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když proběhne přímo na dušičky,
tedy 2. listopadu.
Na prosinec je pak připraven kromě 23. klubového večera i zajímavý
adventní projekt. Spolek Modrej Beroun dostal před časem od vokálního
dua T´N´T (Tereza Bečičková a Tomáš
Ludvíček) nabídku na vytvoření jednorázového gospelového sboru. Tereza s Tomášem během dvouhodinového workshopu naučí 10–20 zájemců
dvě gospelové písně a jejich společná
prezentace bude součástí vánočního
zpívání v kostele Českobratrské církve
evangelické v Berouně, které se uskuteční v sobotu 10. prosince. (jp)

www.tiskarena.cz

Když se před lety sešlo několik kamarádů, aby dali dohromady jednorázové setkání berounských country
a bluegrassových kapel, nikdo tehdy
netušil, že tím byl položen základní kámen spolku Modrej Beroun.
Dnes se již toto sdružení zařadilo
mezi úspěšné místní organizátory, a pochlubit se může především
pořádáním pravidelných klubových
hudebních večerů, které probíhají
každou první středu v měsíci na šalandě pivovaru Berounský medvěd.
Ten nejbližší bude mít pořadové
číslo 22 a tematicky bude věnován
vzpomínkám na muzikanty, kteří již
nejsou mezi námi. Jak také jinak,

pro všechny, které máte rádi

Členům spolku Modrej Beroun ani s blížícím se koncem
roku nedocházejí síly a nápady. Na prosinec připravují adventní zpívání v kostele Českobratrské církve evangelické.
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Dušičkové hraní
a vánoční zpívání
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JABLKOVÝ VÍKEND
v Zahradě Lisý

5.–6. 11. 2016
PROGRAM (sobota–neděle 8–18 h.):
Ochutnávka a prodej jablek od českých pěstitelů
Prezentace a prodej sušeného ovoce,
moštů a jablečných dobrot

www.zahradalisy.cz
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Srdečně Vás zveme do našeho
zahrradnického centra v Králově Dvoře na
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ptal se a fotil Jiří Prošek
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že je to relativně jednoduchý způsob,
jak se aktivně zapojit do dění v Berouně a dozvědět se víc o motivech
lidí, kteří jsou na nejvyšších postech.
Pochopit je a přispět svými názory
do diskuze.
Napadlo vás, že když kandidujete
z šestého místa, mohla byste reálně
zasednout v zastupitelstvu?
Před volbami jsem o tom moc nepřemýšlela. Po volbách jsem se stala na kandidátce PRO Beroun první
náhradnicí a možnost, že se během
následujících čtyř let stanu zastupitelkou, začala být celkem reálná.
Po rezignaci mé předchůdkyně se tak
stalo rok a půl po volbách. Měla jsem
tak dost času „na přípravu“. Upřímně
přiznávám, že jsem v zastupitelstvu
usedla ráda. Sledovat výstupy některých mých kolegů živě je mnohem
větší kulturní zážitek, než se na ně
dívat doma on-line nebo ze záznamu.
Říkáte si dnes, že „kdybyste to věděla,
tak byste do toho nešla“, nebo
vás aktivní role v komunální
politice baví?
Zastupitelská role mě baví,
dokonce velmi. Nutí mě zajímat se o komunální politiku a problematiku našeho města daleko více,
než jsem to dělala před
tím. Navíc mám možnost
ověřovat si různé informace, které často
vzbuzují velké
emoce mezi
širokou
veřejností. Stále
více se
utvrzuji

RODINNÝ
PIVOVAR

Na našem redakčním webu jsme
po letošním ročníku závodu dračích
lodí v Berouně přinesli spekulativní zprávu, že budete coby bubenice
berounské posádky možná novou
starostkou. Vycházeli jsme z toho,
že dosud bubnoval vždy úřadující
starosta či starostka. Mohlo by se to
reálně stát? Tedy že budete berounskou starostkou?
V tomto volebním období pravděpodobně ne, do budoucna tuto možnost
samozřejmě nevylučuji. V komunálně-politických kruzích jsem zatím
opravdu jen chvíli a mám takový
dojem, že bubnování na vítězné dračí
lodi asi není úplně dostačující výbava pro výkon funkce starostky. Mým
současným cílem je získat co nejvíce
zkušeností jako zastupitelka. Na druhou stranu do dalších komunálních
voleb je daleko a za posledních pár
let se ukázalo, že v Berouně je možné
leccos. Takže se budu držet obligátního „nikdy neříkej nikdy“
Nechala jste se
ke kandidatuře v komunálních volbách
dlouho přemlouvat?
Ne. Věděla jsem, že
mi přinese spoustu
cenných zkušeností.
A byla to pro mě výzva, kterou jsem
s potěšením
přijala. Také si
myslím,

Beroun posouvat směrem k plynulejší dopravě, průhlednému rozdělování
dotací a optimálně fungujícímu městskému úřadu. Na radnici budou sedět
vždy jen ti, kdo vyhrají volby. A ti, kteří
to ani nezkusí a nebudou v nich kandidovat, nevyhrají. I kdyby byli sebelepší.
V Berouně klesla v minulých volbách
účast pod 35%. To je ve srovnání s podobně velkými městy hodně žalostný
výsledek. Co je potřeba udělat proto,
aby přišlo v roce 2018 k urnám více
voličů?
Po tom, co se stalo v Berouně od minulých voleb, to bude opravdu těžké.
Chápu, že spousta lidí je velmi mírně
řečeno rozladěná a pochybuje o smyslu voleb. Naštěstí máme na nápravu
dva roky. Nejdůležitější je podle mě
pořád dokola vysvětlovat, jak přesně
komunální politika ovlivňuje život
jednotlivce a o čem všem se na radnici rozhoduje. Městští zastupitelé
určují, kolik peněz půjde na provoz
základních a mateřských škol, kolik
na opravu chodníků a jaká budou
dotační pravidla pro různá odvětví…
Vážím si toho, že žijeme v demokracii
a jít jednou za čtyři roky zvolit ty, kdo
budou několik dalších let řídit město,
je to nejmenší, co můžeme pro jeho
dobré fungování udělat.
Jak s odstupem času hodnotíte výsledek berounských komunálních voleb
v roce 2014?
Omezím se na hodnocení optikou našeho sdružení PRO Beroun. Byli jsme
nové a na poslední chvíli vzniklé uskupení. Ambice asi byly vyšší, ale pro mě
osobně je jeden získaný mandát uspokojivý výsledek. Dostali jsme se díky
němu do hry, můžeme se otrkat, sbírat
zkušenosti, lépe poznat soupeře. To vše
je pro budoucí úspěch hodně důležité.
A jaké byste vystavila berounskému
zastupitelstvu pololetní vysvědčení?
Politika není škola. Tady žádné „pololetí“ neplatí. Vysvědčení se dává
u dalších voleb a vystavují ho voliči.
Já jen doufám, že si dělají průběžně
poznámky. Kdo byl v čem dobrý, kdo
tak trošku švindloval…
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Beroun má za sebou velmi bouřlivý první poločas komunálního volebního cyklu. Během dvou let se zásadně změnilo
vedení města a více jak čtvrtina zastupitelstva. Jak vidí
současnou situaci a svoje politické angažmá nejmladší zastupitelka Alžběta Táborská?

v tom, že nic není černobílé a žádným
rozhodnutím se nejde zavděčit všem.
O to důležitější je o věcech přemýšlet
a hlasovat vždy tak, abych byla schopná zdůvodnit, proč jsem byla pro,
nebo proti. A o to se snažím.
Takže budete chtít za dva roky svůj
zastupitelský mandát obhájit?
V příštích komunálních volbách rozhodně kandidovat chci.
To už se ale jako úřadující zastupitelka asi nespokojíte se šestým místem
na kandidátce.
Před minulými komunálkami jsem
přijala pozvání na kandidátku, která
mi byla svým programem a lidským
složením blízká. Teď jsem v úplně jiné
situaci. Jsem zastupitelkou, mám více
informací, zkušeností a také vlastních
představ, co by šlo dělat jinak. Vím,
co bych chtěla, a co rozhodně nechci.
Budu chtít do věcí dopředu hodně
mluvit a mít možnost vše podstatné
ovlivňovat. K tomu je samozřejmě potřeba být na kandidátce vysoko. Ideálně nejvýš. Do voleb zbývají ovšem
ještě dva roky, do té doby se může
udát spousta věcí. Nechám se tedy
překvapit, jak to nakonec dopadne.
Máte recept na sestavení potenciálně úspěšné kandidátky? V minulých
volbách se o přízeň voličů ucházela
v dresu PRO Beroun řada známých
osobností, ale nakonec z toho byl jen
jeden mandát.
Věřím, že na potenciálně úspěšné kandidátce by se měli objevit lidé, kteří
jsou odborníky ve svém oboru, jsou
ochotní pracovat pro město a o problémech kriticky přemýšlet. A navíc
se to o nich veřejně ví. Zní to možná
jako utopická představa, ale já vím, že
takoví lidé v Berouně žijí. Jen si musíme dát tu práci, a přesvědčit je, že
vstup do komunální politiky není nic
nemorálního. Což s ohledem na úroveň české politiky ve všech jejích patrech nebude úplně jednoduché. Podle
mě nezáleží na tom, za jakou stranu
nebo volební uskupení lidé kandidují.
Důležité je, aby se po volbách vytvořil
v zastupitelstvu tým lidí ochotných
spolupracovat, a shodnout se na klíčových rozhodnutích, která budou
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Politika není škola, tady se žádné
pololetní vysvědčení nedává

JEN PRO PÁNY

KAŽDOU SOBOTU
DOPOLEDNE BEZ
OBJEDNÁNÍ
Kadeřnický salon Sensational
V PLZEŇSKÉ BRÁNĚ 84

www.sensational.cz

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
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 a v pivovarské hospodě
v Suchomastech. Nabídka platí do odvolání.

VÝKUP
PAPÍRU
až 2,50 Kč/Kg
MK metal – bývalý cukrovar
BEROUN u nádraží ČD 311 625 239

KONTEJNERY AVIA

ODVEZEME odpad, suť, PŘIVEZEME písek, drtě, štěrk, beton,
zahradní zeminu, mulčovací
kůru.
Tel.: 602 258 627

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 28. 10. 2016
v nákladu 8.000 výtisků

Vzdá se jednooký
král trůnu?
Po krajské a senátní por á ž c e p ř i š e l p ře d s e d a
ČSSD Sobotka s odvážným
plánem, jak vrátit straně
ztracené pozice. Zaměří se
na mladé a liberální voliče.
Řekne se to snadno, ale jak
na to jít v praxi. Hned první krok - písemné prohlášení prezidenta podepsané
třemi nejvyššími ústavními
činiteli (z ČSSD), v němž
byl pranýřován koaliční
ministr kultury za setkání
s držitelem Nobelovy ceny
za mír, byl jasným šlápnutím vedle. A což takhle
začít zdola? Zkusit lovit
mladé a liberální voliče
na nejnižší úrovni – v komunální politice. A nejlépe
na konkrétní činy, ne jen
hesla. Třeba v Berouně je
na to ideální situace.
Díky personálnímu vyčerpání místního zastupitelstva tu před několika měsíci
získala ČSSD post starosty.
Prakticky bez boje jej pro
stranu obsadil místostarosta Kůs. O jeho morálních
i profesních kvalitách, potřebných pro vedení města,
sice mnozí pochybovali, ale
nakonec se stal pověstným
jednookým králem mezi
slepými. Jak opakovaně
prohlásil pro média, sám
by o funkci neusiloval. Ale
strana mu dala úkol a důvěru a on do toho tedy šel.
A nutno přiznat, že obstál.
Jenže personální situace
se v berounském zastupitelstvu mění rychleji, než
počasí na horách. A dnes
je všechno jinak. Z pozice náhradníků přicházejí
z různých stran „mladí
koně“ a nikdo neví, kdy někoho napadne vyšlápnout
si na nepříliš oblíbeného
krále. Místní ČSSD může
být zdánlivě v klidu – i ona
má po posledním střídání
ve hře nadějného kralevice.
Teď jde jen o to, kdy ho případně korunovat. Z pohledu aktuální stranické snahy
o oslovení mladých a liberálních voličů by to chtělo
udělat co nejdříve. A jak
na to? Teoreticky by mělo
stačit, požádat po stranické linii o předání koruny.
V praxi to ale asi bude
složitější. Jak se Sobotkovou strategií, tak
s Kůsovou korunou.

jiri.prosek@berounsky-kuryr.cz

