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Nového sociálního zařízení v patře a přízemí se po prázdninové rekonstrukci dočkala také MŠ Vinohrady. Slavnostní předání zahájilo hudební vystoupení dětí z této školky. Rekonstrukci provedla firma ALTRYSS s.r.o., Most, za celkovou cenu 511.027,26 Kč.

V návaznosti na šířící se dezinformace týkající se provozu autobusové
zastávky na Šamotce sdělujeme, že město Rakovník vyjednalo s firmou
Lasselsberger nové místo pro tuto zastávku, která se vrátí na své původní
umístění (viz foto). Nově zřízená zastávka bude pro obyvatele Šamotky
a děti z místní MŠ pohodlnější a bezpečnější. Věříme, že zastávka zde bude
občanům dlouho sloužit.

Byly dokončeny práce na rekonstrukci sociálních zařízení a šaten v Domě
dětí a mládeže. Rekonstrukci provedla firma TOVA stavby s.r.o., Rakovník,
za cenu 1.101.822,97 Kč.

MŠ Průběžná se přidala
ke školkám, ve kterých
byla dokončena rekonstrukce sociálního
zařízení. Práce byly provedeny firmou KERAKO
– Josef Drábek, materiál
darovala firma Lasselsberger, s.r.o., cena rekonstrukce vyšla
na 1 131 880 Kč vč. DPH.
Další kurz sebeobrany pro ženy a dívky (v pořadí již třetí) pořádaný ve spolupráci s Judo club raion – ryu Praha, pod vedením pana Filipa Rubínka, je
úspěšně za námi. Zúčastnilo se ho 16 žen, které instruktoři provedli různými druhy sebeobrany – od uvolnění z úchopu až po použití slzotvorného
prostředku. Další kurz je plánován v zimních měsících.
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Dobrý den, vážené čtenářky a čtenáři Radnice.
Máme za sebou komunální volby,
které rozhodly o změně ve vedení města. Je samozřejmě právem
voličů vybírat zastupitele a každý soudný politik takové právo respektuje a nekomentuje. Pozici
starosty opustím na přelomu října
a listopadu, proto mi dovolte krátké ohlédnutí.
Odcházím s dobrým pocitem
a s přesvědčením, že jsem prosazoval to, co bylo ku prospěchu města,
byť často ne mému. Tak třeba bazén byl zavřený a nezbylo, než ho
rekonstruovat. Hlasoval jsem pro
„větší“ variantu rekonstrukce a věřím, že jak rodiny s dětmi, tak výběr
vstupného dají časem kladnou odpověď na to, zda byl takový postup
správný.
Věděl jsem, že nás krátce před volbami v očích části voličů poškodí
zprovoznění parkovacího systému
na náměstí, ale prosazoval jsem ho
s vědomím, že přispěje ke zklidnění zoufalé dopravy na náměstí a odstranění kolon na výjezdu. Zde už
je jasné, že záměr prospěšný životnímu prostředí nás všech vyšel. Počet projíždějících vozidel se snížil o více než deset tisíc měsíčně, příjem města se dokonce poněkud zvýšil.
A takto bychom mohli pokračovat i dál.
Ne, nelituji žádného ze svých rozhodnutí. Dnes už s klidem a úsměvem říkám, že vratká a trošku nevděčná funkce starosty města přece nestojí za to, aby člověk měnil priority nebo se choval
vypočítavě populisticky.
Před novým vedením města stojí – stejně jako dříve před námi – řada úkolů. Dokončit projekty,
které jsme rozběhli, od již zmiňovaného bazénu, přes rekonstrukci „Tyršáku“ a škol, až po vybudování parkoviště u nádraží, zasakovacích nádrží Na Zátiší nebo rekonstrukci knihovny. Doplňovat zásobník projektů o řešení dalších neodkladných potřeb města. Pokračovat v úzké spolupráci
s krajem na budování obchvatu a přivaděče a tak dále.
Chci mu popřát, aby dokázalo pokračovat v rozvoji města, který jsme akcelerovali, a přimlouvám
se i za to, aby se snažilo zastupitelstvo i nadále spojovat, nikoli rozdělovat. Všichni jsme obyvatelé Rakovníka, všichni máme stejný zájem a odlišný pohled na některé problémy je jen ku prospěchu věci. 
Pavel Jenšovský

Společenská kronika
NAROZENÍ
Od 13. 9. 2018 do 11. 10. 2018 se narodili:
MATĚÁSKOVÁ Amálie, KREJCZY Frederik, BÁRTOVÁ Amélie, MAKARENKO Jeremiáš, SMÁHA David, KEZNIKL Ondřej, KAREL Matyáš, ŠEBKOVÁ Alžběta, SMETANOVÁ Mariana, HARAMIJA Vojtěch,
HANUŠOVÁ Bára, KIŠ Aria, MOTYKOVÁ Olívie, KŘIŽÁKOVÁ Julie, RINNOVÁ Johana, CACH Eduard, KOŘÍNEK Max, KOHOUTKOVÁ Bea, HAUNER Daniel, VOTÝPKOVÁ Magdaléna, KRATOCHVÍL
Jakub, HÉGR Tomáš, MICHALOVÁ Lota, ŠEFČÍKOVÁ Lada, RESLER Matěj, KUBOVČIAKOVÁ Judita,
IVANOVÁ Magdaléna, NOVÁKOVÁ Barbora, SMALLEY Václav, MARIČÁK Sebastian, HOLUBEC Viktor, OCHRÁNEK Kilián Noel, HOFMAN Matouš, VARYŠOVÁ Liliana, BLÁHOVÁ Anna, BERKYOVÁ
Šarlota, HRDLIČKA Lukáš, JELISEJEVA Amálie, BÁRTOVÁ Rozálie, ŠTĚPÁN Josef, POSEJPALOVÁ
Karolína, ŠNEPP Antonín, RŮŽIČKOVÁ Lucie, HELCL Vojtěch, SUCHOPÁREK Radek, VLKOVÁ Adéla, BALÚN Sebastian, LEIBLOVÁ Aneta, JUŘÍČEK Lukáš, PUŠOVÁ Veronika, KANTA Richard, BIROŠ
Vojtěch, BRABENCOVÁ Anna, ANDRLÍK Josef, ŠOLLAR Eduard, HORÁKOVÁ Anna, HUJSL Martin,
SALAMÁNEK Václav, KUBIČKOVÁ Anežka.

SVATBY
29. 9. 2018 – Obřadní síň, Rakovník: Jiří Žáček a Barbora Hápová
Jiří Stehlík a Barbora Jakubův
29. 9. 2018 – Skřivaň:

René Passauer a Monika Hajská

ÚVODNÍK
V říjnových volbách rozhodli rakovničtí
voliči svými hlasy o složení nového zastupitelstva, které příští čtyři roky povede město Rakovník. Se 17 procenty
hlasů zvítězila Občanská demokratická strana před volebním uskupením
Město pro vás (14 %) a volebním uskupením Společně pro Rakovník (13,5 %).
Kandidovalo celkem 9 volebních stran.
Volilo se 21 zastupitelů. Tady jsou jejich
jména: Luděk Štíbr (ODS), Zdeněk Nejdl (ODS), Jaroslav Vaic (ODS), Jiří Černý (ODS), Ivo Trešl (Město pro vás), Miloslav Blecha (Město pro vás), Oldřich
Kronich (Město pro vás), Jan Švácha
(Společně pro Rakovník), Marek Pavlík (Společně pro Rakovník), Milan Zimmermann (Společně pro Rakovník),
Miroslav Samaš (ANO), Ladislav Hlína (ANO), Monika Tesařová (ANO), Pavel Jenšovský (ČSSD a nezávislí kandidáti), Ivo Maroušek (ČSSD a nezávislí
kandidáti), Eva Kašová (KSČM), Vladimír Kvasnička (KSČM), Milan Let (Strana
svobodných občanů), Jan Loder (Strana svobodných občanů), Jan Mudra
(Změna pro Rakovník), Petr Svoboda (SMĚR Rakovník – Nestraníci). Největší počet přednostních hlasů získal
MUDr. Ivo Trešl (1403). Volební účast
byla průměrných 42 procent, v číselném vyjádření to znamená, že volit
přišlo přibližně 5 z 12,5 tisíce oprávněných voličů. Podrobnější výsledky najdete na www.volby.cz.
Vaše redakce

Ztráty
a nálezy
Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust.
§ 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne
1. 1. 2014.
Věc nalezenou na území města Rakovníka je
možné oznámit a odevzdat na Městský úřad
v Rakovníku, Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník, tel. +420 313 259 111 v kanceláři
č. 1 (recepce). Na stejném místě je možnost
ztracenou věc vyzvednout.
Hodiny pro příjem a výdej nalezených věcí
jsou: pondělí, středa 8.00 – 17.00, úterý, čtvrtek 8.00 – 15.00, pátek 8.00 – 13.00.
Mimo uvedené hodiny převezme nalezenou věc od nálezce městská policie.

Aktuální seznam nalezených věcí
od 15. 9. 2018 do 14. 10. 2018
Datum Popis
25. 9. 2018 Kapesní nůž v koženém
pouzdře
1. 10. 2018 Svazek klíčů – 5 ks
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Slavnostní odhalení pomníku

V úterý dopoledne proběhlo před vojenským areálem v Rakovníku slavnostní odhalení pomníku generála Milana Rastislava Štefánika. Celé pietní
místo včetně desky s portrétem M. R. Štefánika vytvořilo kamenictví Ladislava Humpála.
Odhalení se zúčastnil také ředitel Sekce podpory Ministerstva obrany generálmajor Jaromír Zůna, ředitel Agentury logistiky brigádní generál Jaroslav Trakal, velitel rakovnického útvaru podplukovník Vladimír Jelínek a plukovník v záloze a čestný občan města Rakovník pan Mikuláš Vondráček.
Tímto dnem také Armáda České republiky oficiálně zahájila výstavbu útvaru logistiky v Rakovníku, což v proslovu uvedl generálmajor Jaromír Zůna.

INFORMACE Z MĚSTA
XX Umístění reklamních poutačů

Rada města v souladu se smlouvou o výpůjčce s Tradičním pivovarem v Rakovníku, a. s.
souhlasí s navrhovaným stavebním záměrem
týkajícím se vybudování reklamních poutačů
propagující výrobu piva v Rakovníku na kruhových objezdech v Pražské a Plzeňské ulici.
Údržbu kruhových objezdů bude zajišťovat
pivovar.

na na příští rok, bohužel v poslední době se stav
plotu jevil již jako havarijní a vzhledem k tomu,
že se po celém areálu školky pohybují děti, odbor správy majetku doporučil radě města rozhodnout o opravě plotu. Cenu oprav vyšla na
297 000 Kč vč. DPH.

XXVyhlášení památných stromů

Dne 27. 9. 2018 bylo vydáno Městským úřadem Rakovník, odborem životního prostředí,
rozhodnutí o vyhlášení 130 ks památných stroXX Oprava plotu u Mateřské školy
mů ve vlastnictví Města Rakovníka rostoucích
Šamotka
Rada města uzavřela smlouvu o dílo s B + P HÁ- na břehu Rakovnického potoka. Důvodem vyJEK STAVBA s.r.o., Rakovník, jejímž předmětem hlášení památných stromů je zajištění ochrany
je oprava plotu u Mateřské školy Šamotka, Ra- mladých lip, které jsou součástí aleje na břekovník. Oprava plotu byla původně naplánová- zích Rakovnického potoka. Stromy jsou vyhla-
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šovány k 100. výročí vzniku Československé
republiky.

XX Nové hole a sekačka pro areál
Minigolfu v Rakovníku

Rada města vyhověla žádosti GOLFCLUBu 85
Rakovník, provozovatele minigolfového hřiště v Rakovníku, na koupi 50 ks golfových holí
a sekačky na trávu. V rámci stavby nového minigolfového hřiště v roce 2006 bylo koupeno 60
kusů nových golfových holí. Z původních holí
se zachovalo pouze cca 10 ks. V současné době
má provozovatel cca 30 ks holí, kdy většina byla zakoupena přímo klubem. Nové hole budou
zakoupeny za cenu 28 090 Kč. Nová sekačka na
trávu vyjde na cenu 14 690 Kč.

XX Školní jídelna Rakovník získá
novou klimatizaci

sítí ukončeny a od 1. 7. 2018 měly být zahájeny
stavební práce na rekonstrukci samotné komunikace. Do dnešního dne nebyly práce zahájeny. Společnost Froněk zaslala žádost o uzavření dodatku na prodloužení termínu dokončení
stavby z kapacitních důvodů do 31. 5. 2019.
Vzhledem k tomu, že ulice Václavská je velmi
svažitá a nyní se nachází ve velmi špatném stavu, rada města uzavřela dodatek s tím, že do doby zahájení stavebních prací bude komunikace
udržována ve sjízdném stavu na náklady zhotovitele. V současné době došlo ze strany zhotovitele k dosypání výkopů po inženýrských sítích.

Radní projednávali dodávku a montáž nové klimatizace do Školní jídelny Rakovník. Stávající klimatizační jednotka, která je zabudovaná jako
podstropní zvenku u budovy školní jídelny, trpí
při deštivém počasí. V červnu 2018 došlo k vyhoření motoru. Byly provedeny dvě opravy, při
třetí poruše byla firmou Brabec vzduchotechnika doporučena výměna klimatizace a její nástěnné umístění místo stávajícího podstropního.
Vzhledem k tomu, že se jedná o havarijní stav
klimatizace, která je pro provoz jídelny nutností,
neboť funguje v místnosti, kde má školní jídelna
několik mrazáků a bez klimatizace by zde mohlo XXTermín dokončení stavby
dojít k přehřátí motorů (tato místnost nemá věrekonstrukce chodníku na
trací otvory), rozhodla rada města objednat výKomenského náměstí se prodlužuje
měnu klimatizace za cenu 140 893,61 Kč vč. DPH.
Se společností ÚMK s. r. o. byly na základě předložených cenových nabídek uzavřeny smlouvy
XXTermín dokončení stavby
o dílo na rekonstrukci pěti chodníků s termínem
dokončení do 31. 10. 2018. Rekonstrukce chodrekonstrukce ulice Václavská se
níku na Sixtově náměstí před Okresním souprodlužuje
Na základě vyhodnocení veřejné zakázky byla dem, chodníku v ulici Kokrdovská a prostranse společností Froněk uzavřena smlouva o dílo ství před urnovým hájem jsou již dokončeny.
na rekonstrukci ulice Václavská s termínem do- Nyní ÚMK s. r. o. provádí rekonstrukci chodníku
končení do 31. 10. 2018. Ke dni 31. 7. 2018 byly Čs. legií, která se objednala navíc ke stávajícím
veškeré práce na rekonstrukcích inženýrských smlouvám a posunula další dvě objednané re-

konstrukce. V současné době je již známo, že minimálně jedna z objednaných rekonstrukcí se již
v letošním roce neuskuteční. Jedná se o chodník
na Komenského náměstí mezi ulicemi S. K. Neumanna a ul. Fibichova, vedoucí podél prodejny
kol Ramala. Tato rekonstrukce by byla zahájena
v příštím roce s termínem do 26. 4. 2019. Dále
ještě zbývá objednaná rekonstrukce chodníku
v ulici Ottova na straně, kde se nachází kancelář Kooperativy. U této rekonstrukce zatím ÚMK
nežádá o prodloužení termínu dokončení. Stále
je zde reálná možnost, že k rekonstrukci dojde
podle plánu.

XX Statistiky parkovacího systému na
Husově náměstí v Rakovníku

V srpnu letošního roku byl na Husově náměstí v Rakovníku spuštěn nový parkovací systém.
Dle statistik za srpen a září je patrné, že se dopravní ruch na rakovnickém náměstí během
zpoplatněné provozní doby výrazně snížil, což
byl jeden ze záměrů nového systému.
Počet vjezdů za časové období:
od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017: 49 304
od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018: 35 450
od 1. 9. 2017 do 30. 9. 2017:
48 385
od 1. 9. 2018 do 30. 9. 2018:
32 119

Říjen v Domově seniorů Rakovník
Nástup podzimu přál říjnovým oslavám. První
říjen je věnován Mezinárodnímu dni seniorů,
jejž jsme prožili ve společnosti dětí z 2. ZŠ Rakovník. V rámci mezigeneračního setkání nám
škola nabídla společně zhlédnout divadelní
představení „Průzkumníci v Austrálii“ v podání herců Divadla LETADLO z Plzně. A to přímo
v našem Domově seniorů. Představení bylo velmi živé, rovněž tak děti vtaženy do děje. Klienti
se též výborně bavili. Děkujeme za tento den
a za malované obrázky našim babičkám i dědečkům. Těšíme se na další spolupráci.
Druhý den nám k tanci a poslechu zazpívala
paní J. Kudláčková za hudebního doprovodu
pana J. Třísky. Jezdí k nám pravidelně v tento
čas a klienti se vždy těší.
Ve středu 3. října seniorům přišly popřát děti
pěveckého kroužku „Sluníčko“ z MŠ Klicperova Rakovník. A to s dárkem zpívaným i vyrobeným. Každý senior dostal keramickou ozdobičku. Děkujeme paní vychovatelce A. Folberové
za organizaci vystoupení i dětem samotným.
Následoval 10. ročník Týdne sociálních služeb, který nám 9. října zpříjemnily nejprve děti

Hudba pana J. Třísky

z 3. ZŠ Rakovník. S touto školou spolupracujeme pravidelně již několik let. Docházejí k nám
vždy zpočátku října, před Vánoci a před Velikonocemi. Kromě hudebního zážitku, v němž
se zpívá, tancuje nebo recituje, bývají klienti
potěšeni společným malovaným dárkem. Naše interiéry již zdobí celá řada krásných obrázků. Děkujeme dětem, paní vychovatelce Blance
Pšenčné a ostatním vychovatelkám, které tento
program pro nás připravily.
Setkávání s dětmi je vzájemně velmi příjemné
a obohacující.
Hudební akce vystřídala 10. října přednáška cestovatele J. Emingera, jenž nám povídal
o svých cestách do Londýna. Vyprávění zpestřil promítanými fotografiemi. Někteří z klientů
ve svém životě také toto město navštívili, a tak
pro ně byla přednáška zároveň vzpomínkou na
jejich cesty.
Oslavy sociálních služeb jsme završili pozváním
uživatelů místní pečovatelské služby, heligonkáře J. Kubíka z Plzně a břišní tanečnice paní
J. Rockenschaubové z Nového Strašecí. Pan Kubík je velmi žádaným a pravidelným hostem

v našem Domově. Paní Jarka R. nám zatančila
poprvé při letošní oslavě MDŽ. Tentokrát nás
potěšila tancem na arabskou hudbu a tancem
na melodii písně Ave Maria. Vzájemné setkání
našich klientů a uživatelů PS bylo velmi vítané z obou stran, neboť se mnozí senioři znají a běžně nevídají. Tato možnost všechny nadchla a 21 klientů PS navštívilo 11. října náš
Domov. Snad každý z nich u nás našel známou
tvář, tak se společně zpívalo a živě diskutovalo.
Setkání nás motivovalo k dalším a my již opět
plánujeme.
Na konci října se těšíme na druhou přednášku
paní ředitelky rakovnického Muzea T. G. M. Rakovník Mgr. M. Elznicové Mikeskové DiS. k tématu 100. výročí vzniku Československa. Čeká
nás také výlet do Domova seniorů TGM Beroun
na soutěž „Berounský kufr“.
A tak se opravdu nenudíme…
Vážíme si všech, kteří se podílejí na příjemném
a pohodovém prostředí našich klientů. Děkujeme.
Za Domov seniorů Rakovník
Kateřina Bruncliková DiS.,
aktivizační pracovnice

Společné foto s dětmi 3. ZŠ Rakovník
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Děti z 1. MŠ poznávají krásy CHKO Křivoklátsko
aneb Co vyprávěl starý strom

Ani chladné ráno nevadilo dětem ze třídy „Kytičky“ z 1. MŠ Rakovník a s batůžky na zádech
se vydaly na vlakové nádraží. Společně s učitelkami odjely 28. 9. 2018 na lesní hřiště do nedalekého Křivoklátu. Cesta vlakem rychle uběhla
a z nádraží jsme vyrazili na nádvoří hradu Kři-

voklát, kde jsme se nasvačili a načerpali síly na
další výšlap na lesní hřiště. Děti si užily za slunečného počasí nejen zábavu na hřišti, ale získaly na naučné stezce mnoho nových poznatků o životě v lese. Plni nových zážitků jsme se
vrátili do naší školky. Již nyní se těšíme na další

Školička na Jedničce
Zveme všechny předškoláky s jejich rodiči na
tradiční Školičku, vlastní školní program, který
naše škola pořádá každým rokem vždy od první
listopadové středy. Děti mají možnost poznat
třídní učitelky, spolužáky, prostředí a vybavení
školy, svoje budoucí třídy. V pestrém programu,
který připravují zkušené učitelky prvního stupně, se hravou formou zaměřujeme na dovednosti potřebné ke zvládnutí první třídy.
Tradiční součástí programu jsou akce pro rodiče,
které připravují a vedou naši pedagogové. Seriál rodičovských „hodinek“ odstartuje listopadová beseda o školní zralosti s Mgr. Ledvinovou,
v prosinci přijde na řadu ukázková hodina anglického jazyka s žáky a Rebeccou Cusack, součástí lednové Školičky je přednáška Mgr. Dyrš-

1. mateřská škola
V Hradbách
Rakovník

výlet do Informačního a vzdělávacího centra
LČR Křivoklát v měsíci říjnu.
Výlet byl součástí projektu, za jehož podporu
a financování děkujeme Městu Rakovník.
Děti a učitelky ze třídy „Kytičky“ 1. MŠ Rakovník
Blanka Hájková a Bohuslava Vondříčková

www.1zsrako.cz

mídové o metodách výuky počátečního čtení,
beseda o rozvoji řeči s Mgr. Jirkovskou proběhne v rámci únorového setkání. Součástí březnové Školičky bude rodičovská kavárna, na které
budou, kromě tradiční dobré kávy a zákusků
z kroužku vaření, „servírovány“ také poslední
filmy ze školních animačních dílen.
Více informací budeme zveřejňovat na webu
školy www.1zsrako.cz, zájemci je mohou získat
také v mateřských školách.
Školička probíhá vždy v budově školy v Martinovského ulici. Začínáme ve středu 7. 11. 2018
od 15.30. Další termíny jsou: 5. 12., 9. 1., 6. 2. a 6. 3.
Školičku pořádáme pro předškoláky a jejich rodiče již třináctým rokem. Přiveďte svoje děti –
těšíme se na setkání.
Mgr. Karel Folber

HLEDÁME NOVÉHO KOLEGU
NA POZICI UČITELE
1. ZŠ Rakovník přijme šikovného a spolehlivého učitele na plný pracovní úvazek
s nástupem od 1. února 2019.
SPECIFIKACE NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ Ideální aprobace: přírodopis – zeměpis
		 Místo výkonu práce: Rakovník
Trvání pracovního poměru: zástup za zaměstnance na rodičovské dovolené,
v případě oboustranné spokojenosti však vysoká pravděpodobnost následného
zaměstnání na dobu neurčitou.
Předpokládaná výše pracovního úvazku: 1,000
(jsme ochotni jednat v případě zájmu také o částečném úvazku).
Požadavky na uchazeče
Předpoklady pro výkon činnosti učitele dle zákona č. 563/2004 Sb.
(Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů), v platném znění;
dobrá znalost práce na PC (znalost Office a SW Bakaláři výhodou).
Pokyny pro zájemce o zaměstnání
Žádost o zaměstnání s připojeným životopisem můžete zasílat poštou, případně e-mailem
kontaktní osobě. Vhodné uchazeče (splňující nezbytné požadavky pro výkon práce)
pozveme k výběrovému pohovoru.
Termín zaslání životopisů: do 15. listopadu 2018
Kontaktní osoba: Karel Folber
Email: reditel@1zsrako.cz, Telefon: 725 399 299
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1. ZŠ Rakovník děkuje zřizovateli za
výraznou podporu rozvoje volnočasových aktivit žáků. Díky finančnímu příspěvku jsou sportovní, řemeslné a umělecké aktivity zase o něco
dostupnější všem zájemcům. Kromě
toho jsme mohli pro žáky 6. ročníku
zorganizovat cenově dostupný kurz
v přírodě a pomoci tak úspěšné adaptaci nového kolektivu.
FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

Jedničky z Jedničky zahrály v Suchomastech
Na svatého Václava se konala vernisáž fotografické výstavy Dobré světlo pánů fotografů
Zdeňků Ledviny a Radvana v kapli krásného zámečku v Suchomastech. Jedná se o místo se
speciálním režimem pro klienty s duševním postižením nedaleko Koněpruských jeskyní.
Kaple je do této doby zanedbaná a chátrá. Vernisáž a výstava má splnit dvě úlohy: Pozvednout
obyčejné dny klientům, zaměstnancům zařízení
a občanům Suchomast a také zvednout zájem
krajského zřizovatele o financování její obnovy.
Bylo krásné počasí, proto jsme hráli před kaplí v zahradě. Byli jsme sice v početním oslabe-

ní, ale hrálo se nám pěkně. Klienti byli nadšení,
zaměstnanci nás pochválili za krásný zážitek.
Dostali jsme výborné dobrůtky napečené klientkami domova.
Pan ředitel nás odměnil také prohlídkou celého
zařízení, zahrady, skleníků a přilehlých prostor,
které jsou velmi pěkné – správci a zaměstnanci
se opravdu snaží. Každý se do konce listopadu
může na výstavu jet podívat.
Všichni jsme si slavnost užili. Rodiny našich hráček se opět rády viděly. Takže... zase jedna povedená akcička. Děkuji děvčatům za reprezentaci školy. 
Mgr. Zuzana Ledvinová

Animace na Jedničce pošestnácté
Se začátkem školního roku se začaly pomalu
rozjíždět i první vteřiny našich nových malých
filmů. Všichni více i méně zkušení nebo úplně
začínající filmaři se sešli 2. října na 16. pokračování animačních dílen. Milou návštěvou, která
také přiložila ruku k dílu, byli i kolegové učitelé
z 2. a 3. rakovnické základní školy a ze ZŠ Lužná.
Jako vždy, i tentokrát jsme si nejprve povídali, nechali plynout myšlenky a fantazii, aby nás
zavedly až k nápadům, podle kterých můžeme
vytvořit scénáře. Potom se začaly objevovat
první obrázky zkumavek, baněk, ohňů, zkratek
a křečků – ano, letošní téma zní: CHEMIE. A proč
křečkové? Jsou totiž velmi vynalézaví a zdá se,
že proniknou všude.

Jen jedna ze skupin zatím do tajemného světa
alchymistů nenahlédla. Děvčata věnovala úsilí lidové písničce Ach, synku, synku – údajně nejoblíbenější písni prezidenta T. G. Masaryka. Převést
děj písničky do obrázků nebylo vůbec jednoduché. Ukázalo se totiž, že si jej můžeme vyložit
každý trochu jinak. A i to je vlastně důležitá věc,
kterou se společně učíme – ocenit nápad druhého, domluvit se na společném cíli a pracovat na
něm. Všichni se těšíme na další setkání.
Projekt animačních dílen také letos podporuje účelově určeným příspěvkem náš zřizovatel,
který se tak významně podílí na tom, že na Jedničce vzniká generace nadšených amatérských
filmařů. 
Mgr. Martina Vorlová

Adaptační kurz
na 2.ZŠ

www.2zsrako.cz

2. základní škola
Rakovník
Husovo nám. 3

V pondělí 17. 9. jsme odjeli s paní učitelkou Seemannovou a s paní učitelkou Dvořákovou do
„Jahodového lesa“ (kempu u Jesenice) na adaptační kurz. Cílem bylo stmelit kolektiv a dozvědět se něco o návykových látkách. Celý program byl obohacen hrami. V úterý večer jsme
se vydali na stezku odvahy. Trochu jsme se báli,
ale peeři (žáci osmého a devátého ročníku) měli
bojovku dobře vymyšlenou a stále nás povzbuzovali. Ve středu jsme se vzbudili a začali uklízet, poté jsme vyrazili na nádraží. No prostě celý
adaptační kurz byl úžasný.
Kristýna Palivcová, Angelina Červená,
Amélie Maňurová, žákyně 6. A

Atletický čtyřboj – krajské finále
Ve středu 26. 9. 2018 se vydalo 5 starších hochů do Houštky na souboj v atletickém čtyřboji. Kluci po trochu pomalejší šedesátce rozjeli svoji soutěž
naplno. Bylo se na co koukat. M. Nistor byl čtvrtý na 60 m, v dálce překonal
5-ti metrovou hranici a míčkem přehodil 60 m (2. místo). O. Polcar zvítězil
ve skoku vysokém (posunutý osobní rekord na 159 cm) a v běhu na 1000 m.
Uzdravená posila (za jinak výborného Š. Malého, který vybojoval s ostatními
tento postup) M. Karafiát byl 3. – 4. ve skoku vysokém. A neztratil se ani M.
Lev (8. třída) – 488 cm ve skoku dalekém a D. Šrédl, který si vylepšil osobní
rekord ve vrhu koulí .
Celkové bodové skóre kluci ještě oproti okresu a loňskému roku navýšili a obhájili tak 2. místo. Měli jsme i trochu štěstí, když ZŠ Slaný na 3. místě na nás
ztratila pouhých 6 bodů (např. 0,02 s na 60 m).
Všem gratulujeme, držíme palce a těšíme se na další nejen atletická setkání.
Mgr. J. Kotlík, 2. ZŠ

www.mesto-rakovnik.cz
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KDYŽ SE RUKA K RUCE VINE, TAK SE DÍLO PODAŘÍ
Akce naší ŠD 2. ZŠ Rakovník často takto začínají. Vzájemná spolupráce a otevřenost se nám při plánování i realizaci akcí pro naše žáky velmi osvědčily. Díky
tomu jsou pestré i přínosné a žáky nejen rozvíjí, ale i baví. V duchu uvedeného
rčení dostala konkrétní tvář akce ŠD a Domova seniorů Rakovník. Dne 1. 10. 2018
(Mezinárodní den seniorů) jsme se setkali na divadelním představení Průzkumníci v Austrálii divadla Letadlo. Společný kulturní zážitek boural náš vzájemný ostych. Věřím, že jsme společně začali budovat most pro další spolupráci.
Naši žáci vytvořili krásné obrázky pro seniory k jejich svátku a po skončení představení jim je osobně předali. Propojování generací je pro naše žáky důležitým vkladem
do dalších let. Vzájemně obohacující zkušenosti mohou být přínosem ve zdravém
formování jejich postojů ke starší generaci.
Ráda bych poděkovala panu řediteli i aktivizačním pracovnicím domova seniorů
za vstřícný a srdečný přístup k této zatím první vlaštovce naší spolupráce. Vyhlížíme naše příští setkání se seniory a doufáme, že je tato akce potěšila.
Za 2. ZŠ Rakovník Bortová Hedvika,
ved. vychovatelka

Projekt Abeceda
peněz na 2.ZŠ

Projekt Rodiče
čtou dětem na 2. ZŠ
Děkuji všem rodičům
žáků 2.C, kteří našli
čas a odvahu a přišli
do školy číst dětem
svoji oblíbenou dětskou knížku. Vážím si
Vaší spolupráce a těším se společně s dětmi na další setkání nad
stránkami knížek.
Mgr.Radka Koubová,
učitelka 2. C

Čtvrté ročníky se zapojily do projektu finanční gramotnosti České spořitelny Abeceda peněz. Navštívili jsme Čs. spořitelnu, kde se děti
v zábavném kvízu seznamovaly se základními
finančními pojmy. Naučily se vkládat i vybírat
peníze z bankomatu, u pokladny poznaly jiné
měny, zhlédly místnost s trezory a vyzkoušely
si videohovor. Během 3 měsíců se z nás stanou
podnikatelé. Zatím jsme vymýšleli název firmy
a volili ředitele a účetní. Nyní nás čeká výroba vánočních výrobků, které budeme během
prosince prodávat ve stáncích před spořitelnou.
Tento projekt v dětech podpoří týmovou práci
i kreativitu.
Mgr. Š. Štichauerová

www.3zsrako.cz

Cykloturistický kurz 8. A a 8. B…
… očima člena pedagogického doprovodu
„Nechtělo se mi, ale musím.“ „Já už nemůžu.“
I tyto věty jsme mohli slyšet na sportovním cykloturistickém kurzu, který podstupují pravidelně osmáci. Na vině mohlo být i počasí, kdy teploty dopoledne nepřesáhly desítku a přes mlhu
jsme s výhledy opravdu nemohli počítat. S odpoledním sluníčkem se ale nálada v týmech
obou tříd opět zlepšovala.
Třídenní kurz byl rozdělen na několik částí.
První den všichni vyrazili na kolech do Šlovic, kde byla naše základna v místním rekreačním středisku. Cesta byla programem na val- Druhý den si žáci mohli zvolit mezi okruhem na
nou část dne, tempo bylo pro většinu žáků kolech, či pěší turistikou po okolí. Cyklisté zvolili
pohodové.
atraktivní trasu údolím Javornice, na cestě zpět
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3. základní škola
Rakovník
Okružní 2331

dokonce brodili řeku Berounku. Turisté se prošli
na Skryjská jezírka a zpět. I když někteří lačně
pošilhávali po projíždějícím autobusu, samozřejmě došli na ubytování pěšky.
Odpolední program sestával z výběru kolektivních her, včetně bowlingu. Jen na koupání v bazénu už počasí nebylo dostatečně teplé. Večer u táboráku mnozí opekli
buřty, zazpívali si a poté ještě proběhl program uvnitř střediska. Děkujeme především
za kouzelnické představení. Pamatujeme si také, že 8. B byla pozvána na další představení od 8. A, které se má uskutečnit před Vánoci.
Cesta zpět proběhla opět z mlhy do sluníčka. Někteří si sáhli na dno sil, ale vytrvali a cestu dokončili. Všichni se vrátili v pořádku a ani karamboly
neměly vážných důsledků.
Mgr. Tomáš Kressl

… a pohledem „řadového frekventanta“
V pondělí jsme se všichni ráno ve tři čtvrtě na
deset sjeli na SK, naložili tašky do auta a vyrazili
směrem na Senomaty. Pak přes Šanov až do Petrovic, kde jsme měli přestávku na svačinu a podívali se do kostela. Přes další kopce a lesní cesty jsme dorazili až do Svinařova a následně do
Slabec. Už jsme měli náš cíl skoro na dosah. Některé z nás začínaly trochu bolet nohy, ale nakonec jsme sjeli dolů do Šlovic a byli na místě. Po
dojezdu další třídy jsme se ubytovali a po večeři
následovaly skupinové hry se spoustou legrace.
Druhý den jsme byly dvě skupiny. První skupina
byla cyklistů a druhá turistů. Turisti šli krásnou

čtyřhodinovou túru do Skryj a ke Skryjským jezírkům. Cyklisti jeli směrem na Zvíkovec. Já byla
ve skupině cyklistů. Jeli jsme Javornici a projížděli hodně brodů. To jsme si dost užili, mokří až
po kolena. Největší zážitek bylo ale zakončení
výletu broděním Berounky. To bylo teprve něco.
A když jsme dojeli až k našemu penzionu, někteří z nás si šli uvolnit nohy do vířivky a „po véče“ zahrát bowling. Pak kluci připravili táborák
a šli jsme opékat buřty a chleby. K tomu všemu
jsme zpívali a tancovali za doprovodu kytary.
Nakonec poslední den, den odjezdu. V osm hodin jsme se všichni sešli na snídani a pak začínali balit. V půl desáté naložili opět tašky do

auta a vyjeli domů. Jeli jsme po rovině podél
Berounky, ale pak jsme museli po kopcích nahoru. Na Rozvědčíku jsme si dali řízky a posilnili
se na ještě poměrně dlouhou cestu. Myslím, že
nikdo z nás nezapomene na ty týřovické kopce.
Když jsme jeli po kamenném sjezdu dolů, klukům skočily tři srnky do cesty. Nikomu se nic nestalo, i když těch „držkopádů“ pár bylo. Všichni
dojeli ve zdraví zpátky až do Rakovníka. U školy
jsme si rozebrali věci a rozjeli se domů.
Všichni si kurz nehorázně užili a jeli bychom
rovnou znovu. Myslím, že máme z tohohle výletu všichni skvělé vzpomínky a zkušenosti.
Nela Trešlová 8. A

Atletický čtyřboj
V pondělí 24. 9. proběhlo okresní kolo atletického čtyřboje. Tato soutěž je hlavně o atletické všestrannosti žáků. Žáci musí podávat velmi dobré výkony hned ve čtyřech disciplínách:
sprint 60 metrů, skok daleký (skok vysoký), hod
kriketovým míčkem (vrh koulí), vytrvalostní
běh dle příslušné kategorie.
Počasí nám letos moc nepřálo a soutěžící se
museli poprat s velmi chladným a deštivým
počasím.
Naše družstva se umístila následovně:
1. místo starší žákyně
– POSTUP DO KRAJSKÉHO KOLA
mladší žáci A
2. místo mladší žákyně A
starší žáci
5. místo mladší žákyně B
mladší žáci B
Do krajského kola postupovali pouze vítězové starších kategorií, takže za 3. základní školu
STARŠÍ ŽÁKYNĚ.

Krajské kolo se konalo hned ve středu 26. 9.
a probíhalo za velmi podobných podnebných
podmínek – mrazivé počasí. Dívky ale tentokrát
byly na počasí lépe připraveny a podaly velmi
slušné výkony. Některé si udělaly i osobní rekor-

Vyhráli jsme!
Ve čtvrtek 20. 9. 2018 se vybraní žáci naší ZŠ
(Pavel Růžička, Ladislav Hatala, Matěj Svoboda –
9. ročník a Michal Krčmář –7. ročník) zúčastnili oblastního kola „Dopravní soutěže mladých
cyklistů“, žáků základních a speciálních škol
okresů Beroun a Rakovník. Toto oblastní kolo se
konalo i v letošním roce v Berouně. Vyhlašovatelem soutěže bylo Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR a Český červený kříž.
V oblastním kole žáci absolvovali čtyři soutěžní disciplíny rozdělené na teoretickou a praktickou část:
· Pravidla provozu na pozemních komunikacích
– teoretická část (test);
· Pravidla provozu na pozemních komunikacích
– praktická část (jízda po DDH);
· Jízda zručnosti na kole;
· Zásady poskytování první pomoci.

www.zsrako.cz

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Naši žáci soutěžili v II. kategorii, kde se utkali se žáky ze ZŠ
Hořovice, Sv. Čecha 455 a SŠ a ZŠ Beroun, p. o.
Pod vedením paní učitelky Marcely Kusalové se
žáci opět dokázali velmi dobře připravit na soutěž a prokázat nejen své znalosti a vědomosti
v oblasti pravidel pozemních komunikacích, ale
i při poskytování první pomoci. Na dětském dopravním hřišti pak předvedli schopnost jízdy na
kole s uplatněním teoretických znalostí.
V II. kategorii byl vyhlášen za nejlepšího cyklistu Pavel Růžička s pouhými 13 trestnými
body. Jízdu zručnosti na kole zajel nejlépe ze
všech zúčastněných soutěžících Ladislav Hatala (5 trestných bodů). Celkově naši žáci obsadili
krásné 1. místo.
Moc jim blahopřejeme!
Mgr. Petra Vitvarová
Střední škola, Základní škola
a Mateřská škola Rakovník, p. o.

dy. Hlavně ale bojovaly jako tým a společnou
snahou získaly nejlepší umístění na krajském
kole za poslední roky – 4. místo. Dívkám gratulujeme a děkujeme za výbornou reprezentaci
školy.
Mgr. Šárka Horníková

Střední škola,
Základní škola
a Mateřská škola
Rakovník

www.mesto-rakovnik.cz
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Zpráva z 22. ročníku SUSO
www.issrako.cz
– soutěž řemesel
Ve dnech 18. – 21. 9. 2018 se naše škola ISŠ Rakovník s žáky Jiřím Bartůškem a Petrem Ježkem
účastnila finálového kola soutěžní přehlídky řemesel v oboru zedník, a to na stavebním veletrhu For Arch v Praze v Letňanech.
Žáci soutěžili v disciplínách, které zadával sponzor soutěže – firmy Cemix, Wienberger, Schiedel a Ytong a hlavním cílem bylo ukázat veřejnosti novinky z oblasti vyráběných materiálů
i nové technologie. Obstát v této soutěži je
vždy těžké a je nutná i trocha štěstí, i když především zručnost a znalosti jsou největším předpokladem pro dobré umístění.

10
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Hodnotící kritéria soutěže nebyla jednoduchá,
po celou dobu jsme se drželi na sedmé příčce,
v závěru pak rozhodly teoretické znalosti a celkově se pak umístili na 8. místě z deseti zúčastněných družstev. I toto je pro nás úspěch, když
pomyslíme, že jsme se sem probojovali jako finalisti z předchozího kola v Českých Budějovicích.
Těmto žákům patří poděkování za reprezentaci školy a za jejich odvedenou práci v soutěži.
Je to zároveň i výzva pro další ročníky, neboť
dělat čest řemeslu je zároveň i odměnou pro
jejich vyučující.
Emil Hanych – učitel odborných předmětů

ISŠ
Na Jirkově
Rakovník

SVAZ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH RAKOVNÍK, zapsaný spolek
Nábřeží T. G. Masaryka 2486, tel. 313 513 008, www.szpr.cz

XX Pro osoby se zdravotním postižením a seniory nabízíme:
5. 11. 2018
v zasedací místnosti SZPR, z.s. 

28. 11. 2018

PŘEDNÁŠKA O ARAUKARITECH

v 9 hodin

s ukázkou zkamenělého dřeva našeho
kraje.
Povídání o araukaritech a prezentace těch
nejkrásnějších nálezů na Rakovnicku. Ukázka
vlastních exemplářů. Možno poradit s dalším
zušlechťováním broušením a řezáním. Během
přednášky je možné vyčištění menších vzorků
minerálů za pomoci ultrazvuku.

7. 11. 2018
v zasedací místnosti SZPR, z.s. 

v zasedací místnosti SZPR, z.s. 

KURZ RUČNÍCH PRACÍ
ADVENTNÍ VĚNCE

v 9 hodin

Letošní advent začíná 2. prosince a v mnoha
městech ukazují tento začátek právě rozsvícením vánočního stromu a tradičního osvětlení ve městě. Mnoho domácností si zapaluje
adventní věnec, vyzdobí obydlí, začíná s pečením cukroví. Přijďte si k nám vyrobit svůj
originální adventní věnec. Platí se jen spotřebovaný materiál.

v 9 hodin 1. 4. – 8. 4. 2019.

KURZ RUČNÍCH PRACÍ TUPOVÁNÍ
PORCELÁNU

Tupování je dekorační technika, která se provádí barvou. Jsou to dotyky tamponu nebo
houbičky namočené v barvě na výrobek.
Přijďte si k nám vyzdobit porcelán, třeba jako krásný dárek pro někoho milého. Platí se
jen spotřebovaný materiál.

13. 11. 2018
v zasedací místnosti SZPR, z.s. 
(v budově České pojišťovny)

29. 4. – 5. 5. 2018.

v 10 hodin

PŘEDNÁŠKA RAKOVNÍK,
KRÁLOVSKÉ MĚSTO

Rakovník od města komorního po město královské. Roku 1588 byl Rakovník Rudolfem II.
povýšen na město královské.
Přednáší Mgr. Renata Mayerová, ředitelka
Státního okresního archivu Rakovník.

REKONDIČNÍ POBYT KLATOVY
– HOTEL CENTRÁL

Hotel Centrál leží v klidném místě v centru
města, sousedícím s historickým jádrem Klatov. Díky své bohaté kulturní historii je často
vyhledávaným místem pro odpočinek a relaxaci. Chloubou hotelu je nově vystavěné
WELLNESS CENTRUM s vyhřívanými bazény se slanou vodou – venkovním na zahradě hotelu a vnitřním přímo v hotelu. Cena
zahrnuje dopravu autobusem z Rakovníka
a zpět, stravování – plná penze – snídaně bufet, oběd výběr z menu – dva chody, večeře
výběr z menu – dva chody, 4× procedura –
1× masáž – záda a šíje, 1× koupel perličková,
1× uhličitá koupel + vak, 1× rašelinový zábal, zdarma po dobu pobytu – bazén a sauna, sauna finská a solná, sluneční lázeň pod
paprsky hřejivého slunce pro dva.
Ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových
Cena 6 700 Kč
pokojích s přísl. 

www.dementia.cz

Můj život s Alzheimerem…
Sedím bezvládně v čekárně, v ruce verdikt od
doktora a absolutně netuším, co mám dělat. Pacienti s Parkinsonovou chorobou chodí kolem
mě na kapačky a já se pomalu probouzím ze
snu. I v téhle situaci mě zaráží fakt, že tu kolem
nejsou jen lidé staří, ale dost často mnohem
mladší než jsem já. Hlavou mi probíhá spousta
myšlenek, mezi nimi i ta, kterou si položí snad
každý – proč právě moje máma? Sleduju tu svoji
maminku, drobnou, hodnou, milou osobu a je
mi do breku. Nemůžu před ní ale brečet. Chtěla jsem „to“ mít potvrzené? Chtěla. Teď to tedy

mám černé na bílém. Je to sice kruté, ale postupně si uvědomuji, že není nic horšího než
nejistota – to radši jistota, ať je sebehorší. Jedině tak jí totiž můžu pomoci. A tak se učím novému přístupu. Učím se tomu, že vše, co máma zmateně říká a dělá, to vše není proto, že
by byla zlá. To za ni dělá „ten Němec“. (Vzpomínky paní J., jejíž maminka má Alzheimerovu nemoc.)
Vyrovnat se s tím, že můj partner, moje máma
nebo můj táta trpí demencí, není vůbec jednoduché. A nejhorší na tom je, že v tu chvíli
netuším, co mám vlastně dělat. Co zařídit, k jakému jít lékaři, nebo kdo mi poví, co nás teď
čeká? A právě Vás všechny, kteří jste se v minulosti nebo nedávno ocitli na této životní křižovatce, zveme na setkání pečujících, které v Rakovníku pořádá organizace Dementia I.O.V.,
z.ú. každý 1. čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.
Scházíme se v prostorách Domova Na Zátiší Rakovník, na adrese: Frant. Diepolta 1787.
Další setkání proběhne ve čtvrtek 1. 11., dozvíte se více na téma: Můj život s Alzheimerem…
Konkrétní informace o projektu „Neformální

LÉČEBNÝ POBYT LÁZNĚ KUNDRATICE,

Lázně Kundratice jsou vzdáleny 20 km od
města Liberce. Lázeňská léčebna Lázně Kundratice, jedny z nestarších lázní v České republice, využívá k léčbě pohybového ústrojí
mimo ostatních procedur i tradiční přírodní
léčivý zdroj sirnoželezitou slatinu. V ceně: doprava autobusem z Rakovníka a zpět, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, balkon, telefon, možnost TV, lednice, wifi za poplatek,
stravování – plná penze, možnost dietního
stravování (šetřící dieta, diabetická dieta),
vstupní prohlídka u lékaře, 10 procedur, tři
taneční večery, bazén v odpoledních hod.
zdarma (nebude-li probíhat léčebný tělocvik v bazénu).
Cena: 7 300 Kč

ÚKLID
RYCHLE
A KVALITNĚ

• VYSOKOTLAKOU PÁROU (180°
– bez chemie)
čistí koberce, záchody, koupelny,
sedačky, trouby, plovoucí
podlahy, lina, restaurační
zařízení včetně kuchyní, čistění
interiérů auta, desinfekce párou

• ÚKLID PO ZEDNÍCÍCH
A MALÍŘÍCH
• REKONSTRUKCE BYTOVÝCH
JADER
(voda, topení, elektroinstalace)

• MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICÉ
PRÁCE a jednorázové úklidy
oken
(vše za 10 – 15 min. suché)

SUPER CENA

Volejte 605 520 062
péče“ naleznete na webových stránkách naší
organizace www.dementia.cz.
Společně se dá vše zvládnout snadněji…
Těší se na vás
Lenka Kutinová,
koordinátorka neformální péče
tel.: 606 888 938,
lenka.dementiaiov@gmail.com

www.mesto-rakovnik.cz
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ÚŘAD PRÁCE ČR
Téměř čtyři desítky středních odborných škol
a učilišť a 17 zaměstnavatelů z Rakovnicka
a okolí se představí na 24. ročníku „Veletrhu
práce a vzdělávání“. Akce, jejíž organizaci zajišťuje Kontaktní pracoviště ÚP ČR v Rakovníku,
proběhne v úterý 20. listopadu 2018 v Kulturním centru Rakovník. Zájemci mohou přicházet
mezi 8.30 – 16.30 hodinou.
Veletrh je určen především žákům základních
škol, jejich rodičům, pedagogům, kariérním poradcům, ale také široké veřejnosti. Budoucím
středoškolákům nabídne příležitost získat potřebné informace, které jim mohou pomoci při
výběru té nejvhodnější školy a oboru. Ostatní návštěvníci získají mimo jiné přehled o tom, o jaké profese mají v dnešní době zaměstnavatelé
v regionu zájem a jaké vzdělání a dovednosti od
svých zaměstnanců požadují. Příchozí budou mít
také možnost komunikovat s personalisty zúčastněných firem, předat jim svůj životopis a seznámit se s nabídkou volných pracovních míst.
Zástupci Úřadu práce ČR pomohou návštěvníkům s orientací ve vzdělávací nabídce škol,
žákům posledních ročníků ZŠ pak s volbou
nejvhodnější profese z hlediska uplatnění
na pracovním trhu. Všem zájemcům pak poskytnou informace nejen při výběru vhodného povolání či rekvalifikace, ale také z oblasti
zprostředkování zaměstnání a aktivní politiky
zaměstnanosti.
Návštěvníci veletrhu se mohou těšit i na praktické ukázky práce studentů či zajímavé video-prezentace přítomných firem a škol.

„Cílem veletrhu je umožnit mladým lidem, jejich
rodičům, karierním poradcům a všem ostatním
zájemcům získání užitečných a praktických informací, a to přímo od zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí,“ shrnuje ředitelka Kontaktního pracoviště ÚP ČR v Rakovníku Mgr. Jitka Ledvinová.

Úřad práce ČR si vás dovoluje
pozvat na 24. ročník

VELETRHU PRÁCE
A VZDĚLÁVÁNÍ
Termín: 20. 11. 2018
Čas: 8.30–16.30 hodin
Místo: Kulturní centrum Rakovník
Pestrá nabídka práce
Setkání s personalisty významných
společností
Osobní předání Vašeho životopisu
zaměstnavateli
Prezentace středních škol a učilišť
Těšíme se na vás.
Další informace na tel.: +420 950 157 305
nebo na e-mailu: Jitka.Luzna@uradprace.cz

Půjčujeme
a prodáváme
kompletní
lyžařské vybavení
lyže, hůlky, boty,
helmy, páteřáky
Otevřeno
pondělí, středa, pátek 17–20 hodin
ostatní dny po domluvě
Kontakt
Bc. Jan Křikava
Wintrova 981, Rakovník
E: hagisski@seznam.cz
T: 777 866 364
f: hagísski

Svaz diabetiků PS Rakovník pořádá

14. 11. 2018 od 14 hodin

KRÁTKÝ POCHOD
KE SVĚTOVÉMU DNI DIABETIKŮ
a žádáme občany, aby nás přišli podpořit. Sraz u radnice Rakovník.
Informace na telefonu 728 777 079

www.divadlozatec.cz.

POZVÁNKA OD SOUSEDŮ

Přenosy z Metropolitní opery v HD rozlišení v žateckém divadle

I v divadelní sezoně 2018/2019 máte možnost
sledovat v žateckém divadle přímé přenosy
z newyorské Metropolitní opery ve vysokém
rozlišení. Opery jsou uváděny s českými titulky.
V sobotu 10. listopadu je na programu zbrusu
nová opera Marnie s mezzosopranistkou Isabelou Leonard v titulní roli.
Opera Marnie skladatele Nico Muhlyho vznikla jako adaptace románu Winstona Grahama, který zároveň inspiroval stejnojmenný
filmový thriller Alfreda Hitchocka. V dalších
rolích se představí barytonista Christopher
Maltman jako Marniin vyděračský manžel,
kontratenorista Iestyn Davies jako jeho bratra Terry, paní Rutlandovou ztvární sopranistka Janis Kelly a Marniinu matku uznávaná mezzosopranistka Denice Graves. Orchestr bude
ve svém metropolitním debutu řídit Robert
Spano.
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Přenos začíná v 18.45 hodin, délka přestavení
je 3 hodiny 17 minut (včetně jedné přestávky).
Městské divadlo v Žatci vás zve i na další přenosy v letošní sezoně: 15. prosince to bude
slavná Verdiho La traviata, 12. ledna opera
Adriana Lecouvreur s Annou Netrebko v titulní roli slavné francouzské herečky z 18. sto-

letí, 2. února Carmen, 2. 3. Donizettiho Dcera
pluku, 30. 3. Valkýra a program přenosů v sezoně 2018/2019 uzavře 11. května 2019 opera
Dialogy karmelitek.
Více informací o přenosech z Metropolitní opery v žateckém divadle najdete na
www.divadlozatec.cz.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovna-rakovnik.cz

PONOŽKOVÝ TÝDEN V RAKOVNÍKU
Knihovna se tradičně každoročně připojuje k celostátnímu Týdnu knihoven, který vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků vždy
v prvních říjnových dnech. Naše knihovna pojala tento týden po svém.
V dětském a v dospělém oddělení jsme po celý týden připomínali významné osobnosti české historie formou obrázkového kvízu. Obrázkový test zvládali dospělí i dětští návštěvníci knihovny velice dobře.
Bylo pro nás hezké pozorovat děti, které samy nebo v doprovodu rodičů stály u fotografií, diskutovaly, porovnávaly a tipovaly nebo s jistotou věděly či vydedukovaly správné odpovědi. V dětském oddělení
se tohoto testu zúčastnilo 97 dětí, v dospělém oddělení nám výsledky
napsalo 47 čtenářů.
V měsíčníku Radnice jsme zveřejnili test věnovaný rakovnické prvorepublikové historii. Podle slov lidí, kteří na test reagovali, se zdál být těžký. Cílem knihovny, konkrétně Romana Hartla, nebylo vytvořit složité
a těžké otázky. Naší snahou je připomínat významné osobnosti, které
prošly historií města a také zajímavé stavby a zásadních rozhodnutí, jež
historii Rakovníka ovlivnily. Byli bychom rádi, kdyby se veřejnost z testu něco dozvěděla a třeba se nad některými otázkami trochu zamyslela,
případně zavzpomínala. Tři vylosovaní z dětského oddělení a tři dospěláci získávají od knihovny knižní odměnu.
Sedm dnů na začátku října mělo v knihovně název Ponožkový týden. Do
knihovny přicházely děti s vyhrnutými nohavicemi v barevných ponožkách na nohou celkem bez ostychu, stejně jako mladí návštěvníci dospělého oddělení neměli problém na veřejnosti barevné ponožky ukázat. Krásné bylo, když dospěláci ve věku babiček (dědečkové bohužel
žádní) přicházeli a před budovou knihovny nebo přímo před vchodem
do oddělení natahovali na nohy bláznivé barevné ponožky. A my jsme
každému za tuto recesi a zpříjemnění všedních dní všem „bláznivým“
ponožkářům vděčni.

Městská knihovna Rakovník

sobota 1. 12. 2018
+ možnost půjčení knih
v dětském oddělení

od 9 do 15 hodin

Ponožkový týden měl ještě jednu nadstavbu. Náš nápad se dostal
úplně náhodně do jedné instituce, která se s námi spojila, a navázali jsme původně týdenní spolupráci, která se ve finále prodloužila. Rakovnická knihovna zahájila v Týdnu knihoven prodej originálních ponožek na podporu Hospice sv. Lazara v Plzni, ale lidé mohou
nakonec celý říjen zakoupením originálních ponožek v některém
z oddělení knihovny podpořit zařízení, které zajišťuje péči pro nevyléčitelně nemocné a jejich blízké už 20 let. Motto hospicu „NEZŮSTANETE SAMI...“ mluví za vše podstatné na konci každé životní cesty.
Pracovníci knihovny si ponožky zakoupili a mnoho návštěvníků knihovny se k nim přidalo. Za což opravdu moc a moc děkujeme. V příštím čísle
vás seznámíme s částkou, kterou jsme Hospici sv. Lazara v Plzni předali, teď v době uzávěrky čísla ještě prodej ponožek běží v plném tempu.
Milena Křikavová

Roubenka

Vánoce
v roubence

Dům na Husově náměstí

Antikvariát vchod z Branky
Čtení a prezentace
dětských knih dětské oddělení
www.mesto-rakovnik.cz
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PRO NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY

Oddělení Městské knihovny Rakovník začala používat nová telefonní čísla. Z těchto telefonních čísel budeme posílat informace
o rezervacích, o upomínkách, o připravovaných akcích a samozřejmě budeme i komunikovat. To vše po domluvě s registrovanými návštěvníky. Telefonní čísla ale může
využít každý, kdo bude mít potřebu s knihovnou komunikovat. Dál budou fungovat
i pevné linky a jejich stávající čísla. Nová čísla pro mobilní telefony zrychlí a hlavně zlevní vzájemnou komunikaci knihovny se čtenáři neboť zasílání informací a upozornění
písemnou formou už bylo opravdu pomalé
a drahé. Zapište si nová telefonní čísla:

XX Dětské oddělení

702 218 129
702 218 156
XX Katalogizace,
regionální spolupráce

702 218 046

27. 11. 2018

18 hodin

LiStOVáNí.cz
DOPPLER
ERLEND LOE

Doppler, hlavní hrdina knihy, spadne v lese
z kola a začne přemýšlet o svém životě, který mu připadá moc „pilný“. Svou hlubokou
osobní krizi řeší tím, že opustí ženu a děti
a přestěhuje se do lesa. Společnost mu dělá losí mládě, jehož matku zastřelil kvůli masu. Jeho pobyt v lese postupně narušují další
postavy, které Dopplerovi brání v přechodu
z aktivity do pasivity. Všechno je tak norské
a Doppler už nechce být pilný! Tato akční groteska patří k nejoblíbenějším titulům seriálu
LiStOVáNí.
Účinkují Lukáš Hejlík a Pavla Dostálová.
V překladu Kateřiny Krištůfkové vydalo nakladatelství Kniha Zlín / Albatros Media

ROUBENKA
DO 18. 11. 2018
ITALOVÉ NA RAKOVNICKU

Výstava prodloužena pro velký zájem veřejnosti
Děkujeme Petru Cafourkovi za komentované
prohlídky výstavy pro školy i veřejnost.

29. 11. 2018 – 6. 1. 2019
VÁNOCE V ROUBENCE

ka Lechnýř
en

na
ov

XX Oddělení pro dospělé

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Rou
b

INFORMACE

R a k o ník
v

Inspirativní a prodejní výstava
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 29. 11. od 17 hodin.
Vystoupení dětí MŠ V Lukách.

Jak dobře znáte prvorepublikový Rakovník?
VÝSLEDKY TESTU Z MINULÉHO ČÍSLA RADNICE: 1 b, 2 a, 3 a, 4: 1 b, 2 a, 3c (Obchodní škola – F. A. Libra, vila
Na Spravedlnosti – Jaroslav Rössler, Štefánikova kasárna – Bohumil Hübschmann), 5 b, 6 c, 7 a, 8 c, 9 c, 10 a,
11 c, 12 b, 13 a, 14 a, 15 c, 16 b, 17 a, 18 b, 19 b, 20 a, 21 c, 22 c, 23 a, 24 c, 25 b, 26 b, 27 c, 28 b
Děkujeme všem, kteří si našli chvilku času a věnovali ji našemu testu, případně i hledání odpovědí na zapeklité otázky.
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Nenechte si ujít výjimečné představení
TYLOVO DIVADLO
17. 12. 2018

19 hodin

RAKOVNICKÁ VÁNOČNÍ HRA

Originální představení plné barokní hudby a tradičního loutkového divadla.
Loutky patří do baroka stejně jako barokní baňatá věž do Ladových obrázků. I proto se spojil
loutkoherecký ansámbl Buchty a loutky se souborem staré hudby Collegium Marianum. Jejich
představení plné humoru i duchovna vychází z jednoho z nejoblíbenějších lidových textů – Rakovnické hry vánoční, který však košatí fantaskními a zábavnými prvky a podmanivou hudbou.
Předprodej vstupenek v informačním centru.
Cena vstupenky 130 Kč

ZAPIŠTE SI
DO KALENDÁŘE

pozvánky na předvánoční
akce s knihovnou
29. 12.
JARMARK ZUŠ
1. 12.
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU
11. 12.
ADVENTNÍ SVÍCENÍ
13. 12.
POHODA V BRANCE
13. 12.
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

představení pro veřejnost, od 17 hodin, sál DDM
v Čermákových sadech
14. 12.

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Představujeme Veronicu Cinibulk
V příštím roce bude knihovna spolupracovat
s mladou talentovanou výtvarnicí Veronicou
Cinibulk. Výtvarnice je Čechoameričanka, která
žila 17 let na Floridě. Její rodina pochází z Rakovníka a Veronica se sem na čas zase vrátila.
Absolvovala magisterské studium na univerzitě Edinburghu ve Skotsku a v současné době
píše knihu a vyučuje v Rakovníku angličtinu. Od
střední školy kreslí a maluje, nejčastěji používá
jednoduché pero nebo tužku, a soustředí se na
portréty a ilustrace.
Pokud by vás zajímala práce Veronici Cinibulk nebo byste chtěli využít jejích zkušeností (hodiny
kreslení, ilustrace, portréty), tak máte možnost.
Kontakt: vcinibulk@gmail.com, 723 860 956.

15. 12.
HRADNÍ DUO MEZI KNIHAMI
17. 12.
RAKOVNICKÁ VÁNOČNÍ HRA

Připravujeme pro vás tradiční
ADVENTNÍ NOVINY, kde se dozvíte vše, co se v době adventu
v Rakovníku děje a mnoho zajímavých informací z předvánoční i vánoční historie.

PODZIMNÍ AGÁTKA
Kreativní kroužek AGÁTKA v rakovnickém Domě osvěty opět nabízí od nového školního roku pravidelné týdenní kurzy kreativního tvoření a zábavy pro děti od dvou let až po školáky,
které doplňuje společnými akcemi pro rodiče
a blízké s dětmi, jakou jsou pravidelná vítání
prázdnin v AGÁTCE a tradiční výstavy, ze kte-

pořádáno pro žáky ZŠ

www.krouzekagatka.cz

rých se pomalu blíží i ta adventní Vánoční výstava 2018. AGÁTKA je přitažlivě barevná pro děti,
ale i pro dospělé zájemce o nápadité tvoření
s různými materiály a technikami.
„Nabízím pravidelné workshopy, které se setkávají se stále rostoucím zájmem. O prázdninách
to bylo Tvoření z kamenů, krásná byla i zářijo-

vá Malovaná
mandala, dále
nás čekají Lapače snů, Vánoční dekorace, Malované kameny nebo Quilling, to všechno jsou
v AGÁTCE tvořivé podvečery s příjemnou atmosférou,“ shrnuje nedávné aktivity pro dospělé
Martina Němcová.

www.mesto-rakovnik.cz
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ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ

www.legiovlak.cz

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKOSLOVENSKÉ OBCE LEGIONÁŘSKÉ

LEGIOVLAK VE STŘEDNÍCH ČECHÁCH
Legiovlak – legionářské muzeum na kolejích se
vrací do středních Čech a jeho dalšími zastávkami v jubilejním roce 100. výročí vzniku Československé republiky budou v listopadu Rakovník a Radnice. Na všech jeho zastávkách ho
můžete navštívit zdarma.
Legiovlak, pojízdné muzeum na kolejích Československé obce legionářské, připomíná 100.
výročí boje československých legií za samostatný stát. Souprava historických vagonů, která vznikla za podpory Ministerstva obrany ČR
a mnoha dalších institucí, projede do roku 2020
celou Českou republiku a Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá ze 13 zrekonstruovaných vagonů, jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské
magistrále v letech 1918–1920. Připomíná, že
vznik Československé republiky stál na životech
a odvaze legionářů, kteří s myšlenkou samostatného státu Čechů a Slováku bojovali prakticky po celém světě a na všech bojištích první
světové války. V říjnu navštíví následující železniční stanice:

Rakovník 20. – 25. listopadu
Radnice 27. listopadu – 2. prosince
Legiovlak představuje naši vojenskou historii
široké veřejnosti a zaměřuje se především na
školní mládež, které je sto let stará historie poněkud vzdálená. Proto jsou připraveny skupinové prohlídky, na které se lze dopředu objednat prostřednictvím formuláře na webu www.
legie100.com/legiovlak a zamluvit si přesný čas.
„V roce, kdy si připomínáme 100. výročí vzniku
naší republiky a konec jedné z nejstrašnějších
válek všech dob, je návštěva Legiovlaku ideální příležitostí, jak si tyto významné události připomenout. Legiovlak má tu výhodu, že za ním
nemusíte nikam cestovat a přijede až do vašeho města,“ říká Jiří Charfreitag, tajemník projektu Legie 100.

Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma
každý všední den od 8.00 do 16.00 a o víkendech od 9.00 do 16.00, od 14.00 každou celou
hodinu pak probíhají komentované prohlídky
s průvodcem pro širokou veřejnost. Každý návštěvník Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi svými předky. Posádka
v Plukovní prodejně dokáže hledat konkrétní
osoby v databázi, kterou se i díky návštěvníkům daří doplňovat o fotografie, dokumenty,
vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí.
Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se takto podařilo doplnit na 7 000 karet legionářů.
Novinkou letošní sezony je expozice věnovaná loutkovým divadlům československých le-

gionářů, kterou poskytlo Muzeum loutkových
kultur z Chrudimi. „V promítacím voze, kde jinak běží ještě dokument o legiích, který jsme
natočili vlastními silami, tak je nově 10 originálních marionet, se kterými hráli přímo na
frontě italští legionáři bratři Kopečtí, pravnuci patrona českého loutkařství Matěje Kopeckého,“ říká Charfreitag a dodává: „Legionáři
nebyli jen stateční bojovníci, ale uměli se postarat i o kulturu a zábavu ve svém volném
čase, čímž si dobývali uznání a obdiv civilistů
i spolubojovníků.“
Historické vagony Legiovlaku jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského života a jejich boje.
Soupravy legionářských vlaků byly totiž kasárna na kolejích a legionáři se museli postarat
o vše sami a ještě v pohybu. Běžný příbytek vojáků představuje tzv. těpluška až pro 30 mužů,
která ostře kontrastuje luxusnímu salonnímu
vozu pro důstojníky a generály. Návštěvníci si
mohou prohlédnout další vagony ze života legionářů, například vůz polní pošty, nejspolehlivější prostředek komunikace na celé tehdejší
Sibiři, „létající“ sanitní vagon, vozy s kovářskými či krejčovskými dílnami. Způsob boje legionářů pak přiblíží improvizovaný obrněný vůz,
který je po zuby vyzbrojený dělem a kulomety,
štábní vagon pro plánování operací, či plošinové vozy s materiálem. Další informace najdete
na webu www.legiovlak.cz.
Kontakt pro média:
Miloš Borovička,
tiskový mluvčí, borovicka@csol.cz,
602 519 828
Jiří Charfreitag, tajemník projektu,
legie100@csol.cz,
734 851 530
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Helena Tyburcová podepisovala svoji novou knihu
V srpnu letošního roku uvedla spisovatelka Helena Tyburcová, rakovnická rodačka, na trh svoji třetí knihu s názvem „Dokud jsme dva“. Od
prvních dvou knih – Čas minisukní (2009) a Nepřestávej tančit (2013) se
poněkud liší. Jak obsahem, tak i formou. Jedná se o sugestivní zpověď
„čerstvé“ seniorky, o pohled do nejtajnějších zákrut její duše a mysli. Čtenář má dojem, jako by četl dvě různé knihy. Prvních sto stran je srdečné
a vtipné čtení o každodenních radostech i strastech ženy, která právě
vstoupila do „klubu seniorů“. Od strany sto do konce, jako kdyby byl
čtenář unášen peřejemi rozbouřené řeky. Neuvěřitelně upřímná zpověď (víceméně monolog) ženy, kterou právě postihla rodinná tragédie.
Snaha vyrovnat se se ztrátou milovaného člověka, boj s větrnými mlýny,
které představuje úřední moloch držící člověka v začarovaném kruhu,
to vše (a mnohé další) v knize „Dokud jsme dva“ najdete. Podobně jako
v prvních dvou knihách nechybějí pasáže z Rakovníka, kam se autorka
ve svých vzpomínkách vrací.
Není proto divu, že si Helena Tyburcová vybrala pro prezentaci své novinky naše město. V rodné Krétě i na gymnáziu prožila šťastné dětství.
Autogramiáda se uskutečnila v úterý 16. října v Knihkupectví Mezi řádky ve Vysoké ulici. Prostředí, které připravili jeho majitelé Tereza a Pavel
Krobovi, bylo velmi příjemné. Však si ho pochvalovala i sama autorka.
„Knihkupectví je krásné. Má skoro starobylé kouzlo, je velké tak akorát,
já bych ho brala hned. Kéž bych ho mohla mít tady kousek někde v Praze! Prodávat knížky by mě bavilo, mluvit o nich s lidmi a propagovat ty,
které mě nějak zasáhly.“
Autogramiáda byla neformální, přátelská, přišli lidé, kteří mají k Heleně
Tyburcové nějaký vztah, objevilo se několik kamarádů z dětství i studentských let. A pak také přátelé jejího zesnulého manžela Milana, který
prostupuje celou knihou. Písničky Yesterday (Beatles), Nights In White
Satin (Moody Blues), Náhrobní kámen (Petr Novák), Život je jen náhoda (Ježkárna) či Houpy hou (starý trampský song) si s bývalými členy
skupiny Mandragora (mimochodem Milan Tyburec byl jejím spoluzakladatelem) Vlastíkem Benešem a Jirkou Pertlem (Helenin mladší bratr)
zazpívali všichni přítomní. Ukázky z knihy citlivě přečetla Eva Kodešová,
herečka Rádobydivadla Klapý.
Helena Tyburcová podepisovala své knihy téměř půl hodiny. „Každý si
řekněte, co chcete do knihy vepsat, ráda vám vyhovím,“ nabádala přítomné. A pak se klábosilo, vzpomínalo a také tak trošku plánovalo do
budoucna. „Nikdy jsme tady žádnou autogramiádu ještě neměli. Jsme
nadšení, kolik lidí přišlo, a možná někdy v budoucnu nějakou zase uděláme,“ shodli se Tereza a Pavel Krobovi.
A na závěr ještě douška. Autogramiádu Heleny Tyburcové také navštívila paní Vlasta Kratochvílová, která společně s nedávno zesnulou Evou

Helena Tyburcová (vpravo) svoje knihy nejen podepisovala, ale se čtenáři
si i poklábosila.

Helena Tyburcová na závěr poděkovala majitelům Knihkupectví Mezi řádky Tereze a Pavlovi Krobových za možnost uspořádat autogramiádu,
Martinovskou vedla dlouhá léta populární Knihkupectví M+K na Husově náměstí. Je moc dobře, že Rakovník má opět „své“ knihkupectví, kde
je prodej knih milým a příjemným zážitkem. Přijďte se přesvědčit sami.
Text a foto Tomáš Bednařík

KLUB MARCO z. s.

www.marcofitness.cz

Vážení přátelé, dovolte nám i letos pozvat Vás a Vaše děti na ZÁJEZD zájmového spolku Klub MARCO na představení

Divadla Spejbla a Hurvínka

POHÁDKY PRO HURVÍNKA

Hurvínek s Máničkou se dostanou do světa pohádek.
Na své pouti se seznámí nejen s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým,
ale i dědem Vševědem a dalšími pohádkovými postavičkami.
A pořádně si to užijí!
Přibližná délka představení 1 hod 30 min.
Napsal:
Režie:
Hudba:
Výprava:
Premiéra

Pavel Grym
Jiří Středa
Jiří Kolafa
Dušan Soták a Miroslav Huňka
13. 5. 1985, obnovené nastudování
pod vedením Martina Kláska 27. 1. 2018

Datum: Sobota 10. listopadu 2018
Odjezd: 14.45 od Centra MARCO
Příjezd:
po 19.15 k Centru MARCO. Na požádání zastavíme i na trase.
Cena: 350 Kč Cena za dopravu tam i zpět a za vstupenku na
představení.
PRODEJ VSTUPENEK NA RECEPCI CENTRA MARCO

www.mesto-rakovnik.cz
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www.cts-lentilky.cz

Soubor Lentilky zahájil jubilejní
pětadvacátou sezonu své existence
V červnu Lentilky zakončily rok na Mistrovství Evropy v Nizozemí. První velkou akcí nové sezony byla účast souboru na Mistrovství Rakouska
v line dance. Tyto soutěže jsou určeny jednotlivcům, párům i tanečním
skupinám. Všech 11 děvčat z Rakovníka, která tančila ve skupinové choreografii, se zapojilo i do soutěží jednotlivců.
Spolu s tanečníky z dalších dvanácti evropských zemí dorazily Lentilky
v pátek 5. října do města St. Pölten. Akce s oficiálním názvem: „Austrian Country Western Dance Championships“ právě začínala. Ještě tentýž večer čekalo některé tanečnice první kvalifikační kolo. Další se do
soutěžního klání zapojily až od sobotního rána. Po třídenním tanečním
maratonu proměnily nakonec svou účast v šesti soutěžních kategoriích
v pět vítězství. V šesté kategorii, (Novic adult), uniklo Tereze Řežábkové prvenství o pouhé dva body.
Výsledky:
Newcomer teen
Novic adult
Tereza Řežábková 2. místo
Adriana Hejdová
1. místo
Natálie Bechyňová 3. místo
Modern basic
Newcomer adult
Eliška Márová
1. místo
Kateřina Mutinská 1. místo
Showtime
týmová choreografie1. místo
Novic teen
Alžběta Nováková 1. místo
Andrea Lexová
2. místo

Lentilky Rakovník – 25 let

Rakovnický country taneční soubor připravuje nadcházející rok ve znamení
oslav svého čtvrtstoletí. Celé oslavy budou slavnostně zahájeny v listopadu
letošního roku a skončí až v listopadu roku 2019. Velká část akcí se bude odehrávat v rámci soutěží, festivalů a tanečních setkání po celé České republice
i v zahraničí. Některé akce ale budou určené přímo rakovnické veřejnosti.
První takový program je připraven na začátek roku 2019.
Všichni zájemci se mohou zúčastnit „Country tanečních kurzů“.
Informace najdete na internetových stránkách Domu dětí a mládeže
/https://ddmrako.cz nebo přímo souboru Lentilky /https://cts-lentilky.cz.
Vlastní přihlašování bude spuštěno 5. 11. 2018
na webu https://ddmrako.iddm.cz
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RAKOVNÍK
XX I. OKRESNÍ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ,
PODZIM

Ve čtvrtek 20. září 2018 se v Botanické zahradě
SZeŠ konalo podzimní kolo okresní ekologické soutěže. Tématem letošního ročníku bylo již
tradičně ekologické zemědělství, biopotraviny
a zdravý životní styl. Soutěžící, kterých se letos
na botanické zahradě sešel rekordní počet 182
žáků a studentů, si nejprve vyslechli úvodní slovo organizátora Františka Pazdery. Poté účastníci soutěže procházeli ve dvojicích zahradou
a odpovídali na otázky týkající se již zmíněných
témat. Starší žáky a studenty čekalo i poznávání několika exotických rostlin. V Klubu DDM byl
pro účastníky všech kategorií připraven také
doprovodný program. Mladší děti se zapojily
do soutěže s názvem BIORISKUJ, který si pro ně
připravila paní Jiřina Prošková z IS CHKO Křivoklátsko – Křivoklát. Starší žáci a studenti si vyslechli přednášku o ekologickém zemědělství
a biopotravinách, které jim svým výkladem přiblížil pan Ing. Pazdera ze SZeŠ Rakovník. Akce
proběhla za finanční podpory Města Rakovníka, úspěšné řešitele tak čekala výhra v podobě
některé z masožravých rostlin a sladká odměna. Výsledky soutěže naleznete v dokumentu
pod článkem.

www.ddmrako.cz

XX II. ATLETICKÝ ČTYŘBOJ,
24. 9. 2018, areál u 3. ZŠ

Atletickým čtyřbojem pro 2. stupeň základních
škol se rozjely sportovní soutěže tohoto školního roku.
Soutěžilo se za nepříznivého počasí, ale přesto
se sjelo 125 závodníků z 8 různých škol na Rakovnicku. Některé školy měly svými družstvy
obsazené všechny kategorie. Nejvíce se dařilo
2. základní škole a 3. základní škole, které obsadily první příčky ve všech čtyřech kategoriích.
V mladších žácích vyhrála 3. ZŠ Rakovník a v žákyních 2. ZŠ Rakovník. Naopak ve starších žácích dominovala 2. ZŠ Rakovník a starší žákyně
vyhrály dívky z 3. ZŠ Rakovník. Vítězové poté
do dvou dnů odjeli do Houšťky na krajské kolo.

XX IV. RAKOVNICKÝ SPRINT,
26. 9. 2018, sokolovna Rakovník

V odpoledních hodinách se u areálu sokolovny
sešlo přes 200 závodníků a mnoho fanoušků
v podobě učitelů, kamarádů a především rodičů. Všechny kategorie běhaly sprint na 60 m.
Organizaci měl na starosti pan učitel Petr Suk
z 2. ZŠ Rakovník, který už je v tomto ostřílený.
Vše probíhalo jako po másle. V letošním ročníku jsme se dočkali pokoření rekordu ve II. kategorii chlapců a vyrovnání rekordu ve stejné
kategorii u dívek.

XX V. RAKOVNICKÝ VYTRVALEC
3. 10. 2018, park u sokolovny

XX III. STŘEDOŠKOLSKÝ ATLETICKÝ
POHÁR, 25. 9. 2018, areál u 3. ZŠ

Ranní mrazíky nevypadaly jako ideální počasí na atletické závody, ale naštěstí sluníčko během dopoledne vylezlo a bylo krásně. Přijelo
156 závodníků ze 7 škol. Celé dopoledne mělo rychlý spád díky organizátorům z ISŠ Rakovník. Z celkového vítězství se radovala děvčata z Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku
a chlapci ze Střední průmyslové školy Emila Kolbena. Vítězové postoupili do krajského kola konaného v Kolíně.

Kdo šel tento den parkem, mohl spatřit mnoho závodníků s čísly na hrudi. Konal se zde Rakovnický vytrvalec na tratích od 500 m až po
1500 m. Letošní rok byl po organizační stránce výborně připraven. Největší účast byla
v první a ve druhé kategorii, kde startovalo až
30 závodníků.

PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC ŘÍJEN 2018

Tel.: 313 512 467, 313 517 298, fax: 313 515 438, e–mail: info@ddmrako.cz, www: ddmrako.cz

ČTVRTEK 15. 11.
Klub DDM Rakovník

FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

9.00 hodin

KDYŽ CHCEŠ, TAK TO DOKÁŽEŠ

Hudební program zaměřený na prevenci rizikového chování
Hudebník Radoslav „Gipsy“ Banga sdílí s žáky svůj osobní
příběh i své zkušenosti. Zazní i autorské písně
pro žáky 4. – 9. ročníků ZŠ
Za finanční podpory Města Rakovníka
M. Donátová
cena: 20 Kč

ČTVRTEK 22. 11.
Klub DDM Rakovník

FINANČNÍ PODPORA

PONDĚLÍ – ČTVRTEK 5. – 8. 11.
Klub DDM Čermákovy sady 8.00 – 17.00 hodin

BAZÁREK SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ,
OBLEČENÍ, KNIH A HRAČEK

Příjem: pondělí
Prodej: úterý
Prodej: středa
Výdej: čtvrtek
M. Donátová

5. 11. 2018
6. 11. 2018
7. 11. 2018
8. 11. 2018

8.00 – 17.00 hodin
8.00 – 17.00 hodin
8.00 – 17.00 hodin
8.00 – 17.00 hodin

MĚSTA

9.30 hodin

PREVENCE TAK TROCHU JINAK

Hraje Divadlo VeTři
Pro předškolní děti a žáky 1. tříd
Za finanční podpory Města Rakovníka
M. Donátová

AKCE PRO VEŘEJNOST

PÁTEK 9. 11.
Odjezd od sokolovny Rakovník
13.00 – 17.00 hodin

KRAJKÁŘSKÉ TRHY PRAHA

cena: 20 Kč

Odjezd ve 13.00 hod od sokolovny
Návrat ve 20.00 hod. k sokolovně
M. Vondříčková
cena pro členy ZK: 100 Kč
cena pro nečeleny: 170 Kč

SOBOTA 10. 11.
NKC Nové Strašecí

10.00 hodin

HB DANCE BATTLE

Pro tanečníky hip hopu a street dance
Soutěží se v sólech a duetech
J. Samšuková

vstupné: 50 Kč

STŘEDA 14. 11.
Kino Stochov

J. Samšuková

16.00 – 19.00 hodin

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Dětský filmový festival v kině Stochov
Odjezd v 16.00 hod. od ŠD v Novém Strašecí
Návrat kolem 19.00 hod. ke ŠD
Přihlášky a platby do 9. listopadu 2018
přes https://ddmrako.iddm.cz

cena: 100 Kč

STŘEDA 21. 11.
Klub DDM Rakovník

19.00 hodin

KONCERT SKUPINY GRIPPEDS
(ZUŠ RAKOVNÍK)
M. Donátová

www.mesto-rakovnik.cz
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PÁTEK 23. 11.

PŘIPRAVUJEME

Klub DDM Rakovník

VÁNOČNÍ DROBNOSTI

13.00–17.00 hodin

FINANČNÍ PODPORA

NEDĚLE 2. 12.

Výroba vánoční dekorace
S sebou: přezůvky, svíčku – průměr asi 5 cm
M. Donátová
cena: 80 Kč (svačina, pitný režim, materiál)

MĚSTA

Klub DDM Čermákovy sady

Nádvoří ZUŠ Rakovník

12.30 – 16.30 hodin

VÁNOČNÍ JARMARK ZUŠ RAKOVNÍK
Prezentace činnosti a výrobků ZK DDM Rakovník
M. Vondříčková

Přihláška + záloha 6 000 Kč/os. do 31. 10. 2018, doplatek
do 20. 1. 2019
M. Bechnerová
ceny: 11.520 Kč – dospělí,
10.520 Kč – senior (nar. v r. 1954 a starší),
10.520 Kč – junior (nar. v letech 2003 – 2010),
8.370 Kč – bimbo (nar. v r. 2011 a mladší)

MIKULÁŠSKÁ VESELICE

Soutěže a tancování se skupinou „DISKODOVÁDĚNÍ“
Mikulášská nadílka
Za finanční podpory Města Rakovníka
M. Donátová
vstupné: 50 Kč

NEDĚLE 25. 11.
ADVENTNÍ VÝSTAVA 9.00 – 17.00 hodin
V MUZEU TGM V LÁNECH
24. 2. – 2. 3. 2019
Prezentace činnosti a výrobků ZK DDM Rakovník
LYŽOVÁNÍ NA BOŽÍM DARU
M. Vondříčková
ČTVRTEK 29. 11.

25. 2. – 2. 3. 2019
LYŽOVÁNÍ V ITÁLII
SANTA CATERINA – BORMIO

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ I AKCÍ
A INFORMACE O PŘIHLAŠOVÁNÍ NA NĚ
NAJDETE NA STRÁNKÁCH ddmrako.cz

Přihlášky a platby do 15. února 2019
přes https://ddmrako.iddm.cz
M. Vondříčková
ceny: 3.200 Kč (nad 15 let), UPOZORNĚNÍ! Přihlašování na zájmové kroužky, většinu akcí
3.000 Kč (do 15 let) i tábory probíhá přes klientské centrum DDM Rakovník:
https://ddmrako.iddm.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK
Mateřské centrum Paleček pořádá

www.mc-palecek.com
Mateřské centrum Paleček srdečně zve
(nastávající) maminky i tatínky.

PODPŮRNÁ SKUPINA
BURZU HRAČEK,
KOJÍCÍ ŽENY
KNIH A SPORTOVNÍCH POTŘEB sPRO
laktační poradkyní Mgr. Janou Kreuzmanovou
PŘÍJEM: čt, pá 22. – 23. 11. 9.00 – 18.00 (15:00)
PRODEJ: pondělí 26. 11. 9.00 – 12.00, 13.00 – 17.30 hodin
úterý 27. 11. 9.00 – 12.00,13.00 – 17.30
VÝDEJ:		
30. 11. – 4. 12. dle otevírací doby
Předem se seznamte s pravidly burzy na webu centra.
Přijímáme jen ČISTÉ a NEPOŠKOZENÉ věci!
Přihlášení předem na tel. 739 285 297.
Za nevyzvednuté zboží po 4.12. neručíme.
MC Paleček: Klicperova ul., Rakovník
tel. 736729579, mc.palecek@seznam.cz
Pravidla burzy na www.mc-palecek.com.

Mateřské centrum Paleček pořádá

v pátek 9. 11. od 16.00 hodin

Přijďte si popovídat o kojení a potřebách malých dětí.
Vzájemnou výměnou zkušeností a podporou od poradkyně a ostatních
žen zvýšíte šanci na úspěšné dlouhodobé kojení.
28 .11. 2018 (středa) od 10 do 12 hod.
Klicperova ul., Rakovník
Kontakt: tel. 607 612 714, mail: jana.kreuzmanova@gmail.com

www.hofis.cz

FINSKÁ SAUNA

www.hofis.cz

CESTU ZA SVĚTÝLKY
A MARTINSKÉ SLAVNOSTI
Na děti čeká divadélko, pohádka, tvoření vlastního lampionu, tajuplná
cesta za světýlky a drobné občerstvení.
Klicperova ul., Rakovník
Vhodné od 2 let.
Rezervujte si místa pro děti, rezervace je platná až po zaplacení. Nutno
předem – v kanceláři MC, tel.736729579, mc.palecek@seznam.cz.
www.mc-palecek.com
1 dítě/70 Kč
Mateřské centrum Paleček pořádá

PŘÍJEM RUKODĚLNÝCH
VÝROBKŮ
NA VÁNOČNÍ JARMARKY
V RAKOVNÍKU
PŘÍJEM bude probíhat během listopadu do 23. 11.
Předem se přihlašujte na tel. 736 729 579,
email: mc.palecek@seznam.cz nebo v kanceláři MC.
Předem se seznamte s pravidly burzy na webu centra.
Klicperova ul., Rakovník
Pravidla burzy na www.mc-palecek.com.
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Kuštova 683, Rakovník, tel. : 603 868 411
PROVOZNÍ DOBA

ŘÍJEN – BŘEZEN

pondělí
14–20 hod.
úterý
10–22 hod.
středa
16–20 hod.
čtvrtek
14–22 hod.
pátek
14–22 hod.
sobota
10–22 hod.
neděle
13–16 hod.
		
16–20 hod.

10 – 22 hod.

muži
na objednání celá sauna
ženy
muži
ženy
na objednání celá sauna
rodiče s dětmi
1 hodina 30 minut na objednání
společná

Mimo časy určené mužům a ženám možnost objednání
celé sauny 1–5 osob.

Muzeum T. G. M.

www.muzeumtgm.cz

MANSARDA

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ

DO 9. 12.
T. G. MASARYK
VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ

DO 11. 11.
LADISLAV SITENSKÝ
TO KALNÉ RÁNO…

AKCE:

15. 11. – 13. 1. 2019
BETLÉMY

FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
– CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE
10. 11.
15.00 hodin
CHRÁMOVÝ SBOR Z NABBURGU
11. 11.
16.00 hodin
ALEŠ A BLANKA NOSKOVI

GALERIE SAMSON-CAFEÉ

PODZIMNÍ VZDĚLÁVACÍ CYKLUS NEJEN
PRO GENERACI 3. VĚKU

fotografie z pohřbu T. G. M.

PRODLOUŽENO DO 16. 11. 2018
SRPEN 1968 NA RAKOVNICKU
VE FOTOGRAFII

Sál Dr. Spalové

17.00 hodin

14. 11.
POLITICKÉ ČISTKY PO ÚNORU 1948
přednáší PhDr. Milan Bárta, Ph.D.

20. 11. – 4. 1. 2019
28. 11.
VÁNOČNÍ NADĚLOVÁNÍ V SAMSONU
OBĚTI OKUPACE 1968

PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.

Rabasova galerie
NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU
DO 9. 12. 2018
PAVEL RAJDL
ZASTAVENÍ

obrazy, kresby, keramika

www.rabasgallery.cz
14. 11. 2018

od 19 hodin 15. 11. 2018
od 19 hodin
1. koncert Kruhu přátel hudby
Ivo Kahánek – klavír

ANTICKÉ ÁRIE
Marek Žihla – tenor
Radka Dědičová – klavír
host – Rakovnický komorní orchestr

29. 11. 2018

od 18.30 hodin
koncert pěveckých sborů Berušky
a Barušky a Magistrae Raconenses
pořádá Církev československá husitská

Kruh přátel hudby a Rabasova galerie Rakovník
VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI
DO 18. 11. 2018
LUBOŠ ABRAHÁM
fotografie

22. 11. – 16. 12. 2018
AMFORA 53. ČLENSKÁ VÝSTAVA

si Vám dovolují nabídnout program cyklu abonentních koncertů našich i zahraničních umělců v Heroldově síni na sezónu listopad 2018 až červen 2019.
Cena abonentní vstupenky je 370 Kč, pro důchodce a studenty 320 Kč.
Cena jednotlivé vstupenky je 80 Kč (pro důchodce a studenty 70 Kč).
Každý předplatitel obdrží nejméně týden před koncertem pozvánku s přesným termínem
a programem, o jakékoli změně bude včas informován.
Začátek koncertů je v 19.00 hodin.
ABONENTNÍ VSTUPENKY SI MŮŽETE ZAKOUPIT V POKLADNĚ RABASOVY GALERIE,
VYSOKÁ 232, PŘED PRVNÍM ABONENTNÍM KONCERTEM.
Další informace získáte na telefonním čísle 313 513 953.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Koncertní sezona 2018–2019

vernisáž ve čtvrtek 22. listopadu od 16 hodin

15. 11. 2018 Ivo Kahánek – klavír

VÝSTAVNÍ SÍNĚ VE VYSOKÉ 232
DO 31. 12. 2018
SČUG HOLLAR
KE 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
– KDE DOMOV MŮJ
HEROLDOVA SÍŇ
2. 11. 2018
od 19 hodin
CHRÁMOVÝ FESTIVÁLEK
– ČTVRTÝ ROČNÍK FESTIVALU
PĚVECKÝCH SBORŮ
Song Ladies Kladno
Blanka a Aleš Noskovi
Rosa coeli Žlutice

1. KPH

6. 12. 2018 Musica bellissima
2. KPH Eva Tornová-Čierna
		 – cembalo
		
Lucie Pelíšková – flétna
		
Dušan Patroch – theorba
Ondřej Holub – zpěv
17. 1. 2019 Jiří Hlaváč – klarinet
3. KPH Daniel Wiesner – klavír
21. 2. 2019 Matyáš Novák – klavír
4. KPH

14. 3. 2019 Dominika Ťuková – harfa
5. KPH Kristýna Fialová – viola

25. 4. 2019 Pražské barokní trio
6. KPH Barbara Kürstenová
		 – cembalo
		
Pavel Verner – violoncello
		
Radek Křižanovský
		 – housle
květen 2019 HAMU
7. KPH s prof. Ivanem Štrausem
13. 6. 2019 Trio Incendio
8. KPH Filip Zaykov – housle
		
Vilém Petras – violoncello
Karolína Františová
		 – klavír
		 (soubor z Listiny mladých
		umělců)

www.mesto-rakovnik.cz

21

www.kulturnicentrum.cz

KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK
ÚTERÝ 30. 10.

NEDĚLE 18. 11.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

JAKUB SMOLÍK

Vstupné 320 až 270 Kč

PÁTEK 2. 11.
TYLOVO DIVADLO

NAD ŠÁLKEM PÍSNÍ
S MARTINOU A LUCIÍ
aneb Jak šel čas

19.00 HODIN

TANEČNÍ PODVEČER

Hraje MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA

Vstupné 100 Kč

NEDĚLE 18. 11.
DŮM OSVĚTY 

19.00 HODIN

Bluesové duo z USA

Vstupné 130 Kč

BILL BARRET A BRED LEWIS

Účinkují Martina Polanová,
Lucie Poddaná, kapela Hosté a hosté
Vstupné 100 Kč

PONDĚLÍ 19. 11.
TYLOVO DIVADLO
Jakub Zindulka

SOBOTA 3. 11.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.30 HODIN

WOHNOUT: MÁME NA MÍŇ TOUR

Vstupné 300 Kč v předprodeji,
350 Kč v den konání

STŘEDA 7. – NEDĚLE 11. 11.
TYLOVO DIVADLO

POPELKA RAKOVNÍK 2018

XXXVII. celostátní přehlídka amatérského činoherního
divadla pro děti a mládež
Přehlídka se koná pod záštitou ministra kultury
doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D.

DŮM OSVĚTY

10.00 HODIN

AMERICAN PULLING ALLIANCE
– EUROPEAN CHAMPIONSHIP
2018

Mistrovství Evropy psů – v tahu těžkého břemene
Vstupné 40 Kč


SÁL KULTURNÍHO CENTRA 15.00 HODIN

ČTVRTLETNÍK PRO SENIORY
Josef ZÍMA a Yveta SIMONOVÁ

Vstupné 70 Kč

PÁTEK 16. 11.
20.00 HODIN

62. JAZZOVÝ VEČER
REVIVAL SWING BAND PRAHA
BRASS BAND Rakovník

Vstupné 120 Kč

10.00 HODIN

3. ROČNÍK PODZIMNÍCH RC JÍZD

MODELÁŘI V KULTURÁKU
Doprovodný program: soutěže pro děti, malování na
obličej, tombola, hlasování o nejhezčí model, výstava
minimodelů
Pořádá KC Rakovník a Kelwin Klein
Vstupné 20 Kč, děti do 6 let vstup zdarma

SOBOTA 17. 11.
DŮM OSVĚTY

HASIČSKÁ ZÁBAVA

20.00 HODIN

Hraje VIVA SONG
Vystoupí AEROBIC CLUB ANGELS Rakovník
Společenský oděv nebo vycházkový stejnokroj.
Pořádá KC Rakovník a Okresní sdružení hasičů ČMS
Rakovník
Vstupné 200 Kč

SOBOTA 17. 11.
TYLOVO DIVADLO

ÚTERÝ 20. 11.
KULTURNÍ CENTRUM
8.30 až 16.30 HODIN

VELETRH PRÁCE A VZDĚLÁVÁNÍ
PÁTEK 23. 11.
RETRO PARTY

20.00 HODIN

Melodie 60tých až 70tých let k poslechu i tanci
Hrají GERONT SHADOWS REVIVAL a QR
BAND Rakovník
Vstupné 100 Kč

20.00 HODIN

Senecko-lubenský estrádní soubor WEWERÁK
uvádí pořad
POPRVÉ V DIVADLE Vstupné 100 Kč
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6. 12. SCREAMERS – Naše Vánoce
– Tylovo divadlo Rakovník
Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout
od 1. do 20. 11. 2018
v pokladně KC Rakovník
22. 12. HRADNÍ DUO a hosté – Sál KC

KINO
PONDĚLÍ 29. 10.
TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 HODIN

Život na drsné periférii nebývá snadný. Pro citlivého
muže, který má rád zvířata a miluje svou dceru, to je
těžké dvojnásob. A když se na něj zaměří pozornost
největšího násilníka v okolí, musí najít způsob, jak
vyřešit svou zoufalou situaci.
Režie Matteo Garrone
Hrají Marcello Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano,
Adamo Dionisi a další.
Žánr: drama – nepřístupný do 15 let, s českými titulky,
Vstupné 110 Kč
108 minut.

NEDĚLE 4. 11.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy
v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje
i netradiční pomocník dvouhlavý dráček Čmoudík.
Režie Dušan Rapoš
Hrají Charlotta Gottová, Karel Gott, Miroslav Šimůnek, Ján
Koleník, Kamila Magálová a další.
Žánr: pohádka – přístupný bez omezení, v českém
znění, 95 minut.
Vstupné 130 Kč

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN

BENEFICE 2018

Vystoupí kapely PROŠLÁ LHŮTA,
NOVÝ ROCK, ROCK SLAVES
Výtěžek z akce bude věnován školní družině 2. ZŠ
v Rakovníku
Vstupné 130 Kč

ČTVRTEK 29. 11
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

JANEK LEDECKÝ
– VÁNOČNÍ TURNÉ

Vstupné 490 Kč

PÁTEK 30. 11.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

SOBOTA 17. 11.
KULTURNÍ CENTRUM

Komedie
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se
do života svým mladým.
Hrají: Dana Homolová, Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná, Martin Kraus
Divadelní agentura Fanny Praha
V rámci divadelního předplatného 2018–2019

DŮM OSVĚTY 

PŘIPRAVUJEME

DOGMAN

TCHÝNĚ NA ZABITÍ

SOBOTA 24. 11.

STŘEDA 14. 11.

FOYER TYLOVA DIVADLA

19.00 HODIN

Pořádá Úřad práce ČR – Kontaktní pracoviště v Rakovníku

SOBOTA 10. 11.
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SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN

BOXEŘI DĚTEM – IX. ROČNÍK

Box – 9 zápasů
Doprovodný program: profi zápas boxu, ženský zápas v čokoládě, AIKIDO, vystoupení
MŠ ŠAMOTKA, AEROBIC CLUB ANGELS,
taneční skupina CHIPPENDALES MINI, doprovázet bude živá kapela FIVE SINS, host večera,
soutěž, výstava motocyklů.
Slosovatelné vstupenky – hlavní cena divoké prase.
Pořádá Oddíl boxu TJTZ Rakovník za podpory Města Rakovníka a ve spolupráci s Kulturním centrem Rakovník
Vstupné v předprodeji 130 Kč,

v den konání 150 Kč

NEDĚLE 2. 12.
HUSOVO NÁMĚSTÍ

16.00 HODIN

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Program:
pásmo – dětičky MŠ Klicperova
a MŠ V Lukách
pěvecký sbor 2. ZŠ Rakovník
HRADNÍ DUO
rozsvícení vánočního stromu

NEDĚLE 4. 11.
TYLOVO DIVADLO

2D

14.00 HODIN

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

Klára (Mackenzie Foy) chce jediné, a to je klíč – takový,
který otevře skříňku, ve které se skrývá dar od její
zesnulé matky. Zlatá nit, kterou napne její kmotříček
Drosselmeyer (Morgan Freeman) o Štědrém večeru,
ji k tomu klíči zavede – jenže ten v mžiku zmizí do
záhadného a fantastického paralelního světa.
Režie Lasse Hallström
Hrají Keira Knightley, Mackenzie Foy, Matthew Macfadyen, Sergei Polunin a další.
Žánr: dobrodružný/fantasy – přístupný bez omezení,
s českým dabingem, 100 minut.
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 4. 11.

TYLOVO DIVADLO

2D

17.00 HODIN

BOHEMIAN RHAPSODY

Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika,
je jeho příběh. Bohemian Rhapsody popisuje hudební
dráhu i jedinečnou životní a uměleckou jízdu Freddieho
Mercuryho od založení skupiny Queen až po památný
koncert Live Aid v roce 1985.
Režie Bryan Singer, Dexter Fletcher. Hrají Rami Malek,
Lucy Boynton, Joseph Mazzello, Gwilym Leea další.
Žánr: drama/životopisný/hudební – nevhodný do
12 let, s českými titulky, 100 minut. Vstupné 130 Kč

PONDĚLÍ 5. 11.

TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 HODIN

BOHEMIAN RHAPSODY

Vstupné 130 Kč

PONDĚLÍ 12. 11.

TYLOVO DIVADLO

TEN, KDO TĚ MILOVAL

2D

19.30 HODIN

Kpt. Kalina (Pavel Řezníček) policista, milující manžel
a skvělý otec, se stane obětí autonehody. Z pozice
ducha sleduje vyšetřování vlastního úmrtí. Dochází při
něm k mnoha humorným a nečekaným situacím, protože ho vede více jeho rodina, než členové policejního
sboru… Postupně se začínají objevovat drobné indicie,
že všechno nemuselo být tak, jak se zdálo.
Režie Jan Pachl. Hrají Soňa Norisová, Pavel Řezníček,
Hynek Čermák, Eva Holubová, Lukáš Vaculík, Václav
Postránecký a další. Žánr: komedie/rodinný/krimi –
přístupný bez omezení, s českým dabingem, 90 minut.
Vstupné 130 Kč


NEDĚLE 18. 11.

2D

TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Vstupné 130 Kč

ÚTERÝ 20. 11.

2D

TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTIVstupné 120 Kč

STŘEDA 21. 11.

2D

TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

VENOM

Na stříbrné plátno se řítí jeden z nejzáhadnějších, nejrozporuplnějších a nejdrsnějších anti-hrdinů filmového
světa značky Marvel. V hlavní roli smrtonosného Venoma se představí na Oscara® nominovaný Tom Hardy.
Režie Ruben Fleischer. Hrají Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed, Scott Haze, Reid Scott a další. Žánr:
akční/dobrodružný – nevhodný do 12 let, s českými
Vstupné 110 Kč
titulky, 112 minut.

ČTVRTEK 22. 11.

2D

TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

MLADÍ ZABIJÁCI

ÚTERÝ 13. 11.

TYLOVO DIVADLO

DÍVKA V PAVOUČÍ SÍTI

2D

19.30 HODIN

Lisbeth Salanderová, kultovní postava a hlavní protagonistka slavné knižní série Milénium Stiega Larssona, se
vrátí na plátno jako Dívka v pavoučí síti v první adaptaci
nedávno vydaného úspěšného bestselleru Davida
Lagercrantze.
Režie Fede Alvarez. Hrají Claire Foy, Sylvia Hoeks,
Lakeith Stanfield, Sverrir Gudnason, a další. Žánr: krimi/
drama/thriller – nepřístupný do 15 let, s českými
titulky, 106 minut.
Vstupné 120 Kč

STŘEDA 14. 11.

TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 HODIN

TEN, KDO TĚ MILOVAL Vstupné 130 Kč

ČTVRTEK 15. 11.

TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 HODIN

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Další pokračování dobrodružství Newta Scamandera
a jeho kufru plných zvířat. Čarodějnický svět se ale musí
připravit na nové hrozby.
Režie David Yates. Hrají Eddie Redmayne, Katherine
Waterston, Johnny Depp, Jude Law, Dan Fogler a další.
Žánr: rodinný/fantasy – nevhodný do 12 let, s českým
dabingem, 112 minut.
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 18. 11.

TYLOVO DIVADLO

GRINCH

2D

10.00 HODIN

Grinch, stejně jako spousta dalších bytostí, nenávidí
Vánoce. Zatímco většina z nás rezignuje a svátky klidu
a míru tiše protrpí, on se je rozhodne zničit.
Režie Yarrow Cheney. Hrají (hlasy): Vojtěch Dyk, Matěj
Hádek, Michaela Skalníková, Martina Šťastná a další.
Žánr: animovaný – přístupný bez omezení, s českým
Vstupné 130 Kč
dabingem, 90 minut.

NEDĚLE 18. 11.
TYLOVO DIVADLO

2D

14.00 HODIN

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

Vstupné 130 Kč

STŘEDA 28. 11.
TYLOVO DIVADLO

JOHNY ENGLISH
ZNOVU ZASAHUJE

2D

19.30 HODIN

Když je svět v ohrožení a tajná služba paralyzovaná,
vrací se na scénu Johnny English. Dokáže muž, pro kterého jsou zmatky, chyby a omyly základním pracovním
nástrojem, obstát i v moderním světě?
Režie David Kerr. Hrají Rowan Atkinson, Olga Kurylenko,
Emma Thompson, Ben Miller, Jake Lacy a další.
Žánr: komedie – přístupný bez omezení, s českými
Vstupné 120 Kč
titulky, 88 minut.

NEDĚLE 2. 12.
TYLOVO DIVADLO

ČERTÍ BRKO

2D

10.00 HODIN

Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí
kopce Pervidle. Místní, kteří tu žijí běžným životem
řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší, že všechny
jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány
místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě
a neomylně kouzelné Čertí brko.
Režie Marek Najbrt. Hrají Jan Cina, Ondřej Vetchý, Judit
Bárdos, Jan Budař, Marek Daniel a další. Žánr: pohádka/
komedie – přístupný bez omezení, s českým dabingem,
99 minut.
Vstupné 130 Kč

Máte v telefonu choulostivé fotky? Thriller Mladí zabijáci
názorně, brutálně a komicky ukazuje, co to s člověkem
udělá, když se takové obrázky dostanou „ven“.
Režie Sam Levinson. Hrají Odessa Young, Hari Nef, Suki
Waterhouse, Colman Domingo, Bill Skarsgård a další.
Žánr: akční/thriller – nepřístupný do 15 let, s českými
titulky, 110 minut.
Vstupné 130 Kč

PÁTEK 23. 11.

2D

TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY

Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 25. 11.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE

Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 25. 11.
TYLOVO DIVADLO

2D

14.00 HODIN

ČARODĚJOVY HODINY

Desetiletý chlapec Lewis se po nenadálé události
odstěhuje do tajemného panského sídla svého strýce
Jonathana (Jack Black). Strýce i jeho sousedku (Cate
Blanchett) si brzy oblíbí. V domě se však dějí podivné věci,
strýček i jeho sousedka totiž ovládají magii.
Režie Eli Roth. Hrají Jack Black, Cate Blanchett, Owen
Vaccaro, Kyle MacLachlan a další.
Žánr: fantasy/rodinný – přístupný bez omezení,
s českým dabingem, 105 minut.
Vstupné 110 Kč

NEDĚLE 25. 11.
TYLOVO DIVADLO

2D

17.00 HODIN

TEN, KDO TĚ MILOVALVstupné 130 Kč

ÚTERÝ 27. 11.
TYLOVO DIVADLO

CHVILKY

2D

19.30 HODIN

Anežka (Jenovéfa Boková) je mladá žena, která si přeje,
aby vztah s její rodinou i partnery byl dobrý a klidný,
a to i za tu cenu, že ona sama ustoupí a bude se vyhýbat případným nedorozuměním, sporům. Neuvědomuje si ale, že onen pomyslný klid je jen klidem před bouří,
která musí dříve či později přijít.
Režie Beata Parkanová
Hrají Jenovéfa Boková, Jaroslava Pokorná, Alena
Mihulová, Martin Finger a další.
Žánr: drama – nevhodný do 12 let, s českým dabingem,
93 minut.
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 2. 12.
TYLOVO DIVADLO

2D

14.00 HODIN

KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA

Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 2. 12.
TYLOVO DIVADLO

ROBIN HOOD

2D

17.00 HODIN

Robin (Taron Egerton), válkou zocelený bojovník,
se vrací z křižáckých výprav, aby společně se svým
maurským přítelem Malým Johnem (Jamie Foxx)
povstal proti zkorumpované anglické vládě v moderní
vzrušující akční podívané plné zběsilých bojů, epické
válečné choreografie i nadčasové romantiky.
Režie Otto Bathurst Hrají Taron Egerton, Jamie Dornan,
Ben Mendelsohn, Jamie Foxx a další. Žánr: dobrodružný/akční – nevhodný do 12 let, s českými titulky,
117 minut.
Vstupné 130 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY
KULTURNÍHO CENTRA:

Pokladna Kulturního centra Rakovník, Na Sekyře 2377,
Rakovník, Telefon 313 512 997
Pondělí zavřeno
Úterý 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Středa 10.00 – 13.00 14.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Pátek 12.30 – 18.00 hod.
Dále je pokladna otevřena vždy 1 hodinu před
začátkem představení. Rezervované vstupenky si vyzvedněte dle dohodnutého termínu, nejpozději však
tři dny před konáním představení! Vstupné včetně 1%
z ceny vstupenky na Fond kinematografie.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
E-mail: vedouci@kultrunicentrum.cz
ekonomickeodd@kulturnicentrum.cz
dramaturgie@kulturnicentrum.cz
dramaturg@kulturnicentrum.cz
propagace@kulturnicentrum.cz
www.kulturnicentrum.cz
Webové stránky – rezervace:
www.vstupenky.kulturnicentrum.cz

www.mesto-rakovnik.cz

23

www.sokolrakovnik.cz

TJ SOKOL RAKOVNÍK

ROZVRH CVIČEBNÍCH HODIN TJ SOKOL RAKOVNÍK 2018/2019
PO

10.00 – 11.00

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.00

18.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

19.00 – 20.00

20.00 – 22.00

CVIČENÍ
PRO ŽENY

CVIČENÍ
PODLE L.
MOJŽÍŠOVÉ

ZRCADLOVÝ SÁL

BODYFORM

VĚRNÁ GARDA

ZPEVŇUJEME
TĚLO

CVIČENÍ
PRO MUŽE

KONDIČNÍ
CVIČENÍ

ZUMBA

BADMINTON

TYRŠŮV SÁL

TYRŠŮV SÁL

KURZ

U PARKMANŮ
za Moneta bank

ÚT

KURZ

ZRCADLOVÝ SÁL

DŮM OSVĚTY

DŮM OSVĚTY

TYRŠŮV SÁL

DŮM OSVĚTY

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

19.00 – 20.00

19.00 – 21.00

19.00 – 20.00

20.00 – 21.00

LADIES LATINO
TANEC
PRO ŽENY

KALANETIKA

ZDRAVOTNÍ
CVIČENÍ

ZRCADLOVÝ SÁL

TABATA

KONDIČNÍ
CVIČENÍ

STOLNÍ TENIS
DOSPĚLÍ
JANDAČŮV SÁL

SM SYSTÉM
ZDRAVOTNÍ

ZRCADLOVÝ SÁL

ŽENOBRANÍ
OPAKOVÁNÍ

8.30 – 10.00

10.00 – 11.00

17.00 – 18.30

18.30 – 19.30

20.00 – 21.00

ZÁKLADY
JÓGY

CVIČENÍ
PRO ŽENY
TYRŠŮV SÁL

ORIENTÁLNÍ
TANEC

ZRCADLOVÝ SÁL

KONDIČNÍ
TRÉNINK MUŽI
ZRCADLOVÝ SÁL

SM SYSTÉM
ZDRAVOTNÍ

ZRCADLOVÝ SÁL

9.00 – 10.00

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

18.00 – 19.30

19.00 – 21.00

19.00 – 20.00

20.00 – 22.00

KONDIČNÍ
CVIČENÍ
SENIOŘI

RODIČE
A DĚTI

CVIČENÍ
S HUDBOU

ZRCADLOVÝ SÁL

JOGA

TYRŠŮV SÁL

PŘEDŠKOLÁCI
A NEJML.
ŽACTVO

STOLNÍ TENIS
DOSPĚLÍ

KONDIČNÍ
CVIČENÍ

SPOLEČENSKÝ
TANEC

15.00 – 16.00

16.00 – 17.00

16.00 – 17.00

17.00 – 18.00

20.00 – 21.00

ŽACTVO

CVIČENÍ NA
MÍČÍCH

MAŽORETKY
JUNIORKY

MAŽORETKY
KADETKY
A PŘÍPRAVKA

KRUHOVÝ
TRÉNINK
PRO MUŽE

TYRŠŮV SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

NOUZOV

TYRŠŮV SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

ST

ZRCADLOVÝ SÁL

ČT

TYRŠŮV SÁL

PÁ

TYRŠŮV SÁL

TYRŠŮV SÁL

ZRCADLOVÝ SÁL

TYRŠŮV SÁL

TYRŠŮV SÁL

NE

17.00 – 18.00

18.00 – 19.00

19.00 – 20.00

ŽENOBRANÍ
OPAKOVÁNÍ

MAŽORETKY
ŽENY

ŽENOBRANÍ
OPAKOVÁNÍ

TYRŠŮV SÁL

JANDAČŮV SÁL

TYRŠŮV SÁL

TYRŠŮV SÁL

TYRŠŮV SÁL

TYRŠŮV SÁL

TYRŠŮV SÁL

TYRŠŮV SÁL

Historie na fotografii
Vítejte v listopadové Radnici. Děkuji všem pozorným čtenářům, kteří mě
upozornili na chybu ve vyhodnocení odpovědi v říjnové Radnici. Správné hodnocení mělo být následovně: na místě třetím se usadil snímek č. 2,
který dostal 130 hlasů. Jedná se o dům krejčího Mudry, který dodnes stojí na Husově náměstí vedle radnice a má číslo 26. Ve dvoře tohoto domu měl opravnu kol a motorek pan Rezek. Na místě posledním se 125
body se umístil snímek č. 1, který zobrazuje část lávky přes Rakovnický
potok v prostoru Sportovní ulice, naproti podniku TOS. Nebo platí – lávka u zámečnictví pana Gajera, u Asuánu anebo u Ymci. Vše je správně.
Od 17. září do 27. září jsem od vás dostal 243 vyluštění. Na místě prvním
zůstává snímek č. 4, který dostal 212 hlasů. Jedná se o budovu Městysu
v Pavlíkově, ve kterém je též výstavní síň výtvarníka Jiřího Anderleho.
Na místě druhém i nadále zůstává snímek č. 3, který dostal 200 hlasů.
Na snímku je vyfocen na Husově náměstí zpěvák Josef Černík. Na místo
třetí tentokrát postoupil snímek č. 1, který obdržel 95 hlasů. Na snímku
je vyfocena část betonové lávky od bývalého TOSu, směrem do Sportovní ulice. Platí zde i ostatní místopisy, viz vyjmenované výše. Poslední místo s 94 hlasy tentokrát obdržel snímek č. 2, který zachycuje dům
krejčího Mudry na Husově náměstí.
Od 28. září do 15. října jsem od vás dostal 381 vyluštění říjnové Radnice. První místo s 364 hlasy suverénně obdržel snímek č. 1, na kterém je
nakreslen středověký Rakovník v popředí s bývalou Lubenskou bránou.
Dva čtenáři sice tvrdili, že je to brána Pražská, ale není. Místo druhé s 201
vyluštěními obdržel snímek č. 3, na kterém je portrét zakladatele Ottových závodů (Ottovky) v Rakovníku, pan František Otta. Místo třetí s 93
hlasy dostal snímek č. 2, na kterém je zachycena část Rakony (Ottovky)
– várna mýdla a sklady. Poslední místo se 45 vyluštěními zůstává hote-

24

Radnice | listopad 2018

lu Roztoky neboli „U Antonyho“ anebo postaru „U Čuranďáka“. Některé
čtenáře mátla nápověda „U Tří mostů“. Roztoky měly v nedávné době
opravdu tři mosty. Železniční, starý silniční a nový silniční. Nyní už jsou
mosty ale jen dva.
Vylosovaným výhercem říjnové Radnice se stává paní Helebrantová, posledních 6 čísel mobilu … 451 451. Vítězce blahopřeji a žádám ji, aby si
v průběhu měsíce listopadu vyzvedla svoji odměnu v Městském informačním centru na Husově náměstí v Rakovníku.
Nápověda pro listopadovou Radnici:
1 – Hlavní dům
2 – RaK
3 – Motoristé
4 – Kostel
Fotografické výstavy v našem městě a okrese v listopadu 2018:
SZeŠ – výstavní síň „Na Schodech“ – Jiří Veselý – Amfora
Galerie Samson Cafeé – Srpen 1968 na Rakovnicku – do 16. 11. 2018
Výstavní síň ve Vysoké – Obst Bohumil – Amfora
RG – VSNR – Luboš Abrahám
Výstavní síň Pavlíkov – Zdeněk Ledvina a Zdeněk Radvan – Amfora
Uhodnutím jednoho snímku vás zařazujeme do slosování. Čtenáře, kteří
se mi ozvou po redakční uzávěrce, automaticky zařazuji do příštího slosování. Odpovědi, žádosti, rady a připomínky mi napište nebo vzkažte
na adresu: Václav Hvězda, Masná 235, 269 01 Rakovník, tel. 606 832 510,
723 828 045.
S pozdravem
Dobré světlo

Václav Hvězda, Amfora

Jižní strana Sekyry. Foto neznámý autor, 10. léta

Pohled přes město na Rakonu. Foto Hvězda, 90. léta

Tyršovo koupaliště v roce 1947. Foto neznámý autor

Vysoká brána. Foto Hvězda, 1988

Husovo náměstí. Dnes spořitelna. Foto neznámý autor, 50. léta

Husovo náměstí. Trhy na severoápadní straně Foto neznámý autor, 20. léta
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1. Poznáte kde stála tato budova? Foto neznámý autor, 10.–20. léta

2. Poznáte, ze kterého podniku je tento snímek? Foto Hvězda, 90. léta

4. Poznáte, o který most na Berounce se jedná? Foto Monika Jandová, 2010
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3. Poznáte tyto dvě známé tváře? Foto Hvězda, 2013

VYSTOUPÍ: žáci hudebního oboru, sólisté, soubory a kapely The Smallpeople a Big Animals, literárně-dramatický a taneční obor ZUŠ
PRODEJNÍ STÁNKY: výtvarný obor ZUŠ * SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník příspěvková organizace * OPS Ráček * Městská knihovna * Školní družina
a školní klub 3. ZŠ * MC Paleček * DDM Rakovník * ISŠ Jesenice * Dětský
domov Nové Strašecí
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