Skončí rok Berounského
medvěda mimořádnými
komunálními volbami?

NEVÍTE KAM PRO

trénink

www.nemeckyobchod.cz

6/2015

KVALITNÍ KOLEDU?

regionální magazín s názorem

zovat, že na radnici není proto, aby si
co nejvíce nakradl a neustále občany
podváděl a obelhával. Zejména musí-li
to opakovat někomu, kdo ho stejně
neposlouchá a dál si vede svou. Snad
proto, že na radnici sám dlouhá léta
seděl a tak nejlépe ví, jak se věci mají.
Pokud se „investigativnímu“ trojlístku
zastupitelů podaří otrávit i starostku,
která taky nemusí vydržet všechno,
může se Beroun těšit na předčasné
komunálky. Kdo v nich za daného stavu bude ochoten kandidovat, a koho
vynesou do křesla starosty, není zrovna
příjemné přemýšlení.
(jp)

+420 604 297 336
market.beroun@partners.cz

S posledním březnovým pátkem končí
s prací na berounské radnici i v zastupitelstvu místostarosta Josef Urbánek.
Když přijde podobně náhle a nečekaně
zpráva o odchodu voleného či jmenovaného činitele, začne se ihned spekulovat o důvodech. Ve většině případů se
dříve či později a více či méně zřetelně
ukáže, že konkrétní jedinec nebyl pro
výkon své funkce dost čestný či pracovitý. Pan Urbánek je podle všeho onou
pověstnou výjimkou potvrzující pravidlo. Odchází právě proto, že je slušný
a pracovitý člověk, který nemá zapotřebí donekonečna vysvětlovat a doka-

Partners market Beroun
Havlíčkova 110, 266 01

Beroun si měl užívat rok ve znamení velkolepých oslav historického výročí. Místo toho se nečekaně ocitnul na okraji propasti.
A pokud do ní spadne, bude to rozhodně historická událost.

www.carin
no.c
cz

vzít s sebou nějaký aparát, kterým
své jídlo vyfotíte. Není to samozřejmě podmínka, ale dostanete se tak
do hry o večeři pro dva při svíčkách,
se třemi chody a lahví kvalitního
vína, případně o jedno z deseti poledních menu zdarma. Stačí, když
snímek vašeho talíře spolu s krátkým zhodnocením hodnocením
toho, jak jste byli spokojeni, zašlete
na e-mailovou adresu info@carino.cz.
V průběhu dubna se budou v nabídce Carina objevovat další novinky,
a proto se rozhodně vyplatí sledovat
aktuální dění na webovkách nebo
facebooku. Přejeme vám dobrou
chuť a dobrý zážitek.

Více informací najdete na www.carino.cz nebo facebooku

Oblíbené šlágry zdejší kuchyně doplnil šéfkuchař o naprosté novinky
a výsledkem má být jídelní lístek,
který se zařadí do první ligy berounské gastronomie. „S jídlem máme
automaticky spojenou chuť. Jenže ta
je jen jedním ze smyslů. A my chceme jít ve všech směrech dál. Nechceme jen nabízet jídlo, chceme našim
hostům dopřát ZÁŽITEK. A nezáleží
na tom, zda k nám přijdete na slavnostní večeři o několika chodech,
nebo na odpolední kávu a kvalitní
domácí dezert“, láká k návštěvě provozní restaurace pan Jiří Čermák.
Až se vydáte na gastronomický průzkum, rozhodně si nezapomeňte

A VYHRAJTE ROMANTICKOU VEČEŘI PRO DVA
NEBO POLEDNÍ MENU ZDARMA

Na konci února slíbila zavedená restaurace & pizzerie Carino
všem svým příznivcům překvapení a už je to tady. Od středy
1. 4. nabídne nové stále menu.

Vyfoťe si v dubnu naše jídlo, napište nám, jak vám chutnalo,

Jarní překvapení
pro všechny gurmány

20 MINUT

Nám je to jedno,
na nás to neplatí…
Jsme to ale podivný národ. Naše
území se dá obejít, to jistě. Mezi
Šumavou a Alpami je nížina a na severu v Polsku je samá pláň. Římani,
Hunové ani Turkové k nám moc
hluboko nepronikli. Spíš jim to za to
nestálo, než že by to nešlo. Jižní Morava skýtala ještě jisté pohodlí, ale
jinam už je to netáhlo.
To Křižáci, Pasovští, Braniboři, Sasové, Prusové a napoleonští Francouzi, to už byli jiní kabrňáci. Všem dal
ovšem trumf Hitler, ten si nás vzal
celé a na tisíc let! Vyhnali ho Sověti
(hned po prvních šesti) a taky Američani, ti ovšem jen zčásti, protože je
Stalin dál nepustil, nechtěl se přece
nechat připravit o svou válečnou
kořist: východní Evropu.
Když se Maďaři otřásli a v roce 1956
zatoužili po opravdové svobodě, hned
jim sovětský Krasnoarmějec připomenul, kdo je u nich pánem. Stejně to
bylo u nás (’68) i v Polsku (’81). Někde zůstali Rusové už od války, někdy
od první následující příležitosti.
Kam vstoupila bota ruského vojáka, to už je navždy území „zájmu“
Velikého Ruska. To naše generace
dávno pochopila. A kdo neví, může
se přesvědčit v Jižní Osetii, Gruzii,
Podněstří, na Krymu a na východě
Ukrajiny. Jediná ochrana proti imperiální rozpínavosti Ruska je obranné
společenství demokratických zemí.
To platí zejména teď, kdy cestu k de-

stavu a být v kondici? Potom
právě pro vás otvíráme dveře
do světa revolučního způsobu
cvičení. Rozhýbejte až 95 procent svalů, které máte v těle,
a nastartujte metabolismus
k plnému výkonu.

A věřte, že 20 minut týdně opravdu stačí.
Nebo raději nevěřte a přijďte se přesvědčit.
Pod Homolkou 1482 Beroun | 724 774 353
www.sporteden.cz
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mokracii v Kremlu završil nástup
ﬁnanční služby
jeho blahorodí, báťušky Vladimíra
Vladimíroviče Putina.
Partners market
OTEVÍRACÍ DOBA
Zatím schramstl Krym, východ UkrajiHavlíčkova 110, 266 01 Beroun,
Po–Pá 8.30 –19.00
ny je na řadě. Evropa, jak je jejím zvytel.: 604 297 336, market.beroun@partners.cz
So
9.00 –13.00
kem v kritických chvílích, přešlapuje
na místě. Jediná organizace, která
aspoň dává najevo, že budování nového sovětského panství má své meze,
PM_Beroun_inz.100x62.indd 1
13.01.15
je NATO. Posílilo jednotky v Pobaltí
a v Severním a Černém moři.
Naše účast v tomto úsilí je jen pasivní, projdou přes naše území spojenecké jednotky. A hned je u nás poVypadá to tak, že se příroda konečně zbláznila. Popravdě
vyk! Car Putin může mít radost, jeho
kdo by se jí divil. Lidstvo na jejím zešílení intenzivně praČeši mu rozumějí… naštěstí je to jen
cuje již od průmyslové revoluce, a to stále vyšším tempem.
malá část národa. Komunisty chápu,
Už ani sluníčko se na to nechce koukat a raději se zatmívá.
ti jsou bez moskevských direktiv jako
bez duše. Ale odkud se bere ta nenáPamatujete si ze školy, na jaké není všechno. Tento úkaz se bude
vist v srdcích mladých levičáků, vždyť
datum připadá první jarní den? znovu opakovat na Zelený čtvrtek.
americká armáda nesetrvala na naPokud si myslíte, že je to jedena- Je to skutečně tak. Letošní velikonošem území nikdy ani o den déle, než
dvacátý březen, máte pravdu jen ce budou v rodinném pivovaru Bebylo nezbytně nutné, na rozdíl…
zčásti. Astronomicky vzato je to rounský medvěd opravdu ve znameZbytek národa mlčí a čeká, jak to dov posledních letech daleko častěji ní zelené barvy. Na svátek Svatého
padne. Nevím, zda někdo ze všech
o den dříve. A do budoucna se to Patrika proběhla premiéra prvního
našich západních spojenců dokáže
nezmění. Příroda to letos pojala berounského zeleného piva. A propochopit demonstrace proti spoještě velkoryseji. Trošku protáhla tože byla nadmíru úspěšná, můžou
lečným obranným silám. Myslím,
podzim, zimu vystěhovala do hor- se milovníci zlatavého, tedy v tomto
že jen potvrzujeme, že jsme divný
ských oblastí a jaro tak začalo případě nazelenalého, moku těšit
národ Švejků. Chceme
v kraji vezdejším už někdy v úno- na pokračování. Ti, kdo již ochutnali,
bezpečí, ale v pohodlí,
ru. Není proto divu, že se dějí divy. vědí, že je na co. A to nejlepší nakochceme obranu, ale
Kdo navštívil 17. března berounský nec. Vězte, že pivo Zelený medvěd se
nesmí nás to nic stát.
pivovar, ten mi jistě dá za pravdu. může hrdě pyšnit pomyslným tituInu… my si dáme
Místní restaurace totiž byla v tento lem BIO. Je neﬁltrované, nepasterizahrát, on to
den (a podle očitých svědků i poz- zované a jeho zabarvení má na svěněkdo zaplatí.
ději) plná zelených medvědů. A to domí jen a pouze příroda. (PR)

Když začne jaro brzy, tak se

12:01

i medvěd zazelená

Prodej piva 24 hodin denně

www.berounskymedved.com

Více informací najdete na www.carino.cz nebo facebooku

Na první dubnový den připadl již
třetí klubový večer spolku Modrej
Beroun. Proběhne tradičně na šalandě pivovaru Berounský medvěd
a tentokrát bude ve znamení americké country legendy Johnnyho

Nemáte čas na pravidelné
cvičení nebo vás to v posilovně prostě jenom nebaví?
Nechcete několikrát týdně
propotit triko, nepotřebujete
pravidelnou dávku endorﬁnů,
ale potřebujete si udržet po-

+420 604 297 336
market.beroun@partners.cz

Sirény ohlásí další modrej
večer

Vyhlášená berounská hudební
partička s frontmanem Šimonem
Králem vystoupí 4. 4. od 20 hodin
v klubu Metro. Takže pokud máte
rádi tvrdší muziku nebo vás baví
pozorovat, co všechno dokáže král
Šimon se svým tělem a ještě u toho
zvládne zpívat, nenechte si to ujít.
Mimochodem v Metru je prý nejlepší hudební aparát široko daleko.
Už to je důvod tam zajít.

www.nemeckyobchod.cz

Na Black Hill do Metra

KVALITNÍ KOLEDU?

VE FITNESS
REVOLUCE přichází
do Berouna
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Cashe. Jeho životní příběh a nezapomenutelnou hudbu představí
ve svém komponovaném programu kutnohorské Johnny Cash trio
a na svůj životní zážitek z osobního
setkání s tímto velikánem v centru
malého města zavzpomínají pamětníci jeho krátké návštěvy v Berouně.
Začíná se v 19 hodin.

TÝDNĚ STAČÍ
NEVÍTE KAM PRO

trénink

A VYHRAJTE ROMANTICKOU VEČEŘI PRO DVA
NEBO POLEDNÍ MENU ZDARMA

Sotva se berounští radní vzpamatovali z překvapení, které jim na začátku
března přichystali pracovníci Technických služeb, vrhli se na plno do hledání cesty k další úpravě cen parkování
v centru města. Tentokrát samozřejmě směrem dolů. A jejich mise byla
úspěšná. Dokonce natolik, že v určitých situacích je teď možné zaparkovat dokonce levněji, než tomu bylo
ještě v únoru. Na Husově náměstí
třeba nově zavedli možnost, zaplatit
si jen 30 minut za 15 kaček. Původně
to byla celá hodina za dvacku.

Vyfoťe si v dubnu naše jídlo, napište nám, jak vám chutnalo,
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Cenový tobogán, díl druhý

249 Kč

+ zdarma desinfekce klimatizace
Tel: 311 653 055

Jako vodák tělem i duší jsem si i působení v komunální politice představoval tak trochu jako sjezd řeky.
Čekal jsem, že to bude řeka podobná
Berounce. Tedy taková, která vás sama
nesveze. Že bude potřeba téměř neustále pádlovat. Ale i takovéto řeky mají
své kouzlo. Sice se pěkně nadřete, ale
stojí to zato. Kdyby tomu tak nebylo,
neměl by vodácký maraton na Berounce tolik let takovou účast.
Nastoupil jsem do lodi vedené
osvědčenou posádkou s tím, že mě
jako absolutního nováčka na palubě
náročnými místy zpočátku povedou
zkušenější. To se také stalo. A s přibývajícími sjetými kilometry jsem
pomalu získával na obtížném toku
řeky Samosprávy přehled a jistotu.
Tak tomu bylo až do prosincového
zasedání zastupitelstva. Na něm
jsem si uvědomil, že se mnou
do lodi nastoupili také lidé, u kterých převládá nad snahou bezpečně
doplout do tišiny zájem společnou
loď zvrhnout. Nakonec se nám podařilo ze zrádných peřejí dostat opět
na klidnou vodu a já si s obavami

říkal, co bude dál. S Novým rokem
jsem se opět chopil pádla a za mírného houpání ze všech sil pomáhal
posouvat naši loď dál po proudu.
Cítil jsem se už jako platný člen
kapitánského můstku a občas se
dokonce odvážil chopit kormidla.
Bylo to období, které odpovídalo mé
představě o práci ve vedení města.
Pěkné, ale bohužel velice krátké.
Přišel totiž březen a s ním další veřejné zasedání zastupitelstva. A tentokrát někteří členové posádky přitvrdili. Už jim nestačilo loď jenom
nebezpečně rozhoupávat. Začali
do ní rovnou dělat velkou díru s jediným cílem. Aby se potopila. Tehdy
jsem si uvědomil, že jsem prohrál.
Byl jsem připraven pomáhat s překonáním nejrůznějších překážek, které
nám bude do cesty stavět řeka. Nepočítal jsem ale se vzpourou na palubě. Tu jsem na vodě za celý život
nepoznal a neumím jí čelit. Na loď
jsem dobrovolně nastoupil proto,
abych ji svým pádlováním pomáhal
plout dopředu. Ne abych bojoval.
Jsem holt jenom vodák a politikem
být nedokážu.
Josef Urbánek

VÝMĚNA ZIMNÍCH PNEU

499 Kč

+ zdarma měření geometrie
+ zdarma vyvážení kol

www.automasarik.cz

servis@automasarik.cz

KVALITNÍ KOLEDU?

www.nemeckyobchod.cz

Více informací najdete na www.carino.cz nebo facebooku

JARNÍ SERVISNÍ AKCE

Zpověď neúspěšného politika

+420 604 297 336
market.beroun@partners.cz

vím bohužel dost naivně, představoval,
že ve městě velikosti Berouna to bude
především o společné práci v jeho
prospěch. Tu politiku jsem jaksi nechal
stranou. A to byla chyba. Do zastupitelstva se totiž dostali i lidé, pro které je
zřejmě jediným smyslem výkonu funkce zastupitele provádět politickou práci
v tom nejhorším smyslu tohoto slova,
jaký jsem si dokázal představit. A s tím
se prostě nedokážu smířit. Zkoušel
jsem to, ale fakt to nejde. Na tohle nemám lokty a především žaludek.
Co je politická práce v nejhorším
smyslu tohoto slova?
Vydávat naplňování osobních ambicí
všeho druhu, případně vyrovnávání si
účtů a domnělých křivd, za odpovědnou práci ve prospěch města. Po prosincovém a březnovém zasedání zastupitelstva jsem chováním zastupitelky
Ing. Kristýny Zelienkové a zastupitelů
Ing. Tomáše Havla, Ing. arch. Martina
Patery natolik znechucen, že prostě
dál nemůžu. Máma s tátou mě
vychovali trochu jinak
a já se celý život snažil
takto nastavený směr
chování dodržet.
Na stará kolena
na tom nehodlám
nic měnit.
Zmíněná trojice
získala ve volbách dohromady 2028 hlasů,
oproti tomu
vy sám 1419.
Není to důvod
zatnout zuby
a pokračovat?

NEVÍTE KAM PRO

Když jsme spolu dělali rozhovor před
volbami, říkal jste, že jste v případě
úspěchu u voličů připraven jít do komunální politiky jako profesionál.
Proč najednou tak rychlý a nečekaný odchod?
V rozhovoru, který zmiňujete, jsem
také říkal, že starého psa novým
kouskům nenaučíš. A v tom je ten
základní problém. Díky mnoha skvělým lidem, které jsem měl na radnici okolo sebe, jsem spoustu nových
kousků zvládnul. Po pracovní stránce
jsem s místostarostováním problém
neměl a práce bavila. Bohužel jsem
ale podcenil „politickou“ rovinu spojenou s fungováním ve vedení města.
Jak tomu máme rozumět?
Práce v městské
samosprávě
je obecně
označována jako
komunální politika.
Já jsem si,
jak dnes

Partners market Beroun
Havlíčkova 110, 266 01

Před loňskými komunálními volbami byl korunním princem kandidátky Nezávislých Berouňáků a po jejich drtivém vítězství se stal místostarostou Berouna. Na konci
března ale Josef Urbánek nečekaně rezignoval na funkci
ve vedení města i svůj mandát zastupitele.

trén

A VYHRAJTE ROMANTICKOU VEČEŘI PRO DVA
NEBO POLEDNÍ MENU ZDARMA

Nemám na to lokty
ani žaludek
trénink

nastoupit někdo, kdo se v tomto
prostředí dokáže lépe pohybovat.
Napadlo vás, že byste mohl svým
odchodem strhnout lavinu, která
přivede Beroun až k předčasným komunálním volbám?
To si vůbec nechci připustit. Nicméně
stát by se to bohužel mohlo. A nechci
ani domýšlet, co všechno by to pro město mohlo znamenat. Nezávislí Berouňáci
v podzimních volbách výrazným způsobem vyhráli, bylo to ale vítězství Pyrrhovo. Jedenadvacet mandátů se rozdělilo
mezi osm uskupení a výsledek je takový,
jaký je. Myslím, že pro Beroun je naprosto alarmující skutečnost, že k volbám
přišlo necelých 35% voličů. Necháme-li
stranou anonymní velkoměsta, tak v komunálních volbách v žádném případě
neobstojí alibistické prohlášení, že nešlo
nikoho vybrat. A Beroun není ani velkoměsto a není ani anonymní.

Vyfoťe si v dubnu naše jídlo, napište nám, jak vám chutnalo,
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Rezignace na funkci místostarosty
a člena zastupitelstva je podraz vůči
těm, kdo mi pomáhali a věřili, ale především vůči všem, kdo mě volili. Jediné,
co k tomu můžu říct je, že se omlouvám. Neodhadl jsem svůj charakterový
nedostatek spočívající v tom, že se přes
některá svinstva nedokážu přenést.
Beru to jako své osobní selhání.
Uvědomujete si, jaký tím dáváte
do budoucna vzkaz? Totiž že práce
v zastupitelstvu není nic pro slušné lidi.
To bych rozhodně nechtěl. Už jen
proto, že zastupitelstvo je v drtivé
většině složeno ze slušných lidí. Proti tomu, kdo slušným lidem jen hází
klacky pod nohy a z mého pohledu
se sám slušně nechová, bude ale potřeba postupovat v duchu obligátního rčení „na hrubý pytel, hrubá záplata“. Jenže já tou hrubou záplatou
být neumím. Na moje místo musí

Zpověď mlsné

GYNERA s.r.o.
GYNEKOLOGIE BEROUN

www.naradiberoun.cz
E-SHOP
FOLIOVNÍKY OD 349 Kč, sekačky
499 Kč, kultivátory 2.290 Kč, provzdušňovače 2.190 Kč. Sekery, kalače,
motorové a elektrické řetězové pily.
Nářadí Lachmanová, Beroun
777 585 110
m.lachmanova@seznam.cz

MUDr. Martin Charvát a MUDr. Kateřina Bollardt oznamují otevření
nové gynekologicko-porodnické
ordinace na adrese: Beroun, Pod
Kaplankou 505. Poskytujeme
ambulantní léčbu a prevenci hrazenou všemi ZP a zajišťujeme
péči o těhotné, včetně skreeningu
a ultrazvuku. Registrujeme nové
pacientky.
Info na tel.: 733 676 096
nebo 734 421 396

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
autovraků s úředním potvrzením
v Berouně, MK METAL – u nádraží
ČD, odvoz vozidel zdarma.
Tel.: 311 621 623, 608 222 305

TOPTRANS BEROUN PŘIJME
dopravce s vlastními vozy nad
3,5t ke každodennímu rozvozu
zásilek v daném regionu.
Bližší info na depo350@toptrans.cz
nebo tel.: 311 624 336-8
RECYKLAČNÍ SPOLEČNOST přijme do svého provozu v Králově Dvoře
u Berouna pracovníky na pozici řidič
- strojník. Požadujeme ŘP sk. C+E, profesní průkaz, strojnický průkaz výhodou
(popř. zajistíme v rámci ﬁrmy), spolehlivost a trestní bezúhonnost. Nabízíme
motivační platové podmínky, výborná
dopravní dostupnost pracoviště. Možnost ubytování na ﬁremní ubytovně.
Pro další informace prosím kontaktujte
Ing. Kašku na tel.: 608 672 850
FIRMA V BEROUNĚ přijme paní
na úklid budov a šaten v odpoledních
a večerních hodinách. Požadujeme bezúhonnost a spolehlivost.
Info: 602 388 305

ZVEME VÁS
DO NOVĚ OTEVŘENÉ
POBOČKY WÜSTENROT
Připravili jsme pro Vás: Půjčka
bez zajištění až 900.000 Kč, 30%
sleva na pojištění bytu a domácnosti, až 60% sleva na pojištění
auta, stavební spoření s výnosem
4,29 %, hypotéky a reﬁnancování
od 1,64 %, spořicí účet se sazbou
až 2,1 %, pojištění podnikatelů, možnost spolupráce.
Na Klášteře 33, Beroun
Tel.: 607 501 751

VYKUPUJEME STAROŽITNOSTI,
hodiny, hodinky, pohledy, mince, bižuterii, pozůstalosti. OPRAVY hodin
a hodinek. ANTIK HODINÁŘSTVÍ
Ing. Hubený, Králův Dvůr, Popovice 7, u koupaliště. Neděle 17–18 h., 604 560 013. ANTIK
BAZAR Mgr. Hubená, Beroun 3,
Na Ostrově 12, u lávky. Středa, sobota
9–12 h., pátek 14–17 h., 737 787 093
www.starehodiny.cz

DOMOV SENIORŮ TGM
BEROUN přijme na příležitostné
zástupy: PRACOVNÍKA v sociálních
službách – základní nebo střední
vzdělání, praxe v oboru vítána,
směnný provoz, úvazek podle potřeby – dohoda o provedení práce.
Bližší informace na tel.: 311 517 982
– linka 906, paní Hošková. ÚDRŽBÁŘE – střední vzdělání s výučním
listem, řidičský průkaz skupiny B,
směnný provoz, úvazek podle potřeby – dohoda o provedení práce.
Bližší informace na tel.:
311 517 982 – linka 920, pan Fára

RANČ MÁLKOV přijme servírku.
Pracovní doba převážně ČT–NE.
Podmínkou praxe, zodpovědnost,
samostatnost. Plat dohodou.
Bližší informace na tel.: 724 511 304

Byla jsem upozorňována letitými kavárníky či cukráři, že
zavedení kavárny je běh na dlouhou trať. Jenomže „beran“ se musí přesvědčit sám. Minulý pátek všichni nedočkavě čekali na jedinečné zatmění slunce. Já ten den bilancovala a přemýšlela, jak pokračovat. Od března jsem
v kavárně sama (nezlobte se na mě zaměstnanci, ale
nejdražší ve ﬁrmě jste právě vy) za občasné výpomoci.
Mám doma dvě malé děti, které mě potřebují mnohem
více, než Beroun potřebuje Mlsnou kočku. Jsem sama,
nezávislá a nikdo není závislý na mě. Již několik dní takhle
stojím na křižovatce a uvažuji kudy dál.
V pondělí se za mnou v kavárně stavěl známý, který
má po celé republice síť kaváren s dětskými koutky. Byl
krásný slunečný den a první co řekl, bylo „Tam je dneska
hnusně“. Musela jsem se upřímně zasmát. Konečně někdo chápe, že hezké počasí znamená prázdnou kavárnu.
Já bych s dětmi taky byla raději venku. Místo toho jsem
zavřená v kavárně. V kavárně, kterou mám z celého srdce
ráda a přeji jí všechno nejlepší do budoucnosti. Ale svoji
rodinu mám radši a chci žít s nimi v přítomnosti.
Proč se vlastně zpovídám? Duben klepe na dveře a já nemám ráda studenou sprchu. Přijďte se k nám podívat, již
teď máme v nabídce nové zákusky a nové nápoje k osvěžení. Budoucnost Mlsné kočky máte vážení a milí plně
ve svých rukou. Vaše

kavárna & cukrárna
SEŘÍZENÍ PLASTOVÝCH
OKEN A DVEŘÍ. Opravíme

P RO GRAM
dub e n
2015

po vykradení, seřídíme netěsnost
a funkčnost plastových oken
a dveří. Dodáváme levné žaluzie,
parapety a izolační skla.
Tel.: 777 035 003

3/4
pátek

JAZYKOVÁ ŠKOLA

4/4

Stuffin Bucket
Djs: Anakin (Deadly Viperz, Shadowbox, Let It Roll), AhZ (VP/NZP),
support by NSS Djs
DNB, vstupné: zdarma

PŘIJMEME TRAKTORISTU

přijme PRACOVNÍKA OHRAŇOVACÍHO LISU, SVÁŘEČE TIG, MONTÁŽNÍKA NEREZOVÉHO NÁBYTKU,
OBCHODNÍHO REFERENTA/KU
se znalostí NJ, praxe v obchodní
problematice, technické znalosti,
samostatnost.
Bližší informace na tel. čísle:
602 336 872, 311 637 874
nebo e-mail: ruml@ruml.cz

Otevřít si kavárnu s dětským koutkem (když je město plné
maminek s malými dětmi), jedinečnou kávou speciálně
praženou jen pro nás a skvělými zákusky včetně bezlepkových je přece SUPER myšlenka. Tak se stalo, že jsem
1. prosince 2013 otevřela Mlsnou kočku. Začátek byl slibný. No jasně, každý byl zvědavý na novou kavárnu. Prosinec dobrý, leden lepší, únor slibný, březen skvělý, duben…
studená sprcha. Studená sprcha se změnila přes prázdniny v ledovou. Na podzim jsme začínali nabírat dech a pak
přišel zase sešup dolů. Od února zase nabíráme dech.

v centru Berouna u kruhového objezdu v Havlíčkově ulici

HANY VAVREČKOVÉ

FIRMA RGT s.r.o. Králův Dvůr,

kavárnice

– obsluhu zemědělských strojů
do rostlinné i živočišné výroby.
Požadujeme: řidičský průkaz T,
C, E, praxi s obsluhou moderní
zemědělské techniky, schopnost
provádět drobné opravy a údržbu
strojů, chuť pracovat, časovou ﬂexibilitu. Nabízíme: zázemí stabilní
společnosti, osobní ohodnocení,
možnost ubytování.
Kontakt: Velkostatek Tetín, s.r.o.,
Ing. Zbyněk Čermák,
tel.: 725 688 208

PRÁDELNA VRÁŽ přijme paní, pána
na praní a mandlování. Tel.: 604 828 322

JIŽ 25. ROKEM
NEJVĚTŠÍ
VÝBĚR KURZŮ
na Berounsku
pro dospělé i děti
(v Berouně, Hořovicích a Litni)

!ZAČNĚTE TEĎ HNED!
NÁHLEDY ZDARMA

sobota

Black Hill (Beroun) ŽIVE
support by Hakmak

HEAVY HEAVY, HARDCORE–PUNK, vstupné: 100,-

10/4
pátek

Irie Night meets Mo‘Fire warm up
King Sound Steppaz & Jah Army & Mista Deck live
REGGAE, DANCEHALL, vstupné: zdarma

11/4
sobota

BIGBEAT, ROCK, vstupné: 100,-

17/4
pátek

House Čáry 2015 - warm up
Magors sound system & Sunshine People
DEEPHOUSE, TECH-HOUSE, vstupné: zdarma

18/4
sobota

kurzy dle požadavku
pro ﬁrmy i jednotlivce

24/4

Roccaflex crew

pátek

DANCEHALL, vstupné: zdarma

50% SLEVY

25/4

City Mutants ŽIVE

Beroun, Husovo nám. 78
tel.: 311 611 234
skola@jshv.cz • www.jshv.cz

Protože se mi zatím nepodařilo
přesvědčit žádného berounského zastupitele, aby se plnou
vahou svého mandátu zasadil
o zrušení místní daně ze psí
hlavy, a protože se kvapem blíží
poslední květnový den, ke kterému má být tento nespravedlivý,
neetický a jednoznačně diskriminující poplatek vyrovnán, nezbývá mi, než začít jednat. Celou
kauzu vnímám jako spravedlivý
boj s komunální politikou a proto jsem rád, že jsem právě u komunálních politiků možná našel
elegantní řešení. Zde je na místě
podotknout, že nemám na mysli žádné konkrétní komunální
politiky, natož ty berounské.
Beru to obecně, protože manévr, který se chystám udělat,
je obecně využívaný. Když chce
být někdo komunálním politikem, může si svobodně vybrat,
v jakém dresu se do toho pustí,
ale nemůže si zvolit, kde to zkusí. Ze zákona má šanci jen tam,
kde bydlí. Tedy abychom byli
přesní tak tam, kde má hlášené
trvalé bydliště.
A je to venku. Nejeden komunální politik totiž tak úplně
nebydlí ve svém bydlišti. A tak
jsem přišel na to, že ani naše
fenka Belis nemusí nutně bydlet ve svém bydlišti. Samozřejmě jí chudinku nebudu nikam
stěhovat. Jen mě tak napadlo,
že by vlastně mohla být v Berouně na dlouhodobé a časově
neomezené návštěvě. Nakonec tímto způsobem v našem
městě bydlí-nebydlí nejeden
občan či občanka. A i firmy
se papírově stěhují na nejrůznější karibské ostrůvky, které
jsou rájem nejen přírodním,
ale také daňovým.
Tak teď už zbývá jen to poslední. Sednout k internetu a vygůglovat, ve kterém městečku či
vesničce vládne osvícené zastupitelstvo, jemuž se ekluje plnit
obecní kasu penězi zaplacenými
na oltář lásky k nejlepším přátelům člověků. A tam naší čubičce
zřídit bydliště. Jen co
dopíšu tento
text, pustím
se do toho.

T. R.Y. – Těžko Říct Yak (Beroun), UnionFan (Beroun),
Tak Akorát (Beroun) ŽIVE

Liwid (Karlovy Vary), Ben Dover (Karlovy Vary) ŽIVE

na třetí a další kurzy
v rámci rodiny

Milá Belis,
budeš se asi stěhovat.

sobota

jiri.prosek@berounsky-kuryr.cz

POP-ROCK, POP-FUNK, HARDCOREPUNK, vstupné: 50,- sms ticket.cz, v den konání akce 80,-

support by NSS Djs crew: Kuba, Jirka, O. J. Víťa, Petr
DNB, vstupné: zdarma

Připravujeme: 9. 5. – E!E, 22. 5. – Dj Tráva,
6. 6. – SMACK, 13. 6. – Jaroslav Hutka
www.metro-club.cz

/ Metro.Club.cz

V Hlinkách 1513, Beroun, otevﬁeno: od 20.00 hod

vydavatel / šéfredaktor:
Mgr. Jiří Prošek
Karlova 377, 266 01 Beroun
info@berounsky-kuryr.cz
telefon: 603 450 269
IČ 475 17 565
povoleno MK ČR E 21 112
Toto číslo vyšlo 27. 3. 2015
v nákladu 8.000 výtisků
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Pro y na jaře! A
a pelet
Pokud je máte kam složit,
rozhodně neváhejte a vyrazte nakoupit
ekobrikety a dřevěné pelety na příští zimu
už teď. Levnější už totiž nebudou. Společnost
BIOMAC vyhlásila 16. března mimořádnou
cenovou akci, v rámci které můžete pořídit například 4 tuny briket RUF za necelých
15.600 korun. To je slušná cena za teplo domova. Odložíte-li nákup až na podzimní začátek topné sezóny, počítejte s tím, že za stejné
množství zaplatíte o několik tisícovek více.
A výrazná sleva se týká i dalších produktů.
Hranatých či válcových briket a pelet, vše samozřejmě v první jakosti kvality. Má to vůbec
nějakou chybu? Musíme přiznat,
že ano. Nikdo není, kdy akce
skončí. Tedy vlastně
to víme – stane se
tak s prodáním poslední palety z této
levné jarní produkce. Takže
kdo na jaře
zaváhá, ten
si na podzim připlatí.
A abychom

Jednoduše
proto, že se to vyplatí.
Díky jarnímu snížení cen vstupních
surovin nabízíme opravdu výjimečné
ceny ekopaliv. Příští zima
nemusí být tak teplá
jako ta letošní.

nezapomněli - současně s jarní akcí probíhá
i oblíbená „SOUTĚŽ O TOPNOU SEZÓNU
ZDARMA“. Více informací a aktualit najdete
na našich webových stránkách, kvalitu výrobků si můžete vyzkoušet v prodejně.

Na Dražkách (bývalý areál TIBA), Beroun, tel. 734 511 176
prodejna.beroun@biomac.cz •

www.biomac.cz

Až se vás koledníci zeptají,
kde jste pořídili tak

KVALITNÍ KOLEDU
POCHLUBTE SE, ŽE U NÁS

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

RODILÝ MLUVČÍ

VYUČUJI
BRITSKOU
ANGLIČTINU

ï

Navštivte ráj pro
všechny milovníky
starých časů, kde retro
věci jsou opravdu retro.

ANTIK-BAZAR
Prodáváme,
ale i vykupujeme, staré
pohledy, mince, bankovky,
reklamní cedule, porcelán,
sklo, bižuterii, šperky,
obrazy, militarie, nábytek,
hračky, hudební nástroje,
plechovky a jiné sběratelské
kuriozity. U starožitných
hodin poskytujeme záruku,
neboť před prodejem
vždy projdou generálním
vyčištěním stroje.
Navštivte nás v centru
Berouna (Na Ostrově 687,
telefon 737 787 093), u
lávky k autobusovému
nádraží. Otevřeno máme ve
středu a v sobotu od 9 do
12 hodin a v pátek od 14 do
17 hodin. Těším se na vás,
majitelka Helena Hubená.

POZVÁNKA
V BEROUNĚ
WWW.NATIVESPEAKER.CZ

Dovolujeme si vás tímto pozvat
na setkání pracovníků bývalé Válcovny za tepla, které se koná v pátek
24. dubna 2015 od 15 hodin v restauraci
U Hanzelínů v Popovicích.

