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BASEBALL A SOFTBALL


Piranhas Beroun

Telefon: 731 545 955 			
Web:
www.piranhas.cz 			

E-mail: mirasan@centrum.cz
Kontaktní osoba: Michal Maryška, manažer klubu

Baseball a softball jsou sporty z kategorie atletických, kde se kloubí kombinace rychlosti, síly,
přesnosti a obratnosti. Piranhas Beroun mají 3 týmy, do kterých se můžou vaše děti zapojit.
Celé září je možné chodit trénovat na zkoušku ZDARMA! Vyzkoušejte si, zda je to ten správný sport a kolektiv pro vaše děti. 1. trénink ÚT 6. září, ÚTERÝ a ČTVRTEK 15:00 – 16:30, v létě
na Závodí na fotbalovém hřišti SK Cembrit Beroun, v zimě SC Eden tým U7, 1. trénink PÁ 9.
září, ÚTERÝ 16:00 – 17:00, Sokolovna Beroun, cvičení s Laďkou Spurnou zaměřené na házecí
hry a všeobecný pohybový rozvoj dítěte PÁTEK 15:30 – 17:00, v létě venkovní hřiště, v zimě SC
Eden, děti potřebují jenom sportovní oblečení a kvalitní obuv. Vše ostatní jim půjčíme. Více
informací o náborech naleznete na www.piranhas.cz/nabor/.

BASKETBAL


Basketbalový klub Beroun

Telefon: 736 608 317 			
Web:
www.bkberoun.cz			

Kontaktní osoba:	Mgr. Martin Šašek

BK Beroun pořádá nábor nových žáků, doplňuje a tvoří nová družstva kluků a holek. Nábor
bude probíhat v dnech tréninků příslušných ročníků na II. ZŠ. Po úspěšném startu basketbalového kroužku na 1. ZŠ otevíráme další na 2. ZŠ a ZŠ v Králově Dvoře. Veškeré podrobné informace o časech tréninku a kroužku, přihlášky a kontakty najdete na webu.

BOJOVÁ UMĚNÍ, SEBEOBRANA


Aikido Ikeda Dojo Beroun

Telefon: 605 046 531 			
Web:
www.aikido-beroun.cz		

E-mail: mirasan@centrum.cz
Kontaktní osoba: Miroslav Šmíd

AID Beroun bylo založeno roku 2004.Hlavní učitel shidoin M.Šmíd 4.Dan Aikikai Hombu
Dojo. Aikidó je japonské sebeobranné bojové umění a spíše než na výuce bloků, krytů, úderů
a kopů, soustřeďuje se na umění vyhnout se tvrdé a přímé konfrontaci sil a energií mezi
útočníkem a obráncem. Funguje na principu limitů anatomických vlastností lidského těla, tj.
využívá páky a hody k neutralizaci útoku či útočníka, nikoli k úmyslné likvidaci. Nutno říci,
že se nejedná o rychlý kurz sebeobrany, ale o velmi komplexní a sofistikované bojové umění,
které neponechává nic náhodě, učí dokonalou koordinaci svého těla, umění vnímat prostor
kolem sebe a adekvátně na situaci reagovat. A v neposlední řadě poskytuje fyzický i dušev-
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ní rozvoj, který pomáhá též v běžném životě, vyrovnanosti, zdravému sebevědomí i pokory,
poznávání nových lidí a vytváření přátelství.Tréninky dětí od 6 let a dospělých.Individuální
přístup, soukromé hodiny, víkendové semináře, cvičení a sebeobrana se zbraněmi, relaxační
cvičení Genkikai.



BJJ Copacabana Beroun

Telefon: 775 239 885, 777 639 898 		
Kontaktní osoba: Radek Slavíček

E-mail: bjj.copa.be@seznam.cz

Zveme všechny zájemce o brazilské jiu-jitsu na tatami do Berouna,brazilské jiu-jitsu se zaměřuje na boj na zemi a využití pozemních technik, bjj má zřejmě nejpropracovanější techniky
pro boj na zemi ze všech bojových umění, věk zájemců o tento boj je u nás stanoven od
5ti let,horní hranice není omezena, tréninky probíhají dvakrát týdně, ÚT 18:00-19:00 děti,
19:00-20:30 dospělí, PÁ 18:00-19:30 děti a dospělí společně. Více informací vám rádi sdělíme
mailem,nebo po telefonu, začínáme 6. 9. 2016 v 18:00 hodin. Těšíme se na vás.



Centrum tradičního karate Beroun

Sídlo:	Gymnázium J. Barranda Beroun
Web:
www.karate-beroun.cz		

E-mail: cestmirC@seznam.cz
Kont. osoba: Ing. Čestmír Červenka (606 920 321)

Tradiční karate je staré bojové umění beze zbraně, které sloužilo jako účinná sebeobrana v Japonsku v dobách, kdy boj o svůj život byl každodenní realitou a nošení zbraní bylo zakázáno.
Při správném studiu principu karate jsou jeho studenti schopni využít maximálně možnosti
svého těla a vytvořit tak silnou a účinnou techniku, kterou při správném načasování a umístění
zneškodní soupeře.
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CVIČENÍ (fitness, posilování, spinning, jóga, pole dance...)


Baby Club Ploutvička s.r.o.

Telefon: 777 288 178			
Web:
www.ploutvicka.cz		

E-mail: info@ploutvicka.cz
Sídlo: Steinerova 56, 266 01 Beroun

Aquaaerobic - uzavřené skupiny max. 6 cvičících. Každé pondělí ve večerních hodinách, nutno
objednat se předem.



Cvičení s Bětkou

Telefon: 777 688 016			
Web:
www.cvicenisbetkou.cz		

E-mail: alzbeta.blatakova@seznam.cz
Kontaktní osoba: Alžběta Blaťáková

Dětský aerobik – 3. ZŠ Beroun: ÚT 17:00-18:00 a ČT 15:30-16:30. Nácvik jednoduchých aerobikových sestav s hudbou, posilování, pohybové hry, důraz na správné držení těla a core.
Pro děti 8-15 let. Cvičení pro dospělé a děti od 15 let – 3. ZŠ Beroun: ÚT 19:00-20:00 kruhový
trénink (pro muže i ženy) – cvičení s vahou vlastního těla, velkými a malými míči, činkami,
terrabandy, flowinem, závěsným systémem atd. Bodystyling: ČT 18:30-19:30 – jednoduché
aerobikové sestavy doplněné o posilování. Fitness Tyran: PO 17:00-18:00 Zdravá záda – pomalá forma mobilizace, stabilizace a posilování celého těla pro muže i ženy, ST 17:30-18:30,
NE 19:00-20:00. TABATA – intervalový trénink pro muže i ženy. Možnost individuálního tréninku ve fitness nebo u Vás doma, výživového poradenství atd. Více informací na webu. Nikdy není pozdě!
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Family spinning Beroun

Sídlo:
TJ Lokomotiva Beroun. Tyršova 85
Telefon: 774 580 733			
Web:
www.familyspin.cz 		

E-mail: e.chlumska@gmail.com
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Chlumská

Autorizované spinningové centrum FAMILY SPINNING BEROUN Vás zve do rodinného prostředí, kde na Vás čeká 70ti minutová lekce spinningu (60 minut spinning + 10 minut protažení) nebo lekce SPINBODY (spinning + posilování nebo zdravotní cvičení + závěrečné protažení). Více informací najdete webu.



Flexy - bary + balanční čočky + míče + židle

Telefon: 608 885 182			
Kontaktní osoba: Marcela Bergerová		

Sídlo: Gymnázium J. Barranda - vchod ze dvora
E-mail: marcela.bergerova@seznam.cz

Po 19:00 – 20:00, Čt 18:00 – 19:00. Kondičně-rehabilitační cvičení, zaměřené na hluboký stabilizační systém, předcházení pádům a odblokování negativních nálad. Používám FLEXY - BARY, velké
a malé míče, balanční čočky, židle, popruhy.



Jitka Müllerová – cvičení

Telefon: 602 544 933			
Kontaktní osoba: Jitka Müllerová		

Sídlo: Viničná 456, Beroun
E-mail: zahradymuller@seznam.cz

Cvičení pro hezkou postavu a proti bolestem zad. Strečink a posilování problematických
partií těla se zaměřením na cviky krční a bederní páteře. Cvičíme v malém kolektivu v soukromém domě Viničná 456, Beroun. Pouze po telefonickém objednání na tel.: 605 544 933.
Možnost objednání i na masáž zad.



Pole dance Denisa

Telefon: 606 343 824 			
Sídlo:
Beroun, Třída Míru

E-mail: zumbasdenisou@seznam.cz

Hodiny pole dance § fitness v Berouně na Třídě míru. Kurzy pro začátečníky i pokročilé vede
certifikovaná lektorka Denisa. Nabízím i vystoupení Pole dance, latinskoamerických a standartních tanců na různých akcí (plesy, svatby, party, rozlučky, diskotéky), více na FB Pole dance
denisa.



Rodinné centrum Slunečnice



SAMAYA

			

více na str. 19

Telefon: 605 583 469, Mgr. Michaela Levíčková E-mail: michaela@samaya.cz
Web: www.samaya.cz, www.zijme-jogou.cz Sídlo: Hornohradební (vedle zeleniny U Mádla)
Přijďte k nám jógovat a odpočívat. Lekce jógy s Míšou vás dostanou za hranici vašeho pohodlí,
kde začnete objevovat schopnosti svého těla, moc své mysli a začnete léčit své tělo i duši. Protáhnete se a posílíte, projasníte náladu, rozzáříte úsměv. Odhalíte své limity a budete je chtít
dál a dál posouvat. Začnete se v těle cítit o poznání lépe. Zlepšíte své pohybové schopnosti
a jóga vám změní život k lepšímu. Na lekcích poznáte nové přátele a především sami sebe.
Cvičíme v krásném prostoru v historicky cenném domě s osobitým šarmem. Pečovat o sebe
můžete i během našich blahodárných masáží, které každý pátek provádí zkušená rehabilitační
sestra Markéta s citem pro potřeby klientů. Kontakty naleznete na webu, stejně jako úplnou
nabídku kurzů jógy, mj. Jóga pro seniory PO + ST od 8:30. Jóga pro juniory PO 15:30, ST 16:30.
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Dynamická jóga pro ženy i muže PO 19:30, ÚT 20:00 (v kurzech jsou minimálně 4 muži). Jemná
jóga ČT od 17:00 a mnoho dalších. Na všechny těšíme!



Super Kruháč

Sídlo: 	Na Ostrově 900, Beroun 		
Telefon: 777 132 578 			
Kontaktní osoba: Michal Szabó

E-mail: michal@superkruhac.cz
Web: www.superkruhac.cz

Super Kruháč je komplexní kruhový trénink, který tě dostane do formy! Během tréninku procvičíš
kompletně celé tělo s použitím vlastní váhy nebo cvičebních pomůcek. Podle počasí se cvičí venku
i uvnitř. Pro koho je Super Kruháč určen? Pro všechny! Vážně! Výhodou kruhového tréninku je, že stejný trénink vedle sebe dokáže odjet profesionální sportovec i úplný začátečník. Zátěž si totiž volí každý
sám! Nezáleží na tom, kolik zvládneš opakování, ale jestli cvičíš na maximum! Vždy se sejde super
parta lidí. Přijď to vyzkoušet! Nic neriskuješ, první vstup máš zdarma!



Sokol Tetín						

více na str. 23
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Studio Kytka s. r. o. 					
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YOGAWAY - jóga s láskou

Sídlo: 	Na Parkáně 367/14, Beroun 		

Web: www.yogaway.cz

Vydejte se s námi na cestu sebepoznání. V našem jógovém studiu naleznete harmonii těla
i duše. Jsme malé studio s osobním přístupem. Nabízíme: lekce JÓGY ( jógová terapie pro správné držení těla, jóga pro těhotné, dětská jóga, hatha jóga, aštanga jóga, jóga pohon, ranní jóga,
jemná jóga, jóga pro vitalitu a zdraví), lekce TAIJI a pilates, meditace, zpívání, tanec s bubny,
semináře, workshopy, celostní masáže, tradiční čínskou medicínu, poradnu alternativní medicíny. Navštivte naše stránky www.yogaway.cz a seznamte se s naším rozvrhem, lektorkami,
masérkami a terapeutkami.

CYKLISTIKA


TJ Lokomotiva Beroun o.s.				
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FOTBAL


FK Český Lev - Union Beroun o. s.

Sídlo:
Na Máchovně 644, Beroun		
Telefon: 608 860 048				
Web:
www.cluberoun.cz
		

E-mail: pribyl59@seznam.cz
Kontaktní osoba: Ing. Karel Přibyl

Koordinátor mládeže: Milan Exner			
Telefon: 773 224 633
E-mail: MilanExner@seznam.cz, www.facebook/cluberoun.
Fotbalový klub provádí nábor dětí do fotbalových starších a mladších přípravek (ročník 2006
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- 2011 ) a současně nábor trenérů k mládeži. Nabízíme zajímavou práci s mládeží v soutěžích na nejvyšší krajské úrovni, novým trenérům zajistíme absolvování trenérské licence.
Stávající trenéři přípravek: r. 2006 - Michal David, tel. 603 460 689 r. 2007 - Milan Exner, tel.
773 224 633 r. 2008 - Jakub Krob, tel. 603 201 734 r. 2009 - Antonín Merhaut, tel. 734 676 070
r. 2010,11 - Lenka Kuncová, tel. 732 564 640 Případné další informace o náboru dětí i nových
trenérů, který bude zahájen od měsíce září, Vám podá oddílový koordinátor mládeže Milan
Exner.



Sokol Tetín						
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více na str. 20

GOLF


HOKEJ


HC Berounští medvědi, z.s.

Telefon: 311 612 228, 724 992 826			
Sídlo: Na Ostrově 816, Beroun
E-mail: office@medvedi.cz			
Web: www.berounsti-medvedi.cz
Kontaktní osoba: Petr Třinecký (trinecky@centrum.cz)
Berounští medvědi pořádají HOKEJOVÝ NÁBOR malých medvíďat ročníků 2009,2010,2011. Minimální vstupní náklady, první dva měsíce na zkušební dobu zdarma. Zkušení trenéři, Možnost
zapůjčení výstroje – brusle, rukavice, hokejka, přilba.



HC Berounské Lvice

Telefon: 608 978 758				
Kontaktní osoba: Václav Roztočil

E-mail: vasek765@seznam.cz

Hokejový klub Berounské lvice přijímá zájemkyně o brusle a hru LEDNÍ HOKEJ DÍVEK. Tréninky
od září každý týden na zimním stadionu v Berouně.

HOKEJBAL


SK Kelti 2008

Telefon: 777 593 669
			
Web: www.skkelti.cz				
Sídlo: Slunečná 1745, 266 01, Beroun

E-mail: skkelti@seznam.cz
Kontaktní osoba: Roman Novák

Hokejbalový klub SK Kelti 2008 je největším zástupcem berounského okresu ve svazových soutěžích Českomoravského svazu hokejbalu.. Do družstev mládeže přijímá klub zájemce nepřetržitě, v první fázi dětem stačí pouze sportovní oblečení. Otevírané kategorie v sezoně 2016/17:
mladší dorost (ročníky 2000, 2001), starší žáci (ročníky 2002, 2003), mladší žáci (ročníky 2004,
2005), přípravka (ročníky 2006, 2007), minipřípravka (ročníky 2008 a mladší). Klub má domácí
hřiště na multifunkčním hřišti v Berouně – Hlinkách.



HBC Fretky

Telefon: 774 913 225
			
Web: www.skkelti.cz				
Sídlo: Slunečná 1745, 266 01, Beroun

E-mail: skkelti@seznam.cz
Kontaktní osoba: Iva Sevaldová
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Hokejbal hrají i dívky! Hokejbalový oddíl HBC Fretky, přidružený ke klubu SK Kelti, otevírá pro
sezonu 2016/17 samostatnou kategorii dívek ročníků 2005 a mladších! Děvčatům stačí v první
fázi„pouze“chuť zkusit něco nového a sportovní oblečení, ostatní je k zapůjčení. Fretky mají domácí hřiště na multifunkčním hřišti v Berouně – Hlinkách, tréninky se konají v pondělí a pátek
odpoledne. Fretky se nebrání ani starším zájemkyním o kolektivní sport a stále nabírají hráčky
do svého ženského týmu!

HOROLEZECTVÍ
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HUDBA


Modrej Beroun

Telefon: 725 688 272
			
Web:
www.modrejberoun.cz 		

E-mail: petr.michal@modrejberoun.cz
Kontaktní osoba: Petr Michal

Spolek Modrej Beroun zve všechny příznivce dobré muziky každou první středu v měsíci
do pivovaru Berounský medvěd na Klubové večery zaměřené na bluegrass, country, folk, blues a další žánrově příbuznou muziku. Na již uplynulých večerech se představili známé osobnosti jakými jsou například Tomáš Linka, White Stars, Ohaři, ale také zde pravidelně účinkují
kapely z blízkého či vzdálenějšího okolí Berouna. Také na následující rok již máme připravený
bohatý program, ve kterém si jistě každý najde tu svoji muziku pro potěchu duše. Je připraven večer s trampskou skupinou Kamarádi Staré řeky, na kterém budou slavit 50. výročí
založení, dále se můžete těšit na bluegrass v podání skupin Album nebo Burizon a novoroční
klubový večer se ponese v duchu vzpomínání na Michala Tučného u příležitosti jeho nedožitých 70. narozenin. Na tomto večeru vystoupí Michal Tučný Revival z Plzně a Tomáš Linka.
Více informací o akcích našeho spolku MODREJ BEROUN najdete na www.modrejberoun.cz
nebo na našem facebooku.



Smíšený pěvecký sbor Bonbon

Telefon: 603 410 370
			
Web:
www.sborbonbon.cz 		
Sídlo:
Beroun 2, Okružní 394

E-mail: b.vokacova@seznam.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Bohumila Vokáčová

Pěvecký sbor má aktuálně 13 členů. Kromě tradičního sborového repertoáru sbor zpívá jazzové a swingové skladby, gospely, spirituály. Několikrát sbor vystupoval s americkým jazzovým
a gospelovým zpěvákem Lee Andrew Davisonem. S kostýmovaným pásmem lidových a staropražských písní Karla Hašlera sbor často vystupuje na berounských slavnostech. V dobových
úborech uvádí také pásmo swingových melodií ze 40. a 50. let 20. století. Řadu koncertů
v Berouně a okolí sbor absolvuje o Vánocích, založil novou tradici Novoročního koncertu. Již
pátý koncert se tentokrát konal ve sboru českobratrské církve evangelické na Husově náměstí. Sbor vystupuje s řadou instrumentalistů - hráčů na akordeon, klávesy, saxofon, klarinet,
trubku, bicí, basu. V rámci sboru vznikla 4 - 5 členná vokální skupina, která vystupuje i samostatně. Sbor založila a vede Mgr. Bohumila Vokáčová.



Smíšený pěvecký sbor Slavoš z.s.

Telefon: 608 444 216
			
E-mail: matysjaroslav@seznam.cz
Web:
www.sborslavos.cz
Sídlo: Na Parkáně 1493, 266 01 Beroun
Kontaktní osoba: Jitka Novotná, tel. 602 877 263
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Zkoušky sboru: každé úterý mimo prázdnin 17:30-19:30 ve zkušebně kulturního domu Plzeňka. Pěvecký sbor Slavoš uvítá do svých řad nové příznivce sborového zpěvu bez omezení
věku. Ve městě má náš sbor již dlouholetou tradici a v současné době pracuje pod vedením
dirigenta vysokých muzikantských kvalit Haiga Utidjiana.



Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské

více na str. 17



Studio KaLa					

více na str. 21

JAZYKOVÉ KURZY


Angličtina Ivan Chubirka

Telefon: 777 886 458
			
Web:
www.ajberoun.eu 		

Email: ivanchubirka@seznam.cz
Kontaktní osoba: Ivan Chubirka

Rodilý mluvčí s patnáctiletou praxí nabízí individuální nebo skupinovou výuku Aj pro všechny
- od začátečníků po velmi pokročilé, pro jednotlivce i firmy. Lekce je možné přizpůsobit vašim
potřebám. Kompletní jazykové služby v Aj poskytovány přímo rodilým mluvčím bez zprostředkovatele.



Angličtina s Jimmym

Kde: RC Slunečnice (PO) a EDEN Sídliště (ST a ČT)
Telefon: 605 505 254 			

Email: martinabozemanova@seznam.cz
Kontaktní osoba: Martina Bozemanová

Výuka angličtiny pro děti (cca 3 roky - 4. třída). Vede rodilý mluvčí Jimmy Bozeman. Jimmy
Bozeman má dlouholeté zkušenosti s výukou dětí. V ČR začal vyučovat před 12 lety v Anglické školičce Aaada, která byla otevřena pod záštitou Karlovy University. Dále jako učitel
v soukromé anglické školce Super Kids, Montessori Beroun, v MC Dobříš, vedl konverzační
hodiny na ZŠ Jungmannova a ZŠ Závodí, atd. Od roku 2006 působí jako lektor kurzů pro děti
„Angličtina s Jimmym“. Pravidelné oslavy - Halloween, Christmas, Valentine, Easter. Pořádáme - English Weekend - Víkend s angličtinou a English Summer Camp - Příměstský tábor.
Dále otevřené hodiny pro rodiče. Cena : 4.000,- (33 lekcí - 1. zdarma). Slevy pro sourozence nebo pro děti navštěvující více lekcí v týdnu. Možnost náhrad všech zameškaných hodin.
V ceně veškeré výukové materiály.



Angličtina Open English

Telefon: 603 118 870 			
Web:
www.open-english-beroun.cz
Sídlo: 	Na Vyhlídce 840, Beroun

E-mail: martina@open-english-beroun.cz
Kont. osoba: Mgr. Martina Vokurková Chocová

Učíme tak, aby Vás to bavilo a měli jste výsledky. Máme 19 let zkušeností a jako jedni z mála
certifikaci na výuku pro nejmenší. Pro dospělé výuku na míru a angličtinu po telefonu. E-book
ZDARMA. DĚTI: Naším cílem je ukázat dětem cizí jazyk hrou. Největší důraz klademe na porozumění a postupně na vyslovování prvních slov. Výuka probíhá v malých skupinkách a je vedena převážně hrou a zpěvem, s použitím pomůcek. Hodinou provází maňásci a mluví s nimi
tak, jako je učíme česky. Naše výuka také pozitivně podporuje psychomotorický vývoj. Jako jediní v ČR máme učebnu vybavenou akustickými absorbéry, které napomáhají snažšímu učení.
Děti se dokáží lépe a déle soustředit. STUDENTI, DOSPĚLÍ: Obrovský úspěch má naše angličtina
po telefonu. Většina Čechů se stydí mluvit před ostatními a mají strach, že řeknou něco špatně.
Zbavíme Vás ostychu a uvidíte velký pokrok už po 10 týdnech. Nabízíme i online kurzy, které
využijete z pohodlí Vašeho domova.
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Farní charita



Jazyková škola Hany Vavrečkové

					

více na str. 18

Sídlo: Beroun, Husovo náměstí 78 Kontaktní osoba: Ing. Hana Vavrečková, Ing. Jiří Vavrečka
Telefon: 311 625 804, 311 621 145 E-mail: skola@jshv.cz
Internet: www.jshv.cz
Již 27 let od založení školy: tradice – zkušenosti – reference! Největší výběr kurzů pro dospělé
a děti ( již od 4 let) na Berounsku: ANG, NĚM, FRA, ŠPA, PORT, ITA, RUŠ, čeština pro cizince aj.
Kurzy dopolední, odpolední, večerní. Příprava k mezinárodně uznávaným zkouškám z ANG pro
děti i dospělé (Starters, Movers, Flyers, KET/PET for Schools, PET, FCE, CAE, BEC). Příprava k maturitě ANG, NĚM, FRA. Obchodní ANG. Konverzační kurzy ANG s rodilým mluvčím již od žáků ZŠ
až po dospělé! Zkušení a osvědčení lektoři. Garantujeme maximálně 10 osob ve skupině – zajistěte si včas ten nejvhodnější kurz! Vlastní moderní učebny v centru Berouna. Výuka též v Hořovicích a v Litni. V rámci akce „Chodí celá rodina!“ SLEVA 50% na třetí a další kurzy. Zahájení
kurzů 19. září, zápisy (včetně konzultací) denně v kanceláři nebo telefonicky či emailem! Pro
firmy či jednotlivce kurzy dle požadavku (včetně doučování žáků ZŠ a studentů SŠ) – i dojíždíme. Naše motto: Spokojený zákazník – naše nejlepší reklama!



Jazyková škola Chief

Sídlo:
U Stadionu 157, 266 01 Beroun
Kontaktní osoba: Lawrence Callaghan, MD
Telefon: 777 111 453
E-mail: chief@chief.cz		
Web: www.chief.cz
Zápis do podzimních kurzů 9/2016 - 6/2017 je v plném proudu. Jazyková škola CHIEF je moderní vzdělávací společnost, která poskytuje komplexní služby jazykového vzdělávání, překlady
a tlumočení. Nabízíme výuku: angličtiny, němčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny,
češtiny pro cizince, maďarštiny, japonštiny a další. Dále jazyková škola nabízí firemní a veřejnostní kurzy, individuální, skupinové, konverzační, víkendové, intenzivní a další pro děti s rodilým mluvčím až seniory, přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny KET, PET, FCE,
CAE a CPE, TOIEC, BEC, němčiny a jiné. výuku obchodní angličtiny, přípravu na státní zkoušky,
business seminars, jazykové pobyty, přípravu k přijímacím zkouškám, maturitě, doučování
a jiné služby podle přání klienta. Výuka probíhá v kvalitních učebnách přímo v centru Berouna
nebo u Vás ve firmě / doma. Vše za velmi přijatelné ceny s kvalitními českými a rodilými mluvčím. Přijímáme on-line objednávky kurzů. Je-li v kurzu volné místo, můžete přistoupit kdykoliv.



Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové

Sídlo: Plzeňská 95, Beroun			
Kontaktní osoba: Henrietta Mottlová
Telefon: 724 358 518			
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz
Web: www.jazykovaskola.kvalitne.cz, www.jazykovaskolahm.cz
Za přípravou a zkouškami nemusíte nikam jezdit! Naše jazyková škola je jediný autorizovaný
partner pro Evropské centrum jazykových zkoušek-Cambridge Exams, na Berounsku a Hořovicku. K těmto zkouškám připravujeme a zároveň je organizujeme. Zkouška pro ZŠ (Starters, Movers, Flyers, KET) připraví děti na složitější zkoušky v budoucnu, pomůže při přijímacích zkouškách na střední školy. Pro pokročilejší jsou vhodné zkoušky PET. Talentovaní studenti středních
škol mohou absolvovat FCE. Víte, že zkouška FCE může nahradit profilovou maturitu z anglického jazyka? Některé vysoké školy uznávají tyto zkoušky u přijímaček a dávají za ně body navíc.
Přípravné kurzy na zkoušky probíhají i v partnerských základních a středních školách, kam žáci
denně chodí. Kurzy začínají po vyučování. Kurzovné za celý rok pro ZŠ je 1 950 Kč + učebnice,
pro SŠ je 2 950 Kč + učebnice. Vyučujeme další cizí jazyky, matematiku, češtinu, připravujeme
k různým mezinárodním zkouškám, nabízíme pomaturitní studium. Přijďte mezi nás!
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JŠ Martiny Januškové

Telefon: 776 291 027			
Web: www.anglictina-beroun.cz		

E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz
Kontaktní osoba: Ing. Martina Janušková

Aprobovaná lektorka s dvacetiletou praxí nabízí omezenému počtu zájemců praktickou a efektivní metodu výuky. Hlavním cílem kurzů pro děti i dospělé je spřátelit se s anglickým jazykem,
a to především aktivní mluvenou formou. Jsou otevřeny všem, kteří stojí o osobní a kvalitní přístup lektora, pozitivní motivaci a vysokou úroveň výuky.



Renka - výuka angličtiny v Berouně

Sídlo: Pivovarská 85, Beroun (roh Husovo nám.)
Kontaktní osoba: RNDr. Irena Bucharová
Telefon: 602 887 002
E-mail: renka@seznam.cz
Web: www.renka.cz
Výuka angličtiny v centru Berouna. Naši studenti si nejvíce cení osobního přístupu, přátelské atmosféry při výuce a samozřejmě i příznivých cen. Výuka individuální nebo v malých skupinkách (2 – 4 osoby max.) Dospělí a děti od 12 let, firmy podle dohody. Zvládáme
i nepravidelné pracovní režimy na směny. Máme více než 20 let zkušeností s výukou AJ.
Používáme moderní učebnice a metody, abyste už brzy mohli používat cizí jazyk v běžném životě i na cestách. Jen malá škola se přizpůsobí vašim potřebám! Nezávazný dotazník na webu www.renka.cz můžete vyplnit hned. Zápisy od 5. září, zahájení výuky
od 12. září 2016.

KRASOBRUSLENÍ


TJ KRASO Beroun

Sídlo:
Web:

U Rybníka 22, Beroun
Telefon: 606 132 153 E-mail: re.vesela@seznam.cz
www.krasoberoun.cz			
Kontaktní osoba: Renata Veselá

TJ Kraso Beroun oznamuje všem zájemcům z řad chlapců i dívek zahájení sezóny od září 2016
na ZS v Berouně, školička bruslení bude probíhat za výrazné finanční pomoci města Berouna
po celou sezónu na ZS v Berouně. Bližší informace a přihlášky na tel.: 606 132 153, 606 907 003
a e-mail.: info@krasoberoun.cz, www.krasoberoun.cz.

ORIENTAČNÍ BĚH


TJ Lokomotiva Beroun o. s.				

více na str. 21

PLAVÁNÍ


Baby Club Ploutvička s.r.o.

Telefon: 775 288 175
				
Sídlo:
Steinerova 56, Beroun			

E-mail: info@ploutvicka.cz
Web: www.ploutvicka.cz

Nabízíme kurzy plavání pro děti od 2 měsíců do 13 let. Individuální plavání od 2 do 6 měsíců v oddělené místnosti se speciální vanou, skupinové plavání dětí s rodiči v bazénu od 6
měsíců do 4 let. Samostatné plavání dětí bez rodičů od 5 let. Nabízíme přátelské, rodinné
prostředí s profesionálním přístupem instruktorů plavání. Moderní technologie zajišťuje
kvalitu vody v bazénu. Velká herna,recepce, dětská kuchyňka, občerstvení. Plavání dětí od 6
do 13 let „plavecká přípravka“ – v bazénu Obchodní Akademie. Cvičení těhotných ve vodě
pod vedením porodní asistentky nebo fyzioterapeuta. Každé úterý od 18:30. Uzavřené skupiny max. 5 cvičících. Nutno objednat se předem. Zážitkové předporodní kurzy pro oba
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rodiče, předporodní příprava, porod, šestinedělí, péče o novorozence, kojení, manipulace
s miminkem.



Městský plavecký areál Tipsport laguna

Telefon: 311 514 401
				
Sídlo: 	Na Ostrově 900, Beroun			

E-mail: info@tipsportlaguna.cz
Web: www.tipsportlaguna.cz

V Městském plaveckém areálu Tipsport laguně naleznete plavecký bazén 25 m, parní kabinu,
relaxační bazén, dětský bazén, whirpool, tobogány, turboskluzavku, fitness, spinning®, sauny,
solárium.



Studio Kytka, s. r. o.					

více na str. 21



TJ Lokomotiva Beroun o. s.				

více na str. 21

Pro rodiny s dětmi


Dětský koutek Krteček

Telefon: 605 386 101, 721 136 878			
Web: www.koutek-krtecek.cz 			
Sídlo: Sadová 731, Beroun (u SD Plzeňka)

E-mail: petra.patricie@seznam.cz
Kontaktní osoba: Petra Kozderková

Jsme soukromé rodinné zařízení pro děti od 6 měsíců rozdělené na JESLE a ŠKOLKU. Po dohodě
jsme k dispozici 24 hodin s možností přespání dětí i víkendů. Pomáháme dětem s lepší adaptací
v menším kolektivu max. 12 dětí na lehčí vstup do MŠ a vzděláváme je z programu pro MŠ obohaceného o naše aktivity. Chceme, aby se u nás děti cítily jako doma a zároveň rozvíjely své schopnosti a dovednosti. Zaměřujeme se na tvoření , cvičení, na dětskou jógu, pobyt venku a přípravu
zdravé stravy. Je možné zvolit den i hodinu docházky. DOCHÁZÍME do RODIN i v případě nemoci.
Kroužky a kurzy: tvoření,výroba šperků,plavání,doučování ZŠ, příprava pro předškoláky, výlety.
V květnu chystáme školku v přírodě na Šumavě - Černá v Pošumaví přímo u jezera Lipno, penzion
má kapacitu 24 lůžek. Květen až září pobyty rodin buď v penzionu nebo v karavanu, možnost
postavení stanu. Dovolenou na Lipně si včas rezervujte. Budeme se těšit na setkání dětí ve školce
a nebo s rodiči na Šumavě. Děkuji větším dětem které se k nám přes letní prázdniny opakovaně
vrací na příměstské či pobytové tábory..



Farní charita Beroun					



Hudlísek

Sídlo:
Na Příkopě 74/7, Beroun 			
Telefon: 311 517 373
Web: www.hudlisek.cz

více na str. 18

E-mail: hudlisek-solna@seznam.cz
Kontaktní osoba: Barbora Kubíková

Přijďte nás navštívit.Najdete u nás kavárnu s dětským koutkem. Krásnou zrekonstruovanou
solnou jeskyni, kde si užijete příjemný relax.



MŠ KYTKA s.r.o.

Sídlo: Pod Šibencem 844, Beroun – Závodí
Telefon: 777 452 222, 602 549 864 		

Kontaktní osoba: PhDr. Markéta Machková
Web: www.studio-kytka.cz

Provozní doba: PO-PÁ 7:15–17:00. Základní vizí je podpora zdravého rozvoje osobnosti dítěte, jeho vrůstání do skupiny vrstevníků, zdravého vztahu k lidem a zdravého životního stylu.
Ve školce uplatňujeme respektující přístup při vzdělávání dětí. Školka vytváří každý rok svůj
Školní vzdělávací program. Dětem nabízíme možnost poznávat sebe i okolní svět, rozvíjet vzta-
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hy s druhými lidmi, poznávat společnost, ve které žijí, prostřednictvím tématicky zaměřených
dnů: V pondělí děti navštěvují keramickou dílnu, v úterý jezdíme na hipoterapii (děti vozíme
na statek jezdit na koni) a zaměřujeme se na environmentální výchovu, ve středu je projektový
den, ve čtvrtek je s dětmi ve školce rodilý mluvčí a děti se učí angličtinu a v pátek je pohybový
den – děti chodí plavat do bazénu v objektu školky. S předškolními dětmi realizujeme individuálně předškolní přípravu. S dětmi jezdíme do divadel, ZOO, planetária a na různé výlety.
V květnu jezdíme na týdenní školku v přírodě na Koninec. MŠ Kytka realizuje program určený
pro malé děti mezi 2 a 3 lety – Miniškoličku. Činnosti jsou přizpůsobené věku dětí - děti nevyjíždějí na programy mimo školku, aktivity se rychle střídají a jsou pestré, což vyhovuje krátké
pozornosti malých dětí, jsou v malé skupince. Děti se adaptují na práci ve skupině a plynule
přecházejí do plného programu Školky. Ke školkové zahradě patří výběh pro dvě kamerunské
kozy, které děti krmí, chodí s nimi na procházky a starají se o ně. Zápis do MŠ Kytky je možný
průběžně po celý rok. Tradice a zkušenost od roku 2002, kdy byla MŠ Kytka první soukromou
MŠ ve Středočeském kraji.



Rodinné centrum Slunečnice 			

více na str. 19



Sokol Tetín		

				

více na str. 23



Sport Eden Beroun					

více na str. 20



Studio KaLa						

více na str. 21



Studio Kytka s.r.o. 		

			

více na str. 21



TJ Lokomotiva Beroun o. s.				

více na str. 21

Skautské a MLÁDEŽNICKÉ ODDÍLY


Studio KaLa						



Turistický oddíl mládeže Trilobit Beroun (TOM)

Telefon: 604 503 859				
Web: www.trilobitberoun.cz 			

více na str. 21

E-mail: katerinafrdlikova@gmail.com
Kontaktní osoba: Kateřina Frdlíková

Turistický oddíl mládeže Trilobit Beroun přijímá děti od 8 let, které čeká spousta dobrodružství,
cestování u nás i v zahraničí, splouvání řek a poznávání naší přírody. Nabízíme moderní zázemí
naší klubovny, pěší turistiku doma i v zahraničí, zábavnou formu výuky dovedností a poznávání přírody především našeho regionu. Naši členové umí číst turistické mapy, dovedou sami
poskytnout první pomoc a řešit krizové situace. Scházíme se každý pátek od 16:00 do 18:00.
v prostorách SOŠ a SOU Beroun Závodí v prostorách Domu dětí a mládeže. Přijď se i ty podívat
16. 9. na naši schůzku.



TJ Lokomotiva Beroun o. s.				

více na str. 21

Stolní tenis


Sokol Tetín

					

více na str. 23

TJ Lokomotiva Beroun o.s.				

více na str. 21

ŠACHY
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TANEC


Studio KaLa



Taneční centrum R. A. K. Beroun

			

Sídlo:
Česká 56, Beroun				
Telefon: 603 158 499, 603 544 709, 311 600 063

více na str. 21

Email: info@tcrak.cz
Web: www.tcrak.cz

Zápis do TC R.A.K. bude ve dnech 1. - 2. a 5. - 6. 9. 2016 od 12:00 do 17:00. Mistři ČR, Evropy
a vícemistři světa si Vás dovolují pozvat k nám do taneční školy kde se můžete naučit tančit
show dance, hip hop, disko dance, street dance, break dance, jazz dance, balet, contemporary
a další styly tance. Tančit mohou děti již od 4 let a horní hranice není omezena. Naše škola patří
mezi nejlepší taneční školy v show dance. Přijďte se naučit tančit!! A mohou i „starší“ na open
class pondělí od 20:30 – 21:30. Těšíme se.



Taneční klub Romany Chvátalové

Telefon: 603 908 125 				
Web:
www.tanecberoun.cz			
Sídlo:
Havlíčkova 7, Beroun

E-mail: tk.chvatalova@centrum.cz
Kontaktní osoba: Romana Chvátalová

Příprava ke Sportovnímu tanci (STT a LATT) od 1. třídy ZŠ. Základní taneční vzdělání pro volný
čas a zábavu. Tanec pro dospělé páry. Rozšířené taneční vzdělání po středoškolských tanečních
kurzech.



Taneční studio Double Cookies

Telefon: 724086490 				
Web:
www.doublecookies.cz
		

E-mail: karel.hurtak@gmail.com
Kontaktní osoba: Karel Hurták

Taneční škola Double cookies nabízí pro všechny děti, mládež i samotné rodiče taneční kurzy
streetdance v Berouně. Výuka probíhá ve Fitness Tyran kousek od náměstí, a to pod vedením
profesionálních lektorů, kteří se zaměřují především na styly, jako jsou hip hop, breakdance,
lockin, house dance. Přihlásit se můžete pomocí přihlášky na webových stránkách www.doublecookies.cz. První lekce je zdarma a vy máte tak možnost si vše vyzkoušet. Taneční škola
Double cookies otevírá také nové kurzy v Králově Dvoře a to v místní základní škole. Budeme
se na vás těšit!

TENIS


BEROZ v.o.s.

Telefon: 603 432 390				
Web:
www.tenisovahalaberoun.cz 		
Sídlo:
Na Podole 913, Beroun

E-mail: tenisberoun@seznam.cz 		
Kontaktní osoba: Ing. Rudolf Mašek

Pronájem tenisových kurtů v hale. Certifikovaný povrch ITF středně rychlý.



LTC Beroun, z.s.

Telefon: 608 856 795				
E-mail: ltcberoun@seznam.cz 		
Web:
www.tenisovahalaberoun.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Nováková
Sídlo:
Štěpánkova 612, Beroun
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Přijímáme děti od 5 let se zájmem o tenis. Návaznost na závodní tenis při LTC Beroun, kondiční
tréninky a Sportovní olympiády pořádané LTC Beroun. Tenisové tréninky vedou kvalifikovaní
trenéři s dlouholetou praxí.



Sokol Tetín						

více na str. 23



TJ Lokomotiva Beroun o.s.				

více na str. 21

VESLOVÁNÍ


TJ Lokomotiva Beroun o.s.				

více na str. 21

VOLEJBAL


TJ Lokomotiva Beroun o.s.				

více na str. 21



TJ SOKOL Beroun					

více na str. 22

VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ KURZY


Ateliér Na Vyhlídce

Telefon: 775 276 223				
Web:
www.ateliernavyhlidce.webnode.cz
Sídlo: 	Na Medrovně 223, Beroun

E-mail: janaskorepova@gmail.com
Kontaktní osoba: Jana Daňková Skořepová

Ateliér Na Vyhlídce pořádá kurzy keramiky pro: Rodiče s dětmi – tvoření z keramické hlíny
je určeno pro děti od 2,5let a výše. Rodiče a děti pracují společně nebo si každý může tvořit
sám. Tvorba je zaměřena na malé plastiky zvířat, pohádkových a lidských postav, kachlů,
hrnečků, mističek... Kurzy probíhají v neděli odpoledne. Dospělé - Kurzy jsou tématicky zaměřené či možnost volné tvorby. Kurzy probíhají v neděli odpoledne. Mimo kurzů nabízíme
i individuální výuku keramiky, kresby a malby a individuální přípravu na talentové zkoušky
na výtvarné školy.



Dům dětí a mládeže Beroun, příspěvková organizace

Telefon: 774 950 671			
Web:
www.ddmberoun.cz		
Sídlo:
Svatojánská 217, Beroun – Závodí

E-mail: ddmberoun@ddmberoun.cz
Kontaktní osoba: Šárka Jelínková

Ve školním roce 2016/2017 se můžete těšit na kroužky a činnosti, které pro Vás připravujeme již nyní. V Berouně budeme otevírat kroužky Keramiky pro děti, dospělé i rodiče s dětmi.
Dále máte možnost přihlásit se do výtvarných kroužků Ještěrka a Šikovné ručičky. Mlsouni se
mohou těšit na kroužek Pečení. Novinkou budou kroužky Poznávám, co umím, Chovatelský
kroužek, Včelí objevy, Malý alchymista, Chemické hrátky a Modelář. Pokud nejste z Berouna,
můžete navštívit naše pobočky ve Zdicích, Hýskově a v Březové, kde je pro Vás připravena též
zajímavá nabídka kroužků. Dále nabízíme i rukodělné semináře pro děti, dospělé i seniory,
se kterými přijedeme přímo k Vám. Za finanční podpory města Beroun se každý měsíc koná
Sobotní tvoření. V průběhu roku se s námi můžete setkat i při jiných příležitostech, jako jsou
Halloween, Lampionový průvod, Mikulášská nadílka, Dětské karnevaly, Čarodějnice, Cesta
za pohádkou.
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Idea Creative s.r.o.

Telefon: 724 860 811				
Web:
www.idea-creative.cz
		

E-mail: info@idea-creative.cz
Sídlo: Karly Machové 48, Beroun

Děti přirozeně, aniž to vědí, se svou samozřejmostí milují umění. Jsou hravé, odvážné a bezprostřední. V Idea Creative věříme, že v každém dítěti je skrytý umělec a jeho talent je třeba
podporovat a rozvíjet. Systematické práci s dětmi se věnujeme již několik let. Proč přihlásit
Vaše dítě právě na dětské tvoření? Prostřednictvím tvoření se rozvíjí po všech stránkách, cvičí
jemnou motoriku, posiluje svalstvo ruky, učí se zažité pohybové vzorce. Učí se samostatně
pracovat, rozvíjí své myšlení, fantazii a představivost a v neposlední řadě zjistí, jak smysluplně a zábavně vyplnit volný čas, aniž by se nudilo. Kurzy budou probíhat jednou týdně v dílničce Idea Creative v odpoledních hodinách, více informací na webových stránkách www.
idea-creative.cz.



Farní charita Beroun					



Keramická dílna Hany Veckové

Telefon: 777 996 782				
Kontaktní osoba: Hana Vecková
		

více na str. 18

E-mail: veckova.hana@atlas.cz
Sídlo: Na Hrázi Beroun, Závodí

I v tomto školním roce máte možnost navštěvovat kurzy keramiky v úterý a v pátek - seznámit
se se základními technikami modelování a dekorování keramiky, naučit se točit na hrnčířském
kruhu, vytvářet plastiky i reliéfy, současně je možnost jednorázového tvoření a realizování
vlastní představy či odekorování již vytočených hrnků. Věkově neomezeno!



Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské více na str. 17

VZDĚLÁVÁNÍ


Jungmannova ZŠ Beroun

Telefon: 774 580 733				
Web:
www.jzs.cz 				
Sídlo:
Plzeňská 30 Beroun
		

E-mail: e.chlumska@jzs.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Chlumská

Metoda dobrého startu - kroužek pro předškoláky Tento kroužek je zaměřen na rozvoj sluchového
a zrakového vnímání, rozvoj početních představ, podporuje rozvoj hrubé a jemné motoriky, vnímání rytmu a nastartuje u dětí dovednosti potřebné pro zvládnutí prvopočátečního psaní a čtení. PO 15:00-15:45 (lektorka Mgr. I. Zmatlíková, přihlášky na e-mailu: i.zmatlikova@jzs.cz) ČT
15:00-15:45 (lektorka Mgr. E. Chlumská, přihlášky na e-mailu: e.chlumská@jzs.cz) Kroužek bude
zahájen 6. 11. a 9. 11. 2016. Cena 1000,- Kč za 15 lekcí.



Farní charita						



Léčebné kódy se Zdenkou Zlesákovou

Telefon: 602 205 925			
Web:
www.zivotvradostiaklidu.cz
Sídlo:
Česká 50, Beroun

více na str. 18

E-mail: zdenka.zlesa@zivotvradostiaklidu.cz
Kontaktní osoba: Zdenka Zlesáková

Přijďte a dozvíte se s čím, a jak Vám Léčebné kódy pomohou. Jestli chcete ve svém životě
něco zlepšit a ještě neznáte Léčebné kódy, přijďte na přednášku o nich. Dozvíte se, co Léčebné kódy jsou, jak fungují, kde se vzaly, jaké jsou s nimi zkušenosti. A nebude to jen moje
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povídání. Počítám s Vašimi dotazy a na závěr si sami vyzkoušíte, jak na to - budeme společně „kódovat“. Poznáte, že nikdy není pozdě, začít měnit svůj život. Možná jste o Léčebných
kódech slyšeli, nebo jste o nich četli, ale zatím je nepoužíváte. Pak Vás zvu na některý ze
seminářů, kde se prakticky naučíte, jak s Léčebnými kódy pracovat. Semináře budou jednak
víkendové – vše koncentrováno do jednoho víkendu i rozložené do více setkání s týdenními
odstupy. Více k přednáškám, seminářům a dalším aktivitám najdete na mých webových
stránkách. Chcete-li se na něco zeptat nebo si rezervovat místo, neváhejte mne kontaktovat telefonicky nebo e-mailem.



Přírodovědný klub Bažiňák

Telefon: 606 096 203				
Web:
www.bazinak.club.cz 			
Sídlo:
Jahodová 1553, Černošice 252 28

E-mail: bazinak@volny.cz
Kontaktní osoba: Lucie Čiháková

Děti nemusí sedět doma, mohou zažít dobrodružství a přitom se naučit plno zajímavých dovedností, osvojit si znalosti, které jim dosud přišly nezáživné, naučit se spolupráci nejen se
svými vrstevníky, ale i s mladšími a staršími dětmi (Zálesáctví, Biologie všemi smysly). Vše není
ve vědě tak jednoduché, jak se zdá z řady filmů. Atraktivní formou mohou děti nahlédnout
do zákulisí vědy, například se dozvědí, co vše je možné vyčíst z jediného otisku prstu (Detektivové). Děti jsou spíše tvořivé? Pak si mohou vyrobit kuš či rukavice ke zbroji, elfí čelenky, roztodivné náušnice, ptačí budku ze starých pastelek a další zajímavé věci (Ruce tvoří). Kurzy jsou
otevírány pro malé i velké děti! Kurz Detektivové i pro dospělé!

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY


Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské

Sídlo: Tovární 66, Beroun			
Telefon: 311 611 888, 603 202 801		

E-mail: lidinska@centrum.cz
Web: www.szuberoun.cz

Zápis: 1. září od 10 do 17 hodin v Tovární 66, Beroun - vyberte si svého učitele
 Hudební obor: akustická a elektrická kytara (vyučuje Josef Štěpánek, Kirill Yakovlev, Jakub
Duša, Ladislav Štefek, Tomáš Zápotocký, Radek Havlíček, Jonáš Kaufman, Igor Ochepovský), klarinet, zobcová flétna, saxofon, trombon (Bedřich Šmarda, Veronika Šerá, Bořivoj Škorpil, Táňa
Rezková, Jiří Kadlec), trubka, křídlovka, klavír (Petr Harmáček), klavír, klávesy (Petr Tichý, Zdeněk Urbanovský, Zbyněk Polívka, Jiří Vidasov, Pavla Salvová, Jana Borková ml., Michaela Jonczy,
Anna Šupová), bicí souprava (Milan Zelený, Markéta Podhajská), sólový zpěv a práce s mikrofonem (Taťana Bočková, Josefina Žampová, Jana Borková, Šárka Pexová, Tereza Pomajslová, Erika
Horká, Michaela Jonczy).
 Hra a zpívání v kolektivu: bubenický orchestr – vede Markéta Podhajská, dechová sekce
– vede Bedřich Šmarda, rockové a jazzové hudební skupiny – vede Radek Havlíček, Ladislav
Štefek a Josef Štěpánek, kytarový orchestr – vede Kirill Yakovlev, dětský pěvecký sbor Lentilky
– vede Taťana Bočková, Mňoukadla a Kokrháček – zpívání pro nejmenší – vede Taťana Bočková, pěvecký sbor – vede Erika Horká, Tereza Rajnincová, muzikálový sbor Tadooba – vede
Šárka Pexová.
 Divadlo: divadlo pro žáky ZŠ vede Viktorie Šimůnková.
 Výtvarný obor: kreslení, malování a modelování pro žáky ZŠ - vyučuje Kristýna Vraná.



Základní umělecká škola Václava Talicha Beroun

Sídlo: Husovo náměstí 77, Beroun - Centrum		
Telefon: 702 210 386, 311 625 559 		

Web: www.zusberoun.cz
E-mail: zastupce@zusberoun.cz
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Základní umělecké vyučování v hudebním, výtvarném a tanečním oboru děti 6 – 18 let ve školním roce 2016/2017 denně 12:30 – 19:00. Kurzy pro děti říjen až květen:  Umění hrou pro
děti předškolního věku (od 4 let). Seznámení s uměleckými obory hravou formou (hudební,
výtvarný a taneční) ÚT 12:30 – 14:00 hod.  Divadelní praktikum pro děti 6 – 18 let. Základní
herecké techniky a divadelní řemeslo ČT 17:00 – 18:30. Kurzy pro dospělé říjen až květen: 
Kresba a malba PO 18:00 – 20:00, PÁ 17:00 – 19:00.  Fit Balet ST 17:30 – 19:00. Úplnou
nabídku kurzů individuálních i skupinových pro děti i dospělé, jejich ceny, lektory a přihlášky
najdete na www.zusberoun.cz.

ZUMBA


Sport Eden Beroun					



Zumba s Eliškou

Telefon: 605 426 661
		
Web:
www.berounska-zumba.cz		

více na str. 20

E-mail: eliska.krejbichova@seznam.cz
Kontaktní osoba: Ing. Eliška Krejbichová

Certifikovaná instruktorka Eliška Krejbichová zve všechny příznivce Zumby na svoje hodiny
do Chyňavy, Drahelčic a Srbska. Hodiny v Drahelčicích a v Srbsku jsou kombinované (Zumba+posilování).

JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE ABECEDNĚ ŘAZENY


Dobromysl o. p. s. Beroun

Sídlo: Komunitní centrum Beroun (2. patro), Bezručova 928, Beroun
Telefon: 775 660 966
E-mail: info@dobromysl.org
Web: www.dobromysl.org
Dobromysl nabízí volnočasové aktivity pro děti, mládež a dospělé se zdravotním hendikepem.
 Arteterapie - výtvarná tvorba jako prostředek pro vyrovnanou mysl: pondělí - 2 lekce, každá
v rozsahu 2 hodin.  Zpívánky - sudé pondělí 15:00 - 16:00.  Bowling - liché pondělí 15:00 16:00.  Vzdělávání se speciálním pedagogem - doplnění a upevnění školních znalostí: úterý - 2
lekce, každá v rozsahu 1,5 hodiny.  Canisterapie - léčivý kontakt se psem: úterý, individuálně
v rozsahu 20 minut.  Fyzioterapie - středa - individuálně v rozsahu 45 minut. Solná jeskyně pobyt v léčivém prostředí: středa 15:00 - 16:00.  Hipoterapie - rehabilitace na koňském hřbetu:
jednou týdně, termín v jednání, cyklus zahrnuje 8 lekcí.  Kroužek Vařečka - příprava jednoduchých pokrmů: čtvrtek 15:00 - 16:00.  Výletní klub Zebra - výlety do bližšího okolí za poznáním
i zábavou: každý pátek od 8:00.  Úterý až čtvrtek - nabízíme koupele v perličkové vaně a rehabilitační masáže.



Farní charita Beroun

Sídlo: 	Cajthamlova 169, 266 01 Beroun 4
Telefon: 313 030 400
		
Web:
www.charita-beroun.cz 		

E-mail: sekretariat@charita-beroun.cz
Kontaktní osoba: Jitka Papežová

KROUŽKY/KURZY OD ZÁŘÍ 2016, Vzdělávací centrum v přízemí Komunitního centra, Bezručova 928, Beroun.  Anglický jazyk s rodilým mluvčím - pro děti od 11 do 19 let ve čtyřech
úrovních. ST 14:00-15:00, 15:00-16:00, 16:00-17:00, 17:00-18:00 Cena 3 000 Kč ročně. Lektor
Stephen Begley (info na www.nativespeaker.cz) Kontakt: Jitka Papežová, tel. 776 773 442.
 Anglický jazyk s rodilým mluvčím - pro dospělé. ST 19:00-20:00 Cena 4500 Kč ročně. Lek-
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tor Stephen Begley (info na www.nativespeaker.cz), kontakt: Jitka Papežová, tel. 776 773 442.
 Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé s českou lektorkou – různé úrovně výuky pro
skupiny i jednotlivce. ČT 7:15 -19.30( VŽDY HODINU), PÁ 7:15-8:15, 8:15-9:15, 14:00-15:00
Standardní cena skupinových lekcí (4-8 studentů) 4000 Kč ročně, 1-3 studenti za individuální
ceny. Kontakt: Leona Kopačková, tel. 732 508 097.  Kurz nejen pro seniory – základy práce
s počítačem (email, internet, word apod.) PO 10:00-11:30 a 13:30-15:00, ÚT 8:00-9:30 Cena
měsíčně 500 Kč pro ekonomicky aktivní, 300 Kč pro seniory, rodiče na RD. Kontakt: Věra Podlahová, tel. 733 741 264.  PC kurz pro pokročilé (outlook, word, excel, photoshop apod.)
PO8:00-9:30 Cena měsíčně 500 Kč pro ekonomicky aktivní, 300 Kč pro seniory, rodiče na RD.
Kontakt: Daniel Průša, tel. 723 720 113.  Kurz základní počítačové gramotnosti a bystření
paměti pro seniory ÚT 9:30-10:30, určeno osobám 60+, zdarma v rámci S.A.S. Kontakt: Věra
Podlahová (lektorka počítačové gramotnosti), tel. 733 741 264. Bystření paměti bude probíhat
každé 1. úterý v měsíci počínaje 4. říjnem, lektorují aktivizační pracovnice FCHB. Kurz počítačové gramotnosti pro děti ze sociálně slabých rodin ÚT 13:00-14:45, určeno žákům ZŠ, zdarma v rámci S.A.S. Kontakt: Věra Podlahová, tel. 733 741 264. Doučování pro děti ze sociálně
znevýhodněného prostředí ČT 13:00-16:30, určeno žákům ZŠ, zdarma v rámci S.A.S. Lektoruje
Jolana Šimandlová, kontakt: Ivana Vašků, tel. 602 945 017.  Hudební kroužek pro děti ze
sociálně slabých rodin PÁ 15:00-16:00, určeno mladším žákům ZŠ, zdarma v rámci S.A.S. Kontakt: Leona Kopačková, tel. 732 508 097. Další aktivita v Kaplance ŘKF, Seydlovo náměstí 24,
Beroun:  Výtvarný kroužek pro děti PO 14:30-16:00, určeno žákům MŠ a mladším žákům
ZŠ, zdarma v rámci S.A.S., příspěvek 50 Kč měsíčně na výtvarné potřeby Lektoruje Marie Vildmonová, kontakt: Ivana Vašků, tel. 602 945 017.



INFORMAČNÍ CENTRUM KELTSKÉ KULTURY NIŽBOR

Sídlo:	Zámek Nižbor 				
Kontaktní osoba: Veronika Mikešová
Telefon: 725 759 344
E-mail: ickk@uappsc.cz
Web: www.zameknizbor.cz
V prostorách zámku Nižbor vzniklo v roce 2004 za podpory Středočeského kraje Informační
centrum keltské kultury, které seznamuje návštěvníky nejen s bohatou historií a řemeslnou
dovedností Keltů, ale i s výsledky nejnovějších záchranných archeologických výzkumů ve středních Čechách. Základní školy zde také mohou využít výukový program Pravěk hrou, návštěvníci
z řad dospělých i dětí zase jistě ocení každoroční oslavy významných keltských svátků Beltain
a Samhain. Informační centrum keltské kultury je provozováno pracovníky Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v sezóně od května do října.



KLUB PATHFINDER z. s.

Sídlo:
Tylova 8, Beroun 				
Kontaktní osoba: Stanislava Sotlová
Telefon: 724 703 353
E-mail: sotl1@tiscali.cz
Web: www.pathfinder.cz
Pravidelné schůzky probíhají na adrese Tylova 8, Beroun 1x za 14 v PÁ od 15:00- na 1,5 hod.,
s dětmi sportujeme, vyrábíme, zpíváme, kreslíme, učíme se z přírody i historie, snažíme se předat morální hodnoty v duchu křesťanství. Pořádáme víkendové akce i tábory. Pokud hledáte
kamarády a rozmanitou zábavu přijďte mezi nás.



Rodinné centrum Slunečnice

Sídlo:
Bezručova 928, Komunitní centrum
Kontaktní osoba: Gabriela Horná Bulková
Telefon: 603 141 700, 311 510 541 E-mail: info@rcslunecnice.cz Web: www.rcslunecnice.cz
Zápis na všechny kurzy již probíhá prostřednictvím rezervačního systému webooker. Bezplatné
ukázkové hodiny se konají od 5. 9. do 9. 9. 2016 ve stejném čase a na stejném místě jako daný
kurz.
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KURZY PRO DĚTI:  Cvičení s miminky I. (6 týdnů do 6 měsíců) Eden PO 15:00-15:45.  Cvičení
s miminky II. (6-12 měsíců) Eden PO 16:00-16:45.  Lotrando I. (1,5-3 roky) Eden ÚT 9:00-9:45.
 Lotrando II. (2-4 roky) Eden ÚT 10:00-10:45.  Sluníčka (1,5 – 3,5 let) Eden ÚT 16:00-16:45.
 Pastelka - hravé tvoření (2-4 roky) Eden PÁ 10:30-11:15.  Cvičení na básničky I. (10-18 měsíců) Eden ČT 10:00-10:45.  Cvičení na básničky II. (1,5-3 roky) Eden ČT 9:00-9:45.  Cvičení
s batolátky I. (10-18 měsíců) KC PO 11:00-11:45  Cvičení s batolátky II. (10-18 měsíců) Eden
PÁ 9:00-9:45.  Cvičení pro děti bez rodičů (4-6 let) Eden ÚT 17:00-17:45.  Malé hrátky s batolátky (10-18 měsíců) Eden ST 9:00-9:45.  Hrátky s říkadly (2-4 roky) Eden ST 10:00-10:45. 
Zpívánky (1,5 – 2,5 roku) Eden pondělí 9:00-9:45.  Zpívánky (2–4 let) Eden PO 10:00-10:45. 
Začínáme bez maminek - miniškolka (pro děti od 2 let) KC ÚT, ST a ČT 7:30 -15:30.  Tanečky nejen pro holčičky I. KC PO (2-3 roky) 10:00-10:45.  Tanečky nejen pro holčičky II. KC ČT (3-4 roky)
16:20-17:05.  Tanečky nejen pro holčičky III. KC ČT (5-7let) 17:05-17:50.  Jóga pro děti (5-9
let) KC ÚT 17:00-17:30 kurz začíná od 4. října.  Věda nás baví KC ÚT (pro předškoláky 5-6 let)
15:45-16:45.  Logohrátky (pro děti od 4 let) KC podkroví PO 15:30-16:30.  Než půjdu do školy
(pro děti od 5 let) KC podkroví ÚT 16:40-17:30.  Než půjdu do školy (pro děti od 5 let) KC PÁ
15:30-16:20.  Čarování s Animatějem – (od 7 let) KC podkroví ST 16:15-17:45. Každý lichý týden
 Skupinová arteterapie pro děti, KC podkroví PÁ 14:00-15:00.  Bubnování ke zdraví, KC podkroví PÁ 15:00-15:45.  Čtyřlístek - skautování (7-13 let) KC PÁ 16:00-19:00. Každý sudý týden
KURZY PRO DOSPĚLÉ:  Jóga pro ženy, KC ÚT 17:45-18:45, kurz začíná 4. října.  Orientální
tanec pro zvýšení kondice, KC podkroví ST 9:30–10:30.  Tanečně kondiční cvičení, KC podkroví ČT 19:00-20:00.  Spont. tanec s bubnováním a meditací, KC PO 2x za měsíc 19:3021:00.  Kurz hubnutí s MUDr. Věrou Havelkovou, začátek kurzu najdete na web. stránkách
Slunečnice.  Kurz šití, KC podkroví první PO v měsíci 18:30-22:00.  Předporodní příprava,
KC ST 18:30-20:30. Nový kurz začíná 14. září 2016.  Klub autistů, KC každá druhá NE v měsíci
15:00-17:00.  Jazykové centrum Angličtina, Němčina.



Sport Eden Beroun

Sídlo: Pod Homolkou 1482, Beroun			
Telefon: 724 774 353				

E-mail: info@sporteden.cz
Internet: www.sporteden.cz

 Dětská golfová akademie je určena dětem od 5 let věku. Účastníci golfové akademie
mají volný vstup na tréninkové plochy, putting green a na drivingrange včetně míčků, jedenkrát nebo dvakrát týdně trénink s profesionálním trenérem a zapůjčení golfových holí zdarma.
V zimě probíhají tréninky v indooru sportcentra EDEN, v létě na venkovních hřištích v okolí
Berouna. Cena od 700Kč/měsíc.  Dětská tenisová akademie je zaměřena na děti a mládež
od 5 do 16 let věku. Tvoří ji oddíly babytenisu, minitenisu, mladších i starších žáků a kadetů, které naše centrum reprezentují v soutěžích Českého tenisového svazu. Naše centrum má
k dispozici profesionální trenéry, kteří zasvětí Vaše dítě do tajemství této hry. Akademie funguje v letních i zimních měsících. Cena od 500Kč/měsíc.  Florbalový oddíl Sport Eden Beroun má k dispozici multifunkční halu sportovního centra a zaměřuje se především na práci
s dětmi ve věku 6-16 let, ale i na dospělé. Mohou ho navštěvovat děti, které tento celkem nový,
ale zato velice populární sport zaujal, a chtěly by se mu věnovat. Naše hala je vybavena pro
konání mistrovských soutěží, včetně florbalových mantinelů a dalšího tréninkového vybavení.
Tréninky probíhají pod vedením zkušených trenérů. Teamy hrají soutěže ČFBU. Cena od 500Kč/
měsíc.  Dětská badmintonová akademie: Nově vznikla v našem centru i Dětská badmintonová akademie. Tento krásný sport si v poslední době oblíbilo čím dál více dětí. Přijďte se
přesvědčit, že badminton není jen plácání raketou u babičky na zahradě, ale svižný a zábavný
sport, který zároveň rozvíjí i fyzickou kondici. Badmintonovou akademii mohou navštěvovat
děti ve věku 7-15 let. Badmintonová akademie probíhá pod vedením zkušených trenérů z teamu Petra Koukala, který patří ke špičce našeho badmintonu. Cena od 500Kč/měsíc.  Dětský
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aerobik/Zumba: Kurz, ve kterém se budeme s dětmi hýbat zábavnou formou a na chytlavou
hudbu! Pravidelný kurz, ze kterého bude také možnost závodit v aerobiku! Kurz, ze kterého
budou mít děti mnoho zážitků, zkušeností a nových dovedností! Kurz je rozdělen do skupin 4-7
let a 8-13 let. Kurz probíhá pravidelně každé úterý a čtvrtek. Cena od 250 Kč/měsíc.  Lezecký
kroužek - novinka 2016!!! Sportovní lezení je sportem s rychle rostoucí oblibou, který komplexně procvičuje tělo, zlepšuje koordinaci a pohyblivost, učí spolupráci a zodpovědnosti. Lekce
jsou určeny pro děti od 4 do 17 let a probíhají podle věku jednou či dvakrát týdně pod vedením zkušených akreditovaných instruktorů na zcela nové lezecké stěně. Samozřejmě si můžete
vyzkoušet první hodinu zdarma, abyste si byli jisti, že Vaše dítě bude tento sport bavit. Všechno
potřebné vybavení Vám zdarma zapůjčíme. Cena od 600Kč/měsíc.



Studio KaLa

Sídlo: U Archivu 156, Beroun			
E-mail: studio-kala@seznam.cz
Telefon: 728 337 338
Web: www.studio-kala.cz, www.facebook.com/nase.kala
Kontaktní osoba: Lada Jakubová
Studio KaLa pro vás od začátku školního roku připravilo kroužky pro děti: Hudební škola YAMAHA, Hudebně dramatický kroužek – pro děti od 4 let, Dětská joga – pro děti 4-6 let, 7-10 let,
Tanečky pro dětičky 3-6 let, Cvičeníčka a hýbánky pro nejmenší děti – již od 10ti měsíců a starší,
Baby joga – pro miminka 0-5 měsíců, Skaut, Logopedické kroužky. Aktivity pro dospělé: Power
joga, Teenage joga – pro mládež 11 – 15 let, BIODANZA – Tanec života, Tanec pro maminky
s miminky, Těhotenské cvičení s Dulou, Předporodní příprava,TAE- BO, Pilates, Kruhový tréning.



Studio Kytka, s.r.o.

Sídlo: Pod Šibencem 844, Beroun Závodí		
Telefon: 777 452 222, 602 549 864 			
Kontaktní osoba: PhDr. Markéta Machková

E-mail: kytkama@seznam.cz
Web: www. studio-kytka.cz

Středisko pro plavání kojenců a batolat, starších dětí, cvičení těhotných a aqua-aerobik v bazénu se
slanou vodou, herna pro dětské programy, služby porodní asistentky. Nabízené programy v bazénu: plavání dětí s rodiči, plavání samostatných dětí, plavání předškoláčků v bazénu Akády, rodinné
plavání, aqua-aerobik pro dospělé, cvičení těhotných. Nabízené programy v herně: hrátky s nemluvňátky - Jezdíme za klienty plavat miminka ve vanách a na individuální těhotenský program
a služby porodní asistentky a laktační poradkyně - natáčení dětí pod vodou ve středisku - kvalifikované instruktorky s několikaletou praxí - spolupráce se špičkovými odborníky při programech
- vhodné zázemí – bezpečnost, herna k aklimatizaci, čistá voda v bazénu s teplotou vody 32 stupňů
- slaná voda v bazénu, která je vhodná pro plavání dětí s atopickým ekzémem, citlivou kůží a sliznicemi - zkušenost a tradice od roku 1998.



TJ LOKOMOTIVA BEROUN o. s.

Sídlo:
Tyršova 85, Beroun		
Telefon: 311 621 844			
Kontaktní osoba: Zlata Mudrová

E-mail: info@lokomotivaberoun.cz
Web: www.lokomotivaberoun.cz + Facebook

 ATLETIKA - přijímá děti od 8 let i dospělé. Tréninky: přípravka 8 – 10 let ST 17:00 do 18:30
hod., 11 let a starší PO-ST 17:00 do 18:30. Kontakt: M. Vondra 606953864 www.atletikaberoun.cz.  CYKLISTIKA - přivítá chlapce od 11 let. Informace podá p. Havelka tel. 608 533 948,
na sekretariátě.  TJ HOROLEZECTVÍ - těšíme se na malé i dospělé zájemce o lezení na umělé
stěně, bouldering a skalky. Další informace najdete na našem webu www.hoberoun.cz nebo
na tel. 724 099 616.  JUDO - přijímá nové členy od roku nar. 2010 od září 2015 každé PO a ČT
od 17:00.  ORIENTAČNÍ BĚH – zájemci se mohou hlásit každé ÚT v hale TJ Loko Beroun u Vác-
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lava Šimona tel.: 777 898 314. Tréninky ÚT– tělocvična ve sportovní hale 17:00 – 18:30 hod.,
ST – 2. ZŠ Beroun.  PLAVÁNÍ – nábor do sportovní přípravky plaveckého oddílu - 5. 9. a 7. 9.
od 17:15 do 17:45 na bazénu Obchodní akademie Beroun. Přijímáme děti ve věku od 6 (1. ročník ZŠ) do 8 let. Kontakt: pí. S. Pokorná 602 863 429.  RUGBY - trojnásobný Mistr republiky
pořádá nábor do týmu dospělých i juniorů s rokem narození 1980 až 2007. Tréninky včetně náborů probíhají dvakrát týdně v ÚT a PÁ od 17:00 do 19:00 na Tyršově stadionu. Pro více informací pište na email beroun@rugbyleague.cz nebo volejte 602 657 522.  ŠACHY – nábor každý
PÁ od 4. do 30. září od 14:00 – 17:00 v klubovně. Informace Ing. Rotter tel. 702 391 035, e-mail:
vojtech.rotter@seznam.cz..  TENIS - zájemci od ročníku 2012 se mohou hlásit na tenisových
kurtech v Berouně, Na Ostrově v pracovních dnech od 15:00 – trenéři: p. Pozděna, www.tsloko.
cz; p. Potůček, tel. 777 082 719.  VESLOVÁNÍ a RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA – minimální věk je
9 let a povinnost být dobrý plavec! Informace o klubu na http://www.vesloberoun.cz/, Nábor
nových členů vždy ST od 16:00 – 18:00 R.Sehnoutková, tel: 602 683113.  VOLEJBAL – oddíl
uvítá všechny zájemce od 15 let, kteří mají zkušenost s volejbalem. Tréninky se konají každé
PO a ST od 17:30 - 20:00. V zimním období probíhají tréninky v hale TJ.  TURISTIKA – děti
od 8 let přijímá turistický oddíl mládeže BOBR Beroun, který se věnuje pěší a vodní turistice.
Informace podá vedoucí dětí Filip Černý tel. 733737191 nebo hlavní vedoucí Daniel Sklenář
tel. 605 475 267, www.tombobr.cz.  CVIČENÍ S VELKÝMI MÍČI – tribuna - Sportcentrum –
probíhá od srpna - ČT 18:00 – 19:00. Cvičení probíhá ve svižnějším tempu, s velkými míči, ale
také s malými gumičkami a činkami.  CVIČENÍ SENIOREK – malý sál Sportcentrum – od 7. 9.
2016 – ST 17:00 – 18:00.  CVIČENÍ MUŽŮ - sportovní hala Sportcentrum – od 1. 9. 2016 – ÚT
a ČT 20:00 – 21:30 – volejbal, nohejbal.  SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST Fitcentrum,
tenisová hala, 2 kurty squashe, badminton, slender stoly,vacushape , BodyRoll ,sauna pro skupiny, hřiště s umělou trávou, plážový volejbal - objednávky na recepci – výhodné slevové karty,
platby kartou. FITPARK pro děti až po seniory. K dispozici nekuřácký SPORTbar LOKO s bowlingem. Přehledy o oddílech TJ a aktivity pro veřejnost na webových stránkách. Navštivte cvičení
pro ženy v tribuně - ČT 18:00 – 19:00. Sledujte na našich stránkách aktuality a slevový program.
Trvale snížené ceny na slender stoly a vacushape! Najdete nás i na Facebooku. Novinka – možnost platby kartou.



TJ SOKOL BEROUN

Sídlo:
Tyršova 510 (sokolovna), Beroun
Telefon: 311 626 389			

Web: www.sokolberoun.estranky.cz
E-mail: sokol.beroun@tiscali.cz

TJ SOKOL BEROUN oznamuje svým členům a všem, kdo mají zájem o sportovní činnost,že 5.
září 2016 opět zahájí pravidelné cvičení a sportovní hry v sokolovně podle níže uvedeného
rozvrhu. Bližší informace je možno získat v kanceláři a ve vývěsce TJ Sokol Beroun, na webu,
tel., či uvedeného emailu.
Pro děti a žactvo:
 Rodiče a děti- pro děti ve věku 2 – 3 roky, cvičí každé PO od 10:00 -11:00. Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební hodiny nebo na tel. 774 312 831 – cvičitelka Eva Slavíková.
První hodina bude 12.9. 2016! V případě zájmu je možno otevřít věkovou kategorii od 1,5
roku do 2 let.  Předškolní děti - pro děti od 3 do 7 let, cvičí každý PÁ od 17:00 – 18:00.
Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební hodiny nebo na tel. 704 462 774 – cvičitel
Richard Černý.  Mažoretky - cvičí každé PO od 15:00 do 16:00 hod. Mladší a starší žákyně
se mohou přihlásit na začátku cvičební hodiny cvičitelce Haně Sedláčkové.
Cvičení pro dospělé:
 Florbal - hraje se každý ČT od 18:00 do 19:30. Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební hodiny - vedoucí oddílu Pavel Staš.  Volejbal I. - pro ženy a muže, hraje se každé PO, ST
a ČT od 19:30 do 21:00 hod. Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební hodiny – vedoucí
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oddílu Jitka Dopiráková.  Volejbal II. - pro ženy a muže, hraje se každý PÁ a NE od 18:30
do 20:00 hod. Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební hodiny – vedoucí oddílu Marcela
Bútorová.  Zdravotní cvičení - pro ženy a muže, cvičí se každý ČT od 10:00 do 11:15 hod.
Cvičení je zaměřené na páteř a dolní končetiny. Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební
hodiny nebo na tel. 774 312 831 – Eva Slavíková. První hodina bude 15. 9. 2016!  Zdravotní
tělocvik - pro ženy a muže, cvičí se každou středu od 18:00 do 19:00. Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební hodiny – vedoucí oddílu Božena Kebrlová.  Stolní tenis - pro ženy
a muže, cvičí se každý ČT od 18:00 do 19:00. Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební
hodiny – vedoucí oddílu Josef Kokeš.  Nohejbal - hraje se každé ÚT od 18:00 – 19:30. Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební hodiny – vedoucí oddílu Václav Zavadil.



Sokol Tetín

Sídlo: Tetín, Župní 200
			
Telefon: 605 000 504, J. Florianová 			

E-mail: sokoltetin@seznam.cz
Web: http://sokoltetin.webnode.cz/

Sokolovna Tetín nabízí volnočasové aktivity pro děti i dospělé: Pro malé děti (do 6 let): Cvičení dětí
s rodiči (pondělí, 16:30)  Pro ženy: Cvičení na protažení a posílení celého těla (PO, 19:00). Jóga (ČT,
19:00-20:30)  Pro seniory: Zdravotní cvičení pro vaši pohodu (ÚT, 18:00)  Pro všechny: Volejbal,
badminton, stolní tenis, nohejbal. Různé druhy cvičení.  Pronájem: pro skupiny, rodiny, jednotlivce. Na sport, pro ubytování, pro tábory.

Poznámky:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
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Volnočasové aktivity vycházejí každoročně v září jako pravidelná nabídka občanům města Berouna. Vychází 29. 8. 2016. Vydává Město Beroun, Husovo náměstí 68, 266 43 Beroun-Centrum, IČ: 00233129. Telefon redakce: 311 654 133(242), email: tm@muberoun.cz. Redakční rada: Ing. Zdeňka Slivková, Mgr. Radka
Papai, Radek Dolejš, Tomáš Brůžek. Náklad 9 500 výtisků. Distribuce prostřednictvím České pošty zdarma
do všech domácností na území města Berouna. Uzávěrka 16. 8. 2016. Za správnost uveřejněných údajů ručí
pořadatelé volnočasových aktivit.

