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Je na tom naše město ve srovnání
s republikovým průměrem opravdu
hůře? Tvrdá statistická nejsou v době
uzávěrky tohoto čísla k dispozici.
Musíme tak spoléhat na vlastní
pozorování, více či méně ověřené
informace a v neposlední řadě také
pocity. „Téměř s jistotou si troufám
tvrdit, že letošní chřipková rána je
výrazně silnější než ty, na jaké jsme
byli zvyklí z let minulých. A to jak co
do počtu nemocných, tak intenzity
zdravotních potíží“, komentuje situaci redakční spolupracovník Eda
Trébl. S odpovědí na otázku, jak si
z pohledu řádění chřipky stojí Beroun v porovnání s jinými městy či
kraji, si už tak jistý není. „Na srovná-

vání s okolím je ještě brzy. Epicentrum epidemie se pohybuje a vyhodnocovat lze tedy až s určitým
časovým odstupem. Určitě by to ale
stálo za podrobnější analýzu. Pokud
bude intenzita chřipky v jednotlivých
městech a obcích určitého regionu
srovnatelná, bude možnou příčinou
její nebývalé síly neočekávaná mutace viru, případně již druhá nezvykle
teplá zima. Budou-li ale dílčí statistiky na daném kompaktním území
vykazovat výrazné rozdíly, pátrejme
po příčinách. A nezavírejme oči ani
před takovými vysvětleními, že může
jít o trest Boží. V případě Berouna
třeba za zahambující účast v komunálních volbách“.
(jp)

V sobotu 28. února 2015
ovládne Beroun již počtrnácté

průvod
dopoledne
na náměstí

originálních

masek

pro dospělé i děti
· soutěže
· nejrůznější pochutiny
koncertů
· šňůravšech
žánrů
potom v pivovaru

Rodinný pivovar a restaurace. Prodej piva 24 hodin denně.
www.berounskymedved.com

MASOPUST

S neobvyklou silou udeřila na Beroun letošní vlna chřipkového onemocnění. Jako štafetový kolík si jí předáváme
v rodinách a lavinovým efektem se následně šíří do všech
stran. Místo obvyklého „jak se máte?“, zdravíme se mezi
sebou otázkou „už jí máte?“.

s rodinným
pivovarem

Chřipka sráží
Beroun na kolena

Jak vidí Beroun
žáci a studenti
Město Beroun vyhlašuje fotograﬁckou soutěž pro žáky berounských
základních škol i studenty středních
škol a učilišť. Téma je „Jak vidíte Beroun“. Fotograﬁe mohou ukazovat

Výlet na Brdy
v centru Berouna
Na virtuální procházku Cestami Brd
se můžete od 21. února do 14. března vydat v prostotách galerie v Holandském domě. Své obrazy krajiny,
kterou máme za humny, tu bude vystavovat paní Věra Mačková. Vernisáž
této výstavy proběhne netradičně
v sobotu od 15 hodin.

oslavné a pozitivní obrazy Berouna,
ale i kritické pohledy na město a vyjadřovat tak, co se jejich autorovi
v Berouně líbí či nelíbí. Soutěže se
mohou zúčastnit žáci a studenti s trvalým bydlištěm v Berouně, nebo
studenti navštěvující berounské školy
a učiliště. Jeden autor může do soutěže zařadit maximálně 5 fotograﬁí.
Uzávěrka pro doručení snímků je
30. června. Vyhodnocení soutěže provede tříčlenná odborná komise složená z berounských fotografů. Vyhlášení
vítězných fotograﬁí a předání věcných
cen jejich autorům proběhne v září
2015. Více informací zajemci najdou
na webu oslav: www.rokberounskehomedveda.cz/souteze/
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Nově otevřený domov pro seniory

CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú.
nabízí
® útulné bydlení ve dvoulůžkových pokojích
s vlastním sociálním zařízením
® 24 h profesionální péči zkušených pečovatelek
® celodenní domácí stravování
® pravidelné návštěvy odborných lékařů
® aktivizační programy
Pro další informace volejte sociální pracovnici
Mgr. Řechtáčkovou 734 367 659.
CENTRUM NA VERANDĚ BEROUN, z.ú., Wagnerovo nám. 1541,
266 01 Beroun

MASOPUST

V sobotu 21. února 2015 v 10 hodin
zahájí vernisáží nová výstava fotograﬁí v Galerii Čerťák na Tmani. Své
snímky představí člen volného sdružení fotografů Berounští fotorici Jiří
Semrád. Název výstavy Berounka
malebná poměrně jasně napovídá,
o čem to tentokrát bude. Autor je
nejen zkušený fotograf, ale také zapálený vodák, který na řece strávil
velkou část života. Jeho rozmanité
a nevšední pohledy na její zákoutí
rozhodně stojí zato vidět. Atmosféru
vernisáže zpříjemní skvělou muzikou
Šárka Adámková a Michal Gregor,
členové skupiny Sarah & The Adams.
Výstava je otevřena denně od 5 do 19 h.
až do 16. dubna 2015.

jete, si dopředu a včas proklepněte.
Kdo za ní stojí, jakou má minulost,
jaké může nabídnout reference. Že
to je to úkol pro detektiva? Ale jděte,
nic tak hrozného to zase není. Stačí chvilka na internetu, pár telefonů známým, kteří se s vámi podělí
o svoje zkušenosti, a nakonec krátká nezávazná návštěva u vybraného
partnera. A jen tak na okraj. Seriózní
realitka má kancelář na dobré adrese, ale pokud vám to lépe vyhovuje,
nabídne vám jednání klidně i u vás
v obýváku.

Originální fotodárky

Za malebnou
Berounkou na Tmaň

Všímáte si domovních znamení?
A představujete si někdy, jaké se
za nimi skrývají příběhy? Potom si
rozhodně nenechte ujít besedu nazvanou Příběhy domovních znamení Berouna a Prahy. V rámci cyklu
Setkání s autory, které máte rádi,
se uskuteční ve středu 18. února
od 17.30 h. V Městské knihovně Beroun se budou těšit na setkání s vámi
Lydie Petráňová, autorka publikace
Domovní znamení staré Prahy, a fotograf David Chlumský. Přednáška
představí zajímavé osudy domů a jejich znamení nejen ze středověké Prahy, ale také Berouna. Účast přislíbili
i majitelé některých domů s domovními znameními v Berouně. Vstup
je volný.

V branži se pohybuji od začátku
tohoto století a za ty roky jsem
dokázal rozlousknout spoustu složitých případů. Mám pravidla, podle kterých hraju, a ta jsou pro mě
svatá. Jinou možnost ani nemám.
Prodávám a pronajímám totiž reality v místě, kde žiju a chci v něm
žít dál. Nemohu naslibovat hory
doly, a když se objeví problémy, tak
někam zmizet. Na rozdíl od Jamese Bonda nikdy nepracuji pod cizí
identitou ve prospěch utajeného
ého
klienta. Jsem profík. Dělám svou
práci nejlépe, jak to umím a hlídám
dám
si svou dobrou pověst. Svět realit
lit je
džungle plná chameleonů, jedovaovatých hadů a masožravých rostlin,
tlin,
které lákají na své pestrobarevné
evné
květy neopatrnou kořist. Se mnou
nou
se ale bát nemusíte.
Teď vážně. Pokud se chystáte prostřednictvím realitní kanceláře prodávat či pronajímat dům, byt, komerční prostory či pozemek, dejte
si tu práci a realitku, o které uvažuažu-

která vás překvapí. Přijďte se přesvědčit.

První březnovou středu budou polední sirény zvát na druhý klubový
večer Modrýho Berouna v pivovaru
Berounský medvěd. Bude věnovaný
vzpomínce na Michala Tučného. Zazpívá Tomáš Linka, kterého doprovodí jeho kamarádi od Fešáků, předskakovat a doskakovat mají za úkol
karlštejnské Kapičky. Více informací
najdete na www.modrejberoun.cz.

Co znamenají znamení

Dovolte mi, abych se představil. Jsem Král. Šimon Král.
Jsem agent, ale nepiju ve službě protřepané martini s vodkou a nemám od královny oprávnění zabíjet. Nechybí mi
to. Jsem totiž realitní agent. Mé zbraně jsou dobrá pověst
a pečeť kvality od společnosti dumrealit.cz.
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Jiří Prošek, šéfredaktor

prodávat
a pronajímat

s rodinným
pivovarem
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omlouváme se vám touto cestou za redukovaný rozsah
tohoto čísla Kurýru. S ohledem na zdravotní stav pracovníků redakce nebylo v našich silách připravit plnoformátové vydání. Děkujeme za pochopení a slibujeme, že
příště už se to nebude opakovat. A také vám v době
chřipkové pohromy přejeme pevné zdraví.

V březnu houkáme
pro Michala

regionální magazín s názorem

s oprávněním

Vážení čtenáři,

Jak jsem podcenil prevenci

NECHCE SE VÁM Z NAŠEHO OBCHODU
TÁHNOUT TĚŽKÝ NÁKUP PŘES PŮL MĚSTA?

Vyřešte to jednoduše…
Když si u nás vyberete zboží za více než 500 korun,
rádi vám nákup po Berouně a Králově Dvoře
dovezeme až k vám domů. Zastavit se tak u nás
můžete klidně během procházky centrem
a nebudete potřebovat ani tašku.

* POTRAVINY * SLADKOSTI * DROGERIE *
* DOBROTY PRO DOMÁCÍ MAZLÍČKY *

Top nabídka ÚNOR
… aneb tento měsíc dozrálo

Top bankovní konto
Výběr ze všech bankomatů
zdarma! Partners U Konto
bez poplatku za vedení při
obratu nad 12 tisíc Kč
a transakce v ČR zdarma.
S garancí až na 10 let.
Top hypoteční sazby
Hypotéka s variabilní,
3letou nebo 5letou
ﬁxní sazbou už
od 1,69 % od
UniCredit Bank.

Top cestovní pojištění
Využijte Partners
TOP CESTOVNÍ
POJIŠTĚNÍ, nyní
s 50% slevou!

Top konsolidace úvěrů
Slučte Vaše půjčky
do jedné a získejte
jako bonus tablety
Lenovo.

Top podnikatelský úvěr
Podnikatelský úvěr
od Equa bank až do výše
200 milionů Kč!

Partners market Beroun
Havlíčkova 110, 266 01
+420 604 297 336
market.beroun@partners.cz

P R O G R AM
Ú no r
2015
6/2
pátek

Dj Jorgos, support Dj Jan Berdych (Sunshine People)

7/2

Prodavač – živě, support Dj Placído

13/2

Djs Rudeboy (Shadowbox), ahZ (VP/NZP), NSS,
Mcquack (Beatspot)

sobota

pátek

FUNK, BREAKS, DEEP HOUSE, ETC., vstupné zdarma

Nežiju vůbec alternativně. Jím
maso všeho druhu, piju opravdické (nikoli jen sojové) mléko, jezdím
autem na benzín a jsem odmalička
mnohonásobně očkovaný. Využívat živočišné produkty pro vlastní obživu, neobnovitelné zdroje
energie pro vlastní pohodlí a preventivní vakcinaci pro vlastní zdraví
považuji za příjemné a prospěšné
vymoženosti, kterých je nám v životě dopřáno. A tak vlastně nevím,
proč jsem já blbec až doteď ignoroval pigáro proti chřipce. Vlastně
vím. Bylo to nejspíš proto, že jsem
byl před lety protichřipkově očkován téměř proti své vůli. Jehlu
do těla mi tehdy nechal vpíchnout
můj zaměstnavatel. K jeho cti nutno dodat, že na jeho náklady. Jak
na sviňu jsem byl ale výjimka, která potvrzuje pravidlo. Byť očkován,
chřipku jsem dostal. Po dlouhé
době poprvé a naposled. To mě
zrovna nemotivovalo zkoušet to
znovu. V době, kdy píšu tento text,
mám však za sebou několik dní,
které nechci zbytečně prožít znovu. A tak přehodnocuji svůj postoj
k prevenci chřipky.
Jako bych teď slyšel některé z vás
čtenářů... „Tak si představ mámo,
že ten Prošek už cpe reklamu
i do toho svýho konečníku.“ Zde je
na místě vysvětlivka. KONEČNÍK
je v případě periodika text připomínající obsahem a strukturou
redakční úvodník, jen umístěný
místo na začátku, na konci. Ano,
uznávám. Kurýr je reklamní plátek
plný komerce, ale zrovna tento text
nikdo nesponzoruje. Je to opravdu
upřímné zamyšlení. A zdaleka nejen nad mým vlastním osudem.
Ve svém věku a kondici ještě nějakou tu chřipku překlepu a nejbolestnějším důsledkem bude, že následující Kurýr bude mít poloviční
rozsah. V mém nejbližším okolí ale
žije spousta lidí, pro které by banální chřipka mohla být tou poslední
nemocí, kterou dostanou. Pojďme
si dát společný úkol. Až půjdeme
příště ke svému praktickému lékaři, popovídáme si s ním chvilku
na téma jak a koho
chránit před příští vlnou chřipky.

ELEKTRO POP, vstupné zdarma

DNB, vstupné zdarma

14/2
sobota

Big Party! SWAMP SAFARI SOUND SYSTEM - živě
Djs Kaya (Radio 1), Vincent Richards (Metro resident, ex. Švihadlo,
Dub-O-Net, Jamaica), Selecta Hroutil (Skaman Nr. 1)

jiri.prosek@berounsky-kuryr.cz

REGGAE, DANCEHALL, vstupné zdarma

20/2
pátek

Mejdlo – Sunshine People Djs
& speciální host Dj Loutka (Roxydust)
HOUSE, DEEP HOUSE, TECH-HOUSE, vstupné zdarma

21/2
sobota

Afterhours, Echoes of Pink Floyd – živě

27/2

SPS - živě

28/2
sobota

Limitless - Djs Tchagun (A51), Rzah (Nite vibes), Chpln (BiB)

PUNK, vstupné 100,-

DUBSTEP, TECHNO, GRIME, UK GARAGE, vstupné zdarma

Připravujeme
28. 3. Sto Zvířat
4. 4. Black Hill
www.metro-club.cz

/ Metro.Club.cz

V Hlinkách 1513, Beroun, otevﬁeno: od 20.00 hod

POWERED BY

pátek

PROGRESSIVE ROCK, ROCK, vstupné 50,-

vydává:
Mgr. Anna Prošková
Karlova 377, 266 01 Beroun
IČ 629 85 868
povoleno MK ČR E 21 112
šéfredaktor:
Mgr. Jiří Prošek
info@berounsky-kuryr.cz
telefon: 603 450 269
Toto číslo vyšlo 13. 2. 2015
v nákladu 8.000 výtisků

