Johanes Benz (country rockový band)
Akci pořádá v rámci Berounského kulturního léta MKC Beroun.

NEKONEČNÝ PROST
TOR
PRO VÁŠ STYL
NOVÁ ŠKODA SUPERB

Kombinovaná spotřeba a emise C02
vozů Superb: 4,1–7,1 l/100 km, 105–165 g/km

AUTO MASARIK s.r.o., Na Parkáně 367, Beroun
Tel.: 311 653 055, www.automasarik.cz

www.berounskymedved.com

www.tiskarena.cz

www.kinoberoun.cz

hrnky, fotoobrazy, kalendáře…

Přijďte se 27. srpna rozloučit se
sezónou u dokumentu Cesta vzhůru
nebo si najděte jiný ﬁlm na:

Originální fotodárky

Prodej piva
24 hodin denně!

Návštěva biografu vždy patřila k velkým společenským událostem. Stejně jako
divadelní představení, výstava, koncert nebo ples. Kino není jen o poklidném
sledování „oživlých obrázků“, ale také o setkání a setkávání se. Snad každý rád
vzpomíná na první rande, které povětšinou probíhalo právě v kině. Letní kino
je fenomén, který jde napříč generacemi. Není větší romantiky, než pod noční
oblohou sledovat hvězdy stříbrného plátna. A kam jinam můžete
vyrazit na ﬁlm nejen s dětmi, ale i se psím kamarádem (samozřejmě pouze pokud je slušně vychovaný a nebude rušit
ostatní diváky).

HEJMA / Taneční klub Romany Chvátalové
Plzeňka ONDŘEJ
dětský pěvecký sbor / trio Inﬂagranti / kapela Las Vegas
muzikálů Přízrak Londýna a Antoinetta
2. ZÁŘÍ hvězdy
PETR KOLÁŘ / DJ Michal Pácalt / VLASTA HORVÁTH

regionální magazín s názorem Speciál 1/2015

FENOMÉN, KTERÝ JDE NAPŘÍČ GENERACEMI

MUZEUM BEROUNSKÉ KERAMIKY

KURZY KERAMIKY
ƉƌŽĚĢƟŝĚŽƐƉĢůĠ

ƐŚƌŶēşƎŝ/sEKh<WKhEKsKh
ĂDZd/ED<K>>ZD

PRAVIDELNÉ KURZY
ŬĂǎĚĠjdZ|ŶĞďŽ^d\
 d/ͲĐena kurzu: ϭϱϬϬ͕Ͳ
ͻ13:30ʹϭϱ͗ϬϬ;ϭ͘ƐƚƵƉĞŸaͿ
ͻϭϱ͗ϯϬʹϭϳ͗ϯϬ;Ϯ͘ƐƚƵƉĞŸaͿ
ϭϱĚǀŽƵŚŽĚŝŶŽǀǉĐŚůĞŬĐş;ϮǆϰϱŵŝŶͬ͘ϮǆϲϬŵŝŶ͘Ϳ
K^W >1ͲĐena kurzu: ϮϬϬϬ͕Ͳ
ͻ18:00ʹϮϬ͗ϬϬ
ϭϬĚǀŽƵŚŽĚŝŶŽǀǉĐŚůĞŬĐş;ϮǆϲϬŵŝŶ͘Ϳ
ůĞǌĄũŵƵŵŽǎŶŽǀǇƉƐĂƚŬƵƌǌǇŝƉƌŽƌŽĚŝēĞƐ
ĚĢƚŵŝēŝƐĞŶŝŽƌǇ
EĄƉůŸŬƵƌǌƵ͗ǌĄŬůĂĚǇƉƌĄĐĞŶĂŚƌŶēşƎƐŬĠŵ
ŬƌƵŚƵĂŚƌŶēşƎƐŬǉĐŚƚĞĐŚŶŝŬ͕ŵŽĚĞůŽǀĄŶş
ĚĞŬŽƌĂēŶşĐŚŝƵǎŝƚŶǉĐŚƉƎĞĚŵĢƚƽ;ŶĄĚŽďǇ͕
ǌǀşƎĂƚĂ͕͘͘͘Ϳ
ŽŬĞƌĂŵŝĐŬǉĐŚŬƵƌǌƽƐĞŵƽǎĞƚĞƉƎŝŚůĄƐŝƚŽƐŽďŶĢǀ
DƵǌĞƵďĞƌŽƵŶƐŬĠŬĞƌĂŵŝŬǇ;ĄŵĞēŶŝĐŬĄϭϰͿ͕ƚĞůĞĨŽŶŝĐŬǇ
;ϯϭϭϱϳϳϯϰϱͿēŝŵĂŝůĞŵ;ďĞƌŽƵŶƐŬĂ͘ŬĞƌĂŵŝŬĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵͿ͘

Berte věci s nadhledem
Vítejte v době, která se vymknula z kloubů. Bývalo dobrým zvykem, že uprostřed léta panovala v médiích okurková sezóna.
Horkem zmožení redaktoři seděli za stoly a vymýšleli, čím by
své čtenáře, posluchače či diváky zaujali. Na řadu tak zpravidla
přišly nepodstatné společenské
události, drby a nezřídka se
podařilo vypustit i dobře propečenou novinářskou kachnu.
Konzumenti zpráv spokojeně
odpočívali a přitom měli pocit,
že jim nic podstatného neunikne. Tyhle zlaté časy se už ale
nikdy nevrátí. Multimediálně
propojený svět, kterému se ne
nadarmo přezdívá globální vesnice, generuje i o prázdninách
kvanta událostí, o kterých bychom raději nevěděli, přesto
nás vždy spolehlivě dostihnou.
V severní Africe se střílí do turistů z Evropy, v jižní Evropě se
dnes a denně vyloďují uprchlíci
z Afriky a na Moravě zaparkuje
polský řidič svůj kamión na železničním přejezdu rovnou pod
rozjeté pendolíno. Nic, z čeho
by mohl mít člověk radost, natož o dovolené. Taková je dnes
ale realita. Jenže co s tím? Nedávno mi někdo poradil, ať to
všechno beru s nadhledem. Nějak jsem ale nebyl schopen přijít
na to, co to znamená. Dělat, že
se nic nestalo? Že to všechno je
jenom jako?
Až minulou sobotu jsem na to
kápnul. Vyrazili jsme s manželkou odpoledne do města
jen tak na procházku a okolo
medvědích bratrů Vojty, Kuby
a Matěje vyšlapali až na ochoz
rozhledny na Městské Hoře.
Svítilo sluníčko, foukal čerstvý
vítr a my jsme skoro hodinu
pozorovali svět z nadhledu.
Po cestě zpátky jsme si dali kousek od náměstí vynikající velké
pivo z malého pivovaru, a když
jsme došli navečer domů, nechali jsme vypnutou televizi,
rádio i počítač. Místo sledování
zpráv jsme si vzali mapu a začali
plánovat pěší expedice na další
rozhledny v okolí. Naštěstí jich
tu máme dost.

jiri.prosek@berounsky-kuryr.cz
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