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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 ročníky 19992007 a holek 2001-2007. Nábor bude probíhat ve dnech tréninků příslušných ročníků na 2. ZŠ.
Po úspěšném startu basketbalového kroužku na 1. ZŠ otevíráme další na 2. ZŠ a ZŠ v Králově
Dvoře. Veškeré podrobné informace o časech tréninků a kroužku, přihlášky a kontakty najdete
na webu.

BOJOVÁ UMĚNÍ, SEBEOBRANA


Aikido Ikeda Dojo Beroun

Sídlo:
Web:

TJ Sokol Beroun, Tyršova 510
www.aikido-beroun.cz		

E-mail: mirasan@centrum.cz
Kontaktní osoba: Miroslav Šmíd (605 465 31?)

Aikidó je japonské sebeobranné bojové umění a spíše než na výuku bloků, krytů, úderů
a kopů, se soustřeďuje na umění vyhnout se tvrdé a přímé konfrontaci sil a energií mezi
útočníkem a obráncem. Ač cílem jakéhokoliv bojového umění je učit se vyhýbat konfliktu
a fyzický střet je vždy až poslední možné řešení, trénink aikido se nezaměřuje pouze na pár
pravděpodobně běžných útoků a pozic útočníka, se kterými bychom se mohli v reálném konfliktu setkat. Smyslem tréninku je pokrýt všechny možné i zdánlivě nemožné situace, jimiž
bychom mohli být vystaveni a museli na ně fyzicky reagovat. Učíme se zde principy a předpoklady, kdy jaká technika funguje, koordinaci vlastního těla, vnímat prostor kolem nás a nesoustředit se pouze na jednoho útočníka, kontrolovat nejen energii útoku, ale i své vlastní
tělo. Kotouly a pády slouží jako bezpečné přijetí techniky během tréninku. Dětské tréninky
jsou zaměřeny zejména na získání pohybových návyků dětí spolu se základními principy,
myšlenkami a technikami aikido. Tréninky pro dospělé obsahují i cvičení s dřevěnými zbraněmi (Jo, Bokken, Tanto) a obranu proti nim.



Centrum tradičního karate Beroun

Sídlo:
Web:

Gymnázium J. Barranda Beroun
www.karate-beroun.cz		

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

Zahajujeme nábor nových karatistů, který je limitován volnými místy. Cvičence řadíme do skupin, které budou mít samostatné tréninky. Všichni budou začínat s tréninkem na stejné úrovni
a tomu bude odpovídat i složení tréninku. Pokud jste tedy někdy uvažovali o cvičení karate,
máte nyní možnost. Začněte s tréninkem tradičního karate v Berouně!
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Ippon Karate Klub SHOTOKAN

Telefon: 603 235 408			
Web:
www.ippon-karate.cz

E-mail: kopunec.karate@seznam.cz

V Berouně již 25 let. Pořádá nábor karate pro děti – chlapce i dívky do věkových kategorií 5-7 let
a 8-14 let. Vaše dítě se bude učit: bloky, kopy, údery, pády, boj ve stoji i boj na zemi. Naučí se disciplíně a zvládne základy sebeobrany, což mu umožní účinně se bránit při napadení. Všestranná zátěž
v karate vede ke zlepšení obratnosti, pohyblivosti a síly. Cvičením atraktivního bojového umění získá vztah k pravidelnému tělesnému pohybu, který se stane neodmyslitelnou součásti jeho života.
Vaše dítě pravidelným cvičením karate zesílí fyzicky i psychicky. Přijďte si karate vyzkoušet. První
lekce jsou pro všechny skupiny zdarma! Karate ti pomůže říci ne drogám! Nábor s praktickou ukázkou karate: čtvrtek 10. září 2015 ve Sportovní hale Loko Beroun – Tyršova ulice v 18:00. Účast
rodičů nutná!



Škola Taekwon-do I. T. F. GBHS

Web:

www.tkd.cz			

V Berouně již několik let působí skupina největší školy Taekwon-Do I. T. F v ČR Ge-Baek Hosin Sool, která tradičně každoročně pořádá nábor do oddílu. Taekwon-do je moderní bojové
umění, které si dává za cíl všestranný rozvoj jeho studentů po fyzické, psychické i morální
stránce. V České republice se Taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem Taekwon-do ITF, jehož členem je i naše škola Ge-Baek Hosin Sool. Jako technický dohled
zde působí mezinárodně uznávaný korejský mistr HWANG HO-YONG, IX. Dan. Naše činnost
je zaměřena především na mládež školního věku, ale členskou základnu tvoří i děti předškolního věku i naopak již dávno plnoletí. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně,
výukové semináře, soustředění, závody a nabízíme také individuální výuku. Tréninky vedou
kvalifikovaní trenéři. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Tréninky probíhají pravidelně každý týden ve středu 15:00 – 16:30 pro
začátečníky (10. kup) pod vedením Františka Tůmy (I. kup, +420 602 625 318) a od 16:30
do 18:00 od 8. kupu pod vedením Tomáše Komrsky (IV. dan, +420 737 803 795) v TJ Lokomotiva Beroun.



TJ Lokomotiva Beroun				

více na str. 22

CVIČENÍ (fitness, posilování, spinning, jóga)


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 17-18 a čt 15:30-16:30. Nácvik jednoduchých aerobikových sestav s hudbou, pohybové hry, správné držení těla se zaměřením na core. Pro děti 8-15
let. Cvičení pro dospělé – 3. ZŠ Beroun: út 19-20 kruhový trénink/bodyform – posilování
celého těla se zaměřením na CORE. Cvičení s vahou vlastního těla, velkými a malými míči,
činkami, terrabandy, flowinem, závěsným systémem. Bodystyling čt 18:30-19:30 – jednoduché aerobikové sestavy s posilování vahou vlastního těla, ale i s využitím gumiček, overballů, činek a terrabandu. Cvičení jsou vhodná pro všechny věkové skupiny i maminky po porodu. Nabízím i možnost individuálního tréninku ve fitness nebo u Vás doma. Více informací
na webu. Nikdy není pozdě!
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DANCE fitness s Miriam

Telefon: 775 703 535			
Kontaktní osoba: Mgr. Miriam Rampasová

E-mail: miriambox@post.cz
Facebook: www.facebook.com/groups/dfmiriam

Dance fitness je tanečně aerobní hodina inspirovaná moderní mezinárodní hudbou. Úterý,
čtvrtek 19:00 – 20:00. Začínáme 1. 9. v TJ Lokomotiva Beroun.



Family spinning Beroun

Telefon: 774 580 733			

Sídlo: tělocvična TJ Lokomotiva Beroun

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



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 nejen proti bolestem páteře

Telefon: 602 544 933			

Sídlo: Viničná 456, Beroun

Cvičení na všechny svalové a i izolované skupiny celého těla se zaměřením na cviky proti bolestem páteře. Vhodné pro všechny věkové kategorie a také pro maminky po porodu. Cvičíme
v malé skupině každé pondělí a čtvrtek od 18:45, vždy po telefonickém objednání, anebo
mimo tento termín individuálně po dohodě. Lze objednat masáž celého těla či masáž částečnou. Vše v rodinném domě Viničná 456, Beroun, u Jitky Müllerové. Těším se na Vás.



Jóga pro těhotné

Telefon: 777 216 096			
E-mail: sandracerna10@gmail.com
Sídlo: Samaya, Palackého 96/13 (vstup z ulice Hornohradební)
Cvičení podporující budoucí maminku v prožití vědomého těhotenství a hlubokého spojení se
svým děťátkem. Každé úterý od 17:30 v Yogaway.



Jóga pro vitalitu a zdraví

Telefon: 777 216 096			
E-mail: sandracerna10@gmail.com

Sídlo: Yogaway, Na Parkáně 367/14, Beroun

Jóga vycházející z principu kundalini jógy. Každé pondělí od 19.45 v Samaya.



SAMAYA

Telefon: 605 583 469, Mgr. Michaela Levíčková E-mail: info@samaya.cz
Web: www.samaya.cz, www.zijme-jogou.cz Sídlo: Hornohradební (vedle zeleniny U Mádla)
Přijďte k nám jógovat, odpočívat, nabíjet se životním elánem, získávat přátele, smát se, hledat
sami sebe, zkoušet nové věci, vzdělávat se, nechat o sebe pečovat a odnášet si dobrou náladu.
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Jóga s námi je přátelská a laskavá, veganské vaření svěží a hravé, masáže vysoce profesionální
a oblažující. Pořádáme víkendová setkání na různá témata, aktuální nabídka je vždy na webu.
Již po čtvrté opakujeme od září cyklus Mohendžodáro tantra jógy. Termíny na webu. Otevíráme
speciální jógové skupiny, aby vám u nás bylo co možná nejlépe. Vybírejte: Jóga pro juniory
Po 15:30 - 16:30 a st 16:30 - 17:30 (školní děti, slevy pro sourozence 20%), Jóga pro ženy plných
tvarů a začátečníky Po 18:00 - 19:30, Jóga pro zralé ženy (aktivní seniorky) Po a St 8:30 - 10:00,
Dynamická jóga pro ženy i muže (pokročilí) Út 18:30 - 19:30, Jóga pro muže St 20:00 - 21:00,
Jóga pro ženy v nejlepších letech (pokročilé) St 18:00 - 19:30, Jemná jóga (ženy, muži, začátečníci, období rekonvalescence) Čt 17-18:30, Jóga pro ženy (pokročilé) Čt 19:00 - 20:30, Řízená
relaxace Út 20:00 - 21:00, Kundalini jóga Po 19:45 - 21:15



Sokol Tetín				



Spinning – Tipsport Laguna

Sídlo:
Na Ostrově 900, Beroun 		
Telefon: 311 600 385, 311 514 392

		

více na str. 21

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

Místo konání spinningu: fitsál Tipsport laguna Beroun, cvičení provádí instruktoři Tipsport laguny.



Studio KaLa						

více na str. 22



TJ Lokomotiva Beroun				

více na str. 22



TJ Sokol Beroun					

více na str. 23



YOGA ORIGINAL

Sídlo:
Web:

Kpt. Jaroše 1027/13, Beroun
www.yogaoriginal.cz

E-mail: tereza.kovacovicova@gmail.com
Kont. osoba: Tereza Kovačovičová, (777 307 713)

Energie, zdraví a radost s jógou také v novém školním roce! Lekce jógy vedené Terezou Kovačovičovou jsou připravené pro předškoláčky, školáčky i pro dospělé (hatha jóga, power jóga). Tento školní rok budou lekce probíhat ve studiu Kala a ve sportovním centru Eden. Více informací
a možnost rezervace místa naleznete na webu či zavolejte.

CYKLISTIKA


TJ Lokomotiva Beroun				

více na str. 22

FLORBAL


Florbalový oddíl Eden				

více na str. 21

FOTBAL


FK Český Lev - Union Beroun o. s.

Sídlo: Na Máchovně 644, Beroun, P.O. BOX 46 E-mail: o.slaby@volny.cz
Web: www.cluberoun.cz 		
Facebook: www.facebook/cluberoun
Koordinátor mládeže: Oldřich Slabý, tel.: 605 046 688
Fotbalový klub provádí nábor dětí do fotbalových starších a mladších přípravek (ročník
2005-2010) a současně nábor trenérů k mládeži. Nabízíme zajímavou práci s mládeží
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v soutěžích na nejvyšší krajské úrovni, novým trenérům zajistíme absolvování trenérské
licence. Stávající trenéři přípravek: r. 2005 - pan Zdeněk Juppa, tel. 728 420 719; r. 2006 pan Michal David, tel. 603 460 689; r. 2007 - pan Milan Exner, tel. 773 224 633; r. 2008 - pan
Jakub Krob, tel. 603 201 734; r. 2009 - pan Antonín Merhaut, tel. 734 676 070; r. 2010 - paní
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 pan Oldřich
Slabý.



Sokol Tetín						

více na str. 21

Sport Eden Beroun					

více na str. 21

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 ročníku 2007, 2008, 2009.
Minimální vstupní náklady – první 2 měsíce na zkušební dobu zdarma. Zkušení trenéři, MOŽNOST ZAPŮJČENÍ VÝSTROJE – BRUSLE, RUKAVICE, HOKEJKA, PŘILBA.



HC Berounské Lvice

Telefon: 608 978 758, Václav Roztočil
Hokejový klub HC Berounské Lvice Beroun nabízí všem dívkám , které mají zájem o hru lední
hokej žen a dvakrát týdně výuku bruslení a hry lední hokej! Tyto tréninky jsou vždy v úterý a pátek na ZS Beroun. Více informací na telefonu.

HOKEJBAL


SK Kelti 2008

Telefon: 777 593 669
			
Sídlo: Slunečná 1745, 266 01, Beroun		

Web: www.skkelti.cz
Kontaktní osoba: Roman Novák

Největší hokejbalový klub působící v berounském regionu. Do družstev mládeže přijímá klub
zájemce nepřetržitě, v první fázi dětem stačí pouze sportovní oblečení. Otevírané kategorie v sezoně 2015/16: mladší dorost (ročníky 1999, 2000), starší žáci (ročníky 2001, 2002),
mladší žáci (ročníky 2003, 2004), přípravka (ročníky 2005, 2006), minipřípravka (ročníky 2006
a mladší). Klub má domácí hřiště na novém multifunkčním hřišti v Berouně – Hlinkách. Hokejbal hrají i dívky!

HOROLEZECTVÍ


TJ Lokomotiva Beroun				

více na str. 22
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HUDBA


Hudbohraní

Kontaktní osoba: Irena Ekrtová
			
Sídlo: Tyršova 510, budova TJ Sokol (2. patro)

Web: www.detskyklubsokolik.cz

Hudební hry pro skupinu 5-10 dětí – hudební nauka prožitkem i hrou – zpěvem zajímavých
písní ke zdravému dýchání – spojení rytmu, pohybu a hudby – setkání s hudbou různých
stylových období – podpora tvořivého myšlení – improvizace. ÚTERÝ 14:00 děti od 5 do 7 let,
od 15:00 děti od 8 let a více.



Soukromá základní umělecká škola Dr. Lidinské

více na str. 17



Studio KaLa					

více na str. 22

IN-LINE BRUSLENÍ


Kroužek in-line bruslení pro děti a dospělé

Telefon: 775 073 134				

Email: smiovskam@gmail.com

Pro děti od 5 - 12 let. Kroužek bude v úterý od 16:00 do 17:00 v TJ Sokol a úterý a čtvrtek
od 17:00 do 19:00 v TJ Lokomotiva. Cena kroužku 1 200/10 hodin.

JAZYKOVÉ KURZY


Angličtina Open English – pro děti i dospělé

Telefon: 605 505 254 		
Web:
www.open-english.cz

Facebook: www.facebook.com/openenglishberoun
Kontaktní osoba: Mgr. Martina Vokurková Chocová

Učíme tak, aby Vás to bavilo a měli jste výsledky. Máme 18 let zkušeností, potřebné certifikace,
výsledky a jako jedni z mála certifikaci na výuku pro nejmenší. Pro dospělé výuku na míru a angličtinu po telefonu. E-book ZDARMA: 7 nejčastějších chyb při výběru kurzu angličtiny pro Vaše
děti: www.open-english-beroun.cz/ebook. DĚTI: Naším cílem je ukázat dětem cizí jazyk tak, jak
se učí svoji mateřštinu, největší důraz klademe na porozumění a na vyslovování prvních slov.
Výuka probíhá v malých skupinkách (max. 8) a je vedena převážně hrou a zpěvem, s použitím
pomůcek. Hodinou provází maňásci, kteří se dětem moc líbí 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 snazšímu 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 naší výuky.



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 3-10 let). Vede rodilý mluvčí Jimmy Bozeman, který má dlouholeté zkušenosti s výukou dětí. V ČR začal vyučovat před 11 lety v Anglické školičce Aaada,
která byla otevřena pod záštitou Karlovy univerzity. 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
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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.



Brilant - vzdělávací centrum



Farní charita



Jazyková škola Hany Vavrečkové

		

více na str. 17

					

více na str. 20

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
Pobočky: Hořovice - Palackého náměstí 100 (budova SOŠ), Liteň (budova ZŠ)
Již 25 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 2. třídy
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 14. 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 Jill

Sídlo: Beroun (Husovo nám. 42), Hořovice (9. května 333)
Telefon: 606 193 709 (Be/Ho), 606 908 160 (Be), 725 86 96 60 (Ho) 				
Email: beroun@jill.cz, horovice@jill.cz
Web: www.jazykovaskolajill.cz nebo www.jill.cz
Jazykové kurzy „nakopni se“ pro děti ZŠ a SŠ – poslední týden v srpnu nebo první týden v září. Kurzy
cizích jazyků = 5 pilířů naší výuky (mluvení-poslech-čtení-psaní-gramatika). Výuku směřujeme k cíli:
mluvit-reagovat-nebát se. Jazykové a přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia, SŠ a VŠ. Cambridgeské
zkoušky (AJ) se skládají v našich učebnách. Každý kurz AJ pro děti s rodilým mluvčím – AJ pro děti od 3
let s rodilým mluvčím – španělština pro děti – francouzský rodilý mluvčí – Jill care (anglická chůva) =
životní náskok – Jill translate (překlady a tlumočení). Kompletní informace naleznete na webu.



Jazyková škola Chief

Sídlo:
U Stadionu 157, 266 01 Beroun
Kontaktní osoba: Pavla Callaghanová, MD
Telefon: 777 111 453, 773 666 277 E-mail: chief@chief.cz		
Web: www.chief.cz
Zápis do podzimních kurzů 9/2015 – 6/2015 je v plném proudu. Jazyková škola CHIEF je moderní vzdělávací společnost s třináctiletou praxí. Poskytujeme 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,
přípravu na mezinárodně uznávané zkoušky z angličtiny KET, PET, FCE, CAE a CPE, TOIEC, BEC,
němčiny a jiné. Naše tipy: obchodní angličtina, příprava na státní zkoušky, business seminars,
jazykové pobyty, příprava 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/
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doma. Vše za velmi přijatelné ceny s kvalitními českými a rodilými mluvčími pro děti, mládež
i seniory. Přijímáme on-line objednávky kurzů. Kompletní jazykové služby jsou poskytovány
bez zprostředkovatele. Pokud je v kurzu volné místo, můžete přistoupit kdykoliv.



Jazyková škola PaedDr. Henrietty Mottlové

Sídlo: Plzeňská 95, Beroun			
Kontaktní osoba: PaedDr. Henrietta Mottlová
Telefon: 724 358 518			
E-mail: henrietta.mottlova@seznam.cz
Web: www.jazykovaskola.kvalitne.cz, www.jazykovaskolahm.cz
Zveme Vás do jazykové školy, kde najdete atmosféru plnou pohody a individuální přístup
ke všem studentům. Jsme jediní, kteří učíme denně anglický jazyk – roční pomaturitní studium
– status student a dětičky od čtyř týdnů věku. Vyučujeme téměř všechny cizí jazyky, češtinu
pro cizince, rétoriku, komunikaci všech věkových skupin. Nabízíme konverzační kurzy s rodilými mluvčími. Připravujeme na státní a mezinárodně uznávané jazykové zkoušky, k přijímacím
zkouškám na střední a vysoké školy, na státní maturitu (maturita nanečisto). Doučujeme předměty ZŠ, SŠ a VŠ. Zajišťujeme překlady a tlumočení. Dojíždíme za klienty a vyučujeme také
v Praze. Jsme flexibilní, rozvrh a kurzy přizpůsobujeme potřebám studentů. Vyučujeme přes
Skype, z pohodlí domova. Novinky a hodnocení od studentů najdete na našem Facebooku.
Ukázkové hodiny zdarma, zápis denně (mobil, e-mail).



Jazykové centrum RC Slunečnice

Telefon: 603 141 700, 311 510 541 			
Email: info@rcslunecnice.cz
Sídlo: Bezručova 928, Komunitní centrum (KC), 2. patro
Pobočka: Sportovní centrum Eden, Karla Čapka 1482 Web: www.rcslunecnice.cz
Angličtina s Jimmym (pro děti od 3 do 13 let) Eden st 15:00 - 18:00 a čt 15:00 - 18:00, KC
po 14:00 - 17:00, Francouzština pro dospělé (hlídání dětí zdarma) KC podkroví út 19:30 21:00 (mírně pokročilí), st 10:00 - 11:30 (mírně pokročilí), st 19:30 - 21:00 (začátečníci),
pá 10:00 - 11:30 (začátečníci), Němčina pro dospělé (hlídání dětí zdarma) KC podkroví út
8:15 - 9:45 (mírně pokročilí), Angličtina pro dospělé (hlídání dětí zdarma) KC podkroví čt
8:30 - 9:50 (mírně pokročilí), čt 10:00 - 11:20 (pokročilí), čt 19:30 - 20:50 (pokročilí), pá
8:30 - 9:50 (falešní začátečníci).



Jazykové kurzy

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

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

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



JŠ anglictina-beroun.cz

Sídlo:
Beroun – Závodí 			
E-mail: januskova@anglictina-beroun.cz

Telefon: 776 291 027, Ing. Martina Janušková
Web: www.anglictina-beroun.cz

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. Zdravím srdečně své studenty a nabízím
možnost Skype lekcí od 7. září 2015.
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Renka - výuka angličtiny v Berouně

Sídlo: Pivovarská 85, Beroun		
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, tj. kurzy na míru podle kapacity. Máme více než 20 let zkušeností
s výukou AJ. Používáme moderní učebnice a metody výuky, abyste již brzy mohli používat cizí
jazyk v běžném životě i na cestách, vždy vycházíme vstříc vašim potřebám. Nezávazný dotazník
na webu www.renka.cz můžete vyplnit hned. Zápisy od 7. září, zahájení výuky od 14. září.



Studio KaLa - rodinné a relaxační studio		

více na str. 22

KRASOBRUSLENÍ


TJ KRASO Beroun

Telefon: 606 132 153, 606 907 003			
Web:
www.krasoberoun.cz

E-mail: info@krasoberoun.cz

TJ KRASO BEROUN oznamuje všem zájemcům z řad chlapců i dívek zahájení sezóny od září 2015
na zimním stadionu v Berouně, školička bruslení bude probíhat za výrazné finanční pomoci města Berouna po celou sezónu na zimním stadionu v Berouně. Bližší informace a přihlášky na telefonech či emailu.

ORIENTAČNÍ BĚH


TJ Lokomotiva Beroun o. s.				

více na str. 22

PLAVÁNÍ


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. 22



TJ Lokomotiva Beroun o. s.				

více na str. 22

PRO RODINY S DĚTMI


Baby Club Hrošík

Telefon: 737 348 903

E-mail: babyclub@seznam.cz

Internet: www.babyclub-hrosik.cz

Babyclub Hrošík nabízí plavání dětí od 6 měsíců do 3 let v rodinném bazéně v Berouně Na Marjánce, od 3 let do 12 let ve školním bazéně OA v Berouně. Plavání neslyšících a hendikepovaných dětí, plavání MŠ a ZŠ v bazénu Obchodní akademie, individuální a citlivý přístup. Všechny
instruktorky mají akreditaci MŠMT. Nácvik a zdokonalování plaveckých způsobů. Právě probíhá
zápis do podzimního kurzu, který se koná 7. 9. - 13. 11. Rezervujte si svá místa co nejdříve! Den
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otevřených dveří pořádáme 29. 8. od 9:00-17:00 Na Marjánce. Přijďte se k nám podívat! Více
na našich stránkách. Aquaaerobic: Na Marjánce v pondělí, úterý, středu 18:00-18:45 a 19:0019:45, max. 6 žen v bazénu. Těšíme se na vás – Hrošíci.



Babyporadenství 		

		

Telefon: 775 049 682 				
Kontaktní osoba: Bc. Jana Kerlesová 			

E-mail: jaja.kerlesova@gmail.com
Web: www.babyporadna.cz

Poradenství pro maminky, vše co potřebujete vědět o miminkách. Služby: laktační poradna,
kojení, stravování při kojení, bolavé bříško, první týdny po porodu, relaxační koupel miminek,
předčasně narozená miminka. Více informací na webu.



Bobříkov 		

		

Sídlo:
267 51 Stašov 91				
Telefon: 730 69 68 68, Renáta Vacková		

E-mail: bobrikov@bobrikov.cz
Web: www.bobrikov.cz

Bobříkov je nestátní nezisková organizace se sídlem ve Stašově a za dva roky působnosti na Berounsku a okolí vzešel do podvědomí jako organizace věnující se dětem od 4 do 14 let. Vytváříme aktivní program volného času dětí v mimoškolním prostředí. Naše akce jsou pohybové,
naučné a tvořivé. Provozujeme dva Kluby dětí Bobříkov – každou středu od 14 do 17 hodin
na ZŠ Preislerova v Berouně a každou sobotu od 14 do 17 hodin v klubovně MŠ Stašov. Kluby
dětí jsou otevřené a uvítáme účastníky vždy, když mezi nás zavítají. V klubu každou schůzku
sportujeme, vyrábíme, poznáváme. Spolek Bobříkov také pořádá výjezdní víkendové akce, výlety a dětské letní tábory. Nabídka aktivit pro všechny děti během roku na www.bobrikov.cz
v plánovaných akcích.



Dětský klub Sokolík 		

		

Telefon: 608 259 990 				
Sídlo: Tyršova 510, Beroun (budova TJ Sokol, 2. patro)

Kontaktní osoba: Lenka Píšová
Web: www.detskyklubsokolik.cz

Dětský klub Sokolík je inspirativní místo pro rozvoj Vašeho dítěte a první místo, kde se může bezpečně naučit být mezi kamarády bez rodičů. Jsme klub s rodinnou atmosférou a tradicí od roku
2012, zaměřujeme se hlavně na děti ve věku 2-4 roky. Díky adaptačním programům pomáháme
dětem i rodičům s přípravou na nástup do státní MŠ. Podporujeme individualitu dětí a spolupracujeme s rodiči na jejich zdravém rozvoji. Docházky jsou polodenní od 7-13 hod s možností výběru dne docházky. Dopolední vzdělávací program je zaměřen na výtvarnou, hudební a sportovní
průpravu, praktické dovednosti, společné hry a povídání. Vzhledem k možnosti využití tělocvičny
a sportovišť v areálu TJ Sokol mají děti i dostatek volného prostoru pro běhání a hry. Celková kapacita dětí je 14, pracujeme v malých skupinkách, kdy se vždy jedna učitelka věnuje 4-5 dětem.
Nově bude od září v odpoledních hodinách v nabídce otevřená HERNA pro rodiče a děti, dále
pak kroužek HUDBOHRANÍ a PSYCHOLOGICKÁ PORADNA. Více info najdete na www stránkách.
Těšíme se na Vás i Vaše děti.



Dětský koutek Krteček

Sídlo: Sadová 731, Beroun (u SD Plzeňka)		
Telefon: 605 386 101				

Kontaktní osoba: Petra Kozderková
Web: www.koutek-krtecek.cz

Jsme soukromé rodinné zařízení pro děti od 6 měsíců po dohodě (nejdříve však od 6 týdnů) do 7
let, rozdělené na jesle a školku. Jsme k dispozici 24 h s možností přespání dětí. Pomáháme dětem
s lepší adaptací v menším kolektivu 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
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schopnosti a dovednosti. Zaměřujeme se na hrubou a jemnou motoriku – čteme, zpíváme, cvičíme, tvoříme a děti si odnášejí každý den výrobky domů. Je možné zvolit den i hodinu docházky
pro dopolední i odpolední adaptační programy. Vždy nutná rezervace místa. Podnikáme 2 x denně procházky do přírody, na hřiště a výlety. DOCHÁZÍME do RODIN ke zdravým, ale i k nemocným
dětem a nejmenším. Kroužky a kurzy: od září – tvoření, plavání, doučování ZŠ, angličtina, němčina, přípravka pro předškoláky, je možné vyzvednout dítě z jiného zařízení a využít našich odpoledních kroužků. Snažíme se vyhovět rodičům časově a k dětem přistupujeme individuálně. Zápis
je možný i během roku, podle aktuální kapacity. Budeme se opět těšit na šikovné dětičky, které
přijdou mezi nás. A děkujeme za větší děti, které opět navštívily naše tábory. Více na webu či FB.



Farní charita



Kroužek pro předškoláky

Sídlo:

Jungmannova ZŠ, Beroun		

					

více na str. 20

E-mail: i.zmatlikova@jzs.cz, e.chlumska@jzs.cz

Metoda dobrého startu (kroužek pro předškoláky), který bude probíhat na Jungmannově ZŠ
Beroun (Plzeňská 30) jedenkrát týdně. Pondělí 13:30 - 14:15 hodin nebo 15:15 - 16:00 hodin
(přihlášky posílejte na i.zmatlikova@jzs.cz) nebo čtvrtek 13:30 - 14:15 hodin nebo 15:15 16:00 hodin (přihlášky posílejte na e.chlumska@jzs.cz). Náplní kroužku je příprava na školní
výuku psaní, čtení, počítání a rozpoznání školní zralosti. Kroužek bude probíhat v prostorách
školy od 9. 11. 2015 do dubna 2016 (celkem 18 lekcí) za 1 000 Kč. Maximální kapacita jednoho kroužku je 10 dětí. Případné dotazy pište na emaily.



Lesní klub Studánka

Místo konání: Vrbská - Brdatky, Beroun 		
Telefon: 777 216 096				

E-mail: lbdk@seznam.cz
Web: www.lkstudanka.cz

Lesní mateřská školka – zápis stále probíhá. Provoz od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30.
Předškolní příprava, tvořivé a hudební dílny, logohrátky, pohybové hry s říkadly, výlety do České
filharmonie, Národní galerie apod., ale hlavně celodenní pobyt v přírodě. Cena včetně zdravé
stravy na principech makrobiotiky. Klub Jozífek – pro maminky s dětmi mladšími 3 let, nebo
i na seznámení se s prostředím lesní mateřské školky pro děti předškolního věku. Každé pondělí
od 8:30 do 12:00. 150 Kč jednorázový poplatek za maminku a 1 dítě (sourozenecká sleva). Program probíhá v přírodě – poznávací procházky, pohybové hry s říkankami – i anglicky, tvoření
z přírodnin. Nutné předem objednat.



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

MŠ Kytka s. r. o. je soukromá MŠ a je zařazena v síti škol MŠMT. Základní vizí je podpora zdravého rozvoje osobnosti dítěte, jeho vrůstání do skupiny vrstevníků, zdravého vztahu k lidem
a zdravého životního stylu. Podporujeme vzdělávání dětí v malé skupině formou experimentování a spolupráce. Dětem nabízíme možnost poznávat sebe i okolní svět prostřednictvím
tematicky 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. MŠ Kytka realizuje
program určený pro malé děti mezi 2 a 3 lety – Miniškoličku. Činnosti jsou přizpůsobené věku
dětí. Děti Miniškoličky se zúčastňují tematicky zaměřených dnů jako velké děti, samozřejmě
přizpůsobených jejich možnostem. Zápis do MŠ Kytky je možný průběžně po celý rok.

13



Myška Millie – komunita pro děti a jejich rodiče

Web: www.myskamillie.cz			

Facebook: www.facebook.com/myskamillie

Myška Millie má komunitu, svoje fanoušky (momentálně víc než 425 lidí) a pomáhá dětem
a jejich rodičům, jak trávit společný čas. Do auta, kde se často ozývá typická věta: „Už tam
budem?“ má myška Millie řešení! Výukové CD pro děti 1-7 let v čj, které podporuje děti v rytmizaci a zapojení se do hry je interaktivním cédéčkem s českými básničkami a rýmovačkami.
Básničku ZDARMA na podpoření rytmizace u dětí můžete získat na webu. V novém školním
roce budeme pořádat akce pro děti s myškou a nadále pomáhat rodičům s tím, jak mohou
trávit čas se svými dětmi. Plánujeme např. vydat „Hry do auta“, na kterých už pracujeme. Dále
se můžete těšit na nové CD! Vstupte to klubu myšky Millie (www.myskamillie.cz) a žádná akce
Vám neunikne!



Rodinné centrum Slunečnice 			

více na str. 20



Sokol Tetín						

více na str. 21



Sport Eden Beroun		

			

více na str. 21



Studio KaLa						

více na str. 22



TJ Lokomotiva Beroun o. s.				

více na str. 22

SBOROVÝ ZPĚV


Smíšený pěvecký sbor Bonbon

Web:

www.bonbon.wgz.cz

Kontaktní osoba: Mgr. Bohumila Vokáčová, sbormistr

Smíšený pěvecký sbor BONBON působí v Berouně od roku 2007. Repertoár sboru tvoří skladby
všech hudebních žánrů – klasika, spirituály, evergreeny, gospely, swing. Jeho členové potěšili
posluchače nejen v Berouně, ale i v několika dalších městech, např. v Praze, v Karlových Varech,
v Litni či Mimoni. Sbor Bonbon zavedl před několika lety v Berouně tradici novoročního koncertu. V současné době má 16 členů. Více se dozvíte na webu.



Smíšený pěvecký sbor Slavoš

Telefon: 602 877 263			

Kontaktní osoba: Jitka Novotná

Zkoušky sboru každé úterý 17:30 - 19:30 ve zkušebně kulturního domu Plzeňka . Pěvecký sbor
Slavoš uvítá do svých řad nové příznivce sborového zpěvu. Ve městě má náš sbor již dlouholetou tradici a v současné době pracuje pod vedením dirigenta vysokých muzikantských kvalit
Haiga Utidjiana.
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SKAUTSKÉ A MLÁDEŽNICKÉ ODDÍLY


Studio KaLa						



Turistický oddíl mládeže Trilobit Beroun

Telefon: 604 503 859, Kateřina Frdlíková		

více na str. 22

Web: www.trilobit.web-rychle.cz

Turistický oddíl mládeže Trilobit Beroun přijímá děti od 8 let, které čeká spousta dobrodružství,
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cestování u nás i v zahraničí, splouvání řek a poznání naší přírody. Nabízíme moderní zázemí naší klubovny, pěší i vodní 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 do 18 hod.
v objektu budoucího Domu dětí a mládeže. Přijď se i Ty podívat na naši schůzku 4. 9. Více info
na webu nebo telefonu.

ŠACHY


TJ Lokomotiva Beroun				

více na str. 22

TANEC


Pole Dance

Sídlo:
TC R. A. K. – Česká 56, Beroun		
Facebook: Julie PoleDance

Email: j.nachtigallova@seznam.cz

Od 9. září tohoto roku si můžete přijít vyzkoušet žhavou sportovní novinku v prostorách taneční školy R. A. K Beroun. Jedná se o Pole dance – tanec u tyče. Lekce povede Julie Nachtigallová,
která je držitelkou certifikátu Instruktor Pole dance & fitness s akreditací MŠMT. 9. a 16. září
proběhnou tzv. open class, kam si pole dance může přijít vyzkoušet každý. Posléze se můžete
těšit na 3 měsíční kurzy pro začátečníky i pokročilé. Pole dance je spojením tance, síly a zábavy.
Jak říká lektorka: „Kdo se jednou tyče chytí, už jí jen tak nepustí.“



Sport Eden Beroun					



Taneční centrum R. A. K. Beroun

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

více na str. 21

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

TC R. A. K. si vás dovoluje pozvat na zápis od 1. do 3. 9. 2015 v čase od 12:00 do 17:00. K zápisu
mohou přijít všichni, kdo mají zájem o tanec, a to již od 4 let. Horní hranice není určena. Učíme
balet, show dance, hip hop, break dance, disko a street dance a další taneční styly.



Taneční klub Romany Chvátalové

E-mail: tk.chvatalova@centrum.cz

		

Web: www.tanecberoun.cz

Kurzy pro mládež 2015 začínají v pátek 4. 9. od 19:00 v KD Plzeňka. Poslední výzva k vyzvednutí vstupních karet. Prodloužené: pátky 2. 10., 13. 11. (čas 19:00 - 23:00), 11. 12. (čas 18:00
- 23:00). TANEČNÍ KURZ pro mládež ve ZDICÍCH zahájení v sobotu 5. 9. od 16:00. Prodloužené:
soboty 26. 9, 31. 10. (čas 16:00-20:00), Věneček 5. 12. (18:00-22:00). Zápis do tanečních kurzů
pro mládež - rok 2016 (září až prosinec 2015) probíhá od 9/2015 a to elektronicky na webových
stránkách. Bližší informace ohledně platby a tanečních lekcích budou zaslány každému přihlášenému na jím uvedený email – uvádět email rodičů! Kurzy pro dospělé páry – začátečníky
– zahajují ve čtvrtek 17. 9. od 18:30 v ZŠ v Počaplech, Tyršova 136. Kurzy pro dospělé páry –
pokročilé (kteří absolvovali více jak jeden kurz) zahajují ve čtvrtek 17. 9. od 20:15 v Počaplech,
Tyršova 136. Kurzy pro dospělé páry – s dlouholetou praxí zahajují ve středu 9. 9. od 20:00
v Počaplech, Tyršova 136. Přihlášky zasílat na email, obratem budete vyrozuměni. Velká cena
města Berouna – celostátní taneční soutěž se uskuteční v sobotu 7. 11. od 9:00 – 17:00. Zápisy
pro děti do taneční přípravky (1-5 třída): 1. ZŠ Jungmannova, Plzeňská 30 ve čt 3. 9. od 17:00
– 17:15, pá 4. 9. v 11:00-11:30, 17:00-17:30 v tělocvičně. V případě nutnosti pište na email.
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ZAHÁJENÍ TANEČNÍHO ŠKOLNÍHO ROKU 9/2015 Beroun 1. ZŠ - od PO 7. 9. každá skupina
ve svém čase. Loděnice ZŠ – zápis 8. 9. v tělocvičně od 14:30. Zahájení tanečního školního roku
- út DĚVČATA – 8. 9. od 15.00 hod. Bližší informace na webu, záložka výuka dětí.

TENIS


Sokol Tetín						

více na str. 21



Sport Eden Beroun					

více na str. 21



Tenisová škola Masters

Místo konání: LTC Beroun, přístup z ulice Zvonařova nebo Vorlova
Telefon: 608 856 795
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Nováková - diplomovaný trenér 1. třídy
E-mail: ltcberoun@seznam.cz				
Web: www.ltcberoun.cz
Pořádáme nábor dětí ve věku 5-12 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.



TJ Lokomotiva Beroun				

více na str. 22

VESLOVÁNÍ


TJ Lokomotiva Beroun				

více na str. 22

VOLEJBAL


Sokol Tetín						

více na str. 21



TJ Lokomotiva Beroun				

více na str. 22



TJ SOKOL Beroun					

více na str. 23

VÝTVARNÉ A RUKODĚLNÉ KURZY


Ateliér Na vyhlídce

Sídlo:
Na Medrovně 0233, Beroun		
Telefon: 775 276 223		

E-mail: janaskorepova@gmail.com
Internet: www.ateliernavyhlidce.webnode.cz

Pořádá kurzy keramiky pro: Rodiče s dětmi – tvoření z keramické hlíny je určeno pro děti
od 3 let 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. Mimo kurzů nabízíme i individuální výuku keramiky,
kresby a malby a individuální přípravu na talentové zkoušky na výtvarné školy.



Dům dětí a mládeže Beroun

Telefon: 774 950 671			
Internet: www.ddmberoun.cz

E-mail: zavodi@ddmberoun.cz

Schůzky budou probíhat na adrese Svatojánská 217, Beroun (3. patro v budově učiliště), pokud není uvedeno jinak. Keramika pro děti – pondělí od 13:30 do 15:00. Keramika pro rodiče
s dětmi – pondělí od 16:00 do 19:00. Keramika pro dospělé – pondělí od 17:00 do 19:00. Kera-
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mika pro dospělé – úterý od 9:00 do 12:00. Školička pečení – úterý od 13:30 – 15:00. Šikovné
ručičky – zaměření na výtvarnou činnost, úterý od 13:30 – 15:00. Ještěrka – pro děti 6-10 let,
zaměření na keramicko - výtvarnou činnost, středa od 14:00 do 15:30. Keramika pro děti –
středa od 14:00 do 15:30. Keramika pro dospělé – středa od 15:30 do 18:30. Keramika rodiče
s dětmi – středa od 16:00 do 19:00. Keramika rodiče s dětmi – čtvrtek od 16:00 do 17:30. Kurz
PC – pro děti od 9 let, základy grafiky a programování, středa od 15:00, místo konání schůzek:
učebna ZŠ Králův Dvůr.
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Studio KaLa						

více na str. 22

VZDĚLÁVÁNÍ


Brilant – Vzdělávací centrum

Sídlo: Seydlovo nám. 30, Beroun
E-mail: brilant@post.cz 			

Telefon: 702 835 036, Ing. Jiří Smola
Web: www.brilantberoun.cz

MATURITA – PŘÍPRAVA K OPRAVNÉ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z MATEMATIKY A ANGLIČTINY. Jazykové
kurzy anglického jazyka (konverzace nebo příprava na mezinárodní certifikační zkoušky – obecná angličtina KET, PET, FCE, CAE), obchodní angličtina (BEC Preliminary, BEC Vantage), technická
angličtina. Individuální či skupinová výuka – max. 4 osoby ve skupině. Firemní skupinové i individuální kurzy anglického jazyka dle aktuálních potřeb realizované u Vás. Doučování matematiky, němčiny, angličtiny, účetnictví, češtiny, stavební mechaniky a dalších předmětů vyučovaných
na základních a středních školách. Lektoři s dlouholetými zkušenostmi s výukou a praxí daného
oboru v reálném životě.



Farní charita						



Klub zdraví a dobré pohody

Sídlo: Beroun-Závodí 273/8
E-mail: pjkryn@mybox.cz

		
		

více na str. 20

Telefon: 736 104 362, MUDr. Jana Krynská
Web: www.zivotazdravi.cz

Klub je regionální aktivitou zapsaného spolku Život a zdraví, jenž byl založen jako občanské
sdružení v r. 1992 s cílem přenášet poznatky preventivní medicíny do praxe. V současnosti setkávání 1x měsíčně, vstup volný, zaměření na otázky zdraví a životního stylu.

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. - 2. 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, Dan Hasalík, Ladislav Štefek, Radek Havlíček, Karel Kreisinger), klarinet, zobcová flétna,
saxofon, trombon (Bedřich Šmarda, Bořivoj Škorpil, Táňa Rezková, Jiří Kadlec), trubka, křídlovka,
klavír (Petr Harmáček), klavír, klávesy (Petr Tichý, Zdeněk Urbanovský, Jiří Vidasov, Viktor Machač,
Martin Růža, Jana Borková ml., Michaela Jonczy), bicí souprava (Milan Zelený, Markéta Podhajská), basová kytara (Jan Lstibůrek), sólový zpěv a práce s mikrofonem (Taťana Bočková, Jana Borková, Šárka Pexová, Tereza Rajnincová, Erika Horká, Michaela Jonczy, Martin Růža).
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 Hra a zpívání v kolektivu: bubenický orchestr (vede Markéta Podhajská), dechová sekce (vede
Bedřich Šmarda), rockové a jazzové hudební skupiny (vede Josef Štěpánek, Ladislav Štefek a Petr
Tichý), 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, modelování, oděvní návrhářství pro žáky ZŠ (vyučuje Kristýna Vraná)



Základní umělecká škola Václava Talicha Beroun

Sídlo: Husovo náměstí 77, Beroun - Centrum		
Web: www.zusberoun.cz
Telefon: 311 625 559, 702 201 386, 603 460 024
Kont. osoba: Mgr. Art. Andrea Borovská
E-mail: reditelka@zusberoun.cz, zastupce@zusberoun.cz
ZUŠ vzdělává talentované žáky v uměleckých oborech – hudebním, výtvarném a tanečním.
Podmínky přijetí: věk dítěte 5 let k 1. září v roce nástupu do ZUŠ a splnění talentové přijímací
zkoušky. Talentové zkoušky se konají vždy 1. týden v červnu a doplňující 1. týden v září. ZUŠ
patří do systému základního uměleckého školství, na škole působí profesionální umělečtí pedagogové, kteří zároveň aktivně působí v umělecké sféře. Výuka probíhá denně od 13 do 19.00
hod.  Hudební obor: pro děti 5 – 7 let - Přípravná hudební výchova. Děti od 7 let individuální výuka hry na hudební nástroje. Vyučujeme hru na klávesové, dechové, smyčcové, strunné
a bicí nástroje a sólový, sborový zpěv a skladbu. Žáci získávají hudební praxi ve smyčcovém
a dechovém orchestru školy. Na škole pracují dva pěvecké sbory.  Výtvarný obor: děti od 5
let vyučujeme především základům kresby, malby, grafické techniky a modelování. Starší žáky
připravujeme na talentové zkoušky na střední i vysoké umělecké školy. Tvoříme v prostorném
a výborně vybaveném ateliéru i v plenéru.  Taneční obor: děti od 5 let se věnují hudebně pohybové průpravě, technice klasického a lidového tance a scénické praxi. Žáci tančí v „Baletním
souboru“a v „Souboru historického tance“. Výuka probíhá v prostorném zrcadlovém tanečním
sále. Odborně připravuje žáky k dalšímu specializovanému studiu na konzervatořích, středních
a vysokých školách uměleckého směru.

ZUMBA


B-Fit s Terezou

Telefon: 777 012 285

E-mail: tereza@b-fitsterezou.cz

Web: www.b-fitsterezou.cz

Cvičení a výživové poradenství v okolí Berouna, Zdic a Hořovic: Zumba fitness, Zumba pro děti,
Zumba Gold, Piloxing, deepWORK, Kruhový trénink. Pravidelné lekce v Berouně v tělocvičně 3. ZŠ
na Wagnerově nám. Zumba fitness každý PÁ od 18:00, Zumba pro děti každý PÁ od 17:00.



Sport Eden Beroun					

více na str. 21

ŽIVOTNÍ STYL


Mgr. Jana Nováková – psycholog pro děti a dospělé

Sídlo: Dětský klub Sokolík, Tyršova 510, Beroun (budova TJ Sokol, 2. patro)
Telefon: 777 612 553, Mgr. Jana Nováková 		
Web: www.psychologie-baobab.cz
E-mail: novakova@psychologie-baobab.cz
Nabízím psychologické poradenství, individuální terapii a psychologickou diagnostiku. V poradenství pro dospělé se zaměřuji především na problémy týkající se vztahů, komunikace s oko-
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lím, výchovy dětí, zvládání stresových situací atd. Setkávání je spíše krátkodobé, v intervalu
1x za 3-4 týdny. U dětí se nejčastěji setkávám s tématy: problémy ve škole, výchovné otázky,
neklid a zlobení, psychosomatické obtíže (bolesti bříška…), poruchy pozornosti a aktivity. Společně můžeme mluvit o všem, co potřebujete. Poskytuji krátkodobou i dlouhodobou péči dle
vašich individuálních potřeb. Mám dlouholetou praxi z působení v krizovém centru pro dospělé
a z pedagogicko-psychologické poradny v Plzni. Více o mně a mých terapeutických metodách je
možno nalézt na mých webových stránkách.



Open Mind and Happy Soul

Web: www.facebook.com/openmindandhappysoul
Kontaktní osoba: Martina Vokurková Chocová

Facebook: Open Mind and Happy Soul

Luxusní relaxační centrum v Berouně JIŽ BRZY! Jste unavení, bez energie, s žádným časem pro
sebe? Máte hodně práce? Rádi byste pravidelně cvičili, relaxovali, starali se o své tělo? Chcete se
cítit lépe? Každý máme svůj příběh a ten nás provází životem. Open Mind and Happy Soul bude
relaxačním místem, kde si odpočinete a Vaše tělo a duše načerpá energii, kterou potřebujete.
Už jen vstupem do našich prostor do Vás prostoupí pohoda, klid a krása. Postaráme se o Vás
tak, že nebudete chtít odejít. Budete odpočatí, plni síly, lásky a energie a nové chuti do dalších
plánů. Navíc u nás budou k dispozici nahrávky relaxační hudby, meditační CD či podpůrné audio nahrávky pro duši či vyčerpanost. Již brzy ke stažení první relaxační nahrávky na www.
openmindandhappysoul.cz. Máte zájem dostat tyto nahrávky mezi prvními a ihned využívat
jejich sílu ve Váš prospěch? Zaregistrujte se do VIP klubu na www.openmindandhappysoul.cz
a získejte je hned, jak budou k dispozici.

JEDNOTLIVÉ ORGANIZACE ABECEDNĚ ŘAZENY


Dobromysl o. p. s. Beroun

Sídlo: Komunitní centrum Beroun (2. patro), Bezručova 928, Beroun 266 01
Telefon: 775 660 966
E-mail: info@dobromysl.org
Web: www.dobromysl.org
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM: Aktivity jsou nabízeny bezplatně v rámci denního stacionáře Dobromysli. Hipoterapie = terapie nabízející multisenzorickou
stimulaci centrální nervové soustavy pomocí pohybu hřbetu koně, a tím pak ovlivňuje motoriku
klienta. Pomáhá v koordinaci pohybu, rovnovážných reakcích či třeba vzpřimování. Volný turnus listopad/prosinec 2015: Muzikoterapie = terapeutická metoda využívající hudbu ve všech
možných podobách – zpěv, hraní na hudební nástroje, poslech hudby, vibrace různých nástrojů.
Arteterapie = individuální či skupinová terapie využívající výtvarného projevu jako prostředku
k poznání a ovlivnění lidské psychiky. Využití mnoha forem arteterapie k sebevyjádření a tvořivosti – kresba, malba, koláž, práce s hlínou a dalšími materiály. Canisterapie = léčebný kontakt
psa a člověka na mentální a fyzické úrovni, při kterém dochází k podpoře a rozvoji motoriky a koncentrace, posílení paměti a sociálního cítění (od října 2015). Vzdělávání = individuální či skupinové vzdělávání, které je přizpůsobeno individuálním potřebám, možnostem a schopnostem
klientů a jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. Při vzdělávání je poskytnuta maximální možná
speciálně-pedagogická podpora, využití vhodných didaktických pomůcek a speciálně-pedagogických metod. Zebra Klub = výletní klub, v rámci kterého klienti vyrážejí každý pátek na výlet
za poznáním a zábavou. Pro případ nepříznivého počasí disponuje Zebra Klub vlastní klubovnou,
kde mohou klienti trávit čas různými aktivitami – promítání filmů, promítání fotografií z výletů,
rukodělné práce a další. Bowling = každé pondělí od 15:00 chodí klienti hrát bowling za doprovodu pracovníka v sociálních službách. Více informací na e-mailu či telefonu.

19



Farní charita Beroun

Sídlo: přízemí Komunitního centra, Bezručova 928, Beroun
 Anglický jazyk s rodilým mluvčím (Stephen Begley) – pro děti od 11 do 19 let ve třech
úrovních. Středa 14:15 - 15:15, 15:15 - 16:15, 16:15 - 17:15. Cena měsíčně 300 Kč. Ve středu
2. září od 15 hodin proběhne v učebně první setkání s lektory pro upřesnění časů a informaci
o úrovních a rozřazení. Lektor Stephen Begley (více info na www.nativespeaker.cz), kontakt
česky: Jitka Papežová, tel. 776 773 442.  Anglický jazyk s rodilým mluvčím (Stephen Begley)
– pro dospělé. Středa 17:30 - 18:30, 18:30 - 19:30, 19:30 - 20:30 Cena měsíčně 450 Kč pro ekonomicky aktivní. Sleva: senioři, klienti ÚP 380 Kč. Lektor Stephen Begley (více info na www.
nativespeaker.cz), kontakt česky: Jitka Papežová, tel. 776 773 442.  Anglický jazyk pro začátečníky i pokročilé s Leonou Kopačkovou – různé úrovně výuky – v odpoledních, odpoledních
i večerních hodinách po všechny pracovní dny – pro skupiny i jednotlivce. Standardní cena
měsíčně 400 Kč pro ekonomicky aktivní. Sleva: senioři, studenti, klienti ÚP. Kontakt: Leona
Kopačková, tel. 732 508 097. Ve středu 2. září od 15 hodin proběhne v učebně první setkání
s lektory pro upřesnění časů a informaci o úrovních a rozřazení.  PC kurz nejen pro seniory
– základy práce s počítačem (email, vyhledávání na internetu, Word apod.) PO 10:00 - 11:30
a 13:30 - 15.00, ÚT 8:00 - 9:30, 10:00 - 11:30 Cena měsíčně 500 Kč pro ekonomicky aktivní,
300 Kč pro seniory, rodiče na RD. Kontakt Věra Podlahová (lektorka), tel. 733 741 264.  PC
kurz pro pokročilé (outlook, word, excel, photoshop apod.) PO 8:00 - 9:30. Cena měsíčně 500
Kč pro ekonomicky aktivní, 300 Kč pro seniory, rodiče na RD. Kontakt: Leona Kopačková, tel.
732 508 097. Lektoruje Daniel Průša.  PC kurz počítačové gramotnosti pro děti ze sociálně
vyloučených lokalit ÚT 13:45 - 14:45, určeno žákům ZŠ, zdarma. Kontakt: Věra Podlahová
(lektorka), tel. 733 741 264 Doučování pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí Každé
úterý 15:00 - 17:00 a čtvrtek 13:30 - 16:30 – doučování pro žáky ZŠ je zdarma. Kontakt Radka
Redzinová, tel. 724 057 670.



Rodinné centrum Slunečnice

Sídlo:

Bezručova 928, Komunitní centrum (KC), 2. patro
pobočka Sportovní centrum Eden, Karla Čapka 1482
Telefon: 603 141 700, 311 510 541 E-mail: info@rcslunecnice.cz Web: www.rcslunecnice.cz
Zápis na všechny kurzy probíhá do 30. 9. prostřednictvím rezervačního systému webooker. Bezplatné ukázkové hodiny se konají od 7. 9. do 11. 9. ve stejném čase a na stejném místě jako
daný kurz, u jazykových kurzů pro dospělé od 21. 9. do 25. 9.
KURZY PRO DĚTI:  Cvičení s miminky I (6 týdnů do 6 měsíců) KC po 13:00-13:45  Cvičení
s miminky II (6-12 měsíců) Eden čt 13:00-13:45  Cvičení s batolátky I (10-18 měsíců) KC
po 11:00-11:45  Cvičení s batolátky II (10–18 měsíců) Eden čt 11:00-11:45  Cvičení na básničky pro malé dětičky (2-4 let) Eden st 11:00-11:45  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 po 16:00-16:45 
Cvičení a tvoření se skřítky (2-3,5 let) KC pá 10:00-11:30 Začínáme bez maminek-miniškolka
(pro děti od 2 let) KC út, st a čt 8:00-15:30  Tvoření s medvíďaty (3-5 let) Eden út 16:00-16:45
 Cvičení pro děti bez rodičů (4 – 6 let) Eden út 17:00-17:45  Jóga pro děti I (3-6 let) KC
út 16:00-16:45  Jóga pro děti II (6-9 let) KC út 17:00-17:45  Tanečky nejen pro holčičky
I (3-4 roky) KC st 16:45-17:30  Tanečky nejen pro holčičky II (5-7let) KC st 17:30-18:15 
Logohrátky (pro děti od 4 let) KC podkroví po 15:30-16:15  Než půjdu do školy (pro děti
od 5 let) KC podkroví út 16:00-16:50  Čarování s Animatějem (pro děti od 7 let) KC podkroví
st 16:15-17:45  Skupinová arteterapie pro děti KC podkroví pá 14:00-15:00  Bubnování
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ke zdraví KC podkroví pá 15:00-15:45  Čtyřlístek – skautování (7-13 let) nepravidelně KC pá
16:00-19:00
KURZY PRO DOSPĚLÉ:  Jóga pro ženy KC út 18:00-19:00  Kurz hubnutí KC středa  Kurz
šití KC podkroví první po v měsíci 18:30-22:00  Sama na děti? Zvládnete to a mnohem víc! KC
podkroví čt 15:30-18:00  Předporodní příprava KC st 18:30-20:30 nový kurz bude otevřen 16.
září  Klub autistů KC každá druhá ne v měsíci 15:00-17:00  Poradny právní, odborné pedagogické, laktační. Poradna rodinné mediace a poradna pro rodiče a děti.



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 mladší školáky (6 – 10/12 let): Míčové hry zaměřené na volejbalovou průpravu (čtvrtek, 16:30)  Fotbalová přípravka (info: M. Hejna, tel: 602 284 700)  Pro ženy:
Cvičení na protažení a posílení celého těla (pondělí a čtvrtek od 19:00)  Pro seniory: Zdravotní
cvičení pro vaši pohodu (úterý, 18:00)  Pro všechny: Volejbal, badminton, stolní tenis, nohejbal.
Různé druhy cvičení.



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 driving range 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: Florbalový oddíl 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. Týmy 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 týmu Petra Koukala, který patří ke špičce našeho badmintonu. Cena od 500Kč/
měsíc.  DĚTSKÝ 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.
U všech kurzů si samozřejmě můžete vyzkoušet první hodinu zdarma, abyste si byli jisti, že Vaše
dítě bude tento sport bavit. Všechno potřebné vybavení Vám zdarma zapůjčíme.
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Studio KaLa - rodinné a relaxační studio

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
 Hudební škola Yamaha: Hrátky s robátky (od 4 měs. - 18 měs.) st 11:00-11:45. První krůčky (od 1,5 - 4 let) po 10:00-10:45, 11:00-11:45, út 10:00-10:45, st 10:00-10:45, 15:00-15:45,
16:00-16:45, čt 10:00-10:45, 11:00-11:45. Rytmické krůčky (od 4 - 6 let) po 15:50-16:35; Hudebně dramatický kroužek (4 - 8 let) po 16:40-17:25. Angličtina s rodilou mluvčí (od 3 - 6 let) út
9:00-9:45. Cvičeníčko s batolátky (od 10 měs.) út 11:00-11:45. Cvičeníčko s říkadly I. (od 6 týdnů
- 10 měs.) út 13:00-13:45. Cvičeníčko s říkadly II. (od 1,5 - 3 roky) pá 11:00-11:45. Masáž a cvičení s miminky (od 0 - 8 měs.) pá 9:45-10:45. Jóga pro děti I. (od 4 - 7 let) čt 15:00-15:45. Jóga pro
děti II. (od 7 - 12 let) čt 16:00-16:45. Skautský oddíl (od 5 let) st 17:00-17:30. Tanečky pro dětičky (od 3 - 5 let) čt 17:00-17:45. Výtvarná dílnička (od 3 - 5 let) po 14:30-15:30.  Logopedický
blok: Rozvoj grafomotorických schopností (od 5 - 7 let) út 16:00-16:45. Trénink jazykových
schopností podle D. B. Elkonina (od 5 - 7 let) út 16:50-17:35. SPU - pracujeme s dys (od 2. - 3.
třídy) út 17:40-18:25. Předškolák - předcházíme poruchám učení (od 5 - 7 let) st 14:00-14:45.
 Jóga pro dospělé - st 8:30-9:30, 18:30-19:30, 19:30-21:00, pá 8:30-9:30.  Tae Bo cvičení
pro dospělé - út 19:00-20:00, čt 19:00-20:00.  Těhotenské cvičení s Dulou - čt 18:00-19:00.



Studio Kytka

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

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 a těhotenské kurzy – centrum rekvalifikace instruktorek
kojeneckého plavání – 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, těhotenský
program, přednášky a workshopy pro rodiče s dětmi s odborníky. Jezdíme za klienty plavat miminka
ve vanách a na individuální těhotenský program a laktační poradkyně. Pobyty s plaváním na Kolínské boudě v Peci pod Sněžkou – natáčení dětí pod vodou ve středisku – kvalifikované instruktorky
s několikaletou praxí – spolupráce se špičkovými odborníky při programech – vhodné zázemí – bezpečnost, herna k aklimatizaci, čištění bazénu a teplota vody i prostředí – slaná voda v bazénu, která
je vhodná pro plavání dětí s atopickým ekzémem, citlivou kůží a sliznicemi.



TJ LOKOMOTIVA BEROUN o. s.

Sídlo:
Tyršova 85, Beroun		
Telefon: 311 626 950			

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

 ATLETIKA - děti od 8 let. Tréninky: přípravka 8-10 let ve st 17:00 - 18:30, 11 let a starší
v po a st 17:00 - 18:30. Kontakt: M. Vondra 606953864, http://berounstiatleti.wgz.cz/, http://
berounsketygrice.wgz.cz /.  CYKLISTIKA – přivítá chlapce od 11 let. Informace podá p. Havelka tel. 608 533 948.  HOROLEZECTVÍ – těšíme se na malé i dospělé zájemce o lezení
na umělé stěně, bouldering a skalky (nebo písky, hory, ledy a skialpy). Web www.hoberoun.
cz nebo tel. 724 099 616.  JUDO – přijímá nové členy od roku nar. 2009 od září 2015 každé
po a čt od 17:00.  ORIENTAČNÍ BĚH – zájemci se mohou hlásit každé úterý v hale TJ Loko
Beroun u Václava Šimona, tel.: 777 898 314. Tréninky – út: tělocvična ve sportovní hale 17:00 18:30, st: 2. ZŠ Beroun, případně výjezdy na mapu od 14:00.  PLAVÁNÍ – nábor do sportovní
přípravky plaveckého oddílu 7. 9. od 17:15 do 18:00 na bazénu OA Beroun a 10. 9. od 16:00
do 16:45 v Aquaparku Beroun. Přijímáme děti od 1. ročníku ZŠ do 8 let. Kontakt: pí. S. Pokor-
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ná 602 863 429.  RUGBY – nábor do týmu dospělých i juniorů s rokem narození 1980 až
2007. Tréninky včetně náborů v út a v pá od 17 do 19 hodin na Tyršově stadionu. Email: beroun@
rugbyleague.cz nebo tel: 775 330 953, 602 657 522.  ŠACHY – nábor každý pá od 4. do 30. 9.,
14:00 - 17:00 v klubovně na tribuně, informace na recepci TJ. Uvítáme všechny zájemce ve věku
od 6 let. Kontakt: Ing. Rotter tel. 702 391 035, e-mail: vojtech.rotter@seznam.cz. TENIS – zájemci od roku nar. 2011 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 – podmínkou je věk min. 6 let a být dobrý plavec.
Informace na http://www.vesloberoun.cz/, nábor nových členů vždy po-st-pá od 16:00. Kontakt J. Sehnoutka, tel. 606743608.  VOLEJBAL – oddíl uvítá zájemce od 15 let, kteří mají zkušenost s volejbalem. Tréninky po a st od 17:30 do 20:00 na antukových kurtech TJ, v zimě tréninky
v hale TJ v po a st od 18:30 do 20:00.  TURISTIKA – turistický oddíl mládeže BOBR Beroun přijímá
děti od 8 let. Kontakt: vedoucí dětí Filip Černý, tel. 733737191, hlavní vedoucí Daniel Sklenář, tel.
605 475 267, www.tombobr.cz. Schůzky se konají od září každý čt od 16:00 v turistické klubovně
v Berouně, U Stadionu čp. 157.  CVIČENÍ S VELKÝMI MÍČI – tribuna – Sportcentrum, od srpna
ve čt 18:00 - 19:00.  CVIČENÍ SENIOREK – malý sál Sportcentrum – od 2. 9. středy 17:00 18:00.  CVIČENÍ MUŽŮ – sportovní hala Sportcentrum od 1. 9., út a čt 20:00 - 21:30, volejbal,
nohejbal.  SPORTOVNÍ AKTIVITY PRO VEŘEJNOST: Fitcentrum, tenisová hala, 2 kurty squashe, badminton, slender stoly zpevnění svalů a výrazné tvarování vacushape, BodyRoll, sauna
pro skupiny, hřiště s umělou trávou, plážový volejbal. Objednávky na recepci, výhodné slevové
karty.  NOVĚ OTEVŘEN FITPARK – vchod dvířky od sokolovny nebo přes recepci TJ. K dispozici
nekuřácký SPORTbar LOKO s bowlingem.



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 7. září
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 nebo na výše uvedených
kontaktech.
Pro děti a žactvo:
 FLORBAL: mladší a starší žáci a žákyně - nábor do oddílů proběhne 15. září od 15:00 do 16:00
v sokolovně v Berouně u trenéra Andreje Domingueze.  MAŽORETKY: cvičí každé pondělí
od 15:00 do 16:00. Mladší a starší žákyně se mohou přihlásit na začátku cvičební hodiny cvičitelce Haně Sedláčkové.
Cvičení pro dospělé:
 NOHEJBAL: hraje se každý čtvrtek od 18:00 do 19:30. Zájemci se mohou přihlásit na začátku
cvičební hodiny – vedoucí oddílu Vít Svoboda.  VOLEJBAL I.: pro ženy a muže, hraje se každé
pondělí, středu a čtvrtek od 19:30 do 21:00. Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební
hodiny – vedoucí oddílu Jitka Dopiráková.  VOLEJBAL II.: pro ženy a muže, hraje se každý
pátek a v neděli od 18:30 do 20:00 hod. Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební hodiny
– vedoucí oddílu Marcela Bútorová.  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 čtvrtek od 18:00
do 19:00. Zájemci se mohou přihlásit na začátku cvičební hodiny – vedoucí oddílu Josef Kokeš.
 NOHEJBAL: hraje se každé úterý od 18:00 do 19:30. Zájemci se mohou přihlásit na začátku
cvičební hodiny – vedoucí oddílu Václav Zavadil.
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Volnočasové aktivity vycházejí každoročně v září jako pravidelná nabídka občanům města Berouna.
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