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Víme, co chceme

1.

podpora výstavby “jižního” obchvatu Berouna,
obchvat u Jarova a kruhového objezdu na
křižovatce Plzeňská s Třídou Míru

2.

revitalizace berounského náhonu a ostrova pod
jezem (zprůjezdnění pro vodáky, vybudování
příjemné aktivně relaxační zóny)

3.

zákaz pobytu ve městě opakovaně problémovým
“neberounským” občanům

4.

rozšíření bezpečnostních složek v ulicích města
o asistenty prevence kriminality

5.

rekonstrukce a přeměna Plzeňky v atraktivní
centrum kulturního dění

6.

zajištění dostatečné kapacity mateřských
a základních škol

7.

rozšíření vyznačení cyklotras ve městě
a prodloužení sítě cyklostezek do regionu

8.

organizování volnočasových aktivit pro všechny
věkové skupiny včetně seniorů
(koncerty, semináře, vzdělávání, sportovní akce)

9.

preferování většinové dohody osobností vzešlých
z voleb bez nutnosti podpisu koaliční smlouvy

to nejdůležitější z našeho programu je výše,
vše ostatní na
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PŘEDVOLEBNÍ ZAMYŠLENÍ OLGY CHOCOVÉ
Ve škole s dětmi často píšu sloh na
téma Kouzelný proutek, Zlatá rybka
plní tři přání….. Nejenom nám osobně, ale i přírodě, městu, světu kolem
nás. Říkáte si – dětská přání, ale i vy,
dospělí, jste si určitě mockrát říkali,
co byste udělali, kdybyste vyhráli
velkou finanční částku, co byste podnikli, komu pomohli. Ne na vše jsou
ale potřeba peníze, někdy stačí málo.
A právě jedno letní ráno……
odhrnu žaluzie a můj pohled padne
na zaplněné parkoviště. Auta stojí
i uprostřed, ta objemnější, delší mají
co dělat, když opouštějí své místo.
Jedna malá dodávka to řeší pravidelně tím, že pravými dvěma koly ničí
trávník. Auto odjede, je vidět hlína,
zaprší, tráva doroste a situace se znovu opakuje. Než se obyvatelé sídliště
vydají do práce, stačí ještě vysypat
koše do kontejnerů. Jéje, krabice od
toustovače, plastové lahve od minerálky. A přitom 50 metrů odsud stojí
barevné kontejnery na tříděný odpad.
Ale mohu být ráda, že se tu dnes neválí staré křeslo, dřevotříska nebo
umyvadlo. Vysoká pokuta, kterou zastupitelstvo města už dávno odsouhlasilo, nikoho asi nevystrašila.
Cestou na náměstí procházím Pakostovým sadem. Voda ve fontáně
krásně šumí, ale prorůstající vysoký
plevel nelze přehlédnout. Škoda, že
část barevného květinového Berouna
najdeme jen za hřbitovní zdí. Už se
těším na atmosféru podzimních kera-

mických trhů, které okrášlí náměstí
a přilehlé okolí barevně nejen keramikou. Možná i vám, ač jsem milovnice koček, chybí stojany se sáčky na
psí hovínka. V areálu Městské hory
postrádám pak více odpadkových
košů, pominu-li ty, které skončí o víkendu v zahradách přilehlých rodinných domů. Ač nekuřačka, sbírám
nedopalky. Neděste se, jen na dětském hřišti v Hlinkách. Informace na
vývěsce zní jasně, ale omladinu, která sem dochází, to zřejmě nezajímá.
S vnoučaty sem chodím často, ale
uvítala bych vícegenerační hřiště.
Někde si ho užívají a jako čerstvá důchodkyně bych se o jeho existenci
ráda zasadila.
Možná také v Berouně něco postrádáte a stejně jako mě vás
něco trápí. Myslím, že nemusíme prosit zlatou rybku
nebo zamávat kouzelným
proutkem. Je to jen
na nás.
Jsem ráda, že
potkávám vlídné
lidi, usměvavé
a ochotné udělat
pro svůj domov
a okolí to
nejlepší.

volební č.
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ZNÁME RECEPT
NA ZDRAVÝ BEROUN
Již podruhé povede v berounských komunálních volbách kandidátku TOP 09 a nezávislých Patrik
Brodan. Před čtyřmi lety byl politickým elévem, který sbíral první zkušenosti z volebního klání. Do
komunálek 2014 již jde jako místostarosta a člen středočeského krajského „parlamentu“.
Ví se o vás, že jste sportovec. Jistě
tedy znáte rčení o tom, že obhájit
je těžší než získat. Obhájí TOPka
v Berouně pozice z minulých komunálních voleb?
Vezmu to, s dovolením, trošku ze široka. Od minulých komunálních voleb se
toho v Berouně hodně změnilo. A nemám teď na mysli opravené silnice, vybudovaná či opravená hřiště nebo kilometry cyklostezek. To možná nejpodstatnější je, že se naprosto zásadním
způsobem změnil způsob řízení města.
Koaliční způsob vládnutí nahradilo kolektivní hledání smysluplných řešení
v rámci všech jedenadvaceti zastupitelů. Přesněji všech, kteří se chtějí zapojit.
Takovýto systém je pro město velikosti
Berouna podle mého názoru ideální
a my budeme rozhodně podporovat jeho
pokračování. A snažili jsme se tomu přizpůsobit i složení kandidátky, při jejímž
sestavování nehrála roli stranická příslušnost, ale důvěryhodnost a pozitivní
vztah k Berounu. Abych se nevyhnul
vlastní odpovědi na otázku – jsem přesvědčen, že máme potenciál na lepší výsledek než před čtyřmi lety.
Jdete do voleb se smělým prohlášením, že znáte recept na zdravý Beroun. Je podle vás současný Beroun nemocný?
Příští rok budeme slavit 750 let od první písemné zmínky o Berounu, který
je ve skutečnosti asi o sto let starší. Zakládací listina se nedochovala, a tak
jsme odkázáni na odhad. To je pro město krásný věk. Dává mu moudrost a tradici předků, ale taky ho bohužel občas
trošku svazuje a v něčem omezuje. Beroun rozhodně není vážně nemocný.
Měl by si ale umět přiznat svá léta, přemýšlet o sobě a pečovat o sebe.
Jak by takové přemýšlení mělo vypadat?
Naprosto racionálně a pragmaticky.
Jako v rodině. Je fajn mít spoustu dětí,
ale dokážu se o ně postarat? A jak to
uděláme s rodiči, až už na všechno sami
nebudou stačit? Kam zaparkujeme druhé auto, které jsme si do rodiny pořídili?
Beroun má to velké štěstí, že je atraktivním a vyhledávaným místem pro život.
Developeři se po ekonomické krizi oklepali a pomalu se rozjíždí další výstavba
rodinných domů i bytových komplexů
nejen v Berouně, ale i v okolních spádových obcích. Tomu musí odpovídat i přizpůsobení služeb a infrastruktury.
V tomto ohledu by totiž v dohledné budoucnosti mohly přijít velké problémy.
Co na vašem receptu Berounu předepisujete?
Třeba více zdravého pohybu ve zdravém a příjemném prostředí. Proto

Patrik Brodan, BBA
lídr kandidátky

jsme pro rozšíření pěších zón v okolí
náměstí, revitalizaci prostranství u bývalého kulturního domu Hvězda na
Velkém sídlišti či vybudování odpočinkové zóny v horní části ostrova.
Doporučujeme udělat Beroun více
„procyklistický“. Tak aby bylo kolo
sportovním náčiním i běžným dopravním prostředkem, na kterém lze po
městě bezpečně jezdit a který i bezpečně zaparkujete.
Ale taky předepisujeme více odpadkových košů, nejlépe se sáčky na psí
exkrementy. A když jsme u těch psů,
podporujeme projekt útulku pro opuštěná zvířata. Na receptu nechybí ani postupné omezování hazardu a důsledné
zajišťování nočního klidu, protože zdravý spánek ničím nenahradíte.
Od lékaře dostáváme k receptu
většinou i nějaké rady k jídelníčku.
Jediný jídelníček, který má město
možnost ovlivnit, je ten ve školkách
a základních školách. Tady rozhodně
chceme pokračovat v kontrolách a trvale tlačit na zkvalitnění školního stravování, které má v současné době rozhodně rezervy. Pokud by se nakonec ukázalo, že jediným kvalitním řešením je
změna poskytovatele stravování, nebudeme váhat s podporou.

A co časté zácpy, kterými Beroun
dost trpí?
Předpokládám, že myslíte ty dopravní. To je v současné době vedle dostatečné kapacity předškolních a školních
zařízení největší neduh města. Výrazně
by v tomto pomohlo vybudování jižního obchvatu. To je ale „zákrok“ nad
síly města. Budeme o něj všemožně
usilovat a mezitím se snažit alespoň pokračovat v rekonstrukci a opravách poškozených komunikací.
Může si město vůbec takovouto
vaší ozdravnou kúru finančně dovolit?
Beroun je na tom ekonomicky dobře.
Není předlužený a v posledním roce se
mu podařilo získat více než 90 milionů
z nejrůznějších fondů. Pokud s nimi
bude dobře hospodařit, je velká šance
toho v následujícím volebním období
opravdu hodně dokázat. Je ale dobré
mít na paměti, že dotační peníze mohou paradoxně pro město přinést
i ohrožení. Pokud by totiž v následujícím volebním období spravoval dotované projekty někdo bez zkušeností, neřku-li s ne úplně čistými úmysly, může
z toho být opravdu velká polízanice.
A na takovou by se potom hledal recept
opravdu špatně.
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PATRIK BRODAN, BBA

MGR. OLGA CHOCOVÁ

ING. PETR LOJKA

MUDR. DANIEL BRODAN

ING. ONDŘEJ BENEŠ

MUDR. ANETA MÁLKOVÁ

ING. JIŘÍ KRÁL

36 let, místostarosta,
krajský zastupitel
Pocházím spolu s třemi bratry
z doktorské rodiny berounského
porodníka. Univerzitu jsem absolvoval v USA, kde jsem i řadu
let pracoval. V posledním volebním období působím ve vedení
města jako místostarosta. Zaměřuji se na sport, volnočas, prevenci kriminality, bezpečnost
a výstavbu. V současném zastupitelstvu kromě pár vyjímek
oceňuji schopnost zastupitelů se
většinově dohodnout nezávisle
na politické straně. To si přeji
i nadále. Ve Středočeském kraji
jsem zastupitelem a členem
Komise bezpečnosti. Mimo politiky jsem zapojen do mezinárodního projektu v oblasti lidských zdrojů a marketingu. Volný čas věnuji hlavně rodině,
s manželkou Lenkou vychováváme roční dceru Ellu a staráme
se se o dva psy. Fotbal už hraji
pouze rekreačně za “starou gardu” Berouna. Zbytek času trávím s přáteli a oblíbenou jízdou
na horském kole, zahradničením
a kulinářstvím.

59 let
středoškolská učitelka
Jsem berounská rodačka, stejně jako byli moji rodiče a mé
dvě dcery. Učím už druhé generace svých prvních studentů
na Gymnáziu J. Barranda
a s mnohými vztah přerostl
v přátelství. Věkem sice důchodce, ale ještě se aktivně zapojuji do dění ve škole, stejně
jako plním babičkovské poslání pro tři vnoučata. Volný čas
rozděluji mezi ně, četbu, cestování, zahrádku a posezení
s přáteli u dobrého jídla a pití.
Preferuji slušné chování, zdravý selský rozum, pořádek,
spolehlivost V předcházejících
volebních obdobích jsem pracovala v kulturní komisi
a v komisi prevence kriminality.

46 let
techolog
Vystudoval jsem berounské
gymnázium. Posledních jedenáct let pracuji jako technolog
ve firmě KOSTAL, která vyrábí komponenty do automobilů. Od roku 1991 jsem členem
Mensy ČR. Od roku 2002 se
věnuji správě bytového domu
- jsem předseda Společenství
bytových jednotek. V uplynulém volebním období jsem se
zapojil do práce ve finančním
výboru města. S manželkou
Danielou mám tři děti, se kterými se ve volném čase věnuji
sportům (tenis, hokej, lyžování) a hudbě.

60 let
soukromý lékař – gynekolog
Po studiu medicíny na Lékařské fakultě UK jsem nastoupil
na porodnicko-gynekologické
oddělení berounské nemocnice. Tam jsem také byl dlouholetým primářem do doby, než
byla nemocnice zprivatizována a porodnice zrušena. Nyní
pracuji ve své soukromé gynekologické ambulanci a v posledním volebním období
jsem zastupitelem města. Zde
jsem také členem kontrolního
výboru. Mám manželku a čtyři syny, kteří se snaží změnit
svět. V poslední době si velmi
užívám čas strávený se svými
vnučkami. Ve volných chvílích se věnuji hlavně chovu
zvířat a zahrádce.

30 let, analytik trhu,
projektový manažer
Narodil jsem se v Berouně, zde
jsem i navštěvoval místní gymnázium. Po jeho absolvování
jsem pokračoval ve studiu na
Vysoké škole ekonomické
v Praze, obor mezinárodní obchod, kde jsem v roce 2008 promoval. Od roku 2010 pracuji
u nadnárodní stavební společnosti jako analytik trhu a zároveň
jsem pověřen vedením několika
interních projektů. Mým velkým
koníčkem je práce s dětmi a mládeží. Každoročně pořádám dětský letní tábor, kde působím
i jako hlavní vedoucí. Velkou
část volného času mi vyplňuje
hokejbalový klub SK Kelti, který jsem před šesti lety pomáhal
zakládat a jenž je jedním z nejrychleji rostoucích oddílů na celém Berounsku. Kromě aktivního hraní se věnuji i trénování
mužského týmu a mládeže.

29 let
lékařka
Jsem rodilá Berouňačka. Po
studiu na 2. lékařské fakultě
Univerzity Karlovy jsem nastoupila na interní oddělení
berounské nemocnice, kde mě
můžete dodnes potkat. V současné době dokončuji specializační vzdělávání pro profesi
praktické lékařky. Ráda bych
brzy rozšířila řady berounských praktiků. K životu nutně
potřebuji svého manžela Tomáše, našeho pejska, sport
a dobré jídlo. Gastronomie je
vůbec mým velkým koníčkem, ráda vařím, sbírám kuchařky a neodpustím si dobré
víno.

29 let
jednatel společnosti
Narodil jsem se na Moravě
v Hranicích, ale v Berouně
jsem prožíval už své dětství od
školky do současnosti. Beroun
je zároveň pro mne významným místem, jelikož jsem zde
potkal přátele, životní partnerku Veroniku, s níž mám novorozenou dceru. Ačkoli jsem
vystudoval strojní obor inženýrské mechaniky a mechatroniky, věnuji se práci v rodinné
společnosti v oboru poskytování služeb. Ta má sídlo v Berouně, ale působí na území
celé republiky. Rád se věnuji
ve volném čase různorodému
sportu a koníčkům, jako je
myslivost, střelba, golf, fitness. Zároveň se neustále zaměřuji na vlastní osobnostní
růst.
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JITKA PAPEŽOVÁ

MGR. PETRA VEVERKOVÁ

PETR ŠÍRER

MARTIN PECH

MGR. MARTIN ŠAŠEK

EDITA TARCZALOVÁ

JAN STRACH

38 let
mluvčí Farní charity Beroun
Narodila jsem se v Berouně. Naše
město mám ráda a jako Berouňák
ho vážně vychvaluji, s nadsázkou,
kudy chodím. Po gymnáziu jsem
zde 15 let působila na kulturním
poli, a když přišel čas na změnu,
od umělců a pořádání akcí jsem
přesídlila do berounské Farní charity. Před čtyřmi lety jsem neměla
tušení, co znamená pracovat v neziskové organizaci, a o sociálních
službách jsem nevěděla nic. Myslím, že právě tato oblast si zaslouží pochopení, profesionální
podporu a zájem nás všech. Celkově mi záleží na tom, jak naše
město vypadá, jak se v něm žije
a jestli jsou tu moje tři děti spokojené. Můj berounský patriotismus
kazí jen fakt, že můj partner je
Angličan a naši dva psi také - angličtí kokršpanělé.

47 let
středoškolská učitelka
Narodila jsem se v Berouně
a celý život zde žiji. Vystudovala jsem Filozofickou fakultu
a Pedagogickou fakultu UK.
Již 20 let učím na berounském
gymnáziu. Jsem rozvedená,
mám dvě dcery.

40 let
manažer cyklistické prodejny
Jsem rodilý Berouňák, žiji
v centru města se svojí rodinou.
Jsem otcem pětiletého syna.
V současnosti podnikám jako
manažer sportovní prodejny se
zaměřením na cyklistiku. Té
také věnuji i velkou část volného času, související s organizováním sportovních akcí jako
Berounský Cyklísek, Berounská 10, či Berounská 24h MTB.
Kandiduji, jelikož nejsem lhostejný k dění kolem sebe, k prostředí, ve kterém vyrůstám
a žiju.
Ve volném čase se věnuji hlavně rodině, jež je mi velkou oporou a společně pak sportu, kultuře a přátelům.

45 let
trenér fotbalové mládeže
Narodil jsem se a dosud žiji
v Berouně, kde jsem i vystudoval Gymnázium Joachima
Barranda. V současné době
pracuji jako sportovní analytik
a v Berouně dlouhodobě působím jako fotbalový trenér mládeže. Jsem ženatý, mám dvě
děti.

38 let
podnikatel
Narodil jsem se a žiji v Berouně
celý život, protože to tu mám ze
všech míst, na kterých jsem byl,
nejraději. Kromě studia na ZŠ
a gymnáziu jsem absolvoval
FTVS UK v Praze - trenérství,
studijní stáže v USA a Anglii
a s rodiči jsem strávil několik let
v Sýrii a Egyptě. Bydlím na Závodí se ženou a dvěma syny,
podnikám v maloobchodě a nemovitostech. Hraji a starám
o chod berounského basketbalu
a jako člen sportovní komise
celkově o sport v Berouně. Beroun mi mnohé dal a velmi chci,
aby se i nadále rozvíjel. Ve volbách kandiduji jako nezávislý
za Top 09.

58 let
kadeřnice
Narodila jsem se v Berouně,
kde celý život žiji a od vyučení pracuji jako kadeřnice. Beroun mám ráda, a proto kandiduji v tomto volebním období.
Jsem přes třicet let vdaná
a s manželem, úředníkem Finančního úřadu, mám dvě
děti. Díky dceři, také kadeřnici, jsem čtyřnásobná babička.
Syn je profesionální sportovec. Mezi mé záliby, patří
houbaření, práce na zahrádce
a fotbal.

48 let
prodejce automobilů
Narodil jsem se v Berouně, ale
od 7 let jsem vyrůstal v malé
vesnici na Rakovnicku. Později ve 14 letech jsem se vrátil do Berouna. Zde jsem se
vyučil automechanikem a následně jsem si dodělal maturitu strojařiny. Zároveň jsem se
věnoval aktivně sportu. Od 18
let jsem se stal členem vrcholového střediska ve Strakonicích a později jsem reprezentoval Českou republiku na mezinárodních motorkářských
závodech. S vrcholovým sportem jsem skončil ve 27 letech,
když jsem začal podnikat.
Dnes se věnuji prodeji automobilů a bydlím na Lištici.

20

21

15

10

16

17

11

18

12

19

13

14

RADEK KŘESŤAN

ING. PAVLA HOLCMAN

PAVEL VALIŠ

PETRA HŘEBÍČKOVÁ

PETR ŠAMAN

VLADIMÍR MAŠEK

MGR. DANA BENEŠOVÁ

40 let, hokejista,
pracovník vězeňské služby
Už 40 let žiji ve městě Berouně,
kde od svých raných let sportuji (hokej, fotbal).Vystudoval
jsem Středni elektro-průmyslovou školu. Mám za sebou bohatou kariéru profesionálniho hokejisty, kterou jsem vyjma 3 zahraničnich angažmá strávil celou v Berouně. Hokeji a fotbalu
se věnuji dodnes a vedu k nim
i své dva pětileté syny Davida
a Radka. Přes 10 let žiji ve spokojeném manželství s manželkou Mirkou.Ve volném čase zajdu rád do přirody a hodně se
zajímám o historii.

31 let
účetní – rodičovská dovolená
V Berouně žiji od narození. Po
studiu na Obchodní akademii
v Berouně jsem šla studovat
vysokou školu - Bankovní institut v Praze obor Bankovní
management a finance. Profesí
jsem účetní, momentálně na
rodičovské dovolené. Jsem
vdaná a mám malého syna.
Jsem ráda, že bydlím v Berouně, protože je tu vše, co potřebuji pro sebe i svou rodinu, ať
už se jedná o aktivity pro mě
nebo mého syna.

34 let
realitní činnost
Narodil jsem se v Berouně,
vystudoval zde víceleté gymnázium a poté PFUK – obor
matematika a základy techniky. Už během studia jsem podnikal ve stavebnictví a od roku
2003 se plně věnuji obchodování s realitami. Rád jezdím na
koni a starám se o dva psy.

31 let
kadeřnice
Narodila jsem se v Berouně,
který je mým domovem. Vystudovala jsem středni hotelovou školu v Praze a chvíli se
tomuto oboru věnovala. Nakonec jsem ale zvolila rekvalifikaci a dnes se živím jako kadeřnice. Ve volných chvílích
ráda zajdu s přáteli do divadla
nebo hraji badminton.

46 let, koordinátor benefičního projektu
Narodil jsem se v Berouně, kde
také po dokončení školy celý
život pracuji. Léta jsem podnikal ve stavebnictví. Můj největší sen je někomu pomáhat,
a tak jsem na Berounsku v roce
2012 založil charitativní organizaci “ Kola pro Afriku”
a společně s dárci kol tak pomáhám dětem v Gambii na
cestě ke vzdělávání.
Žiji se svou přítelkyní a dětmi
v rodinném domku na okraji
Berouna na Jarově.

68 let, konzultant ve stavebnictví - důchodce
Po absolvování Průmyslové
školy strojní v Hořovicích
a v tehdejší době povinné vojenské služby jsem pracoval
v berounském podniku Vodovody a kanalizace na postu vedoucího provozu čistíren a kanalizací.V té době jsem absolvoval
večerní studium berounské Obchodní akademie. Od roku 1980
jsem působil ve stavebnictví ve
firmách Staviva, Raab Karcher,
IPS a Skanska. Posledních 7 let
před penzí jsem přešel do privátního sektoru. Mým velkým
koníčkem je sport. Hrál jsem 25
let basketbal za Lokomotivu
Beroun. V současné době jsem
v penzi a snažím se věnovat své
další zálibě,a to cestování.

56 let
středoškolská učitelka
Přestože jsem se v Berouně nenarodila, celý můj život je sntímto městem spojen. Maturovala
jsem na berounském gymnáziu
a po pětiletém studiu Pedagogické fakulty jsem se na tuto školu
opět vrátila, tentokrát už v pozici
vyučující. Na gymnáziu působím už 32 let. Práce s dětmi
a mládeží se pro mě stala nejen
zaměstnáním, ale i koníčkem.
Jsem vdaná, s manželem jsme
vychovali tři dnes už dospělé
děti. S nejstarším z nich se setkávám i na společné kandidátce,
protože si myslím, že je třeba (i
možné) některé věci změnit
k lepšímu. K mým zálibám patří
četba, dobré filmy, cestování
a poznávání nových míst a kulturních památek. Svoji fyzickou
kondici se snažím udržovat volejbalem a cyklistikou.
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