
Kino

BEROUN – Letní kino¨
Interstellar – když se náš čas na Zemi chýlí ke konci, je skupi-
na výzkumníků pověřena najít mezi hvězdami pro lidstvo nový
domov. Film USA / VB, délka 169 minut, české titulky, přístup-
no od 12 let – pondělí 24. srpna, začátek po 20.45 hodině.
Whiplash – silný příběh s hlubokým podtextem o tenké hrani-
ci mezi šílenstvím a genialitou. Vynikající herecké výkony
hlavních protagonistů: Miles Teller, J. K. Simmons, Melissa Be-
noist. Film USA, délka 107 minut, české titulky, přístupno
– úterý 25. srpna, začátek po 20.45.
Divočina – velmi sugestivní a emotivně nabitý příběh s úžas-
nou Reese Witherspoon. Film USA, délka 115 minut, české ti-
tulky, přístupno od 15 let – středa 26. srpna, začátek po 20.45 ho-
dině.
BEROUN – Městské kino
Uuups! Noe zdrhnul – animovaná dobrodružná komedie pro
celou rodinu. Film Německa/Belgie, délka 85 minut, české zně-
ní, přístupno – pondělí 24. srpna od 16.30 hodin a úterý 25. srpna
od 16.30 hodin.
Dárek – náhodné setkání odhaluje děsivé tajemství minulosti.
Mysteriózní thriller. Film USA, délka cca 120 minut, české ti-
tulky, přístupno od 15 let – pondělí 24. srpna od 19 hodin.
Bojovník – je na vrcholu slávy, má nádherný dům a milující ro-
dinu. Osudový okamžik
mění vše zaběhlé. Film USA, délka 120 minut, české titulky, pří-
stupno od 12 let – úterý 25. srpna od 19 hodin.
Vynález zkázy – zlatý fond české kinematografie patří mezi
světovou klasiku. Kombinace kresleného a hraného filmu do-
sáhla zde neobyčejného sjednocení kreslených kulis, kostýmů
a masek hereckých představitelů. Záměrně naivní triky se in-
spirovaly stařičkými postupy francouzského průkopníka tri-
kového filmu Georgese Mélièse. Film ČR 1958, délka 78 minut,
přístupno, režie: Karel Zeman, předloha: Jules Verne
– středa 26. srpna od 18.30 hodin.

Komorní podvečer v zahradě

BEROUN – Muzeum berounské keramiky
Komorní podvečer s hudbou a mluveným slovem se
uskuteční ve středu 26. srpna od 17 hodin v zahradě mu-
zea. V rámci večera proběhne i předání keramické plas-
tiky výtvarnice Květy Makovské městu Berounu.

Festival Jarmily Novotné

LITEŇ – Zámek
Ještě před podzimním cyklem koncertů Talichova Berouna si
zájemci mohou udělat výlet do nedalekého zámku Liteň, kde vy-
stoupí hvězdný basbarytonista Adam Plachetka.
Festival Jarmily Novotné, který se letos koná již počtvrté, na-
vázal totiž v roce 2012 spolupráci s festivalovým výborem Tali-
chova Berouna. Ve dnech 22.–26. srpna pořádá Zámek Liteň z. s.
ve spolupráci s HAMU pěvecké mistrovské kurzy Adama Pla-
chetky. Vrcholem letošního ročníku se stane společný koncert
absolventů kurzů s Adamem Plachetkou a sopranistkou Kate-
řinou Kněžíkovou dne 26. srpna od 18 hodin v areálu zámku Li-
teň v historické budově Čechovny. Vstupenky v ceně 300 Kč je
možné objednat a zakoupit na e-mailu: tickets@zamekliten.cz,
na tel.: 602 385 397 nebo na místě před koncertem. Kapacita míst
je omezena.

Rozloučení s létem

SVATÝ JAN POD SKALOU – Přírodní amfiteátr
Přijďte se rozloučit s létem v sobotu 29. srpna do amfiteátru za
klášterem ve Svatém Janu pod Skalou. K poslechu a tanci za-
hraje hudební skupina Galaxie. Chybět nebude táborák a ob-
čerstvení. Akce začíná v 19 hodin, vstupné 80 korun.

KŘIVOKLÁT – Hrad
Folkrocková kapela Fleret vystoupí v pátek 28. srpna od 19 ho-
din na hradě Křivoklát. Fleret již jednoznačně patří mezi le-
gendy na naší hudební scéně. Svým osobitým, originálním a ne-
opakovatelným projevem baví fanoušky po celé zemi a také da-
leko za hranicemi. Během 33 let natočil víc než deset alb a může
se pochlubit téměř 180 písničkami, kdy nejedna z nich zlidově-
la. Koncert zahájí předkapela Pozdní sběr. Vstupné v předpro-
deji 240 korun, na místě 300 korun, děti do 10 let zdarma.

Koncert skupiny Fleret

Stacionář sv. Anežky České

BEROUN-ZAVADILKA – Stacionář sv. Anežky Čes-
ké, Dům Charity, Cajthamlova 169
Stacionář sv. Anežky České pro seniory vás zve na následující
akce pro veřejnost v měsíci srpnu 2015:
– středa 26. srpna 10.00–12.00 – Cesta kolem světa – cestopisné
povídání na téma Austrálie.
Všechny akce jsou pro seniory zdarma.
Každý pátek od 13.30 do 15 hodin zveme na příjemné posezení
u šálku čaje či kávy.

Strašidelné loučení s prázdninami

NEUMĚTELY – Most u Velkého rybníka
Konec prázdnin se neodvratně blíží a v Neumětelích chtějí dny
klidu zpestřit trochou taškařice, dobrou náladou i tou troškou
strachu ze strašidel, které se usadily v obci. Sraz je v sobotu 29.
srpna ve 20 hodin u mostu u Velkého rybníka a vezměte si s se-
bou baterku (na svícení) a špekáček (na opékání) a samozřejmě
i dobrou náladu!

Hradozámecká noc na Karlštejně

Karlštejn – Hrad
Hradozámecká noc na Karlštejně v sobotu 29. srpna začíná ve 20
hodin a potrvá šest hodin až do druhé hodiny ranní v neděli. Me-
zi 20. a 21. hodinou je na programu koncert středověké hudby na
nádvoří, od 21 hodin se bude na hradební zeď promítat film Noc
na Karlštejně. Večerní prohlídky hradu budou probíhat od 20.30
hodin do 2 hodin ráno. Vstupné na program na nádvoří je zdar-
ma, prohlídky hradu budou zpoplatněny.

Hradozámecká noc na Točníku

TOČNÍK – Hrad
Hradozámecká noc – noční prohlídky s překvapením – se koná
od 19 hodin v sobotu 29. srpna do jedné hodiny ranní neděle 30.
srpna. Samostatné prohlídky budou možné kdykoliv v tomto ča-
se, komentované prohlídky budou vedeny v 19.30 a 23.30 hodin.
Ve 21 hodin bude provedeno barokní nokturno IL RAGAZZO k
310. výročí Carla Broschiho – Farinelliho. V programu zazní vir-
tuózní árie inspirované hlasem Farinelliho – slavná Lamenta
(např. Pallido sole nebo Alto Giove) a árie di tempesta včetně nej-
obtížnější árie té doby Son qual nave s klavírním doprovodem
uznávaného varhaníka Drahoslava Grice. Hudební složku bu-
de během koncertu doprovázet i mluvené slovo – můžete se těšit
na Casanovu a jeho suitu. Rezervace lístků na nejslavnějšího
kastráta všech dob Farinelliho na Točníku je možná na tel. 737
851 446 nebo na emailu: zameckanokturna@seznam.cz.

Hradozámecká noc na zámku Hořovice

HOŘOVICE – Zámek
Hradozámecké noci se zúčastní i zámek v Hořovicích. V sobotu
29. srpna od 19 hodin se můžete zúčastnit originální noční pro-
hlídky zámku se zážitky pro všech pět smyslů, kde návštěvník
je sám sobě průvodcem. Přijďte si prohlédnout zámek ve vlast-
ním tempu, zastavte se a setrvejte u nejzajímavějších exponátů,
v klidu si vychutnejte romantiku večerního zámku. Jednotné
vstupné 100,- Kč zahrnuje volnou prohlídku (bez průvodce) tři-
ceti pokoji hlavní budovy, východního, jižního křídla a míst-
ností pro služebnictvo. Rezervace vstupenek není nutná. Hra-
dozámecká noc na hořovickém zámku potrvá do 23 hodin.

Chaloupecká vločka

Chaloupky – Zahrádka restaurace Na Chaloupkách
LT Fénix z.s. a ve spolupráci s SDH a OÚ Chaloupky vás srdečně
zvou na 3. ročník recesistického závodu Chaloupecké vločky
(závodu na lyžích), který se koná v sobotu 29. srpna od 15 hodin
na zahrádce restaurace Na Chaloupkách. Půjčovna lyží a hůlek
bude na startu, mezi povinnou výbavu patří kulich, rukavice,
šála a dále je to na vás. Kategorie jsou děti a dospělí každého vě-
ku. Startovné dobrovolné. Odpoledne na vás taktéž čeká dětská
diskotéka, soutěže pro děti, grilování, pivo, limo a další lahůd-
ky. Večer se od 19 hodin o zábavu postará skupina Jiřího
Hejtmánka – Hejbend, vstup na ni bude 100 Kč.

Loučení s prázdninami

TMAŇ – Hřiště TJ VČS Tmaň
Obec Tmaň ve spolupráci se společenskými organizacemi pů-
sobícími v obci srdečně zvou všechny malé a velké na loučení s
prázdninami, které se koná v sobotu 29. srpna od 17 hodin na
hřišti TJ VČS Tmaň. Čeká vás diskotéka, malování na obličej,
balónky, ukázka mladých hasičů a různé soutěže o ceny. Ob-
čerstvení je zajištěno. V případě nepříznivého počasí se akce
přesouvá do Kulturního domu ve Tmani. Vstupné na akci je dob-
rovolné.

Umísťovací výstava koček

KARLŠTEJN – Muzeum betlémů
Umísťovací výstava koček se uskuteční v sobotu a neděli 28. a 29.
srpna vždy od 10 do 17 hodin v areálu Muzea betlémů v Karl-
štejně, č. p. 11 . Přijďte se přesvědčit, že i kočka z útulku je krás-
ná! Kočky si můžete prohlédnout a třeba si některou odnést do-
mů. V rámci výstavy se uskuteční charitativní kočičí jarmark,
jehož výtěžek půjde na krmení a veterinární péči pro kočky do
útulků. Vstupné dobrovolné

Beroun tel. 311 654 111
Králův Dvůr tel. 311 652 020
Zdice tel. 311 685 105
Hořovice tel. 311 545 301
Žebrák tel. 311 533 121
Hostomice tel. 311 584 101
Liteň tel. 311 684 121
Komárov tel. 311 572 330
Rudná tel. 311 652 311

Úřady

Dnes má svátek

Bartoloměj

Český rozhlas Region

Léto Regionu jde do finále, ve hře je poslední gril

Berounsko – Až do konce srpna můžete s Českým rozhlasem
Region soutěž o špičkové grily Weber a dárkové balíčky na gri-
lování. Každý den se ve vysílání objevuje speciální výherní
„grilovací“ zvuk. Po jeho zaznění stačí zavolat na studiovou
linku 221 553 777. Soutěžící, který se dovolá jako třetí v pořadí,
získává dárkový balíček na grilování, v němž najde praktic-
kou chňapku a sadu koření na grilování od společnosti Kotá-
nyi. Každý týden navíc jeden z denních výherců získá speci-
ální cenu – Weber Gril Original Kettle Premium s téměř půl-
metrovou grilovací plochou. Léto na grilu nabízí ve vysílání
Českého rozhlasu Region i spoustu praktických rad souvise-
jících s touto oblíbenou aktivitou. To vše na frekvenci 100,7
FM.

Hrátky za muzejními vrátky

BEROUN – Geopark Barrandien, Slapská ulice
Prázdniny se překlopily do své druhé poloviny, ale děti mohou
stále navštěvovat Hrátky za muzejními vrátky, které se tento-
krát nesou v duchu korálkového, pleteného, provázkového a pa-
pírového tvoření. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet i ně-
které dobové hry. Muzejní vrátka budou otevřená ve středu 26.
srpna mezi 9. a 12. hodinou a mezi 12.45 a 15. hodinou.

Taneční večery

BEROUN – Závodí
Restaurace U Štiky
Empatia – živá hudba
– pátek 28. srpna od 20 hodin.
DJ Pupík – disco
– sobota 29. srpna od 20 hodin.

Rozloučení

s létem

LÁŽOVICE – U Klubu ob-
čanů Lážovic
Obec Lážovice vás zve na roz-
loučení s létem, které se koná
v sobotu 29. srpna u Klubu ob-
čanů Lážovic (budova obecní-
ho úřadu, Lážovice 50). Akce
odstartuje v 16 hodin.

Poutní mše

na Točník

TOČNÍK – Kaple sv. Bar-
toloměje na hradě
V sobotu 29. srpna můžete na-
vštívit každoroční poutní mši
na hradě Točníku. Poutní mše
se bude konat v kapli svatého
Bartoloměje mezi 10. a 11. ho-
dinou

SBĚRATELSKÝ KABINET
Praha 4, Michelská 12/a nabízí

Tel. 602 229 348
e-mail: sberatelskykabinet@email.cz

až  2 000 Kč za náhrdelník či náramek z jantaru
až  8 000 Kč za šperky z čes. granátů i poškozené
až  10 000 Kč za šperk z mořských korálů
až  10 000 Kč za šperk z grundlí (tzv. myslivecké)
až 500 000 Kč za sbírku mincí, bankovek, 

pohlednic, medailí či odznaků, kupuje me 
nejen mince zlaté, stříbrné, ale i drobáčky, 
neúplné sbírky, též mince jednotlivě, dokonce 
i zbytky mincí z cest

až  50 000 Kč za housle, kontrabas, violu, i pošk.
až  500 Kč za starou bižuterii – korále, 

spony, věci jablonecké výroby, i pošk. či 
s vypadanými kaménky

dále též staré knihy, celky knih, časopisy 
(Čtyřlístek, Větrník, Sedmička atp.), fotografi e, 
pohlednice, mapy atp.

Jezdíme jak po Čechách, tak i na Moravu. 
Rádi přijedeme – dohoda jistá, návštěvy 

po tel. domluvě.

SBĚRATELSKÝ KABINET
Praha 4, Michelská 12/a nabízí

Tel. 602 229 348
e-mail: sberatelskykabinet@email.cz

až  1 000 Kč za hodinky POLJOT, RAKETA
až  5 000 Kč za hodinky PRIM a GLASHÜTTE
až  20 000 Kč za hodinky Omega, 

Longines, Heuer, Eterna, Doxa, Zenith, 
Chronographe, Spartak, Schaffhausen

Vykupujeme nejen hodinky náramkové, ale 
též kapesní tzv.cibule, včetně řetízků k nim, 
vysoce oceníme hodinky s černým číselníkem 
či se stopkami, vše může být též nefunkční, 
nekompletní, poškozené

až  15 000 Kč za šavli, uniformu, přilbu, 
dýku, medaile, vyznamenání, odznaky

až  10 000 Kč za vlaječky, upomínkové 
předměty na pohraniční stráž, armádu, 
policii, též knihy, plakáty, korespondenci, 
uniformu PS atp.

Než něco prodáte, zeptejte se na cenu nás, 
uvidíte, že nabízíme skutečně nejvíce. Rádi 
přijedeme kamkoli do Čech i na Moravu, 
díky obrovskému množství klientů nabízíme 
více než mnozí sběratelé, navíc zde máte 

jistotu reálně existující fi rmy s konkrétní 
adresou. Návštěvy po tel. domluvě.

„Přepravní společnost příjme zamě-
stnance na HPP na pozici řidič VKD
(chlazené potravinové zboží). Extra
výhodné platové podmínky - čistý
příjem 32.000 Kč/měsíčně. Dvous-
měnný provoz. Veškeré zákonné ná-
roky zohledněny, stravné dle zákona.
Veškerá technika rok výroby 2015.
Menší rodinná firma s individualním
přístupem. Jezdí se jen podle AETRu.
Podmínkou řidičská skupina C+E,
prof. průkaz, karta řidiče, čistý trestní
rejstřík a praxe. Nástup možný ihned.
Tel.: 724 985 947
Email: cool.transport@seznam.cz

„Přepravní společnost příjme brigád-
ně řidiče VKD (chlazené potravinové
zboží) pro víkendový provoz, sobota
noční směna 2.000,- /1 směnu. Veške-
rá technika rok výroby 2015. Menší
rodinná firma s individualním přístu-
pem. Jezdí se jen podle AETRu. Pod-
mínkou řidičská skupina C+E, prof.
průkaz, karta řidiče, čistý trestní rej-
střík a praxe. Nástup možný ihned.
Tel.: 724 985 947
Email: cool.transport@seznam.cz
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