
Dnes má svátek

Bohuslav

Luděk Sobota se s posluchači setká

v sobotních Hvězdných návratech na Regionu

Berounsko – Každý víkend po 16. hodině nabízí Český rozhlas
Region pořad Hvězdné návraty. Jeho autor Patrik Rozehnal v
něm prostřednictvím ukázek z rozhlasových, televizních a fil-
mových děl přibližuje osobnosti spjaté s humorem. Dnes po
16. hodině se můžete těšit na herce Luďka Sobotu, který za-
vzpomíná například na natáčení slavné komedie Jáchyme,
hoď ho do stroje, na začátky v ústeckém divadle nebo na psaní
scének s Miloslavem Šimkem. Hvězdné návraty naladíte už
dnes po 16. hodině na frekvenci 100,7 FM.

Český rozhlas Region

Princ a princezna
Berounského deníku

HLASOVACÍ KUPÓN

V SOUTĚŽNÍ KATEGORII PRINCEZNA BEROUNSKÉHO
DENÍKU 2015 HLASUJI PRO:

......................................................................................................

V SOUTĚŽNÍ KATEGORII PRINC BEROUNSKÉHO DENÍ-
KU 2015 HLASUJI PRO:

......................................................................................................

Jméno hlasujícího: .....................................................................

Adresa:
......................................................................................................

.....................................................................................................

Jsem předplatitel Berounského deníku: ANO/NE

* Jedním hlasovacím kupónem můžete dát hlas vždy jen jed-
né princezně a jednomu princi.

* Hlasovací kupón zašlete nebo osobně zaneste do redakce Be-
rounského deníku, nám. Marie Poštové 854, Beroun.

* Kupóny můžete odevzdat do poštovní schránky Beroun-
ského deníku do soboty 22. srpna. Na pozdější dodání kupónů
nemusí brát redakce zřetel.

BEROUN – Letní kino¨
Život je život – Ondřej Vetchý a Simona Stašová v hlavních ro-
lích české komedie. Milostné a životní eskapády jedné rodiny.
Dále hrají: Tereza Voříšková, M. Táborský, M. Taclík, Barbora
Poláková a další. Délka 95 minut, přístupno
– sobota 22. srpna, začátek po 21.00 hodině.
Slepá – po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid nová zákoutí vlast-
ní představivosti. Originálně podané téma skvěle manipuluje s
divákem. Láska, touha i obavy se v nich zhmotňují s intenzitou,
která si v ničem nezadá s vnějším světem. Dráždivá sonda do
světa slepé ženy překvapuje vizualitou i absurdním humorem.
Film Norska, délka 96 minut, české titulky, přístupno od 15 let
– neděle 23. srpna, začátek po 21.00 hodině.
BEROUN – Městské kino
Uuups! Noe zdrhnul – animovaná dobrodružná komedie pro
celou rodinu. Film Německa/Belgie, délka 85 minut, české zně-
ní, přístupno – sobota 22. srpna od 16.30 hodin.
Mission Imposible – státním úředníkům se poněkud zajídají
neortodoxní pracovní metody tajné vládní služby IMF (Im-
possible Mission Force). Proto ji rozpustí. O slovo se začínají
hlásit zběhlí tajní agenti. Tom Cruise v hlavní roli. Film USA,
délka cca 120 minut, české titulky, přístupno od 15 let
– sobota 22. srpna od 19 hodin.
SpongeBob ve filmu: Houba na suchu – animovaná rodinná
komedie: všehoschopný pirát ukradne tajný recept
– neděle 23. srpna od 16.30 hodin.
Nesmrtelný – „Kéž bych měl více času, abych svůj život
prožil…“ Napadá to každého z nás a každý z nás to tak cítí. Ale
co kdybyste si ten čas mohli vzít – ale ne zadarmo? Provokativ-
ní psychologický sci-fi thriller o důsledcích věčného života. V
hlavní roli Ben Kingsley. Film USA, délka cca 120 minut, české
titulky, přístupno od 12 let – neděle 23. srpna od 19 hodin.

Kino

BEROUN – Náměstí Joachima Barranda
Cyklus koncertních a divadelních představení pro děti i dospě-
lé bude probíhatcelý srpen, každý čtvrtek a neděli, vždy od 18 ho-
din na náměstí J. Barranda. Čtvrtky jsou určeny především pro
rodiny s dětmi, neděle jsou věnovány koncertům netradičních
žánrů. Pro diváky a posluchače jsou vždy připraveny k sezení la-
vice a stoly, v případě velkého horka či deště zastíněné plátě-
ným stanem, takže se může hrát a zpívat za každého počasí. Pro
děti i dospělé je připraveno občerstvení.
Berouňačka – oblíbený dechový orchestr zahraje v rámci pro-
menádních nedělí 23. srpna od 18 hodin

Berounské kulturní léto

Diskotéka

HUDLICE – Hřiště u lesa
V sobotu 22. srpna od 20 hodin
pořádá TJ Sokol Hudlice na
hřišti u lesa Diskotéku pro
všechny generace. Mixuje DJ
Arny, občerstvení je zajiště-
no. Vstupné činí 60,- Kč.

Pohotovost

DĚTSKÁ POHOTOVOST
NEMOCNICE HOŘOVICE
Tel.: 311 542 351
Tel.: 311 542 111

POHOTOVOST
PRO DOSPĚLÉ BEROUN
Profesora Veselého 461
(u parkoviště)
Beroun
Tel.: 311 622 197
sobota, neděle a svátky
od 8 do 22 hodin

ZUBNÍ POHOTOVOST
NA BEROUNSKU
sobota 22. srpna
a neděle 23. srpna
Dr. Srpová Marcela
Hořovice
Fügnerova 389, Alba
Tel.: 311 512 119

Pohotovostní služba je
v době od 8 – 11 hodin

ZUBNÍ POHOTOVOST
V SOUSEDNÍCH
REGIONECH
Kladno – Dům zubní péče
Sportovců 2311, t. 312 240 440
pondělí – pátek od 8 do 16 ho-
din, sobota + svátky od 8 do 14
hod., neděle od 14 do 20 hod.
Kladno
Oblastní nemocnice
Vančurova 1548
tel. 312 606 574
pondělí – pátek od 16 do 18 ho-
din, sobota od 14 do 18 h.
Příbram
Oblastní nemocnice
II. Poliklinika
Tř. Osvobození 387
tel. 318 626 791 soboty, neděle
a svátky od 8 do 14 hodin
Rakovník
Masarykova nemocnice
Dukelských hrdinů 200
tel. 313 525 111 (211, 311)
sobota od 8 do 12 hodin

BEROUN – Závodí
Restaurace U Štiky
DJ Jarda Petarda – disco
– sobota 22. srpna od 20 hodin.
Empatia – živá hudba
– pátek 28. srpna od 20 hodin.

Taneční večery

Veselice na Berounce

BEROUN-ZÁVODÍ – Kemp na Hrázi
Akci Veselice na Berounce si nenechte ujít v sobotu 22. srpna od
13 hodin v berounském kempu.
Program:
13.00 – Divadlo V Pytli
14.00 – HROBESO – ulice U Přívozu
15.00 – Nadoraz
17.45 – V3SKA
19.45 – Čankišou
21.30 – ohňostroj na vodě
Během celého dne aquazorbing, skákací hrad, rodeo býk a další
atrakce. Moderuje Petr Stolař.
HROmadné BErounské SOulodění – oficiální registrace rekor-
du v největším počtu naráz soulodících lodí. Zúčastnit se může
každý, kdo disponuje lodí či člunem. Sraz od 13.30 hodin u lávky
Na Ptáku v ulici U Přívozu. Start soulodění je v 14.00, cílem je be-
rounský kemp. Vylosovaná posádka jednoho soulodícího pla-
vidla vyhraje soudek piva.

SRBSKO – Bývalý lom na Chlumu
V bývalém lomu na Chlumu v Srbsku u Berouna se koná v so-
botu 22. srpna jedenáctá Netopýří noc na Chlumu.
Dopoledne od 10 hodin je naplánovaná exkurze do Srbských jes-
kyní. Nutné vybavení do jeskyní: helma (může být i cyklistic-
ká), funkční svítilna čelovka, oděv a obuv do bláta a chladna
(teplota v jeskyni je 8° C).
Odpoledne od 13 hodin je na programu netopýří dílnička pro dě-
ti, netopýří hrátky pro děti i dospělé, přednáška s promítáním,
beseda o netopýrech, prezentace živých ochočených netopýrů a
další. Nebude chybět překvapení!
Pozor,vlomunelzeparkovat,pořadateléZOČSOPNyctalusaZO
ČSS 1-06 Speleologický klub Praha proto doporučují zaparkovat
dole v Srbsku nebo využít dopravu vlakem.

Netopýří noc na Chlumu

Rozloučení s prázdninami

HUDLICE – Hřiště u lesa
TJ Sokol Hudlice pořádá v sobotu 22. srpna 2015 od 14 hodin na
hřišti u lesa tradiční Rozloučení s prázdninami. Pro děti jsou
připraveny soutěže a atrakce jako například horolezecká stěna,
nafukovací hrad, spouštění na kladce přes hřiště aj. Součástí bu-
de i tombola pro děti. Občerstvení pro děti a doprovod je zajiš-
těno. Všechny děti jsou srdečně zvány.

Derniéra výstavy

BEROUN – Muzeum Českého krasu
Muzeum Českého krasu v Berouně vás zve na prohlídku výsta-
vy Jaroslav Tušer – výběr z díla ve výstavní síni Konírna za pří-
tomnosti autora, který návštěvníky blíže seznámí s vystavený-
mi díly a okolnostmi jejich vzniku. Komentovanou derniéru vý-
stavy navštivte v sobotu 22. srpna od 16 hodin.

Mimozemšťané opět v Olešné

OLEŠNÁ – Areál zahrady Zvířátkov
Spolek Fištrón, o. s., pořádá v sobotu 22. srpna 2015 od 15.00 ho-
din v areálu zahrady Zvířátkov v Olešné u Hořovic již 2. Sjezd
mimozemšťanů. Přijďte prožít letní odpoledne v kosmickém sty-
lu! Malé i velké návštěvníky čeká zábavný program, divadelní
představení, astronomická přednáška a pozorování Slunce as-
tronomickým dalekohledem, prezentace Hvězdárny Žebrák,
spousta soutěžení a tematické výtvarné dílny. O hudební do-
provod se postará skupina AJETO. Ani tentokrát nebude chy-
bět občerstvení. Vítány jsou vesmírné masky, nejoriginálnější
kostým bude odměněn. Srdečně Vás všechny zveme!

Bitva

ZBIROH – Zámek
Bitva na zámku Zbiroh dne 22.
a 23. srpna 2015 je situována na
začátek 16. století, kdy v kraji
řádil krutý a obávaný loupe-
živý rytíř Jiří Kopidlanský.
Diváci spatří rytíře, žoldnéře,
dělostřelce, děsivé lapky,
raubíře a loupežníky. V do-
provodnémprogramujsoupro
návštěvníky připravena vy-
stoupení šermířů, tanečníků,
hudebníků, dále si mohou na-
koupiti dobové zboží na tržišti
či si vystřelit z luku a kuše. Do-
provodný program začíná ve
12 hodin, začátek bitvy je ve 14
hodin. Vstupné je 100 Kč a sní-
žené 60 Kč.

na zámku Zbiroh

KARLŠTEJN – Rytířský sál hradu
PísnělegendárnískupinyKLÍČuslyšítepo3letech22.srpnaopět
v Rytířském sále hradu Karlštejn.
KLÍČ (kvartet) je renesančně-folkové hudební uskupení tvoře-
né čtyřmi předními protagonisty legendární – ale dnes už běžně
nekoncertující – skupiny KLÍČ. Hrají ve složení: Jaroslav Ma-
rian, Pavla Marianová, Jitka Krupičková, Jiří Krupička. Rok
2015 je pro všechny muzikanty tohoto kvarteta významným ži-
votním mezníkem – každý z nich letos oslaví svoje kulaté či půl-
kulaté životní jubileum – a všichni dohromady se navíc dožijí
úctyhodného a krásně kulatého věku – 200 let.
Písně skupiny KLÍČ si přijďte poslechnout v sobotu 22. srpna od
19.30 hodin do Rytířského sálu hradu Karlštejn. Délka koncertu
je 120 minut. Vstupné je 250 Kč a snížené 150 Kč (snížené vstup-
né je platné pro děti, studenty (ISIC) a seniory nad 65 let). Vstu-
penky je možné zakoupit předem online na stránkách NPÚ.

KLÍČ (kvartet)

Festival Jarmily Novotné

LITEŇ – Zámek
Ještě před hudebním festivalem Talichovým Beroun si můžete
udělat výlet do nedalekého zámku Liteň, kde vystoupí hvězdný
basbarytonista Adam Plachetka. Ve dnech 22.–26. srpna pořádá
Zámek Liteň z. s. ve spolupráci s HAMU pěvecké mistrovské
kurzy Adama Plachetky. Vrcholem letošního ročníku se stane
společný koncert absolventů kurzů s Adamem Plachetkou a so-
pranistkou Kateřinou Kněžíkovou dne 26. srpna od 18 hodin v
areálu zámku Liteň 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.

2. Hýskovský Wagonfest

HÝSKOV – Fotbalové hřiště
Druhý Hýskovský Wagonfest se koná v sobotu 22. srpna na fot-
balovém hřišti v Hýskově. Zahrají kapely Atheist's Faith, Pink
Floyd Tribute Band, Led Zeppelin Revival a La Sklerosa Revi-
val Band. Začátek hudební akce je v 16 hodin, vstupné činí 100
Kč, děti mají vstup zdarma.

Bunkry v Berouně

Bunkr za Berounem ve směru na Prahu můžete navštívit v so-
botu 22. srpna od 10.30 do 18 hodin. Ve státní svátek 28. září bu-
de otevřen od 10.30 do 17.00, 28. října pak od 10.30 do 16.00. Ote-
vírací doba objektu u autobusového nádraží pro rok 2015 je: 22.
srpna, 12. a 28. září a 28. října vždy od 10 do 17 hodin.

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.
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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.


