Areál přitahoval pozornost hned
od svého vzniku v roce 1974. Pro
místní byl objekt od začátku prostě
absurdní. Na dvouhektarovém pozemku v sousedství vesnice Hředle
velmi rychle vyrostlo několik patrových budov s heliportem, vše
obehnáno vysokým plotem a pod
dohledem vojáků. Tohle že má být
obyčejná nemocnice?! V soudružských plánech šlo skutečně o záložní
objekt, kam by se v případě války
mohli přesunout lékaři z Motola.
Areál není jen dobře dostupný z Prahy, ale je zároveň krytý kopci. To byla
v dobách Studené války strategická
vojenská výhoda. Kdyby na Československo zaútočili krvelační imperialisté, pojala by nemocnice zhruba
500 (vyvolených) pacientů. K jejich
ošetřování měli být povolání nejen
experti z Motola, ale i soudruzi stu-

denti z lékařské fakulty Karlovy univerzity. Objekt byl údajně vybaven
veškerým potřebným zařízením pro
lůžkovou i ambulantní péči. Faktem
ale zůstává, že jediným pacientem
tohoto zdravotnického zařízení byl
hlavní hrdina seriálu Svět pod hlavou, který aktuálně vysílá ČT1. Jiné
než ﬁlmařské využití areál podle všeho nenašel.
Stát se objektu snaží opakovaně zbavit, zatím marně. Do prvního výběrového řízení se loni v létě nepřihlásil
nikdo. Teď to úředníci zkouší znovu.
Místní by přitom nechali objekt raději strhnout. Bojí se totiž, že místo
mimozemšťanů, o kterých se tu spekulovalo v době vzniku areálu, tu teď
někdo movitý bude zkoušet sociální
experiment. A Hředle o ubytovnu
s nepřizpůsobivými nestojí.
(et)
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Co to vlastně vyrostlo za Studené války pod Točníkem
za objekt? Oﬁciální informace, že jde o nemocnici, zněla
mnohým absurdně. Raději spekulovali o experimentech
s mimozemšťany. Teď se bojí nepřizpůsobivých.

fotoknihy, fotoobrazy, peněženky…

Prodá se nemocnice
na kraji vesnice?
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Koncertují po celé Evropě, pravidelně také v USA a v rodném Irsku
patří k nejoblíbenějším. Indiefolková kapela The Led Farmers odehrála v loňském roce přes 80 koncertů
a ve čtvrtek 16. února od 20 hodin
odehraje jeden z těch letošních v berounské pivnici Kozlovna (možná

znáte pod původním názvem U Madly). Svým nezvyklým pojetím irské
folkové klasiky zaujali tihle šikovní
a pohlední kluci širokou škálu posluchačů, a zcela jistě svojí muzikou
dostanou i vás.

Máje a masopusty
objektivem Vládi Kasla

studených nohou, pozitivně samozřejmě ovlivňuje krevní oběh, prokrvení končetin a vede k otužování.
Většinou bývá součástí lázeňských
komplexů, ale vyzkoušet jej můžete i v berounské Tipsport Laguně.
Kneippův chodník najdete v části
s vodními atrakcemi. Ve všední dny
se můžete procházet po oblázcích
od 14 hodin, o víkendech potom již
od 10 hodin.
(pr)

ww
www.tipsportlaguna.cz

V pondělí 20. února úderem
17. hodiny bude v Holandském
domě vernisáží zahájena výstava fotograﬁí berounského fotografa Vladimíra Kasla. Jejím tématem budou
tentokrát oslavy masopustů a májů.
Fotograﬁe si můžete přijít prohlédnout do 11. března vždy od pondělí
do pátku v čase 9–12 a 13–17 hodin,
v sobotu potom od 9 do 12 hodin.

V žebrácké hvězdárně
začne Stěhování na MARS
Agentury ESA, NASA a další organizace mají velké plány s Marsem.
Denně přicházejí nové informace

Akustický nářez z Vizovic

www.tiskarena.cz

Porci poctivé moravské muziky přiveze v pátek 17. února do rodinného
pivovaru Berounský medvěd legendární vizovická kapela Fleret. Začíná
se v 19 hodin a dříve či později hudebníci i skončí.
a zajímavá videa. Přijďte si je poslechnout a nechte se uchvátit
tím nejnovějším v dobývání rudé
planety Mars. Poprvé ve čtvrtek
2. března od 20 hodin a potom vždy
první čtvrtek v měsíci na Hvězdárně Žebrák!
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Chcete-li o Azorových
možnostech zjistit více podrobností,
zavolejte na číslo 603 450 269
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Irský folk
v berounské Kozlovně

KNEIPPŮV CHODNÍK?

ROZKVETLÝ ÚNOR
17.–19. 2. 2017

Spolek Modrej Beroun navazuje na úspěšný projekt pravidelných klubových večerů s živou hudbou a zve tímto všechny
zájemce na první cestovatelský
večer, který proběhne ve středu
15. února od 19 hodin na šalandě rodinného pivovaru Berounský
medvěd. Zkušený berounský cestovatel Tonda Jančařík všechny přítomné
přenese na sever Bornea – ostrova
lovců lebek. Vstupné je dobrovolné,
projekt možná někdy v budoucnu
ﬁnančně podpoří Město Beroun
v rámci kulturních dotací.

Kneippův chodník většinou nevede nikam. Procházet se po něm, či
přesněji v něm, můžete nanejvýš pár
krůčků tam a zase zpátky. Jedná se
totiž o vodoléčebnou a relaxační proceduru, která je podobně jako známější skotské střiky založena na střídání účinků teplé (přibližně 40 °C)
a studené (okolo 12 °C) vody. Jen se
místo odolávání proudům z tlakové
hadice naboso procházíte soustavou
bazénků. Ty jsou na dně vyloženy
oblázky, pomocí kterých dochází vedle blahodárného působení změny
teploty také k masírování chodidel.
Tuto metodu objevil již v 19. století
německý katolický farář a přírodní
léčitel Sebastian Kneipp a s různými obměnami se používá dodnes.
Terapie pomáhá například při bolestech
hlavy či syndromu

fotoknihy, fotoobrazy, peněženky…

na ostrov
lovců lebek

Troufli byste si tipnout, kde se nachází,
případně kam vede a jak je dlouhý

Originální fotodárky

regionální magazín s názorem 01/2017/HO

Medvěd s banjem zve

Dost bylo minulosti. Divadlo
NA HOLOU u tebe vyhrálo, a soudě podle jeho úspěchů, je to určitě
dobře. Dokonce jste vedle vašeho
tradičního dospělého publika zamířili i na děti. Jak se to přihodilo?
Loni na podzim nás legendární soubor Buchty a loutky celkem nečekaně pozval na svůj festival „Buchty
a loutky dětem”. Oprášili jsme tedy
hru „O čertovi”, jedinou věc v našem
repertoáru určenou dětem, a zahráli
ji v Kinského zahradě v Praze. Jako
předpremiéru jsme si pohádku zahráli u Berounky, potom přišla ještě
obnovená premiéra v Hořovicích,
další dvě představení pro školy
a školky a najednou jsme zjistili, že
jsme si tím vším vysloužili zájem
o další pohádkový příběh. Nové
dětské téma mi už „šrotuje” v hlavě,
ale aktuálně pracujeme na přípravě
inscenace pro dospělé. Mohu prozradit, že se v ní na jevišti setkají
Karel May a Božena Němcová. Hra
se bude jmenovat „Mayovka - aneb
ve stínu šumavských hvozdů”. A pro
děti to rozhodně nebude.
Zkoušel jsi někdy hrát
divadlo bez loutek?
Takovou ambici jsem
jako introvert nikdy neměl.
Neměl jsem
dokonce ani

V čem je pro tebe loutkové divadlo
lepší, než regionální novinařina?
Především v tom, že mu daleko lépe
rozumím. A snad mohu říct, že ho
i umím dělat. K loutkám jsem se dostal podobnou náhodou, jako o mnoho let později k vydávání regionálního periodika. U divadla jsem se chytil,
žurnalistiku jsem pokorně nechal
jiným. Divadlo má oproti tištěnému
periodiku výhodu v tom, že dostáváš
okamžitou zpětnou vazbu od diváků.
Na soutěži pak i od odborné poroty,
když se o představení diskutuje těsně po jeho skončení. To je pro tvůrce
hrozně důležité. I když se o své tvorbě třeba dozvíš něco nepříjemného.
Ono se málokdy stane, že představení
osloví všechny v sále. Když je publikum polarizované, to je to správné
podhoubí pro divokou diskuzi, kdy
máš jako tvůrce pocit, že jsi opravdu něco vytvořil a rozvířil poklidné
divadelní vody. Při vydávání tištěných názorů
je to se zpětnou
vazbou o hodně
složitější.
Ptal se
Jiří Prošek

Srdečně Vás zveme do našeho
zahradnického centra v Králově Dvoře na

ROZKVETLÝ ÚNOR
v Zahradě Lisý

17.–19. 2. 2017
PROGRAM (pátek–neděle 8–18 h.):
Bohatý výběr pokojových rostlin a jarních cibulovin
Prodejní výstava tulipánů a anketní soutěž o nejkrásnější tulipán
(vylosovaný výherce obdrží 100 ks tulipánů)
Prezentace čajů BASILUR (pouze sobota)
Prezentace sirupů a marmelád YIM & PIU (sobota–neděle)
Tvořivá dílna pro děti

www.zahradalisy.cz

www.tiskarena.cz

Proč to před lety pod tvým vedením
neklaplo?
Při vydávání periodika má člověk
nad sebou neustále bič v podobě
neúprosných termínů uzávěrek.
No a já jsem typ, který musí dát
věcem čas uzrát. Spoustu nápadů
potřebuji „vysedět”. Poměrně záhy
jsem si uvědomil, že trojkombinace
práce – divadlo – Kurýr je pro mě
příliš velké sousto. Práci, která mě
živí, šidit nešlo. Tak se ve mně pralo
divadlo s Kurýrem. Celkem logicky
nakonec vyhrálo divadlo. Věnuju se
mu spoustu let, baví mě a nechtěl
jsem se ho vzdát. Jsem ale moc rád,
že se Kurýr po letech na Hořovicko
vrátil. Rozhodně mu budu fandit

a držet palce, aby se tu tentokrát
usadil na delší dobu.

ROZKVETLÝ ÚNOR
17.–19. 2. 2017

Jak s odstupem vzpomínáš na svou
žurnalistickou kariéru?
Jako na zajímavou životní zkušenost.
A i když to tenkrát nedopadlo úplně
podle mých představ, vzpomínám
převážně v dobrém. Start podobného projektu je velká výzva, která
s sebou nese pořádnou dávku euforie. Hlava je plná plánů jak a čím lidi
nejlépe oslovit, zkouší se, co bude
fungovat, přicházejí dílčí úspěchy
i zklamání… Je to podobné divadelní tvorbě. Nějakou dobu plán zraje
a potom v určitou chvíli nastane
čas, kdy se věci dají do pohybu, a už
to nejde dost dobře zastavit. Tedy
alespoň na nějakou dobu ne. Moje
novinářské období sice nebylo moc
dlouhé, ale o to intenzivnější to byl
zážitek.

Jaké jsou největší starosti principála
loutkového souboru?
Obecně vzato různé. Hodně se samozřejmě odvíjejí od podmínek,
ve kterých ten který soubor funguje.
Divadlo NA HOLOU má to štěstí, že
nemusí dnes a denně místo zkoušení
a hraní bojovat o holé přežití. Díky
podpoře radnice a Městského kulturního centra Hořovice máme prakticky vše, co pro tvorbu potřebujeme.
Může zkoušet v Klubu Labe, máme
v něm i zázemí pro deponování několika výprav k inscenacím. Díky ﬁnančním dotacím jsme si mohli
pořídit zvukovou aparaturu, kterou
plánujeme ještě rozšiřovat, a určitě
zvládneme i potřebnou inovaci světelného parku. Takže moje největší
principálské starosti se točí okolo
toho, co budeme hrát, a jaké nové
herce budu muset vyřezat.

fotoknihy, fotoobrazy, peněženky…

První číslo našeho magazínu vydané pro Hořovicko, které
právě držíte v ruce, není vlastně tak úplně první. Skutečnou premiéru tady měl totiž Kurýr již před více než pěti
lety. U jeho kolébky tehdy stál loutkový principál Ludvík
„Říha“ Řeřicha.

ambici stát se loutkářem. To se mi
ale najednou v životě nějak přihodilo. Osudové pro mě v tomto ohledu
bylo setkání s lidmi, kteří v Hořovicích loutkové divadlo dělali a doposud dělají. Říkám jim stará garda.
Oslovili mě s prosbou o výtvarnou
pomoc. Při zpětném pohledu sebekriticky uznávám, že se mi v tomto
ohledu moc nedařilo. Začal jsem díky
tomu ale jezdit na divadelní festivaly
a objevil pro sebe jiné pojetí divadla.
Zjistil jsem, že umím vyřezat loutky,
ale hlavně, že chci dělat loutkové divadlo. A že ho chci dělat jinak. Tak
se začal rodit náš soubor NA HOLOU,
který od začátku kombinuje loutky
s živými herci a muzikanty, jehož
další důležitou součástí je výtvarná
složka. Výsledný pelmel je k naší
velké radosti natolik kompaktní, že
dokáže publikum zaujmout. O tom
mimo jiné svědčí naše každoroční
účast na celostátní přehlídce „Loutkářská Chrudim”. No a k tomu mému
herectví na závěr této odpovědi asi
tolik. V současné době už nemám potřebu vystupovat ani jako loutkovodič. Stačí mi „jen” napsat scénář, mít
režijní dozor ale hlavně se věnovat
scénograﬁi a řezbování loutek.

Originální fotodárky
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Že umím vyřezat loutky,
a chci dělat divadlo,
jsem zjistil náhodou.

Děkujeme,
že u nás nakupujete.
Má to smysl.

Pivovar jako
vystřižený z Postřižin
Začátek 21. století by se dal nazvat dobou malých
pivovarů. Po celých Čechách i na Moravě rostou
jako houby po dešti. Když ale budete mít možnost nahlédnout jim pod pokličku, zjistíte, že se
podobají jako vejce vejci. Jsou ale výjimky, které
potvrzují pravidlo.
Rodinný pivovar
Berounský medvěd
vznikl již v roce 1998
a mezi stále přibývajícími konkurenty
rozhodně nezapadne. Nachází se v historickém průmyslovém objektu z 19.
století a vůně starých časů je
v něm všudypřítomná. Při průchodu vstupní bránou si můžete
chvilku připadat jako na prahu
strašidelného zámku, vzápětí
ale zjistíte, že se není čeho bát.
Že jste se ocitli v úžasném prostředí, které vás do sebe čím dál
více vtahuje. A to ještě nevíte
to nejzajímavější. Pivovarskou
technologii do Berounského
medvěda nedodal žádný velkovýrobce malopivovarů. Pan
Václav Mayer, majitel a sládek
v jedné osobě, si pivovar vymy-

Čalounictví Láznička
Pivovarská ulice, 266 01 Beroun-centrum
calounictvilaznicka@gmail.com
www.vaclav-laznicka.webnode.cz
ʏALOUNICTVÍ LÁZNIʏKA
+420 728 839 893 • Iʏ 61875520

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

26.KLUBOVÝ
VEČER
MODRÝHO
BER OUNA

Šalanda – Pivovar
Berounský medvěd

1. 3.2017
19.00

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

KONTEJNERY AVIA

Tel.: 602 258 627

ODVEZEME odpad, suť,
PŘIVEZEME písek, drtě,
štěrk, beton, zahradní zeminu, mulčovací kůru.

slel a udělal po svém. Odborníci
mu sice tvrdili, že nikdy nebude
fungovat, on v něm přesto pivo
úspěšně vaří už 18 let. Na ohništi, do kterého se malými dvířky
přikládá dříví, a bez složité elektroniky, která je jinde všudypřítomná. Tady se zkrátka dělá pivo
podobně, jak to popsal pan Bohumil Hrabal ve svých Postřižinách. Otevřeno je denně, a když
se dopředu domluvíte, můžete
nejen posedět v pivovarské restauraci, ale podíváte se i tam,
kde se pivo vaří a zraje.

TUKANI
NEW REBELS
KVINTET
PÍSEK

www.berounskymedved.com

Ráda bych touto cestou poděkovala občanům Hořovic
a okolí za podporu našemu
dobročinnému obchodu
Charity shop. Otevřeli jsme
ho již v roce 2013 a na své
současné adrese (Náměstí Svobody 135) funguje
od roku 2014. Jsme šťastni,
že si našel své zákazníky,
prosperuje a dokonce nás
motivoval k otevření obchodů ve Zdicích a Berouně. Děkujeme vám všem, kteří jste
přinášeli dary, nakupovali,
a spolu s námi tím pomáhali
potřebným.
Díky dobročinným obchodům mohla být v loňském
roce podpořena Sociálně
aktivizační služba pro rodiny s dětmi a projekt Rodina. Po celý rok 2016 díky
obchůdkům fungovala také
naše terénní sociální služba
pro seniory. Pomohly nám
s dofinancováním nájmu
a provozu aut, kterými pečovatelky jezdí za klienty.
Do situace, kdy potřebujete pomoc s péčí o svého
blízkého, sebeobsluhou
nebo například jen dovést
oběd se může dostat ze dne
na den každá rodina. Naše
pečovatelky teď jezdí auty,
které se neporouchají v půli
cesty, jak tomu v minulosti několikrát bylo. Terénní
služba si také díky výtěžku
obchodu mohla dovolit nákup odlehčeného invalidního vozíku, který významně
pomáhá pečovatelkám při
převozu klientů. Velmi si
vážíme podpory a pomoci
zákazníků Charity shopu
a doufáme, že mu zachováte přízeň i po celý rok 2017.
za tým
Farní charity
Beroun
Jitka Papežová

MIMOŘÁDNÁ
nabídka piva
8° Cyklopivo světlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l . . . 38,- Kč
11° Zlatý kůň světlý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l . . . 40,- Kč
11° Honzovo polotmavé – medové . . . . . . 1,5 l . . . 45,- Kč
13° Berounský medvěd tmavý speciál . . . . 1,5 l . . . 55,- Kč

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 10. 2. 2017
v nákladu 4.000 výtisků

14° Klepáček polotmavý speciál . . . . . . . . . 1,5 l . . . 55,- Kč
15° Lord světlý speciál . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 l . . . 60,- Kč
18° Grizzly tmavý porter . . . . . . . . . . . . . . . 1,0 l . . . 50,- Kč
Prodej pouze na vrátnici pivovaru.
Nabídka platí do odvolání.

příští číslo vyjde
3. 3. 2017

Co je doma, to se počítá
Vzpomínáte, co bylo ještě poměrně nedávno napsáno na každém papírovém platidle? Stálo tam něco jako „tato bankovka je kryta zlatem, stříbrem a drahým kamením v majetku státní banky“. Proč tato obligátní věta
zmizela? Možná proto, že lhát se nemá. Na druhou stranu by ale neměla
přestat platit jiná lidová moudrost. Že kdo šetří, má za tři. Musíte ale šetřit
rozumně. Protože jinak nebudete mít za tři, ale zůstanou vám oči pro pláč.
Moderní doba se vyznačuje
tím, že nás on-line seznamuje s různými riziky, které nám
hrozí. Současně pak nabízí
nekonečnou řadu možností, jak se proti nim výhodně
zajistit. Jenže je tu problém.
Všechna ta spoření, pojištění
a další ﬁnanční produkty stojí na tom, že stávající systém
bude funkční i za patnáct,
dvacet, třicet let. Ale co když
nebude? Co když si islamisté
ze západní Evropy a separatisté z východní Evropy udělají ze střední Evropy frontovou linii? Myslíte, že vám pak
na základě výpisů ze spořicího účtu bude někdo přispívat
na život? Nebude.
Příliš katastroﬁcká vize? Tak jinak. Jak velkou důvěru máte
v evropskou měnovou unii?
V Čechách se sice eurem neplatí, ale ekonomicky jsme jen
německou kolonií s národnostní suverenitou. Problémy
eura jsou tak i našimi problémy. A teď už by to asi chtělo
nějaký šťastný konec. Tady
je. Připravovat se v časech
dobrých na ty horší, které by
mohly přijít, je odpovědný

přístup k životu. A na otázku,
jak rozumně spořit a současně
minimalizovat rizika, existuje jednoduchá odpověď. Jako
na potvoru je opět z lidových
moudrostí. CO JE DOMA, TO
SE POČÍTÁ. V pohádkách často hraje důležitou roli poklad.
A může tomu tak být i v případě
vašich rodinných ﬁnancí. Stačí,
když začnete volné peníze ukládat do investičního zlata nebo
stříbra. Jedná se o překvapivě
jednoduchý a srozumitelný ﬁnanční produkt, který umožňuje
postupné spoření již od vkladu
ve výši 500 korun. Jakmile si naspoříte dost na svou „cihličku“,
dostanete jí do ruky. Žádné výpisy a sliby na papíru, ale reálný
slitek investičního zlata nebo
stříbra. Rezervní peníze uložené
u bank, pojišťoven, stavebních
spořitelen či investičních společností jsou vedeny v elektronické podobě a na jejich výplatu
si v případě potřeby musíte počkat i více než tři měsíce. Nebo
zaplatit za rychlou výplatu
tučný poplatek. Investiční zlato a stříbro máte vždy
pod kontrolou,

Hormonální jóga pro ženy
25.–26. února

protože je ve vašem držení.
A navíc o něm nikdo další nemusí vědět. Do zlata a stříbra
lze peníze rychle a jednoduše
ukládat když jsou, ale stejně
rychle je možné, získat je zpět,
když je to potřeba.
Zajímá Vás více informací?
Neváhejte se na nás obrátit.
Rádi vám vše pečlivě vysvětlíme. Jsme přímými spolupracovníky společnosti Golden Gate, a. s., která je v ČR
jedničkou v oblasti spoření
do investičního zlata a stříbra. Najdete nás v recepci
Solného království (Plzeňská
162, Králův Dvůr) nebo si
můžete dohodnout schůzku na telefonu 737 059 707
(Ing. Jaroslav Mareš). Diskrétnost a serióznost jednání
Vám zaručujeme.
(PR)

FARNÍ CHARITA BEROUN
PŘIJME DO SVÉHO
TÝMU NOVÉ KOLEGY
Ústředí FCh Beroun

Víkendový seminář pro ženy,
na kterém se naučíte sestavu
Hormonální jógové terapie
dle Dinah Rodrigués, kterou
cvičí ženy po celém světě.
Vše, co potřebujete k podpoře svého hormonálního
systému, je sestava 21 cviků.
Přijďte se je naučit pod odborným vedením.

VEDOUCÍ
EKONOMICKÉHO ÚSEKU
HPP, úvazek 1,0

Hormonální jóga přirozeně
odstraňuje potíže způsobené
nízkou hladinou hormonů,
premenstruační syndrom,
symptomy přechodu, návaly, nespavost, emocionální
nestabilitu, pocity stresu
a paniky, deprese a nerozhodnosti, intelektuální symptomy či snížení paměti,
cysty na vaječnících, neplodnost, suchou pleť, vypadávání
vlasů a lámavé nehty a další.

Azylový dům sv. Josefa
pro matky/otce s dětmi
v tísni / Lochovice 42
ÚDRŽBÁŘ
HPP, úvazek 0,6
Terénní pečovatelská
služba pro seniory
PEČOVATELKA
HPP, úvazek 0,75
ŘIDIČ/ADMINISTRATIVNÍ
PRACOVNÍK
HPP, úvazek 0,5

Registrace
a více informací na

www.spirityoga.cz
Spirit Centrum
Plzeňská 485, Králův Dvůr

mob. 727 880 590

Informace a další nabídky:
beroun.charita.cz/volna-mista

