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ohledu na jejich plamennou diskuzi
je nepopiratelným faktem, že Berounu důstojný prostor pro společenské
a kulturní akce chyběl a převzetí jediného kulturního domu do majetku
města bylo správným rozhodnutím.
Na druhou stranu je ale důležité,
aby radnice neztratila kontrolu nad
tím, jak efektivně bude provozován.
Od zařízení podobného typu nelze očekávat ekonomické zázraky,
na druhou stranu by se z něj ale neměla stát černá díra nekontrolovaně
pohlcující městské ﬁnance.
(jp)

ZAJISTĚTE SI VČAS TEN NEJVHODNĚJŠÍ KURZ!

Ten, kdo přišel na slavnostní otevření a znal stav objektu Plzeňky před
rekonstrukcí, si musel připadat jako
v jiném světě. Dodejme, že v lepším
světě. Zázraky se dějí jenom v pohádkách a tak se architektům nemohlo
podařit nafouknout sál na dvojnásobnou velikost, případně zásadně
změnit jiné klíčové parametry budovy.
V mezích možného se toho ale rozhodně podařilo dost. Zcela jistě proběhne v následujících týdnech debata,
ve které se střetnou nekritičtí příznivci
Plzeňky s jejími zavilými odpůrci. Bez

…zahajujeme již 14. září !!! …max.10 osob v kurzu !!!

Od středy 2. září má město poprvé ve své historii vlastní
kulturní dům. Po rekonstrukci se slavnostním galavečerem otevřela Plzeňka.

Prodej palivového dřeva tel. 702 036 647

Beroun má svůj kulturák
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Vstupenky na Talichův Beroun

Berounská plyšová mozaika
Pod názvem Méďa pro charitu proběhla v červnu sbírka plyšových
medvědů. Celkem se jich na Seidlově náměstí podařilo shromáždit 1 518 a vytvořit tak nový český
rekord. V sobotu 12. září se všichni
plyšáci přesunou opět do centra
města, tentokrát na náměstí Joachima Barranda. V rámci zábavného
dne pro děti tu bude od 10 hodin
vznikat velká mozaika medvěda
složená z plyšových medvědů. Předpokládaný konec plyšení je okolo

Vstupenky na koncerty je možné zakoupit od 17. září v Městském informačním centru na Husově náměstí
a před samotným koncertem v Kulturním domě Plzeňka. Cena abonentní průkazky činí 550 Kč, cena
vstupenky 190 Kč. Studenti zaplatí
za vstupenku 100 Kč, děti do 15 let
50 Kč. Nárok na zlevněné vstupné je
potřeba doložit odpovídajícím průkazem. Stálí návštěvníci festivalu
mají rezervované abonentní průkazky v Městském informačním centru.
Abonenti si mohou své rezervované
průkazky vyzvednout do konce září,
po tomto datu budou nevyzvednuté
průkazy uvolněny do prodeje.
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TRADICE ( již 26. rokem) – ZKUŠENOSTI – REFERENCE

ZÁPISY FINIŠUJÍ !!!
KURZY V BEROUNĚ, HOŘOVICÍCH A LITNI
od předškolních dětí (již od 4 let) až po dospělé • garantujeme maximálně 10 osob ve skupině

SLEVY PRO STUDENTY JŠ HV:
• 50% na třetí a další kurzy v rámci rodiny
(děti+rodiče+prarodiče // manželé+rodiče // aktivní jednotlivci)
• 10% na zájezdech CK LINGUA TOUR a v knihkupectví ENGLISHBOOKS

•PRO FIRMY I JEDNOTLIVCE DLE POŽADAVKU
•INDIVIDUÁLNÍ DOUČOVÁNÍ žáků ZŠ a studentů SŠ,VŠ …i dojíždíme!
SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK – NAŠE NEJLEPŠÍ REKLAMA
Beroun, Husovo nám. 78 • tel.: 311 611 234 • skola@jshv.cz • www.jshv.cz

Berounské Letorosty
mají (ne)kulaté výročí
Ještě před tím, než jsem se v roce
2004 stal senátorem, založil jsem
nadační fond Letorosty, jehož posláním je podporovat spolkovou
činnost, kulturní tradice a pomáhat charitě v našem regionu. Od té
doby fond podporuje mimo jiné neziskové organizace, které pomáhají
tělesně nebo mentálně postiženým,
přispívá na kulturní a společenské
akce, různé publikace o historii či
zajímavostech nebo osobnostech
Berounska a podporuje dobrovolné hasiče.
Přemýšlel jsem hned od začátku,
s jakou větší akcí, která by posílila
povědomí o nadačním fondu a jeho
zaměření, fond spojit. Chtěl jsem,
aby to byla zaujala širokou veřejnost,
aby spojovala kulturu (chcete-li zábavu) s dobročinností. Všiml jsem
si, že na Berounsku není žádný open
air festival, a tak vznikly Berounské
Letorosty.
Hned na podzim 2005 jsme uspořádali první ročník v kempu Na Hrázi.
Nebylo dobré počasí a přišlo něco
ke třem stovkám lidí. O rok později
už nás bylo přes tisíc a pak už návštěvnost rostla až do roku 2007,
kdy jsme měli na programu Kabáty.
Přišlo téměř osm tisíc diváků. Dalším
rekordním rokem byl 2010, kdy byla
na programu Lucie Bílá.
Každý rok jsme na festivalu předávali ﬁnanční dary mimo jiné všem

pobočkám Svazu tělesně postižených na Berounsku, Farní Charitě
Beroun, Klubíčku, Dobromyslu,
spolku Zvonek z Králova Dvora,
podpořili jsme i Náruč ze Řevnic
a Dobřichovic, Lomikámen a celou
řadu dalších spolků. Na festivalu
jsme dosud rozdělili téměř 2 miliony 750 tisíc korun.
A jak to tedy je s tím výročím? Letos bude 10. ročník, ale měl by být
11. V roce 2012 jsme totiž museli
festival odvolat pro nedostatek
ﬁ nančních prostředků. Zajistit ﬁ nance k realizaci každého ročníku
je pěkné drama, vždy vlastně začínáme od nuly. Tradici jsme ale obnovili hned v roce 2013. Máme sice
skromnější program, sponzoring se
stále ještě nevrátil na úroveň před
ﬁnanční krizí, ale my chceme především udržet tradici a poskytnout
lidem z Berouna a okolí příjemný,
uvolněný hudební zážitek v krásném pros tředí
na břehu Berounky. Zážitek, na který
už si zvykli a těší se
na něj.
Stejně
jako
já.
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Pakliže se chystáte na tradiční open
air festival Berounské letorosty, buďte ve střehu. Oproti minulým letům
se jejich termín posunul o jeden
týden dopředu a v kempu Na hrázi
letos proběhnou již v sobotu 12. září.
Jinak se ale nic podstatného nemění. Bude hrát vesměs tvrdší muzika,
pan senátor rozdá nějaké ty ﬁnance
a všichni se budou dobře bavit až
do pozdních nočních hodin.

ZAJISTĚTE SI VČAS TEN NEJVHODNĚJŠÍ KURZ!

Letorosty o týden dříve
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13. hodiny. I tato akce aspiruje
na zápis do databanky rekordů. Závěrečnou fází akce Méďa pro charitu bude prodej plyšáků v e-shopu na nově vznikajících stránkách
www.medaprocharitu.cz.

Možná si teď řeknete, že to přeci není
nic nového pod sluncem. Jídla rozváží už dlouhou dobu řada restaurací. Vstupem CARINA se ale dostává
„do pohybu“ jiná gastronomická liga,
než je pizza v krabici nebo klasické české hotovky. V CARINU navíc o rozvozu
jídel nepřemýšleli jen v kuchyni. Vedle
klasického objednání po telefonu tak
budete moct využít propracovaný web
s intuitivním objednávkovým prostředím. Ten nabídne širokou paletu vychytávek (například archiv minulých
objednávek) a jeho prostřednictvím
navíc budete sbírat bonusové body. Počínaje druhým zářijovým pondělkem
bude služba k dispozici denně od 10
do 22 hodin. A v Kurýru o ní určitě
nečtete naposledy. (PR)

…zahajujeme již 14. září !!! …max.10 osob v kurzu !!!

Pokud máte rádi kvalitní jazz, přijďte si ho ve čtvrtek 17. září vychutnat do Jiné kávy. Od 20 hodin tu
budou servírovat pořádnou porci
špičkové muziky hudební legendy
Martin Kratochvíl a Tony Ackerman.
Chcete-li mít jistotu, že na vás zbyde místo, doporučujeme pořídit si
vstupenku dopředu. Prodávají se
v Městském informačním centru
za 200 korun.

Když nejde Mohamed k hoře, musí
hora k Mohamedovi. Už podle jména hlavního hrdiny je jasné, že tato
moudrost nevychází z kořenů křesťanské Evropy. I na našem kontinentě je ale platná. Dobře si toho jsou
vědomi provozovatelé berounské
restaurace a pizzerie Carino. V jejich
podání by přísloví mohlo znít tak,
že nejde-li host k nám, musíme my
za ním. Již od srpna probíhá testování
a od pondělí 14. září se naostro spustí
rozvoz jídel. Přímo na svůj domácí či
pracovní stůl si budete moci objednat jídlo, ale i alkoholické a nealkoholické nápoje dle vašeho výběru.
Jediná podmínka, kterou je potřeba
splnit, je minimální výše útraty 150
korun. Po Berouně je rozvoz zdarma,
do přilehlých obcí za drobný příplatek. Příjemné a komfortní je, že zaplatit můžete po převzetí objednávky
nejen v hotovosti, ale též kartou.

Doba se mění a s ní se mění
i náš způsob života. Co se ale
v čase nemění, je potřeba
pravidelného příjmu potravy. Jíst zkrátka musíme,
nejlépe každý den. A pokud
možno kvalitně. Uvařit si?
Nebo zajít do restaurace?
Kde na to ale vzít čas.
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Excelentní jazz v Jiné kávě

go home

Prodej palivového dřeva tel. 702 036 647

Až do 25. září bude vystavovat v Městské galerii
v Duslově vile berounský výtvarník Tomáš Petříček díla, která jsou pro jeho tvorbu typická, ale i obrazy a graﬁky, na které nejsme
od tohoto umělce zvyklí. Zřejmě i proto
nese výstava název „Druhá tvář“. Pořadatelé výstavy bohužel ukázali autorovi svou
odvrácenou tvář, když vernisáž uspořádali
přesně 60 minut před slavnostním otevřením rekonstruované Plzeňky a značně tak
zredukovali počet účastníků. O důvod
více, zajít se podívat.

…aneb revoluce
v rozvozu jídel
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Na Petříčka do Duslovky

WOHNOUT
pod záštitou starostky mesta
à Beroun
18/9

PIVOVAR
à
BEROUNSKÝ MEDVED

16:30
18:00
19:30
21:00

SAM-OU-HELL
TRY DUBY
TH!S
WOHNOUT
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Charitativní koncert pro Dobromysl o. p. s.

…zahajujeme již 14. září !!! …max.10 osob v kurzu !!!

vnější vztahy, investiční rozvoj… To by
pochopitelně nešlo bez zapojení lidí,
kteří nejsou členy zastupitelstva. Je to
jednoznačně týmová práce.
Funguje tetínské zastupitelstvo
na bázi koaliční dohody, nebo je to
o domluvě devíti lidí, kteří v něm sedí?
Jak v čem. Naše hnutí vyhrálo volby
již v roce 2010, ale nepostavili jsme
starostu. To byla chyba, ze které
jsme se o čtyři roky později poučili.
To vedlo k poměrně vypjaté situaci
a vyhrocené předvolební kampani.
Získali jsme čtyři mandáty a společně s jedním zastupitelem za ODS
sice máme koaliční většinu, na konkrétních věcech ale spolupracujeme
i s opozicí. Nedá se říct, že bychom
se k sobě chovali nepřátelsky a zastupitelstvo bylo natvrdo rozdělené.
Prostě problematika vesnice je trochu
jiná než ve městě.
Přijal byste nabídku na vstup do vyšších pater politiky?
Teď určitě ne. Jsme v podstatě na začátku volebního období a máme
projekty, které sahají až do toho následujícího. Krom toho mám spoustu
plánů i ve ﬁrmě, takže politická kariéra na vyšší úrovni nepřipadá v úvahu.
Myslel jsem to obecně, teoreticky,
bez stanovení konkrétního času.
Ve vzdálenější budoucnosti to nevylučuji. Dovedu si představit, že bych
se politice věnoval, ale rozhodně ne
v nejbližších letech.
Problémem řady úspěšných rodinných podniků je, že se nenajde pokračovatel. Má společnost Hrdlička
dědice?
Firma vznikla jako rodinná a já bych
to tak rád udržel i do budoucna. Dou-
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Když se úspěšný podnikatel rozhodne zapojit do politiky, obvykle si vybere senát. Pokud ho zajímá místní
dění, uplatňuje vliv z pozadí. Vaše
ﬁrma působí v geodézii, a to v mezinárodním měřítku. Post v obecním
zastupitelstvu na Tetíně tak vašemu
podnikání těžko prospěje. Co vás
vedlo do komunální politiky?
V obecním zastupitelstvu jsem působil šestnáct let. Již v lednu 1990 jsem
byl za Občanské fórum, které jsme
na Tetíně založili, kooptován do tehdejšího národního výboru. Po čtyřech
volebních obdobích, kdy jsem byl zastupitelem nejprve za Občanské fórum
a později za ODS, jsem si dal pauzu.
Potom se ale v obci objevily věci, které se mi nelíbily. To v důsledku vedlo
k tomu, že jsme založili hnutí Tetín
2010. V loňských komunálních jsem
ho jen nepodporoval, ale postavil se
do čela kandidátky. Volby jsme vyhráli, tak jsem starostou. A co mě do komunální politiky vedlo? Naše rodina je
na Tetíně již od roku 1872 a tak bych
chtěl svoje zkušenosti a vazby využít
ve prospěch místa, kde žiju.
Dlouhá léta stojíte v čele úspěšné
rodinné společnosti, ve které jsou
konečná rozhodnutí na vás. V zastupitelstvu Tetína ale rozhoduje většina. Nemáte tendence, podobně jako
jiný úspěšný podnikatel v současné
vládě, řídit obec jako ﬁrmu?
Nemám. A dost dobře by to ani nešlo.
Jsem neuvolněný starosta a výkonu
funkce tak mohu věnovat jenom část
svého pracovního času. Mám kolem
sebe naštěstí celou řadu schopných
lidí. Povedlo se nám obnovit práci
výborů, máme pracovní skupinu pro

dlouhodobě. A výročí 1100 let od smrti Svaté Ludmily velká věc rozhodně je.
Přesahuje obec, přesahuje region, my
bychom ale chtěli, aby oslavy právě
na Tetíně vyvrcholily. Tak jsme se aktivně
a v dostatečném předstihu tohoto úkolu
chopili. Jsme na úplném začátku a jediné co víme s jistotu je, že ﬁnále bude
v roce 2021. Máme představu o tom,
čeho chceme dosáhnout. Na Svatou
Ludmilu a její odkaz je možné koukat
z mnoha různých úhlů. Jsem katolický
křesťan, ale uvědomuji si samozřejmě, že
nebyla „jen“ světicí. Byla učitelkou, která
se podílela na výchově Svatého Václava,
stála u zrodu Přemyslovského rodu…
V dnešní době, kdy Češi, ale tak trochu
celá Evropa hledá svoje kořeny, by nám
ona mohla pomoci uvědomit si, odkud
jsme a kam jdeme.
Pro obec, která má 860 obyvatel a rozpočet v řádu několika málo milionů,
je to samozřejmě nemyslitelné, aby
takovýto projekt připravovala sama.
Pokud bychom pevně nevěřili v to,
že se nám podaří získat na naši stranu velkou řadu partnerů, nemělo by
smysl vůbec začít. Budeme hledat
podporu v okolních obcích, v Berouně, u katolické církve, u představitelů
České republiky i v zahraničí.
… třeba také u sdružení obcí Bohemia Centralis, jehož je Tetín nejmenším členem.
Nevím přesně, jak tahle organizace
vznikla, jistě má nějaký smysl. Když jsem se jako nový
starosta přišel na první
schůzku a seznamoval
s tím, proč jsme jejími členy, řekly mi
přítomné dámy
„pane starosto, Tetín je
přeci perla
re g i o n u “ .
S tím sam o z ř ej mě nelze
než souhlasit .

Prodej palivového dřeva tel. 702 036 647

S otcem založil již na počátku roku 1990 soukromou geodetickou kancelář, která se za čtvrt století se dostala mezi
největší stabilní a trvale rostoucích společnosti v oboru.
Od podzimu 2014 je Martin Hrdlička navíc starostou Tetína a chystá projekt, za který by se nemuselo stydět ani
ministerstvo kultury.

fejme, že se to i ve třetí generaci podaří. Firmy, které dnes tvoří Hrdlička
Group, dohromady zaměstnávají okolo dvou stovek lidí a to je samozřejmě
velká zodpovědnost. Doufám ale, že
se některé z mých pěti dětí ujme žezla
a tradice bude pokračovat. Já ale zatím,
doufám, nepatřím do starého železa.
Nepomýšlím proto na brzký odchod.
Dalo by se říct, že pracuji na předání,
ale v dohledné době k němu, dá-li mi
Pán Bůh zdraví, nedojde.
Před pěti lety se vaše společnost
pustila do rozsáhlé a nákladné rekonstrukce chátrající vily v České
Lípě. Tamější starostka ji v roce 2011
označila za podnikatelský čin roku.
Proč jste si pro podobný projekt nevybral objekt v našem regionu?
Je pravda, že na Tetíně by se jich našlo
hned několik. V tomto případě jsem se
ale rozhodl prostředky použít jinde. Společnost Hrdlička není vázána jen na tento region, dokonce ani jen na Česko. Působíme v několika evropských zemích,
Karibiku, Africe a přesto, že jsem patriot,
dost dobře nemohu investovat jenom
v místě, kde bydlím. V České Lípě jsme
narazili na krásný objekt, který si rekonstrukci zasloužil. Jsem rád, že se povedla, a že v prostorách nádherné vily není
jen naše pobočka. Konají se tam svatby,
kulturní programy, je to živé místo, kde
je lidem dobře. A že nás tamní radnice
ocenila samozřejmě potěší.
V současné době se pod vaším vedením rodí jiný, daleko ambicióznější projekt k připomenutí
a uctění mučednické smrti Svaté Ludmily. Jedná se o velmi
rozsáhlou akci, která dalece
přesahuje hranice Tetína a jejímž vrcholem by měly být
oslavy v roce 2021. Takto
koncepčně a dlouhodobě plánuje snad jenom
Evropská unie.
Jasně. V Česku není zvykem plánovat dále, než
za horizont jednoho
volebního období. To je
ale samozřejmě chyba.
Já jsem z rodinné firmy
zvyklý plánovat velké věci
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Doufám, že některé z mých
dětí bude pokračovat

Rekordní souloď
bez maratonců

ČERSTVĚ
NACHMELENÝ MEDVĚD
Vzpomínáte si na ﬁlm Starci
na chmelu? Jak by ne. Parta
mladých veselých lidí otrhává zelené šištičky a zažívá při
tom spoustu zajímavých věcí.
Jenže takhle už to dneska nefunguje. Teď chmelnicí projede traktor s valníkem a celé
štoky odveze do sušičky, kde
spolu s vlhkostí navždy mizí
i spousta silic a aromatických
látek. A to je škoda, řekl si
sládek a spolumajitel rodinného pivovaru Berounský
medvěd pan Václav Mayer.
Vydal se proto na chmelnici poblíž Mutějovic a zpět
se vrátil s čerstvě sklizeným
a hlavně neusušeným chmelem, který po pečlivém přebrání a zbavení všeho, co se
do něj připletlo, putoval rovnou do varny. Pro budoucí
pokolení dodejme, že se to
stalo ve středu 26. srpna
odpoledne. Zajímá vás,
jaký bude mít tento

PŘEPRAVA NEMOCNÝCH
Potřebujete přepravit
• z / do nemocnice • k lékařům
• do lázní • do lékáren
Po–Pá: 6–16 hodin
nebo dle domluvy
Kvalifikovaný
personál, profesionální přístup
TAXI SENIOR + SERVIS
• na pošty, úřady • na nákupy • za
přáteli, na oslavy • pomoc, doprovod • občerstvení • SMS rodině

Volejte 732 690 347
www.novodobasanitka.cz

Opravdu je tomu tak! Kromě ceny učebních materiálů,
která nepřesáhne 500 Kč, nepla te nic. Kurz poběží po dobu
12 týdnů v období od září (28. 9) do prosince (17. 12). V lednu
bude následně otevřen další kurz. Veškeré informace naleznete
na www.ksberoun.cz/kurzy.
Také nás najdete na Facebooku pod Beroun Language Club.
Jakékoliv dotazy směřujte na Pavlu Nawratovou.
tel: 777 904 454
nebo pište na email: pavla.nawratova@centrum.cz

příběh konec? Přijďte v pátek
18. září na charitativní koncert pro Dobromysl, který se
uskuteční v areálu pivovaru
a na kterém bude pivo z čerstvého chmele představeno.
Dá se právem očekávat, že
bude voňavější a chutnější.
Podobně jako čaj z čerstvě
natrhaných bylinek.
Škoda, že takhle jde pivo
uvařit jen v době chmelové
sklizně, napadne nejednoho pivomilce. Je a není to
pravda. Čerstvý chmel jde
natrhat opravdu jen několik
málo dnů v roce. Sušení ale
naštěstí není jediný způsob
jeho uchování. Máte doma
mrazák? Tak vidíte. Představte si, jak asi musí být
velký mrazák, který pojme
dvě tuny chmele. Právě tolik
se ho chystají dát manželé
Mayerovi „k ledu“, aby jejich
pivo vonělo a chutnalo po celý rok.

Nabízí nejen kvalitní nepasterizovaná ﬁltrovaná i neﬁltrovaná
piva v PET lahvích a KEG sudech, ale po dohodě i prohlídky
pivovaru v Berouně a vlastní sladovny v Suchomastech.
Možnost zapůjčení výčepního zařízení,
rozvoz po dohodě, na požádání zašleme ceník.
Informace na tel.: 602 222 204, 602 388 305
Prodej piva 24 hodin denně

www.berounskymedved.com

Když jsem předposlední srpnovou sobotu dopoledne nakládal
na auto dvě kánoe, bylo jasné,
že tyto bárky vstoupí ten den
okolo 14. hodiny do historie,
neb se stanou účastnicemi
rekordního soulodění. Rozumějte společného splouvání
řeky, během kterého jsou zúčastněné lodě prostřednictvím
nejrůznějších končetin svých
posádek pevně spojeny. Má jistota pramenila ze skutečnosti,
že k zapsání do análů nebude
potřeba překonat někým jiným
dříve nastavenou laťku. V Berouně totiž mělo proběhnout
oficiální ustanovení rekordu.
A k němu logicky stačilo dostat na vodu dvě a více lodí.
Vzhledem k tomu, že Kurýr byl
hrdým mediálním partnerem
této akce (takže se o ní vědělo)
a počasí ten den podobným
skopičinám přálo (takže nebyl
důvod nepřijít), byl jsem v klidu
a těšil se na zážitek, který vodáka nepotká každý den – opravdu velkou souloď. Plavidel bylo
nakonec třiatřicet. Dost na to,
aby se zúčastnění dobře bavili
a město nemělo jako pořadatel
ostudu, ale osobně jsem čekal
výrazně lepší účast. Takovýto
rekord máme šanci uhájit zřejmě jen proto, že k jeho oﬁciálnímu překonání je kromě vyššího počtu lodí (uprostřed sezóny
na Vltavě žádný problém) také
přítomnost certifikovaného
komisaře. Ale co, rekordy se
evidují proto, aby mohly být
překonány, takže z toho nebudu smutný. O moc víc mě mrzí,
že jsem na vodě ani na břehu
nepotkal nikoho z hlavních
organizátorů Vodáckého maratonu na Berounce. Jen těžko
se dá věřit, že by o akci nevěděli. A těžko se hledají důvody,
proč ji významným způsobem
nepodpořili. Snad za tím není
nic jiného než to, že se celý rekordní pokus začal chystat pozdě. S tím by se mělo pro příště
něco udělat. Co třeba stanovit
v dostatečném předstihu datum, kdy překonáme vlastní
rekord.

jiri.prosek@berounsky-kuryr.cz
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PROBO BUS a.s. 2015
na adrese
(bývalý
od 9.00 do 14.00

U
policejní psovodi a dopravní policie

Jízda historickými vozidly a další

–
pod dohledem zkušeného
instruktora autoškoly.

www.probobus.cz

