Volby do senátu a krajských zastupitelstev dlouhodobě provází nízká volební účast. Političtí prognostici navíc předpovídají další pokles zájmu. Není ten pravý čas na změnu?
Česká republika má před sebou nejméně navštěvované volby. Vybírat
v nich budeme nové krajské zastupitele a třetinu senátorů. Dopředu
je jasné, že těch, kdo využijí svého
volebního práva a půjdou k urnám,
bude menšina. Ve druhém kole senátních voleb dokonce výrazná menšina. Dá se s tím něco dělat?
Jedním z možných řešení je zákon
o povinné volební účasti. Takhle by to
ale v moderní demokratické společnosti fungovat nemělo. Zkusme na to
jít jinak. Volič je host, který si vybírá.
Zajde tam, kde pro něj mají něco,
na co má chuť. A politik je hostinský,
který se má snažit. Nabízet kvalitní
služby a lákat nápaditou a pravdivou
reklamou. A když k němu dlouhodo-

bě skoro nikdo nechodí, měl by zavřít. Protože hospoda, do které nikdo
nechodí, prodělává. A hospoda, která
prodělává, nemá smysl. Což takhle
vyzvat politiky, aby jednoznačně svázali existenci volených orgánů s minimálním procentem volební účasti.
A neříkejte, že to nejde! Referenda
přece podobnou pojistku mají.
Ano, je to utopie. Něco by se ale dělat mělo. Od politiků řešení nečekejme. Takže co kdyby tentokrát vyrazili
k volbám i ti celkem spokojení voliči,
kterým to doteď nestálo zato. Ptáte
se proč? Protože politici si tu „krajskou
a senátní hospodu“ nezavřou. Budou
jí dále provozovat a dotovat z peněz
nás všech. Tak proč si v ní něco nedat,
když účet zaplatíme tak jako tak.

ZAJISTĚTE SI VČAS TEN NEJVHODNĚJŠÍ KURZ!

Zrušme politiku, která
nedokáže zaujmout!

ZELOBRANÍ 7.– 9. října 2016
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI 14.–16. října 2016
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Jež – kamenické práce, spol.s.r.o.
Pracoviště Loděnice u Berouna

Požadujeme
* vyučení,
* manuální zručnost,
* trestní bezúhonnost,
* dobrý zdravotní stav.

Nabízíme
* práci ve stabilní firmě
* zaškolení,
* pracovní ošacení,
* příplatky,
* věrnostní program.

Zájemci hlaste se
* přímo na kamenické provozovně
(Karlštejnská 82, Loděnice, budova A, 1. patro),
* telefonicky na čísle 725 557 537.

Nástup možný ihned.

PŘIJMEME MAKLÉŘE
DO NAŠEHO TÝMU

přijme v rámci rozšíření výroby dělníky
do kamenické provozovny.

V pořadí již 21. klubový večer spolku
Modrej Beroun proběhne tradičně
první středu v měsíci – tedy 5. října.
Začínat se bude jako vždy v 19 hodin
a místem konání je samozřejmě
šalanda rodinného pivovaru Berounský medvěd. K vidění a hlavně slyšení budou tentokrát kapely
FORBES (středočeská kapela s berounskými kořeny), BURIZON BLUEGRASS BAND (severočesky zpívaný
bluegrass, který má říz) a ALBUM
(chomutovská bluegrassová kapela
s opravdu dlouhou historií). To ale
není všechno. Pořadatelé totiž tentokrát slibují mimořádného hosta.
Bude jím tajemstvím opředená
kapela OCTOBER BEARS. Mlčí o ní
organizátoři a nic na ní neprozradil
ani pan Google. Takže nezbývá nic
jiného, než se na ní přijít kouknout.

Po dvouleté přestávce se v sobotu
8. října od 10 do 18 hodin vrací
nekomerční festival FOTOBLÁZINEC. Akce je tradičně pořádána
ve spolupráci s městskou knihovnou za podpory města Beroun a je

www.tiskarena.cz
JAZYKOVÁ ŠKOLA Hany Vavrečkové

ZÁPISY FINIŠUJÍ !!!
KURZY V BEROUNĚ, HOŘOVICÍCH A LITNI
otevřena fotografům a fotografkám
nejrůznějších úrovní. Registrovaní
účastníci festivalu předvedou svou
tvorbu na prostoru tradičně vymezeném třemi metry šňůry a mohou
předvést i svou schopnost improvizace ve fotolovu – rychlém lovu fotograﬁí na několik zadaných témat.
Autoři nejúspěšnějších fotografií
dostanou diplom a symbolickou
odměnu z tomboly, nejlepší fotograﬁe budou k vidění v prostorách
knihovny od 10. do 31. října.

pozvánku na vaši akci?
Ve středu 5. října proběhne již
25. ročník plavecké štafety měst.
Zapojit se do ní může každý, kdo
v Berouně bydlí, pracuje či studuje,
a chce svou troškou přispět k obhajobě vítězství našeho města. Startuje se v 7 hodin ráno, končí se pak
v 8 hodin večer. Účastníci štafety
mají do bazénu vstup zdarma.

pro všechny, které máte rádi

TRADICE (již 27. rokem) – ZKUŠENOSTI – REFERENCE

Chcete mít na tomto místě

Prodlouží Beroun
vítěznou sérii?

Originální fotodárky

Napište nebo zavolejte.
info@berounsky-kuryr.cz

603 450 269
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 30. 9. 2016
v nákladu 8.000 výtisků

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

ZAJISTĚTE SI VČAS TEN NEJVHODNĚJŠÍ KURZ!

Blázinec na třech
metrech šňůry

www.rscs.cz
PŘIJMEME MAKLÉŘE DO NAŠEHO TÝMU
POBOČKA BEROUN – Havlíčkova 101/18, Beroun-centrum
PRAXE V OBORU VÍTÁNA – NOVÁČKY ZAŠKOLÍME
7 důvodů, proč pracovat v týmu
Realitní společnosti České spořitelny
• Exkluzivní spolupráce – jsme jediná bankovní realitní společnost v České Republice
• Práce s jistotou pod záštitou prestižní značky České spořitelny
• Marketingová podpora ﬁnanční skupiny České spořitelny
• Vzdělávací program – Akademie RSČS
• Možnost vysokých výdělků a postupu na vedoucí pozice
• Odměny pro nejlepší makléře – bonusový systém
• Aktivní společenský život s ﬁremními akcemi České spořitelny
Těšíme se na Vás. Volejte nebo piště:
e-mail: rsstrednicechy@rscs.cz
e-mail: phendrych@rscs.cz
mobil: 603 713 636

PŘIJMEME MAKLÉŘE
DO NAŠEHO TÝMU

Nenechte si ujít VELKÉ
ŘÍJNOVÉ PŘEKVAPENÍ

Ale ono to není jedno, zda se senátorem stane komunista, socialista nebo
extrémista. Nehlasováním nerušíme
Senát, ale rezignujeme na svůj vliv
na jeho složení.
Je vždy zdravé, když se složení Senátu
trochu liší od složení Poslanecké sněmovny. Pokud tomu tak není, ztrácí
horní komora schopnost oponovat
vládní koalici, a to by právě měla. Volbou v našem regionu můžete posílit
pozici zdravého rozumu v parlamentu,
můžete přibrzdit nové budování socialismu a centrálně řízené
společnosti, můžete ztížit omezování svobody.
Přijďte k volbám
a nenechávejte to
na druhých.

Garantujeme maximálně10 osob v kurzu !!!

Lidé Senát nechtějí, volební účast je
hluboko pod ostatními volbami. Přitom senátoři mívají v průzkumech
o kousek lepší důvěru než poslanci.
Voleb do Poslanecké sněmovny se
účastní nejvíc voličů.
Je to trochu absurdní, ale nikoli nepochopitelné. Neúčastí dávají voliči
najevo nesouhlas s existencí horní
komory parlamentu. Proti gustu není
mustru. Ale přesto by bylo na místě
upozornit, že senátní volby jsou platné, i kdyby se jich zúčastnili jen sami
kandidáti a jejich rodiny. Rozhodlo
by, kdo má nejvíc dětí nebo bývalých
manželek. (To je z legrace.)
Neúčastí nehlasujeme proti Senátu,
ale jen necháváme ostatní voliče, aby
oni (za nás) rozhodli, který z kandidátů má na volné křeslo usednout.

ZELOBRANÍ 7.– 9. října 2016
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI 14.–16. října 2016

Proč volit do Senátu

Hned na dva po sobě jdoucí říjnové víkendy přichystala popovická společnost Zahrada Lisý zajímavé akce. Od pátku 7. do neděle 9. října budou rozsáhlé prostory zahradního centra patřit od 8 až do 18 hodin akci s lákavým
názvem ZELOBRANÍ. Na jejím programu je nejen ochutnávka nejrůznějších
specialit ze zelí, ale také jeho krouhání. Zkrátka nepřijdou ani ti, kdo dávají
před zeleninou přednost masu a něčemu dobrému na zapití. Bude se totiž
také grilovat a degustovat pivní speciály.
Přesně o týden později (od 14. do 16. října) vystřídají zelí dýně všech druhů,
barev a velikostí. Pro děti bude asi nejzábavnější jejich dlabání a vykrajování
strašidelných obličejů, kuchařky si budou moci vyměnit recepty na dýňovou
polévku či jiné pochutiny a pro
pány bude vrcholným zážitkem
ochutnávka dýňového piva. (pr)

JAZYKOVÁ ŠKOLA Hany Vavrečkové
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Ochutnejte speciality ze zelí a pivo z dýní v Zahradě Lisý

ZAJISTĚTE SI VČAS TEN NEJVHODNĚJŠÍ KURZ!

Garantujeme maximálně10 osob v kurzu !!!

to až k založení ﬁrmy ESO Market,
která dnes má více jak 200 prodejen
potravin. Nikdy jsem netoužil a netoužím být poslancem. Mnoho lidí
mi to přesto podsouvá. Možná proto, že bývalý starosta Berouna Besser
se touto cestou vydal. A z čela města
se dostal až do čela ministerstva. Já
jsem měl možnost spolupracovat
a být blízko poslanci za náš region
Janu Schwippelovi. To, co se dělo kolem něho, mi vrcholnou politiku úplně zhnusilo. A bohužel i některé lidi.
Byla to doba, kdy jsem vážně uvažoval o odchodu z ODS. Být úspěšným
starostou samozřejmě může být začátek kariéry v nejvyšších politických
patrech. Ale jenom pro toho, kdo
po ní touží. To já opravdu nejsem.
Natočil jste krátké video s pozvánkou ke krajským volbám. Zmiňujete
se v něm o pověrách, které
má spousta lidí
spojené s volební urnou. Není
v něm ale ob-

Srdečně Vás zveme do
zahradnického centra v Králově Dvoře

ZELOBRANÍ
7. - 9.10.2016
* krouhání zelí *
* ochutnávka specialit ze zelí *
* grilování + pivní speciály *

DÝŇOVÉ SLAVNOSTI
14. - 16.10.2016
* dlabání dýní *
* prezentace výrobků z ovoce *
* okresní výstava ČZS *
* grilování + dýňové pivo *
obě akce se konají od pátku do neděle
vždy od 8 do 18 hodin

www.zahradalisy.cz

PŘIJMEME MAKLÉŘE
DO NAŠEHO TÝMU

Proč kandidujete v krajských volbách?
Nezlobte se, ale začnu svou odpověď
jinak. Od toho, co rozhodně není důvodem mojí kandidatury. Nejsem kariérní politik a nedělám to tedy proto,
abych se na žebříku posunul o jednu
příčku výš. Vedle tohoto důvodu proč
ne, existují samozřejmě i důvody proč
ano. Tím hlavním asi je pragmatické
uvědomění si, že je to potřeba. Dalo
by se to srozumitelněji nazvat i důsledkem použití zdravého selského
rozumu. Jsem starostou středočeského města. To je práce, která mě baví
a chci ji dělat co nejlépe. No a součástí toho „co nejlépe“ je kandidovat
do krajského zastupitelstva. Ne proto,
aby Petr Vychodil popolezl o kousek
blíž k poslaneckému platu a imunitě,
ale aby Králův Dvůr a region Berounska nezmizely na čtyři roky z krajské
mapy. Samozřejmě mi to můžete
a nemusíte věřit.
To se samozřejmě dobře poslouchá.
Jenže to samé říká i mnoho těch,
kteří se ve skutečnosti chtějí dostat
blíž k poslaneckému platu. Máte
na svou obhajobu nějaké racionální argumenty?
Nejsem obžalovaný,
t akže nepotřebuji
obhajobu. Ale rád
na sebe prozradím
třeba to, že jsem
svojí profesní kariéru začal jako živnostník, který provozoval stánek se
zeleninou a dotáhl

Dá se to nějak změnit?
Já pevně doufám, že ano. Popravdě si
tím ale vůbec nejsem jistý. Minimálně
ta část voličů, která je pravicově orientovaná, by ale měla ve svém vlastním
zájmu co nejdříve pochopit, jaká hra
se tady aktuálně hraje. Kraje vznikly
v roce 2000. Jestli to byl dobrý nebo
špatný projekt není v tuhle chvíli podstatné. Nějak začaly fungovat. Potom
přišly krajské volby v roce 2008, ze
kterých ČSSD udělala referendum
o poplatcích ve zdravotnictví. Celou
volební kampaň postavila populisticky
na něčem, o čem ty volby vůbec nebyly. A vyhrála. Vypustila tím z láhve
Džina, kterého tam už možná nikdo
nebude schopen vrátit zpátky. Použila
klamavou reklamu a prošlo to. Od té
chvíle už z volební kampaně nepoznáte, jaké volby se vlastně blíží. Jestli
do sněmovny, do kraje, na radnici…
Speciálně u nejmenovaného politického hnutí musíte logicky získat dojem,
že jeho vrcholný představitel kandiduje všude a do všeho.
To nezní moc optimisticky.
Ono taky po pravdě není k optimizmu
moc racionálních důvodů. To ale naštěstí nemusí tolik vadit. Pro optimistický pohled na svět totiž racionální
důvody nejsou tím jediným důležitým.
Nahrál jste mi na závěrečnou otázku.
Jste směrem k volebním výsledkům
optimista?
A vy jste mi nahrál na závěrečnou
odpověď, která začne podobně jako
ta úvodní. Nejdříve řeknu, co určitě
nejsem. Nejsem pesimista a nejsem
idealista. Kdybych byl idealista, očekával bych, že bude po volbách hejtmanem lídr naší kandidátky Martin
Kupka. A kdybych byl pesimista, dopředu bych se smířil s tím, že na krajské úrovni začne soﬁstikovaný výzkum
toho, jak by byl pro voliče na celostátní úrovni přijatelný politický přechod
od Agro-socializmu k Agro-komunizmu. A teď se sluší, abych seriózně odpověděl na vaši otázku. Jsem realista,
který se chce dívat do budoucnosti
s optimizmem. Dříve či později přeci
musí zdravý rozum zvítězit.
ptal se Jiří Prošek

ZELOBRANÍ 7.– 9. října 2016
DÝŇOVÉ SLAVNOSTI 14.–16. října 2016

Již šestým rokem je Petr Vychodil starostou Králova Dvora. Před dvěma lety se z pozice náhradníka dostal také
do středočeského zastupitelstva. V nadcházejících krajských volbách se bude snažit mandát obhájit. Zajímalo
nás proč. A tak jsme se na to zeptali.

vyklé sdělení „volte mě“. Jaký to tedy
vlastně má smysl?
No vidíte. Tak to napište sem. Lidi, volte
mě. Kdo zná moji povahu tak dobře ví,
že mám rád anglický humor a umím si
udělat srandu i sám ze sebe. Proto jsem
se nechal od kluků, kteří spot vymysleli,
celkem snadno ukecat a do téhle recese
šel. A nelituji toho. Nádherně jsem si
to užil už při natáčení a ještě více se
bavím nad některými komentáři, které
se na nejrůznějších místech internetu
objevují. Jak pozitivní, tak negativní. Ty
druhé jsou ponejvíce od lidí, kteří nedokážou nebo nechtějí chápat nadsázku.
Ta je ale pro tento typ oslovení naprosto zásadní a nenahraditelná. Podstatou
virálního marketingu je správně laděné
sdělení. Vtipné, parodující, mystiﬁkující
a často navíc erotické. Se svojí postavou
jsem si erotiku nedovolil. Takže jsem
vsadil na ostatní směry.
A co jsem tím vlastně chtěl říct? Podvědomě asi to, že ODSka se pomalu, ale
jistě zvedá. Že nepatří na politický hřbitov. A v prvním plánu bylo to, že třeba
zvednu ze židlí a přivedu k volbám ty
nejchytřejší lidi v naší republice. Ty,
kteří všechno znají, vidí všechny chyby
a na všechno mají jednoduchá řešení.
Myslím tím členy všech stínových vlád,
které pravidelně zasedají skoro v každé
naší hospodě. (zmiňovaný spot najdete
na www.berounsky-kuryr.cz v části videosekce – pozn. redakce)
Proč myslíte, že je ve volbách do krajských zastupitelstev o tolik nižší volební účast než v těch do poslanecké
sněmovny nebo v komunálních?
Určitě proto, že pro velkou část voličů je kraj zbytečná instituce. Tím,
že nejdou volit, vyjadřují svůj nesouhlas s jeho existencí. Jenže to je velká
chyba. Kraje tu totiž jsou. A rozhodují
o spoustě důležitých věcí, které mají
přímý dopad na fungování měst
a obcí. Rozdělují se tu peníze pro
školy, rozhoduje se o tom, kde se budou a kde nebudou opravovat silnice
druhé a třetí třídy, odchází odtud
řada dotací na kulturní a sportovní
akce a takhle bych mohl ještě dlouho
pokračovat. Tohle si ale uvědomuje
strašně málo lidí.
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Nechci, aby naše město
na čtyři roky zmizelo
z krajské mapy

Azorův předvolební test
Několikrát jsme již v minulosti přinesli na stránkách Kurýru předvolební test voliče. Rádi tak činíme i letos. Věříme, že vás pobaví, poučí, probudí… A hlavně přiměje k aktivní účasti ve volbách.
Užijte si to u testu i u urny.
Možnost svobodně volit je
v případě krajských a senátních voleb
A) občas utrpení
B) občanská povinnost
C) občanské právo
Jaká je vaše upřímná odpověď
na otázku, zda půjdete volit?
A) ano, půjdu volit – aby bylo líp
B) půjdu volit ANO – aby bylo líp
C) pro jistotu půjdu volit – aby
nebylo hůř
Z aktuálních volebních sloganů
mě nejvíce oslovuje.
A) jaderná baba to ohlídá
B) budeme řídit kraj jako ﬁrmu
C) zjednodušme to
Během předvolební kampaně
se rozdávají
A) plané růže
B) plané sliby
C) plané naděje
Kandidáti bývají v době kampaně
A) vilní
B) vlivní
C) vlídní
Předvolební kampaň je pro voliče
A) za trest
B) za odměnu
C) zapotřebí
Po absolvování předvolebního
mítinku je volič
A) znechucen
B) přejeden
C) osloven

Po skončení voleb obsah urny
komise
A) zahodí
B) doladí
C) spočítá
Po volbách jsou zvolení politici
A) na mol
B) na pěst
C) na výsluní
Zvolení politici na své voliče
bezprostředně po volbách
A) zanevřou
B) myslí, kudy chodí
C) zapomenou
Při zjištění lži vůči voličům mohou tito zorganizovat
A) defenestraci
B) degustaci
C) demonstraci
Když budete mít cestou
od urny hlad a žízeň, budete
hledat hospůdku, kde
A) bude zákaz kouření
B) budou již teď elektronicky
evidovat tržby
C) bude otevřeno

Vyhodnocení: Pokud jste občanem České republiky a nejpozději v den
konání voleb vám již bylo 18 let, jste způsobilý vyjádřit svůj postoj
vhozením platného hlasu jak ve volbách krajských, tak těch do senátu.
Jaké jste vybral v předchozím testu odpovědi je úplně jedno.

si vás dovoluje pozvat
na představení

Příběhy
obyčejného
šílenství
v provedení amatérského souboru Divadelní
sekce Praha. Představení
se koná v Sále České pojišťovny dne 14. 10. 2016
od 19.00 hodin.
Vstupenky v ceně 70 Kč
můžete zakoupit v kanceláři Dobromysli.
Můžete si je rovněž telefonicky zarezervovat
na čísle 777 085 956 (Luboš Lejček).

Z Edenu se jako ze sopky
láva, šíří pro horolezce
dobrá zpráva
Ve zlidovělé písni Ivana Mládka se zpívá
o tom, že horolezci, horolezkyně ani horolezčata nemají lézt na skálu, která je hodně
špičatá. Pokud tak přes pronesené varování
učiní, reálně jim hrozí, že spadnou do písku
a vícekrát nespatří svou rodnou vísku. Známý
muzikant ve své písni bohužel horolezcům
nenabízí žádnou bezpečnou alternativu pro
aktivní provozování jejich sportovní vášně.

Těšíme se, že nás svou
účastí podpoříte

PROFESIONÁLNÍ TEXTY – nabízím profesionální zpracování
reklamních textů pro prospekty, prezentace, webové stránky,
komerční prezentace do médií… Volejte 603 450 269.

…I VY MŮŽETE MÍT SVŮJ INZERÁT

v kuryru

603 450 269

PŘIJĎTE SE
K NÁM PODÍVAT

Co neudělal v textu Ivan
Mládek, to se rozhodli napravit v berounském
sportovním centru Eden.
V těchto dnech tu dokončují novou lezeckou stěnu,
na které budou horolezci,
horolezkyně i horolezčata
zcela v bezpečí. Na to, jaká
bude, jsme se zeptali manažera centra Jana Šimka,
který ví o tomto projektu
nejvíce. „Asi nejzajímavější
je, že spojí výhody venkovní
i vnitřní stěny. V létě bude
jen zastřešena a budete si
moci užívat volného prostoru, v zimě zakryta speciálními plachtami a prostor
vyhříván“, řekl nám pan
Šimko. A jak tomu všemu
vlastně rozumět? Se stě-

nou to bude podobné jako
s nafukovací halou na tenisovém kurtu, který v Edenu
funguje již několik let. Pokud jste aktivní či potenciální stěnolezci, jste do Edenu
samozřejmě zváni. Vítáni tu
jsou rovněž zájemci o tento stále populárnější sport
z řad dětí a mládeže. Pro
ně začne s otevřením stěny
fungovat nový kroužek. Stěnolezení se ale budou moci
samozřejmě naučit i ti dříve
narozeni, pro ty budou připraveny služby trenérů. (pr)

JAK SE VAŘÍ PIVO
Nabízíme 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

rodinný
pivovar

Prodej piva 24 hodin denně
www.berounskymedved.com

JMENUJI SE AZOR a jsem specialista na komerční prezentaci
všeho druhu v Berouně a okolí.
Mám čuch na reklamní příležitosti, které zanechávají v podvědomí
vašich potenciálních zákazníků
a klientů těžko smazatelné stopy.
Spolehlivě dokážu odhalit inzertní šmejdy, kteří nabízejí za drahé
peníze místo efektivní reklamy jen
vzdušné zámky. Můžu vám nezávazně poradit, ale dokážu se klidně
postarat i o kompletní prezentaci
vaší ﬁrmy přesně tam, kde máte
potenciální zákazníky. Pokud máte
zájem zjistit, třeba u šálku dobré
kávy, jaké jsou mé možnosti, kontaktujte mého asistenta na mobilu
725 688 272. Těším se na vás.

Pod Homolkou 1482 Beroun
724 774 353 | www.sporteden.cz

VÝKUP PAPÍRU
až 2,50 Kč/Kg

Vyšleme do senátu obra,
tygra nebo peřinu?
Tak budeme po letech zase
volit senátora. Když jsem zkusil zavzpomínat a porovnat
minulou a současnou volební
kampaň jednotlivých kandidátů, vyšlo mi toto. Kdo se snaží
dostat do Senátu bez maskota,
ten je prakticky bez šance. Před
šesti lety to jako první pochopil Jiří Oberfalzer. A díky heslu
„Volte OBRA“ své křeslo obhájil. Letos to bude mít o hodně
těžší. Jeho Obrovi se totiž začala dlouho před volbami stavět do cesty trošku záhadná
Peřina a v horké fázi kampaně
potom oranžový Tygr. Volebního klání se kromě kandidátů
se zmíněnými maskoty účastní i nějací další. Ti však ke své
smůle nepochopili aktuální
trend politického marketingu a pustili se do souboje jen
„na ksicht“. Že by se v senátu
za Beroun objevil někdo z nich,
je nepravděpodobné. Vítězství
a šestiletá politická existence připadne téměř s jistotou
některému maskotovi. Přesněji politikovi, v jehož dresu
maskot bojoval. To, že naše
rozhodování budou do určité
míry ovlivňovat snadno zapamatovatelní maskoti, je realita.
Jejím důsledkem by ale nemělo být, že si senátora vybereme
jen podle toho, zda rádi spíme
v teple, milujeme pohádkové
bytosti či jsou nám sympatické
velké kočky.
Já to vidím takto. Pod peřinou
se spolu už teď mačká hořovický starosta s náměstkem
středočeského hejtmana.
A i když je to velká peřina, pro
tři politiky pod ní místo není.
Tygr celé léto objížděl města
i vesnice a zadarmo promítal
ﬁlm s Jiřím Bartoškou. Proč
by právě on měl být senátorem, jsme se ale v letním
kině na kolečkách nedověděli.
Takže zbývá OBR. Ten v kampani klade důraz na Odvahu
Bezpečnost a Rozum. Jiří
Oberfalzer není v politice
novou tváří, můžeme tak
jeho současné volební sliby
porovnávat s minulými politickými skutky. To se nakonec
od voličů čeká. Dal jsem si tu
práci a došel k tomu, že je to
OBR dobrý. A dobří obři jsou
užiteční nejen v pohádkách,
ale i v reálném životě. Moc
bych si přál, aby u voleb byla
letos OBRovská
účast a abyy
výsledek byl
dOBRý.

MK metal – bývalý cukrovar
BEROUN u nádraží ČD 311 625 239

jiri.prosek@berounsky-kuryr.cz

DOMOV SENIORŮ TGM BEROUN
Si vás dovoluje u příležitosti oslavy 5. výročí otevření
pozvat v pondělí 3. října od 8 do 19 hodin na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PROGRAM:

15.00 Zdravice hostů
Richard Dolejš
poslanec Parlamentu ČR
Ing. Miloš Patera
hejtman Středočes. kraje

15.30 Slavnostní zahájení
Dr. Ing. Jiří Peřina
náměstek hejtmana
Mgr. Ivan Kůs
starosta Berouna

výstav fotograﬁí T. G. Masaryka
uspořádaných ve spolupráci
s Muzeem Českého krasu Beroun
a Muzeem T.G.M. Rakovník

OSLAVA,
SRAZ,
ŠKOLENÍ,
KONCERT
nebo SVATBA
V RODINNÉM
PIVOVARU
BEROUNSKÝ
MEDVĚD?

PROČ NE!
PIVOVARSKÁ
RESTAURACE
A ŠALANDA
(SALONEK V PATŘE
S VÝHLEDEM NA VARNU
PIVOVARU) NABÍZÍ
PROSTORY A ZÁZEMÍ
PRO POŘÁDÁNÍ
NEJRŮZNĚJŠÍCH
SPOLEČENSKÝCH,
KULTURNÍCH
I SOUKROMÝCH AKCÍ.
PO DOHODĚ LZE
CELOU RESTAURACI
REZERVOVAT
PRO UZAVŘENOU
SPOLEČNOST.

Na nové adrese
Již šest let funguje v Berouně kancelář společnosti
Broker Consulting. Za dobu
působení pomohli její poradci řadě klientů z našeho
regionu vydělat nebo ušetřit
peníze. Protože o služby ﬁnančních konzultantů Bro-

ker Consulting je v Berouně trvale rostoucí zájem,
není divu, že se berounská
kancelář stěhuje do nových
prostor, které nabídnou výrazně lepší kvalitu prostředí,
v němž bude poskytovat ﬁnanční služby.

Od června nás najdete v Kostelní ulici č. 166
v těsném sousedství budovy České pošty.

www.berouskymedved.com

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

Soustředíme se na tvorbu a správu kapitálového majetku našich
klientů, přinášíme jim peníze navíc a pomáháme na cestě k ekonomické nezávislosti.

