Ve středu 7. října proběhne již 24. ročník plavecké štafety
měst. Beroun se může ve své kategorii pochlubit řadou
vítězství a není důvod pochybovat, že získá zlato i letos.
Zkusme ale tentokrát jinou výzvu.
Při loňském plaveckém klání se
v Tipsport Laguně poprvé podařilo
prolomit hranici čtyř stovek účastníků (přesně 411) a pro letošek se
nabízí nová meta. Překonání hranice padesáti uplavaných kilometrů.
Přijde-li o 89 plavců více než v roce
2014, máme vyhráno. Jménem našeho magazínu, který je hlavním
mediálním partnerem této akce, vyzýváme plavce všeho věku i pohlaví,
kteří zvládnou libovolným způsobem
uplavat 100 metrů, aby přišli své
město podpořit.
„Jsem moc ráda, že se naše město
této celorepublikové akce po léta
účastní a dokáže v ní vítězit. Velký
dík patří všem, kdo se podílejí na jejím pořádání a samozřejmě hlavně
těm, kdo uplavou svých sto metrů.

Moc bych si přála, aby padesátikilometrová hranice byla překonána
a úplně skvělé by bylo, kdyby se
nám podařilo pomyslně doplavat
až do Plzně, kde jsem se narodila“,
svěřila se Kurýru starostka Berouna
Šárka Endrlová.
Členové štafety mají v den konání
vstup do plaveckého bazénu zdarma
a zaslouženou odměnou pro každého účastníka bude nejen dobrý
pocit, ale také diplom a jedna volná
vstupenka do aquaparku. Startovat
se bude již v 7.30 hodin a zkušenosti
z minulých let velí, aby všichni, kdo
mohou, využili k odplavání svého
úseku dopolední hodiny. Dorazíte-li
k bazénu v podvečer, počítejte s tím,
že se možná budete muset postavit
do fronty.
(jp)

POUZE DO NEDĚLE 18.10.

jen za

349
Kč

Na e-shopu www.tiskarena.cz
se objevil nový hráč: FOTOKNIHA!
Všechny fotoknihy v pevných
deskách pořídíte do neděle 18. 10.
za jednotnou cenu 349 Kč.
Tak pojďte do toho!

Originální fotodárky
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Překonejme sami sebe!

Prodej piva 24 hodin denně!
www.berounskymedved.com
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Máte rádi písničky Beatles? Tak
si nenechte ujít loděnickou beatlemánii. Připravena je na pátek
16. října a bude sestávat ze dvou
částí. V první na vás čeká od 17.45
hodin projekce legendárního ﬁlmu
Perný den a v druhé pak od 20 hodin vystoupení skupiny The Bugles
– jedné z nejlepších revivalových kapel v republice. Uvidíte přesné kopie
kostýmů, uslyšíte autentický zvuk

Běženci spustili Lisabon
To byl, zjednodušeně řečeno, obsah
článku, který jsem napsal koncem
letošního května. Upozorňoval jsem
v něm na dosud nepoužité ustanovení Lisabonské smlouvy (dále jen LS),
většinové hlasování ve věci imigrace.
Paměť je v politice nedostatkové
zboží, tak jen připomenu, že se LS
schvalovala v roce 2009 a skupina
senátorů, kterou jsem tehdy vedl,
se obrátila na Ústavní soud, aby rozhodl, že nepřípustně omezuje naši
suverenitu. Neúspěšně.
LS převedla přes čtyřicet agend
do režimu většinového hlasování.
Šlo mimo jiné o energetiku, životní
prostředí a také o imigrační politiku.
Z Evropy konsenzu, v níž nebylo možné přetlačit ty nejslabší, jsme přešli
do Evropy dominance. Parametry
většinového hlasování jsou nastaveny tak, že nelze nic prosadit bez
velkých členských zemí, ale současně
každá velká země má sílu na to, aby
s několika dalšími zablokovala pokus
prosadit cokoli proti její vůli. Od konsenzu všech přecházíme ke konsenzu
silných. LS máme od roku 2009, ale
zatím „obluda“ spala. Na kvótách pro
přerozdělování imigrantů na ni poprvé došlo. Musíme si zvyknout, že
nyní bude ve hře častěji. Bývaly časy,
že Evropu představovalo duo Mer-

Partners
market
Beroun
Vše
o penězích pod jednou
střechou!
Partners market

kelová-Sarkozy. Prezident Holland
Havlíčkova 110, 266 01 Beroun,
je ale slabý politik, a tak přecházíme
tel.: 604 297 336, market.beroun@partners.cz
od dvojvládí v demokratický centralismus. Slyšeli jste v poslední době,
co chce třeba belgický, dánský, španělský nebo švédský premiér? MysPM_Beroun_inz.100x62.indd 1
lím, že ne. Zato všichni víme, co chce
Angela Merkelová. Chce kvóty? Bude
je mít. Chce nesmyslný podíl obnovitelné energie? Bude po jejím, však
to lidi zaplatí a Německo na to má.
Říkali nám tehdy, že LS zvýší efektivitu EU. Uprchlická krize ukázala
holou pravdu. EU nedokáže zastavit
a zkonsolidovat příliv migrantů, nedokáže ochránit Ukrajinu, prakticky
nic nepodniká na Blízkém východě,
který se propadá v chaos. Tváří v tvář
klíčovým otázkám budoucnosti vykazuje EU místo efektivity pouze
ztrátu pudu sebezáchovy. Ve spojení
s blouznivým americkým prezidentem tak dochází
k největšímu
oslabení západní demokracie
od 2. světové války.

Prodej piva 24 hodin denně!
www.berounskymedved.com

Ačkoli měsícem knihy zůstává nadále březen, zajímavou akci související
s knihami nabízí v Berouně i říjen.
Pod názvem „KNIHOFEST – festival
zaměřený nejen na regionální literaturu“ proběhne v Městské knihovně
v sobotu 10. října premiéra setkání,
které rozhodně stojí zato navštívit.
Festival nabídne v několika sekcích
zajímavý program, do kterého se vejde setkání s autorem včelích medvídků spisovatelem Jiřím Kahounem,
křest knihy Berounské reminiscence
od Rudolfa Kadeřábka, výtvarné dílny Farní charity Beroun, vystoupení
pěveckého sboru Matematicko – fyzikální fakulty UK, koncert Vládi Čápa,
přednáška na téma malonákladového
tisku a spousta dalšího. A vedle vydatné porce kvalitní duševní potravy
prý nebude chybět ani opravdické jídlo a pití. Zkrátka počin hodný uznání,
za který si zaslouží knihovna potlesk.

Známé lidové rčení praví, že kde se pivo vaří, tam se dobře daří. Není
proto nic divného, že v rodinném pivovaru Berounský medvěd se dobře
daří muzikantům různých žánrů. Říjnová nabídka hudebních akcí, které
zde proběhnou, budiž toho důkazem. Ve středu 7. října se sejdou příznivci country na tradičním klubovém večeru spolku Modrej Beroun, kde
se tentokrát nebude jen hrát, ale také křtít nová kniha steel kytaristy,
mašinfíry a příležitostného spisovatele Petra Kloudy. O dva dny později
(tedy v pátek 9. října) si přijdou na své fanoušci rockové muziky, kterým
zahraje kapela BUGR ROCK a dívčí sestava s názvem BEAT SISTERS. V polovině měsíce, přesně 16. října, pak zavítá do pivovaru Fleret. Této dvorní
kapele valašského království bude předskakovat formace Pozdní sběr a je
tak jasné, že to bude pořádná
porce kvalitní muziky. (jp)
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Na brouky do Loděnic

Vzhůru do knihovny

Multižánrový hudební podzim
v berounském pivovaru
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Vedoucí odboru dopravy berounské radnice Miroslav Jerling uvedl
na jednání zastupitelstva v reakci
na dotaz našeho šéfredaktora, že
v důsledku havárie silničního mostu
v Loděnicích smí používat objízdnou
trasu po D5 i osobní vozy bez platné
dálniční známky a že by to řidiči měli
vyčíst z dopravních značek. Projeli
jsme (pro jistotu vozem se známkou)
a nevyčetli jsme o výjimce nic. Pokud
by byl Jerling policista (což dlouhá
léta byl), šlo by brát jeho prohlášení
jako pokyn, který je nadřazený vodorovnému i svislému dopravnímu
značení. On už ale není příslušník, je
jen úředník. Takže vjet na dálnici bez
známky raději nezkoušejte.

a na pódiu bude stát dokonce i levoruký baskytarista. Organizátoři slibují, že když maličko přivřete oči, rázem
se ocitnete v šedesátých letech.
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Opravdu se může
na dálnici zadarmo?

www.PALIVOVEDREVOBEROUN.cz
Nabízíme kvalitní tvrdé dřevo
z listnáčů do krbů, do kotlů
levnější měkké z jehličnanů.
Beroun, Králův Dvůr, Zahořany

– doprava zdarma –
Objednávejte na tel.:

702 036 647

Jmenuji se Král. Šimon Král.
Jsem agent. Nepiju martini s vodkou,
ani nemám od královny oprávnění
zabíjet. A nechybí mi to. Jsem totiž
realitní agent. Mými zbraněmi
jsou dobrá pověst, bohaté
zkušenosti a pečeť kvality
od společnosti dumrealit.cz.

s oprávněním prodávat a pronajímat
Pivovarská 85, 266 01 Beroun Centrum
kral@dumrealit.cz | 608 112 227
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FARMA HOMOLKA BĚLEČ
Svaz tělesně postižených
v České republice, o.s.,
místní organizace Beroun
oznamuje, že…

…v pátek 23. října 2015
se od 13.30 hodin v prostorách Klubu důchodců
Beroun, U Kasáren 813 koná ČLENSKÁ SCHŮZE
za výbor srdečně zve Bohuslava Kolowratová, předsedkyně

KONTEJNERY AVIA

ODVEZEME odpad, suť, PŘIVEZEME písek, drtě, štěrk, beton,
zahradní zeminu, mulčovací
kůru.
Tel.: 602 258 627
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Toto číslo vyšlo 2. 10. 2015
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Příběh o třech
mušketýrech a jedné
lekci z počtů
Koupí a následnou rekonstrukcí Plzeňky získal Beroun
důstojné místo pro pořádání
kulturních společenských, ale
také komunálně politických
akcí. Ve středu 23. září tak
mohlo poprvé proběhnout
zasedání městského zastupitelstva v nových prostorách.
A byla to premiéra věru nečekaná, ve které nechybělo napětí, emoce, vášeň ani tragikomické scény. Bohužel z tohoto
představení odcházela většina
diváků i účinkujících, zmatena a znechucena. Momentů,
které způsobily tento stav,
nabídlo jednání hned několik.
Osobně považuji za naprosto
zásadní dva.
Tím v pořadí prvním bylo
zavedení zcela nového prvku v jednání zastupitelstva.
Hlasování nohama. Jeho průkopníky se stali zastupitelé
Havel, Patera (Beroun sobě)
a Mišina (ANO). Poté, co
v diskuzi jasně vyjádřili svůj
názor na daný problém, těsně před hlasováním se hrdě
vztyčili a beze slova opustili
jednací sál, aby se bezprostředně po jeho skončení
vítězně vrátili. Tito tři mušketýři tím v daný okamžik
vyslali překvapivou, nejasnou
a těžko čitelnou zprávu o své
představě dalšího fungování
v zastupitelstvu. Naprosto
jasná a křišťálově čistá zpráva by to naopak měla být
pro všechny voliče. Kdo se
záměrně vyhýbá hlasování,
neměl by kandidovat. A když
už kandiduje (v čemž mu při
zachování pravidel demokracie nejde zabránit), neměl by
být zvolen (čemuž je v zájmu efektivního fungování
demokracie naopak potřeba
zabránit).
Většina přítomných ještě nestačila vstřebat hlasovací dezerci a jeden z jejích hrdinů
se opět ocitl ve středu dění.
Zastupitel Patera, který nebyl
u klíčového hlasování fyzicky
přítomen, si vzal slovo a zpochybnil s přibližně hodinovým
odstupem jeho výsledek. V tu
chvíli se celé zasedání deﬁnitivně změnilo ve frašku, protože se po krátké přestávce
v opakovaném (ne)hlasování
ukázalo, že měl pravdu. To
vše v přímém on-line přenosu, jehož záznam
zůstane zachován pro příští
generace.

jiri.prosek@berounsky-kuryr.cz

