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Po celé republice se připomínalo výročí 100 let od vzniku samostatného československého státu. V Rakovníku k této příležitosti proběhl v urnovém háji
pietní akt a následně byla u kostela sv. Bartoloměje vysazena lípa.

Chodník spojující Trojanovu ulici s ulicí Čs. legií, se dočkal rekonstrukce, kterou provedla Údržba městských komunikací Rakovník za cenu 581 078,30 Kč
vč. DPH.
Avizovaná rekonstrukce ulice
Pod Vodárnou byla dokončena. Součástí rekonstrukce bylo
také nové schodiště propojující ulice Pod Vodárnou a Nad
Tržištěm, úpravy prostranství
u obřadní síně a vybudování bezbariérového přístupu
k obřadní síni. Práce provedla společnost Froněk s. r.o. za
celkovou cenu 4 848 547,50 Kč
vč. DPH.

Rekonstrukce sociálního zařízení byla dokončena také v MŠ V Hradbách. Slavnostní předání bylo zpříjemněno dětským vystoupením. Práce provedla
firma B+P HÁJEK STAVBA s.r.o. za 182 772,78 Kč.
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ÚVODNÍK

S ÚSMĚVEM A POHODOU
Tak to je. Z televizních obrazovek, z novinových stránek, ze všudypřítomných sociálních sítí, vlastně
ze všech médií se na nás valí, že je veškeré dění okolo nás špatné, budoucnost nejistá. Nepříjemnosti jsou zveličovány a krásné věci relativizovány. Výsledkem je nepříliš uspokojivý stav, kdy se
ulicemi pohybují nervózním krokem naštvané postavy nejkratší cestou k domovu, křeslu a televizi.
Hlavně nikoho nepotkat a nemuset poslouchat další a další stížnosti na to, jak jdou věci špatným
směrem, jak dřív bylo všechno lepší, poctivější, barevnější, ochotnější, hodnější, hezčí, veselejší…
Je to na nás! Pokud budeme lepší a poctivější, okolí se nám časem přizpůsobí.
Je snadné nadávat na nepoctivost a přizpůsobit se jí. Na hrubý pytel hrubá záplata! Když mě někdo obral, oberu někoho jiného a tím se to vyrovná. Když si na mě někdo vylil zlost, pošlu to dál
a svět zase bude v rovnováze. A spirála nedobrého se roztáčí do větších a větších kruhů, které
nikde nekončí.
Kdy jindy než o Adventu a vánočních svátcích je možné se pokusit vystoupit z tohoto hluboko
vyrytého oblouku? Není těžké jen tak, pro nic za nic, vyloudit na tváři úsměv a v okamžiku, kdy
se to povede, jej použít na první prodavačku, známého nebo prostě kolemjdoucího.
Jsme ve vedení města pouze několik týdnů. Brodíme se problémy jako každý, kdo nastoupí do
nového zaměstnání. Nestíháme a kraulujeme stohy papíru jako Venclovský v kanále. Zatím ještě
díky vlnám starostí nevidíme bílé vápencové skály, ale již je začínáme tušit. A víme:
Je to na nás. Pokud budeme lepší a poctivější, okolí se nám přizpůsobí.
Jsme ještě odpočatí, a tak se nám může v průběhu nám vyměřeného času dařit působit na lidi
v našem okolí, na úřadě a ve městě. Máme koaličním programem narýsovanou složitou stezku
k mnoha cílům. Půjdeme po ní tak rychle, jak nám to okolnosti povolí. To znamená s rozvahou
a úctou k pravidlům. Jsou cesty, které nikdo nezvládne sám a právě tahle patří k nim. K tomu, abychom utáhli vagóny přání, očekávání, cílů a nadějí nás však musí být co nejvíc. Co nejvíc takových,
kteří místo důvodů hledají způsoby. S úsměvem a pohodou na podrážkách bot.
Vánoce nás podporují v sounáležitosti. Budovy rakovnické radnice a všichni, kdo v nich působí,
jsou součástí města Rakovníka a není pochyb o tom, že bez jeho obyvatel nemají vůbec žádný
smysl. Hezké vánoční svátky, všudypřítomné štěstí a co nejvíc usmívajících se lidí v našem okolí.
Luděk Štíbr a Honza Švácha

Klidné prožití
vánočních svátků
a pohodové poslední dny
roku 2018
přejí
zaměstnanci
Městského úřadu
Rakovník

Venku je studeno a právě sněží, zda nás
však stejné počasí čeká i za měsíc o vánočních svátcích, na to nikdo nezná zaručenou odpověď. Bude o Štědrý den
mráz a bílo? Anebo nás čekají další Vánoce na blátě? Společně s Vámi doufáme, že letošní Vánoce budou jaksepatří
a že především přinesou klid a pohodu, které jsou tím nejlepším dárkem, ať
si reklama tvrdí, co chce. V době, kdy
vzniká prosincové číslo Radnice, zbývá
do Vánoc přesně měsíc. Začíná zima, už
i denní teploty klesají pod nulu a z nebe se snáší první sníh. Vánoční nákupní
horečka rychle stoupá a hlavní otázkou
nadcházejících dnů se stává: „Co mu/
jí/jim/ mám koupit?“ A co třeba něco
rakovnického? Zavítejte do Městského
informačního centra a vyberte si z novinek i stálic: puzzle pro děti s půvabnými kresbami starých rakovnických
domů, originální rakovnický zápisník
s kalendářem, rakovnické čokolády, rakovnický hrnek nebo plecháč, regionální knihy… Přijďte si vybrat. A pokud
chcete mít letošní Vánoce co nejvíc po
našem, co nejvíc rakovnické, nenechte
si ujít 17. 12. v Tylově divadle výjimečné
představení Rakovnické vánoční hry, se
kterou do Rakovníka zavítá vynikající
loutkové divadlo Buchty a loutky s hudebním tělesem Collegium Marianum.
Lístky zakoupíte v Městském informačním centru.
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. 10. 2018 do 14. 11. 2018
Datum Popis
22. 10. 2018 Svazek klíčů – 3 ks
23. 10. 2018 Dámské dioptrické brýle
31. 10. 2018 Pánské stříbrné hodinky
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Rekonstrukce plaveckého bazénu
Rekonstrukce plaveckého bazénu pokračuje.
Přes léto probíhaly práce převážně v suterénu, kdy byla prováděna izolace tepelná i proti
vodě. Začalo se s výstavbou příček. V současné době jsou v budově aquaparku hotové veškeré ocelové konstrukce, včetně brouzdaliště,
dětského bazénu, divoké řeky, vířivek a dalších věcí. Položena je také kanalizace pod podlahami v suterénu. Nyní v podzimních měsících
probíhají práce na střeše, jsou prováděny práce na elektroinstalaci, jsou zabudovány první
zdravotechnické instalace, instaluje se vatové
zateplení. Obvodový plášť je izolován, okenní
výplně jsou osazeny. Do zimy očekáváme instalaci tobogánů a dokončení fasády v kombinaci
dřeva, skla a hliníku.
Celková rekonstrukce bazénu na menší aquapark byla rakovnickými zastupiteli schválena
v roce 2015. Rekonstrukce vyjde zhruba na částku 178 milionů korun. Návštěvníci se mohou
těšit na řadu nových atrakcí v podobě dvou tobogánů, divoké řeky, nebo třeba atrakce, kdy je
možné vodu rozhýbat vlastním tělem. Chybět
nebude ani dětské brouzdaliště, možnost občerstvení a posezení a také relaxační zóna. Zá-

sadní novinkou je přesunutí šaten do suterénu.
Kromě toho dojde také ke kompletní výměně
zastaralé technologie za novou a mnohem
ekonomičtější.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou
unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu Snížení energetické náročnosti Městské-

ho plaveckého bazénu v Rakovníku“ dojde
ke snížení energetické náročnosti budovy.
Předmětem podpory je zateplení obvodových
konstrukcí, nová střešní konstrukce, výměna
výplní otvorů, instalace nové vzduchotechniky, kogenerační jednotky a tepelných čerpadel. Městu byla přidělena dotace ve výši max.
12,422 mil. Kč.

Stoleté výročí na městském prázdninovém pobytu ve Skryjích

Během pobytu ve Skryjích pro děti z pěstounských rodin a děti z evidence odboru sociálně-právní ochrany dětí, který se konal v době
podzimních prázdnin, jsme si připomněli stoleté výročí vzniku Československé republiky. Kromě pravidelných činností jako jsou nejrůznější hry, soutěže, pracovní a výtvarné činnosti si
tentokrát děti stihly společně vyrobit československou/českou vlajku, kterou jsme slavnostně
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v den výročí vyvěsili na městskou chatu. Poté
si všechny děti samy vyrobily vlastní vlajku, na
kterou následně zobrazily dle vlastního výběru některou z událostí posledních sta let, o kterých jsme si povídali. Mnohé z dětí zažily oslavy
výročí již ve škole a bylo velmi zajímavé pozorovat, jak je události z historie naší země baví
a zajímají. Překvapily nás, že o mnohém dokáží
již samy vyprávět.

Zveme tímto všechny účastníky tábora, jejich
rodiny a kamarády ke krátké návštěvě chodby našeho odboru, kde si mohou prohlédnout
nejen fotografie, ale i výrobky z prázdninového pobytu. Pozvánka patří samozřejmě i všem
ostatním, které akce a činnost odboru sociálně-právní ochrany dětí zajímají.

INFORMACE Z MĚSTA
XX Novým starostou města Rakovník
se stal Luděk Štíbr

a chodník před ním bylo možné opravit. Rekonstrukce navázala na již obnovenou část a skonUstavující zasedání zastupitelstva města, které čila u vjezdu vedoucí za KC Rakovník. Nová dlažse konalo 5. 11. 2018, mělo hladký průběh. Nově ba je ve stejném vzoru jako zbývající chodníky.
zvoleným starostou se stal PaedDr. Luděk Štíbr,
místostarostou Ing. Jan Švácha. V radě města je XXTermín dokončení stavby
potom doplní JUDr. Jiří Černý, MUDr. Oldřich
rekonstrukce chodníku v ulici
Kronich, Ing. Zdeněk Nejdl, Mgr. Marek Pavlík
Ottova se prodlužuje
a MUDr. Ivo Trešl.
Vzhledem k pracím Údržby městských komunikací Rakovník na rekonstrukci chodníku
XXVýsadba lípy
v ulici Na Sekyře nebylo již možné dokončit reK příležitosti výročí 100 let od vzniku samostat- konstrukci chodníku v ul. Ottova v původně
ného československého státu proběhl v Rakov- domluveném termínu. Radě města tedy byla
níku pietní akt v urnovém háji a u kostela sv. předložena žádost o uzavření dodatku od spoBartoloměje byla vysazena lípa.
lečnosti ÚMK Rakovník na prodloužení termínu
do 25. 6. 2019. Dodatek byl uzavřen.

XX Hodiny naproti „Tyláku“ se vrátily

Na křižovatku v ulici Nádražní se vrátily hodiny,
nově i s ukazatelem venkovní teploty. Původní
byly z důvodu porouchání odstraněny. Nový
model stál 107 690 Kč s DPH. Po schválení nového rozpočtu budou objednány nové hodiny
také na místo u Okresního soudu.

XX Kvalita pitné vody

Údržba městských komunikací Rakovník provedla rekonstrukci chodníku v ulici Na Sekyře
za celkovou cenu 236 409,80 Kč vč. DPH. Jednalo se o chodník přiléhající k již zrekonstruované části chodníku od Poštovní ulice směrem
ke kulturnímu centru. Chodník nebyl doposud
opravován, neboť zde probíhala výstavba domu a nový chodník by nebyl efektivní. V současné době je výstavba domu skoro dokončena

XX Nasvícení přechodů

Nezávisle na nehodě, která se stala začátkem
listopadu letošního roku na přechodu v PlzeňSpolečnost ARBOREA Rakovník provede ošetské ulici u obchodního centra Albert, byly již
ření části památné aleje (od lávky u botanické
v minulých měsících provedeny kroky pro nazahrady po proudu potoka až k lávce u ČOV po
svícení tohoto přechodu. Projektová dokumenobou stranách Rakovnického potoka) za celkotace je hotová, realizace je plánována na příští
vou cenu 528 952 Kč vč. DPH.
rok. Odhadovaná cena je 160 000 Kč. Příští rok
se plánuje také nasvícení tří přechodů ve VlaXX Rekonstrukce chodníku v ulici
dislavově ulici.

XXČást památné aleje bude ošetřena

Radě města byla předložena informativní zpráNad Jamkou byla dokončena
va o kvalitě pitné vody v Rakovníku za 3. čtvrtle- Firma Froněk dokončila práce na rekonstrukci
tí roku 2018. Kvalita pitné vody je kontrolována ulice Nad Jamkou. Celkové náklady na rekonv souladu s legislativou, rozbory vody vyhověly strukci byly 4 909 006, 27 Kč vč. DPH.
hygienickým limitům. Pro bližší informace případně kontaktujte společnost RAVOS s.r.o.

XX Rekonstrukce chodníku v ulici Na
Sekyře

větrnostním vlivům. K určení hlavního vítěze
proběhne veřejná anketa na webových stránkách města. Hlavní vítěz soutěže bude oceněn zvláštní cenou. Oceněni budou též všichni
účastníci soutěže. Ceny budou předány před
budovou radnice dne 20. 12. 2018 od 10.00 hodin. Školy si připraví k této příležitosti krátký
hudební program.
Soutěž je vyhlášena k datu:
1. 11. 2018
Instalace stromků před radnicí:
10. 12. 2018
Zdobení stromků na náměstí: 11. až 14. 12. 2018
Anketa na webových
stránkách města:
15. až 19. 12. 2018
Vyhodnocení ankety a předání cen: 20. 12. 2018
Odstrojení vánočních stromečků:
7. 1. 2019

XXJednání o převzetí sportovní haly

Vedení radnice zahájilo s TJ TZ Rakovník jednání o budoucím převzetí haly do majetku města,
aby zde zůstala zachována sportovní činnost.
XXVyhlášení soutěže „O nejkrásněji
Dle starosty Luďka Štíbra jsou jednání na dobré
cestě a ke smluvní dohodě by mohlo dojít ješnazdobený vánoční stromeček“
Již 4. ročník soutěže pro děti mateřských a žáky tě na konci tohoto roku. S provozními náklady
1. stupně základních škol v Rakovníku „O nej- sportovní haly se již počítá také v návrhu rozkrásněji nazdobený vánoční stromeček“ se blí- počtu na příští rok. Tyto náklady se pohybují
ží. Každá škola obdrží jeden označený vánoční kolem 50 000 Kč měsíčně.
stromeček od Městských lesů Rakovník, který
bude vystaven na Husově náměstí před budo- Termín druhého zasedání zastupitelstva
vami radnice. Výtvarné techniky nejsou ome- města
zeny, každá škola nazdobí jeden vánoční stro- Druhé zasedání nově zvoleného zastupitelstva
meček, umístěný před budovami radnice na města se uskuteční v pondělí 10. 12. 2018 od
Husově náměstí v Rakovníku. Ozdoby by mě- 17.00 hodin v Domě osvěty v Rakovníku.
ly být zhotoveny z materiálu, který odolá po-

Společenská kronika
NAROZENÍ
Od 11. 10. 2018 do 13. 11. 2018 se narodili:
Jasmina JÍŇOVÁ, Vivien ŠANDOVÁ, Samuel DUNKA, Camelia ZENKOVIČ, Alžběta TOMÁŠKOVÁ, Meda AUBRECHTOVÁ, Jonáš ZAHN, Matěj HANZL, Lukáš ŽEBRAKOVSKÝ, Markéta BRANČÍKOVÁ, Zoé Elisabeth DECRAEMER, Laura MACÁKOVÁ, Aron KAŠAPOV, Emma Amélie FOUČKOVÁ, Marek LENČÉŠ, Jasmína ADAMCOVÁ, Elena Enkhjin TUYA, Rozálie PEŠKOVÁ, Otakar ČIHÁK, Jiří ŠIDLO, Štěpánka KOŠŤÁLOVÁ, Linda ŽALOUDKOVÁ,
František FOŘTÍK, Isabella HAAKENSTAD, Stella BAJEROVÁ, Izabela CHVÁLOVÁ, Mariana HOUDEK, Daniel CHALUPA, Vanesa KRAFTOVÁ, Ester
VYDROVÁ, Meda URBANOVÁ, Josefína ČERNÁ, Richard KLAUBENSCHALK, Tomáš MERTL, Anna MATĚJŮ, Václav BEZDĚK, Lucie DAŇHELKOVÁ,
Matúš KOLÁŘ, Diana MACHÁČKOVÁ, Alexandra SRNKOVÁ, Matyáš ŠARADÍN, Jasmína ŠLAUFOVÁ, Michal HORÁČEK, Anežka ŘEZNÍČKOVÁ, Štěpánka BANDYOVÁ, Kamil LUTIŠAN, Markéta ULČOVÁ, Dominik SOJÁK, Agata KROMPASKÁ, Matouš PROSTÝ, Štěpán MENŠÍK, František CAGALA, Theodor JOURA, Matyáš RYNEŠ, Matyáš HOLAN, Erik TOMČÍK, Patrik NOVÁK, Žofie UCHYTILOVÁ, Dominik GREGOR, Tomáš MAI, Martina BIDRMANOVÁ, Tomáš ROLL, Ella BEULAKKEROVÁ, Olga POTŠTÝNSKÁ, Nikola NOVÁKOVÁ, Lily PLÁŠILOVÁ, Teodor Karel PUŠ, Valerie POLIAKOVÁ,
William PLECHATÝ, Nikola URBANOVÁ, Matěj STRAKOŠ, Jakub BRABEC, Matyáš TROJÁNEK, Jana KALAŠOVÁ, Martin SVAČINA

SVATBY
od 27. 10. 2018 do 16. 11. 2018 – Obřadní síň, Rakovník: Jiří KUBEC a Marie STAŇKOVÁ
Petr SAFFERT a Jana MENDELOVÁ
Jan ČARNÝ a Ivana DYKASTOVÁ
Petr LEJČEK a Barbora BENEŠOVÁ

www.mesto-rakovnik.cz
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Co vyprávěl starý strom

1. mateřská škola
V Hradbách
Rakovník

aneb děti z 1. mateřské školy V Hradbách a jejich cesta
za poznáním do křivoklátských lesů

Čas od prvního výletu na Křivoklát utekl jako voda. Děti plny očekávání
se 23. 10. 2018 opět vydaly s paní učitelkami vlakem do nedalekého informačního střediska LČR v Křivoklátě. Ve středisku nás přivítala paní Friebertová a seznámila nás s panem Ing. Ondrou Šedivým. Měl pro děti připravený velmi zajímavý a pestrý program o životě v lese. Děti získaly spoustu

nových poznatků o lesní zvěři a jejich mláďatech. Zajímavá byla ukázka
zvuků zvěře z řevnice. Největším zážitkem byla hra s hlasy zvěře a ptáků.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat panu Ing. Ondrovi Šedivému za
pěkně prožité dopoledne, při kterém děti získaly mnoho nevšedních zážitků o přírodě kolem nás.  Bohuslava Vondříčková, Blanka Hájková

Šablony pro MŠ
Rakovník
V rámci projektu „Šablony pro MŠ Rakovník“
s číslem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0
003984 byla v mateřské škole uspořádána setkání s rodiči na téma: výchovné styly v rodině,
příprava předškoláka pro vstup do ZŠ z pohledu logopeda, školní zralost a emoční inteligence, příprava dětí k zápisu a k nástupu do 1. třídy
z pohledu učitele 1. stupně, metody a postupy,
jak předcházet logopedickým vadám, co kdy
a jak ve výchově dětí, prevence internetové šikany, skloubení rodinného a profesního života.
Setkání probíhala v příjemné atmosféře ve třídě
Kytiček a Hvězdiček v mateřské škole.
V rámci projektu proběhla další vzdělávání
pedagogických pracovníků se zaměřením na
pedagogickou podporu přirozeného rozvoje
řeči dětí, rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů, specifika práce pedagoga
s dvouletými dětmi v mateřské škole.
Vedoucí učitelka Andrea Klementovičová

Evropský certifikát kvality
pro naše projekty!
Naše mateřská škola obdržela za projekty z minulého školního roku
významná ocenění. Učitelky si certifikáty převzaly v říjnu na Národní
konferenci eTwinning/Erasmu+ v Plzni. Jana Kovářová získala za svůj
eTwinningový projekt „Travelling in Europe“ český Certifikát kvality. „Děkuji dětem za radost, kterou do projektu přinesly. Velký dík patří také
rodičům, kteří se do práce na projektu ochotně zapojili a umožnili panenkám z partnerských zemí cestovat a také poznat život jejich rodin,“
uvedla ředitelka školy a učitelka třídy Medvědů. Národní, ale také Evropské certifikáty kvality, získaly projekty Radky Bradáčové „Princess
Bee-Bot“ a „Life is like a rainbow“. Toto ocenění je důkazem toho, že
práce s dětmi odpovídá evropským měřítkům. „Projekty minulého škol-
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www.msvlukach.cz

Mateřská škola
V Lukách

ního roku se podařily. Autorský projekt
se včelkou Bee-Bot znamenal zavedení
nové moderní pomůcky do vzdělávací
práce s dětmi. Robotická včelka Bee-Bot
vede děti k informatickému myšlení, učí
základům programování, logickému myšlení a řešení problémů. Během projektu jsme zkoušeli programovat, vyprávět
pohádky, tančit i učit včelku kreslit. Volili
jsme také Miss. Práce na projektu bavila
děti i mne. Ocenění si velmi vážím. V pro-

jektu „Life is like a rainbow“ jsem se po letech setkala se svou kolegyní
s Estonska a zapojeno bylo dalších 20 učitelek a týmů předškoláků z Evropy. Každá barva znamenala jednu oblast vzdělávání, vzájemně jsme
si zadávali a plnili úkoly z oblasti jazykové výchovy, matematiky, umění, vědy, řemesel, hudby a sportu. Projekt byl náročný na realizaci, jeho

výstupem je však bohatá inspirace pro práci s předškoláky. Jsem ráda,
že jsme se aktivně zapojili a vytvořili i splnili všechny úkoly,“ komentuje projektovou práci Radka. eTwinning nás V Lukách prostě baví a další
projekty budeme realizovat i v tomto školním roce.
MŠ V Lukách Rakovník

www.msvparkurakovnik.cz

Jablíčkobraní v MŠ

V měsíci září proběhla v MŠ V Parku Rakovník
týdenní akce Jablíčkobraní, kdy bylo úkolem
rodičů s dětmi přinést upečený pokrm z jablek.
Následně děti ochutnávaly všechny donesené
jablečné dobroty a následovalo povídání o jednotlivých typech chutí dobrot.

Dýňování s rodiči

Mateřská škola
V Parku
Rakovník

V měsíci říjnu proběhla v MŠ V Parku Rakovník
akce s rodiči, kdy bylo úkolem donést vydlabanou či různě kreativně vytvořenou dýni. Z dýní
byla vytvořena výstava, která vyzdobila a vytvořila příjemnou atmosféru ve vstupním proDne 6.listopadu jsme v MŠ v Parku Rakovník
storu MŠ.
přivítali v odpoledních hodinách tatínky dětí.
Tatínci se svými dětmi tvořili výrobky s podzimní tématikou.

Odpoledne s tatínky

www.1zsrako.cz

Školička s Filipem
Ve středu 7. listopadu proběhlo první setkání s budoucími
prvňáčky, rodiči a dalšími hosty, pro které připravily program
Mgr. Alena Rojíková, Mgr. Marika Palivcová a Mgr. Zuzana Ledvinová. První dvě jmenované měly na starosti děti a vydatně jim pomáhal medvěd Filip, jinak také maskot letošního programu nesoucí jméno
podle jeho představitele. Mgr. Ledvinová se věnovala rodičům, ve svém příspěvku se zaměřila na problematiku školní zralosti dětí.
Akce se zúčastnilo několik desítek dětí a rodičů, kterým děkujeme za účast. Další setkání se koná opět ve středu 5. prosince od 15:30 hodin. Jeho součástí bude
tentokrát ukázková hodina anglického jazyka s Rebeccou Cusack. Srdečně zveme.
Mgr. Karel Folber

Ředitelství 1. ZŠ Rakovník přeje všem
svým zaměstnancům, žákům školy, rodičům
a dalším partnerům
klidné a spokojené prožití vánočních svátků.
www.mesto-rakovnik.cz
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ŽIJEME V KRÁSNÉ ZEMI
Oslava narozenin je vždy dobrým důvodem
k setkání. Je-li oslavenkyní stoletá dáma, gratulantů se sejde hodně. 12. listopadu se nás
opravdu hodně sešlo v tělocvičně 1. základní školy, abychom sfoukli 100 svíček na pomyslném dortu a připomněli si významné
výročí založení Československé republiky.
Všichni ocenili výborné cukroví a moučníky,
které podle oblíbených receptů T. G. Masaryka připravila paní učitelka Khunová. Vernisáž svým sympatickým vystoupením otevřeli
žáci osmého a devátého ročníku, kteří společně popřáli zpěvem. Po nich obsadily místo před návštěvníky Jedničky z Jedničky se
svými kytarami a pod vedením paní učitelky
Ledvinové rozezpívaly obecenstvo písní Ach,
synku, synku.
Procházkou do dob mládí, dětství, či připomínkou dob minulých, dnes už zapsaných na stránky učebnic dějepisu, byla expozice hraček, knížek, potřeb do domácnosti a dalších cenností
z let dávno minulých. A jsou to právě vzpomínky, které tvoří onu vysokou cenu malých pokladů, často velmi osobních věcí, které pro účely
výstavy zapůjčili naši zaměstnanci i jejich rodiny a přátelé.

Naše oslavenkyně dostala i spoustu krásných
a upřímných dárků – obrázků dětí rakovnických mateřských škol a dětí naší školy.
Jak ji vidí? Na to může být opravdu pyšná – krásnou, barevnou, plnou lidí, zvířat, přírody, historie, pohádek, veselou a energickou. Ačkoli to bylo
opravdu těžké, snažila se porota vybrat ty nejpovedenější práce jednotlivců i kolektivů a ocenila je
právě na vernisáži, protože i zážitek ze slavnostní
chvíle je pro malé malíře velkou odměnou.
Žijeme v krásné zemi. Popřejme jí tedy všechno
nejlepší a dobře se o ni starejme.
Mgr. Martina Vorlová

Halloween trochu jinak se nesl ve stylu filmové klasiky
Všude slyšíme, jak se příliš propagují americké svátky. Podoba Santy nám nahrazuje tajemného Ježíška, Valentýn je již běžnou záležitostí a Dušičky začíná dohánět bráška Halloween.
Když ale organizaci takového svátku vezme do
ruky Britka, nemůžeme jinak. Navíc, víte, že Halloween pochází původně z Irska? Zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku na základě zvyků oslavy
svátku Všech svatých, který byl přenesen do Irska
z Říma. Tam se zase inspirovali židovskou tradicí.
Historie Halloweenu tedy sahá opravdu hluboko.
No a když si ta Britka, pod kterou se tedy nemůže skrývat nikdo jiný než miss teacher Rebecca
Cusack, vezme na pomoc kolegyni milovnici

Harryho Pottera, o níž to ví celá škola, nemohlo to dopadnout jinak. Stačilo nám asi 20 minut
a skoro celý podvečer byl naplánován. Stálo to
pak sice ještě pár hodin příprav, ale troufáme
si říct, že výsledek stál za to.
Když se začala škola postupně proměňovat
v kouzelný a strašidelný svět, probouzelo se
i ve všech učitelích nadšení. Postupně se tak
sborovna začala plnit doma vyrobenými duchy,
lektvary, košťaty a začínali jsme se učit kouzelnické formule, protože bez nich by peříčko levitovat nemohlo.
Na děti čekala stezka školou po deseti stanovi- kolejí a pak se vydaly na cestu po škole. Učiteštích. V první místnosti je čekalo rozřazení do lé si připravili zajímavé aktivity v podobě vyrábění, kouzel i úkolů procvičujících fyzické dovednosti. Na konci čekal za odměnu perníček
nebo malý dáreček, samolepka a návštěvníci
se mohli vyfotit ve fotokoutku, kam se později
naklíčovalo pozadí a rázem se všichni místo ve
škole ocitli v Bradavicích.
Děkujeme všem účastníkům, že si našli čas a zavítali k nám do školy. Děkuji všem žákům, kteří
pomáhali při přípravách i na stanovištích. Zasloužíte si opravdu obrovský dík. Jsme hrdí, že
jste spolehliví a rádi a ochotně nám pomůžete ve svém volném čase. A v neposlední řadě
děkuji všem kolegům, kteří se jakkoliv zapojili.
Bylo úžasné sledovat, jak jsme se všichni semkli
pro radost dětí a vymysleli pro ně skvělý program. Vypadá to, že jsme zavedli tradici, která se stala jednou z nejnavštěvovanějších akcí.
Mgr. Alice Jendelová

Finanční gramotnost na 2. ZŠ Rakovník

Srdečně vás zveme na vánoční trhy, které jsme připravili pod záštitou České spořitelny v rámci projektu
Abeceda peněz. Čtvrťáci z naší školy postupně uspořádají v České spořitelně trhy v těchto termínech: 4. B
dne 6. 12., 4. A dne 13. 12., 4. C dne 20. 12.
Přijďte si k nám nakoupit drobné dárečky a podpořte tak náš projekt.
Učitelky a žáci 4. tříd
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2. základní škola
Rakovník
Husovo nám. 3

2. ZŠ SPOJIL MASARYK
I MÓDNÍ PŘEHLÍDKA

2. základní škola
Rakovník

www.2zsrako.cz

Husovo nám. 3

Letošní 100. výročí republiky se dotklo téměř každého. I naše škola si nenechala ujít možnost připomenut žákům staré časy a společně narozeniny
naší země oslavit. Mimořádně povedené bylo odstartování školní výstavy
slavnostně pojatou vernisáží ve středu 24. 10. Nikoho by nenapadlo, že
v den vernisáže budeme vítat přes 120 hostů. Program byl lákavý, kromě
oblečení v barvách trikolory nás všechny spojila návštěva vzácného hosta T. G. Masaryka (Tomáš Kapsa) s chotí (Kateřina Roubalová, 9. třída), společně zazpívaná státní hymna, píseň Ach synku synku, zhlédnutí němého
filmu zapůjčeného z muzea T. G. M. v Lánech, ale i očekávání hlavního bodu programu – módní přehlídky. Žáci 6. – 9. tříd spolu s učitelkami vynesli modely z dob dávno minulých i téměř současných. Jejich odvaha byla
oceněna bouřlivým potleskem a mnoha záblesky fotoaparátů. O hudební
program se postaral pěvěcký sbor pod vedením p. uč. Seidlové.
Po zbytek odpoledne si mohli návštěvníci také zazpívat lidové písničky spolu se 7. A, ochutnat dobroty nachystané žáky 7. tříd a paní učitelkami nebo se ponořit do starých kronik, fotografií nebo výtvarných
prací a posterů vyrobených žáky. Zajímavé byly výsledky ankety žáků
5. A, kteří pod vedením p. uč. Roučkové vyrazili do ulic s cílem oslovit
100 lidí s připravenými dějepisnými otázkami. „Velkou radost jsme měli
z toho, že se podařilo do příprav zapojit celou školu, od nejmenších žáků po ty nejstarší. Bylo skvělé sledovat, jak žáci byli do příprav ponořeni a velmi ochotně pomáhali s potřebným. Atmosféra na vernisáži byla
úžasná. Prolnutí žáků, rodičů, učitelů a veřejnosti bylo dokonalé.“ (Petra
Kubíková). Speciální místo na výstavě mělo téma Volný čas, podařilo se
vystavit přes 80 zapůjčených starých hraček, her, knih, časopisů či krojů
a odznaků různých volnočasových organizací. Také byly k vidění staré
bankovky, mince a známky z první republiky.
Děkujeme vyučujícím, asistentkám, rodičům, prarodičům a žákům, kteří
se zapojili do příprav výstavy. Velké díky také patří KC Rakovník za zapůjčení panelů, na kterých byly výtvory dětí vystaveny a TD za zapůjčení kostýmů na módní přehlídku. Budeme si dlouho pamatovat, že jsme
„byli u toho“, když naše republika slavila 100. narozeniny.
Mgr. Petra Kubíková a Mgr. Radka Koubová, učitelky 2. ZŠ

ÚSPĚCH TŘÍDY 4. C V BOTANICKÉ SOUTĚŽI
Dne 18. října proběhlo podzimní kolo Botanické soutěže na téma „Užitkové a exotické rostliny“, kterou pořádal Dům dětí a mládeže ve spolupráci s BZ SZeŠ Rakovník a IS SCHKO Křivoklátsko.
Soutěže se zúčastnili také žáci 2. základní školy Rakovník. Za 1. stupeň naši školu reprezentovali žáci 4. třídy, kteří soutěžili v 1. kategorii. Z 52 soutěžících se na 1. místě umístil Jan Křižák ze 4.C. Za zmínku
stojí i 4.místo, které získala při rozstřetu Natalie Danylyšin a 6. místo,
které obsadil Tomáš Hloušek. I tito žáci jsou ze 4.C.

Z 2. stupně byly na předních místech ve II. kategorii Karolína Berenika
Cónová ( 6. místo) a Angelina Červená (8. místo) z 6.A. Ve III. kategorii
patřilo 6. místo Vojtěchu Peterkovi a 8. místo Pavlu Kelichovi z 9.A.
Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy a vítězi gratulujeme.
Mgr.Miluše Seidlová, třídní učitelka 4.C

www.3zsrako.cz

SPOLEČENSKÁ VÝCHOVA

3. základní škola
Rakovník
Okružní 2331

Začátek prosince na naší škole je tradičně koncem dalšího ročníku kurzu Společenská výchova. Zvládli jsme ve spolupráci s tanečním mistrem
V. Karbanem a jeho partnerkou V. Brabcovou základní i pokročilejší kroky společenských tanců, osvojili si pravidla chování ve společnosti i v restauraci a všechno, co jsme se naučili, předvedeme na….

Zakončení kurzu
Společenské výchovy
6. 12. 2018 od 15.00 do 18.00
v Kulturním centru Rakovník
Zveme všechny zájemce, vstupné dobrovolné, k tanci
i poslechu hraje již tradičně skupina Šlapeton
Mgr. Hana Sarová

www.mesto-rakovnik.cz
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Projekt modernizace učeben úspěšně završen
Realizace projektu modernizace učeben byla
na naší škole spuštěna na počátku července
a nyní můžeme říci, že je vše dokončeno. Akce,
kterou plně zaštítil zřizovatel školy, město Rakovník, byla financována z větší části díky penězům z programu IROP, určitým dílem se na
financování podílel i zřizovatel.
V rámci projektu byly modernizovány učebny
výpočetní techniky, učebna přírodopisu a fyziky. Zároveň byl do všech pavilonů školy zajištěn
bezbariérový přístup v podobě dvou výtahů

a jedné plošiny. V prostorách školy přibyla i sociální zařízení pro hendikepované žáky. Škola
také získala kompletně nový rozvod počítačové sítě a připojení k internetu.
V modernizovaných učebnách bylo kromě nového vybavení nainstalováno elektrické zatemňování a stmívatelné osvětlení, lavice mají
elektrické i datové připojení, postupně jsou dodávány moderní učební pomůcky.
Děkujeme zřizovateli a všem dodavatelským
firmám.
Mgr. Jan Křikava

Volba povolání
Od zahájení školního roku pro žáky 9. ročníků
nastává období, na jehož konci se musí žák rozhodnout, na jakou střední školu si pošle přihlášku k dalšímu studiu. V říjnu žáci navštívili Veletrh
vzdělávání v Kladně, kde se prezentovaly školy
Středočeského kraje, pražské školy a i školy ze
vzdálenějších regionů. V listopadu proběhly besedy na Úřadu práce s Ing. Ludačkovou na téma
vhodného výběru školy podle zájmů a možností žáka, schůzka s rodiči žáků na téma jak vyplnit přihlášku a beseda Uplatnění na trhu práce.
Škola zároveň poskytuje poradenství vhodného
výběru školy podle výsledků studia. Přeji našim
žákům, aby se vydali tou nejšťastnější cestou do
další etapy života.
Mgr. Hana Sarová

Spolupráce benjamínků s deváťáky
Pro letošní deváťáky jejich patronát nad nejmladšími kamarády neskončil slavnostním přivítáním v první školní den, ale přešel do řady
dalších akcí.
Ve čtvrtek 1. 11. se vydaly dvě třídy na exkurzi,
odjely vlakem na Křivoklát. Třídy rozdílné výškou i zkušenostmi se ale už navzájem docela
dobře znají. Deváťáci vítali tyto prvňáčky první
školní den a nyní pomáhali drobotině zorientovat se na jejich první opravdové školní exkurzi. S prvňáčky den mimo budovu školy strávila
Mgr. Petra Michalová a paní asistentka D. Kraftová, devítka odjela na Křivoklát s třídní Mgr. Zuzanou Gellrichovou.
Samotný program měli žáci samozřejmě trochu odlišný. Devítka zamířila na Křivoklátě na
výstavy „Moje republika“ a „Příběh legionáře“,
pro 1. C prohlídku hradu ušila „na míru“ jejich
věku paní učitelka a průvodkyně v jedné osobě Mgr. Petra Čechová. Společně se velcí i malí
podívali do tajemné věže Huderka, z ochozu
obdivovali podzimem zbarvené kopce v okolí
a potom si na hřišti IC Křivoklát opekli všichni špekáčky.

10

Radnice | prosinec 2018

Další den se nejen tyto dvě třídy, ale i ostatní
deváťáci se svými prvňáčky potkali znovu, kdy
žáci devátých ročníků svým malým následovníkům slavnostně předali slabikáře.

Výlet do pravěku

V pátek na „Dušičky“ jsme s dětmi z MŠ vzpomínali nejen na své zemřelé předky, ale i na ty,
kteří zemřeli před stovkami milionů let. Do naší školy přijal pozvání uznávaný paleontolog
Mgr. Štěpán Rak, který nám ve dvou po sobě
jdoucích přednáškách (pro MŠ a ZŠ) zprostředkoval výlet do pravěku. Na vlastní oči jsme mohli vidět mládě zkamenělého dinosaura, pravý
zub největšího masožravého dinosaura a sáhnout si na zub Megalodona, největšího pražraloka. Zvládli jsme si pohladit i mamuta, tedy alespoň jeho srst. Přednáška s ukázkami se nám
všem velice líbila. Za MŠ Bc. Petra Benešová,
Kontakt na pana paleontologa:
www.geologickevychazky.cz

Střední škola,
Základní škola
a Mateřská škola
Rakovník

www.zsrako.cz

Cesta kolem světa za 5 dní
V týdnu od 22. do 26. října procestovalo 33 žáků
školy skoro celý svět. Během ozdravného pobytu s ekologickým výchovným programem se
žáci pod vedením lektorů Střediska ekologické
výchovy Libereckého kraje, p. o. seznámili s řadou ekosystémů naší planety. Poznali rozdíly
mezi různými kulturami a vliv lidské činnosti
na ekosystémy i čistotu ovzduší.
Hned po příjezdu se děti seznámily s místem
pobytu a prohlédly si chrám Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Večer se vydaly za Indiány. A protože si vyrobily indiánské lapače snů,
v noci se jim zdály jen pěkné sny. Celý následující den děti strávily na cestě do Mongolska po lesích a loukách v okolí Hejnic putovaly jako kočovní mongolští pastevci. Stejně jako oni
střílely lukem, postaraly se o koně z farmy Ferdinandov a na závěr dne se na nich svezly. V Číně vyzkoušely čajový obřad i mlsání dřevěnými jídelními hůlkami a mezi sebou si vyměnily
čínské mince štěstí. Při cestě Austrálií pracovaly
s ovčí vlnou a také se zkusily na náš svět podívat očima domorodých obyvatel. Kromě plstěné ozdoby si odnesly i „mluvící dřevo“. Čaringa,
jinak také „hlas duchů“, je jedním z nejstarších
hudebních nástrojů, který původní obyvatelé
Aboriginci používali nejen při náboženských
obřadech pro komunikaci s božstvy, ale i při dorozumívání na velké vzdálenosti. Roztočením
tohoto dřívka vzniká totiž vrčivý zvuk, který se
nese do daleka. V amazonském pralese se děti
seznámily s řadou živočichů i s příčinami jejich

ohrožení. Dozvěděly se, jaká je cesta kávy – plodiny charakteristické pro Brazílii – ke spotřebiteli: od jejího pěstování, pražení až po prodej.
Večer si ve vyrobených maskách zatančily na
tradičním karnevalu v Riu. Těžký život v Africe
poznaly díky simulační hře a ochutnaly i mošt,
který si s využitím ručního lisu vyrobily. Svou
odvahu děti prokázaly při večerní cestě do tajemného sklepení. Poslední den celé cestování
zakončily ve své vlasti – ve vědomostní soutěži
prověřily znalosti o nejzajímavějších místech
České republiky a hlavně si na zpáteční cestu
domů upekly křupavé housky.

Žáci prostřednictvím různých her, praktických
úkolů a aktivit prohloubili svůj vztah k přírodě
a znalosti i dovednosti potřebné k šetrnému zacházení s ní. Celý ozdravný pobyt s pestrými
zážitky a intenzivním kontaktem s přírodou byl
realizován s finanční podporou Státního fondu
životního prostředí ČR na základě rozhodnutí
ministra životního prostředí. Děkujeme a těšíme se na další ozdravný pobyt v příštím roce.
Za žáky a pedagogy
Mgr. Alena Vožehová
Střední škola, základní škola a Mateřská škola
Rakovník, příspěvková organizace

www.gzw.cz

Studentky rakovnického gymnázia
se vydaly na Cestu do hlubin studia chemie
Ve dnech 29. – 30. října 2018 uspořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, sekce
chemie, 4. ročník prestižního semináře pro středoškolské pedagogy a žáky s názvem Cesta do
hlubin studia chemie. Z celé ČR se sjelo kolem
70 učitelů a zhruba stejný počet středoškoláků.
Z rakovnického Gymnázia Zikmunda Wintra se
této bezplatné vzdělávací akce, akreditované
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnili 2 nadšenci – chemičtí labužníci
a budoucí maturanti ze třídy C4A – Monika Lavičková a Aneta Šilhavá. Jsem moc rád, že jsem
mohl svým nejlepším chemikům takovou výjimečnou událost nabídnout. Velmi mě potěšilo,

že studentky tuto možnost bez váhání s nadšením přijaly a že věnovaly oba dny podzimních
prázdnin svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubin fascinujícího vědního oboru – chemie, jak ostatně napovídá sám název této akce.
Při registraci obdržel každý účastník tašku s různými pěknými propagačními předměty, učitelé
pak navíc ještě brožury zaměřené na moderní
trendy ve výuce přírodních věd. Celý program
Cesty do hlubin studia chemie zahájil v největší posluchárně Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty UK proděkan chemické sekce
prof. Ivan Němec, který všem popřál mnoho
nových poznatků a zajímavých zážitků. Poté ná-

Gymnázium
Zikmunda
Wintra
Rakovník

sledovala úvodní slova vedoucích šesti chemických kateder, kteří představili jednotlivá pracoviště – Katedru anorganické chemie, organické
chemie, analytické chemie, biochemie, fyzikální a makromolekulární chemie a učitelství a didaktiky chemie. Oba dny měli všichni účastníci
zajištěno ranní i odpolední občerstvení bufetového typu a oběd v přilehlé studentské menze.
Po skončení pracovní části prvního dne se uskutečnil společenský večer, který zahrnoval hodinové chemické divadelní představení přímo ve
velké posluchárně. Všichni aktéři Cesty do hlubin studia chemie tak měli možnost zhlédnout
vtipnou soutěž s vánočním námětem a množ-

www.mesto-rakovnik.cz
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stvím efektních chemických pokusů v režii vysokoškolských pracovníků fakulty. Následovala
bohatá večeře v menze. Účastníci měli zajištěno ubytování zdarma na vysokoškolských kolejích Kajetánka a Komenského.
Pro pedagogy byly připraveny odborné přednášky s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, využitelnými ve středoškolské učitelské praxi, studenti v tu dobu absolvovali
3 laboratorní práce v dobře vybavených laboratořích Přírodovědecké fakulty. Měli možnost
vyzkoušet si velice zajímavé úlohy z nabídky:
molekulové simulace, NMR spektroskopie, luminiscence, syntéza acetylacetonátových komplexů, chemik detektivem, diazotační a kopulační
reakce – syntéza acidobazického indikátoru, bio-

chemie ve 3D vizualizaci a v praxi. Jednou naopak
také pedagogové navštívili laboratoře a studenti
vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata:
chemická válka mezi organismy – úvod do xenobiochemie, zeolity kolem nás, ferrocen – stručné
curriculum vitae, alchymie.
Absolvovaný seminář vnímám jako mimořádně zajímavý a zdařilý. Chtěl bych moc poděkovat oběma studentkám za vzornou reprezentaci našeho gymnázia na Cestě do hlubin studia
chemie i za to, že věnovaly podzimní prázdniny
místo oddechu rozšiřování svých obzorů ve strhující čarokrásné vědě – chemii. Studentky celý
program rozhodně označily jako přínosný pro
svá následující vysokoškolská studia.
Ing. Kamil Březina, vyučující chemie GZWR

DIVADLO? DIVADLO!
Na rakovnickém gymnáziu už dlouhé roky působí Klub mladých diváků, který umožňuje
studentům navštívit šest večerních představení pražských divadel. Zájem studentů je pravidelně vysoký, protože výběr bývá velmi pestrý, od muzikálů po tragédie, od klasiky po hry
současných autorů.
Ve středu 7. listopadu se v divadle Minor konala „normální“ hodina literatury, až na to, že jsme
jakožto publikum, představujíce ve hře studenty 4. ročníku střední školy, vyhlásili válku mlčením našemu profesorovi literatury. Stali jsme se
součástí představení „Válka profesora Klamma“,
v níž exceluje Oldřich Navrátil.
Proč válka? To stálo v dopise, který od nás dostal profesor Klamm. My, studenti, viníme našeho profesora ze sebevraždy spolužáka Lukáše
studujícího o rok výše, který se kvůli neúspěšnému testu z literatury oběsil.
Celým představením se profesor Klamm postupně odhaluje. Zjišťujeme nejen to, že je stalker
svých kolegů, ale vidíme i jeho postupné přiznávání vlastní viny na smrti Lukáše. Chvílemi profesora nesnášíte, chvílemi s ním ale soucítíte. Zdá

se sice náročný a ke studentům přísný, ale přes
to všechno spravedlivý. Když nám však později
navrhuje, že při posledním testu všichni uspějeme, jeho pravá povaha se obnaží v plném světle.
Představení nás tak vtáhlo, až nás překvapil konec. Poté následovala ještě debata o perfekt-

ním kantoru a studentovi – máme se všichni
nad čím zamýšlet a máme co vylepšovat, jak
z řad studentstva, tak z řad kantorů.
Rozhodně tuto inscenaci hodnotím kladně, poněvadž mi otevřela oči, a myslím, že nejen mně.
Roman Jaroš, student C4B, GZW

Výchovně vzdělávací pořad o včelařství
Dne 2. 11. 2018 měla naše škola ISŠ Rakovník v rámci
EVVO možnost zúčastnit se výchovně vzdělávacího
pořadu spolku „Včelí stráž“ pod vedením Jiřího Cafourka. Akce se konala v kinosále Tylova divadla. Studenti byli formou filmu a přednášky seznámeni se všemi
informacemi i problematikou, která se týkala chovu

včel a nezbytností včel pro naši přírodu, zemědělství
a tudíž i náš život. Součástí akce byly i soutěže pro jednotlivé třídy, nejlepší byly odměněny pěknými věcnými cenami. Děkujeme všem aktérům za dlouhodobou
spolupráci.

FINSKÁ SAUNA www.hofis.cz

Kuštova 683, Rakovník, tel. : 603 868 411
PROVOZNÍ DOBA

pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle

ŘÍJEN – BŘEZEN

10 – 22 hod.

14–20 hod. muži
10–22 hod. na objednání celá sauna
16–20 hod. ženy
14–22 hod. muži
14–22 hod. ženy
10–22 hod. na objednání celá sauna
13–16 hod.
rodiče s dětmi
1 hodina 30 minut na objednání
16–20 hod. společná

Mimo časy určené mužům a ženám možnost objednání
celé sauny 1–5 osob.
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ISŠ
Na Jirkově
Rakovník

www.issrako.cz

POMOZ POMÁHAT II
v adventním čase

Český červený kříž a Dětský Shopík KTV
pořádají

sbírku dětského oblečení a hraček
pro děti do 8 let
Připojte se od 3. 12. do 17. 12. 2018.
Sběrné místo:
Červený kříž Rakovník, Palackého 72, Po – Pá 8 – 11 hodin
Dětský Shopík KTV, Rakovník, Vysoká 111

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:
29. 4. – 5. 5. 2019.

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

19. 5. – 2. 6. 2019

LÉČEBNÝ POBYT FRANTIŠKOVY LÁZNĚ,
LÁZEŇSKÝ HOTEL OTAVA

V ceně je doprava autobusem, vstupní a výstupní lékařské vyšetření, celkem 36 procedur, plná penze (snídaně formou bufetu,
obědy a večeře formou rautu), ubytování
v „Otavě“, dvoulůžkové pokoje jednoduše zařízené (umyvadlo, TV), sprcha a WC na patře.
Na stravování a léčení se dochází do hotelu
Goethe, lázeňský hotel vzdálený 3 min chůze.
V budově je výtah. Bonus: neomezený vstup
do Aquafora po dobu lázeňského pobytu.

klotrajektem a nově vybudovanou marinou.
neomezená konzumace vybraných alkohol.
K dispozici je vnitřní bazén se sluneční tea nealko. nápojů místní výroby. Zdarma Wirasou, sauna, fitness, tělocvična na volejbal
-Fi (v recepci), slunečníky a lehátka u bazénu
i basketbal, pro nejmenší dětská herna a veni na pláži zdarma, stolní tenis, malé fotbalové
kovní hřiště. V hotelu možno zakoupit plavbu
hřiště, basketbalové hřiště, plážový volejbal,
Cena 15 700 Kč
po Lipně z přístaviště u hotelu.
Cena zahrnuje dopravu autobusem z Rakov14. 9. – 21. 9. 2019
níka a zpět, stravování – plná penze – možREKONDIČNÍ POBYT LÁZNĚ HOKOVCE
nost polopenze – cena 5 400 Kč, zdarma po
dobu pobytu – bazén a posilovna, ubytování
– HOTEL PARK
v dvoulůžkových pokojích s přísl., doprava
Moderní hotelový komplex je situovaný
na výlet – Stezka korunami stromů (lanovku
v bezprostředním sousedství známého lázeňa vstupné si hradí každý sám), doprava na výského města Dudince. K odpočinku a relaxaci
let – hrad Rožmberk (vstupné si hradí každý
přispívá příjemné klima tohoto slovenského
sám).
Cena 6 200 Kč
regionu s největším počtem slunečních dní
v roce. Hotel Park je umístěný u krásného le8. 9. – 15. 9. 2019
soparku. V ceně pobytu doprava autobusem
REKONDIČNÍ POBYT ŘECKO,
z Rakovníka a zpět, polopenze. Možnost plné
penze – cena 7 700 Kč. Lékařská prohlídka, 10
OSTROV KORFU, HOTEL SEA GARDEN
léčebných procedur, volný vstup do bazénu
ALEXANDRIA CLUB
a sauny, ubytování ve dvoulůžkových pokoHotelový komplex se nachází v klidné okrajích s příslušenstvím, TV, telefon.
jové části letoviska Asprokavos. Je umístěn
Příplatek
za jednolůžkový pokoj 1 080 Kč, přív krásné zahradě. Součástí je minimarket.
platek za pokoj na jih 300 Kč. Dvakrát tanečDalší obchůdky, bary a taverny jsou ve vzdání večer. Venkovní bazén. Budova má výtah,
lenosti cca 1 km v městečku Kavos. Hotel levhodné i pro vozíčkáře. Fakultativní výleží přímo u písčité pláže s pozvolným vstuty na zajímavá místa v okolí dle dohody.
pem do moře (na části pláže vstup do moře
Návštěva vinného sklepa, který je součáspo dvou schůdcích), je vhodná obuv do vody
tí zámku v areálu hotelu, ochutnávka vín,
(místy jsou ve vodě kameny). Je tvořen hlavní
hudební produkce (harmonikář). Prohlídbudovou s recepcí a dalšími budovami s poka zámku, muzea a galerie v areálu hotelu.
koji. K dispozici je zde restaurace, bar u ba-

Cena 15 100 Kč

1. 9. – 7. 9. 2019

REKONDIČNÍ POBYT LIPNO,
HOTELOVÝ RESORT FONTÁNA

Hotelový resort Fontána se nachází v malebné oblasti na břehu Lipna uprostřed překrásné šumavské přírody. Samotný resort je
tvořen centrální budovou a několika ubytovacími vilami s vlastní pláží se sportovišti, cy-

zénu, bazén, dětský bazén. Animační tým
připravuje během dne i večera bohatý program v češtině. Možnost zakoupit si v hotelu
výlet. V ceně pobytu je doprava autobusem
z Rakovníka na letiště a zpět, letecká doprava a transfer. Ubytování v dvoulůžkových pokojích s balkonem nebo terasou, soc. zařízení
(sprcha, WC, fén), klimatizace, TV/SAT, telefon a chladnička. Stravování all inclusive formou bufetu, lehké občerstvení během dne,

Léto 2019
Letecky k moři

FIRST
MINUTE

Využijte NEJVĚTŠÍ SLEVY
na Vaši vysněnou dovolenou
Dárek ke každé smlouvě

SLEVOVÝ KUPÓN

DÁRKOVÉ POUKAZY POD STROMEČEK

Husovo nám. 2347 – vedle České spořitelny, Rakovník
tel.: 313 512 150, www.ck-kontakt.cz

Lyžování v Alpách
Autem i autobusem

Cena 7 100 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
Odjezdy z Rakovníka
13. 12. – 17. 12. 2018
27. 12. – 31. 12. 2018
05. 02. – 10. 02. 2019
22. 02. – 26. 02. 2019
platí do 20.12. 2018

NA 300 KČ/CESTOVNÍ SMLOUVA

(voda, topení, elektroinstalace)

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

SUPER CENA

Volejte 605 520 062
www.mesto-rakovnik.cz
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DOMOV SENIORŮ A „JEŽÍŠKOVA VNOUČATA“
Jak v loňském roce, tak i letos se náš Domov seniorů v Rakovníku zapojil do projektu Ježíškova vnoučata od Českého rozhlasu. Tento projekt je již známý po celé České republice a všichni jsme velice
rádi, že dobrovolníci z řad veřejnosti jsou ochotni
stát se Ježíškovým vnoučetem pro vybraného seniora. V r. 2017 bylo v rámci tohoto projektu v našem Domově splněno 18 vánočních přáníček.
V současné době si i letošní „vnoučata“ již připravují své dárečky, aby mohla udělat radost
při příležitosti nadcházejících Vánoc. Většinou

chtějí dárek předat osobně, což je dobře. Každé
Ježíškovo vnouče má možnost si s námi domluvit schůzku a seniora navštívit. A protože letos
se projekt odstartoval velmi brzy (12. listopadu), rezervace těchto přáníček se nám již hrnou.
První taková setkání proběhnou již koncem listopadu, neboť vnoučata se nedočkavě těší na
shledání se svou „babičkou“ či „dědečkem“.
Velmi si ceníme i těch, kteří se z nějakého důvodu nemohou dostavit osobně, dárek pošlou
i s krásným a vřelým dopisem. Dokonce i s fot-

Proč trénovat mozek a jak na to…
Starat se o blízkého člověka, který trpí ztrátou
paměti, znamená postarat se o všechny jeho
potřeby. Jednou z důležitých součástí péče
je i zajištění dostatečného množství podnětů,
neboť jejich nedostatkem a nedostatkem kontaktu s druhými lidmi dochází k prohlubování
úbytku paměti a dalších funkcí mozku. Že nevíte jak na to? Přijďte si nás poslechnout.
Stejně jako v předešlých měsících zveme všechny zájemce 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 6. 12., dozvíte se více na téma „Proč
trénovat mozek a jak na to“. Konkrétní informace
o projektu „Neformální péče“ naleznete na webových stránkách naší organizace www.dementia.cz.

kou třeba celé své rodiny a napíšou něco o sobě.
V loňském roce mnozí klienta navštívili v následujících měsících.
Je krásné, když si lidé umějí udělat radost, ať
v rámci rodiny nebo celé společnosti.
Děkujeme všem Ježíškovým vnoučatům a těšíme se na setkání s Vámi.
S přáním pěkného adventního času všem, za
Domov seniorů Rakovník
Kateřina Brunclíková DiS., aktivizační pracovnice

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

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA RAKOVNÍK PODPORUJE
MEZIGENERAČNÍ SETKÁVÁNÍ
senioři a děti společně tvoří v Centru denních služeb

Rodina vždy byla a je základní jednotkou všech
lidských společností, kotvou jistoty a bezpečným přístavem pro všechny její členy. V průběhu let ale pojetí rodiny prošlo významnou
proměnou. V dnešní době si většina z nás pod
pojmem „rodina“ představí především manželský pár s dětmi. V historii byly však typické spíše
vícegenerační rodiny, kde společně fungují pra-
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rodiče, rodiče a jejich děti. Děti, senioři i aktivní střední generace by si měli být přirozenými
partnery, kteří si mohou vzájemně poskytovat
moudrost, energii a radost ze života. Fungování více generací v rámci jedné domácnosti se
dnes ale spíše vytrácí. Děti často nemají přístup
ke svým prarodičům, nejsou zvyklé, setkávat se
a komunikovat se starší generací.

Z toho důvodu je v posledních letech stále diskutovanějším tématem tzv. mezigenerační setkávání, které poskytuje nejstarší a nejmladší generací
potřebný prostor pro vzájemná setkání, předávání zkušeností a především velkou radost oběma
stranám. I Pečovatelská služba Rakovník si uvědomuje důležitost takovýchto setkání. Proto již
delší dobu spolupracujeme, v rámci projektu Celé Česko čte dětem, s 1. MŠ Rakovník, kam naše
uživatelky z Centra denních služeb nebo domů
s pečovatelskou službou docházejí pravidelně
předčítat dětem. V letošním roce jsme pak navázali spolupráci také s Mezi námi o.p.s. a zapojili se
do programu „Povídej“. V prostorách Centra denních služeb pořádáme pravidelná setkání našich
uživatelů a dětí z MŠ Vinohrady, v rámci kterých
se, ke spokojenosti obou stran, vždy pracuje na
společném projektu. Díky bezprostřednosti dětí
se také mnoho napovídá a především nasměje.
Jsme velmi rádi, že můžeme v našich prostorách
a prostřednictvím našich uživatelů přispět k rozvoji a podpoře vzájemného porozumění generací a díky pořádaným setkáním ukázat, že senioři
i přes svá věková nebo zdravotní omezení, jsou
pro společnost díky svým zkušenostem, životnímu nadhledu a historické paměti neocenitelným
přínosem. 
Pečovatelská služba Rakovník,
Mgr. Lucie Paterová, sociální pracovnice

www.knihovna-rakovnik.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY
V PÁTEK 21. 12. A PÁTEK 28. 12.
BUDOU VŠECHNA ODDĚLENÍ OTEVŘENA DO 17 HODIN
V PONDĚLÍ 31. 12.
BUDE KNIHOVNA UZAVŘENA
ZAPIŠTE SI NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA:

702 218 129
XX Oddělení pro dospělé
702 218 156
XX Katalogizace, regionální spolupráce 702 218 046
XX Dětské oddělení

ka Lechnýř
en

na
ov

DO 6. 1. 2019
VÁNOCE V ROUBENCE

Rou
b

ROUBENKA

Inspirativní a prodejní výstava
R a k o ník
v

DOPIS PRO JEŽÍŠKA

(mohou psát děti i dospělí)

Ještě máte čas napsat dopis se svým přáním a odeslat ho na místo, kde bude vaše přání zaručeně
vyslyšeno. Že nevíte, jaký papír na dopis použít nebo si lámete hlavu, na jakou adresu ho zaslat? V informačním centru vám poradíme! Přijďte si k nám zakoupit originální nebeský formulář
i s obálkou nebo se zastavte se svým dopisem
a my vám na něj dáme speciální razítko. Poté si
můžete být jistí, že si dopis cestu k Ježíškovi najde.
Stačí ho jen dát na viditelné místo, to aby ho nebeský
doručovatel nemusel dlouho hledat. A pak už jen stačí hodně se těšit.

Adventní noviny 2018
Městská knihovna Rakovník vydává každoročně Adventní noviny. V nich se
mohou čtenáři seznámit s mnoha akcemi, které zpestřují obyvatelům města či jeho návštěvníkům předvánoční
čas a poslední dny roku. Letošní číslo
je kromě mnoha pozvánek zaměřené na
zvyky a tradice, které jsou spojené s obdobím 1. republiky. Také pár dobových receptů
a vzpomínek nabídnou letošní Adventní noviny.
Zastavte se v informačním centru, v roubence nebo v dětském či dospělém oddělení knihovny pro noviny, které jsou plné pozvánek, plakátů a zajímavostí.

www.mesto-rakovnik.cz
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TYLOVO DIVADLO
17. 12. 2018

RAKOVNICKÁ VÁNOČNÍ HRA

Předprodej vstupenek v informačním centru.

Městská knihovna Rakovník děkuje
za finanční podporu firmě Procter&Gamble.

19 hodin

RAKOVNICKÁ VÁNOČNÍ HRA
Nad Ježíškovou koléb-

Cena vstupenky 150 Kč. kou v Betlémě se háda-

jí pasáčci ovcí se třemi
králi o to, komu z nich
Ježíšek patří. Pastýřům,
nebo králům? Chudým
nebo bohatým? Pasáčci i tři králové jeden
přes druhého volají: Je
náš! Není váš, je náš! Je
to pastýř! Není pastýř,
je to král! Je náš! Není
váš, je náš!. Jak jejich
spor dopadne? O tom
vypráví barokní Rakovnická vánoční hra,
kterou 17. prosince
můžete vidět v rakovnickém Tylově divadle.
Se svou verzí populární lidové hry českého
baroka zavítá do Rakovníka na pozvání
místní městské knihovny loutkové divadlo Buchty a loutky a hudební soubor Collegium Marianum. Nenechte si ujít toto výjimečné představení plné lidového humoru, živého zpěvu, hudby a vánoční moudrosti.
Rakovnická vánoční hra vznikla pravděpodobně koncem 17. století ve východních Čechách. Jediný dochovaný opis hry objevil koncem 19. století
rakovnický historik František Levý v místním městském archivu. Opis hry
poslal známému etnografovi Čeňku Zíbrtovi, který ho pak pod názvem
„Vánoční hra žáků (studentů) staročeských“ uveřejnil v národopisném
časopise Český lid. Později se pro toto veršované lidové představení vžil
zjednodušený název Rakovnická hra vánoční.
V průvodním dopise Čeňku Zíbrtovi historik František Levý napsal, že opis
hry objevil během své práce na rozsáhlých Dějinách Rakovníka. Opis ležel „společně s jinými drobnostmi obsahu nejrozmanitějšího ve zvláštních deskách bez nápisu“. Autora a letopočet vzniku hry se Levému přes
veškeré jeho úsilí nepodařilo vypátrat. Usoudil, že nalezený opis pochází ze 17. století, originál že však bude starší, možná už z 16. století. To jej
přivedlo na myšlenku, že autorem hry by mohl být některý z tehdejších
rakovnických latinských básníků, možná sám proslulý David Krinit nebo některý z Gryllů. František Levý byl přesvědčený, že hru hrávali starší
žáci rakovnické školy, a proto ji i Čeněk Zíbrt v Českém lidu označil jako
žákovskou, respektive studentskou hru.
Další badatelé sice Levého domněnku o stáří a autorství hry vyvrátili, na
stáří rakovnického opisu se však s autorem Dějin Rakovníka shodli. Vznikl s největší pravděpodobností na přelomu sedmnáctého a osmnáctého
století. 
Roman Hartl, Městská knihovna Rakovník

DÁRKOVÉ
POUKAZY
Městské knihovny Rakovník
Nevíte čím udělat radost
svým blízkým, kteří rádi čtou?
Věnujte jim čas strávený s knihou.
Dárkovým poukazem dětského
i dospělého oddělení knihovny
potěšíte určitě
milovníky knih a uděláte radost,
která vydrží po celý rok.

www.mesto-rakovnik.cz
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Adventní
11.12.

2018 od 16 hodin
centrum města • Rakovník

16:00 hodin Zpívání u Pražské brány
17:00 hodin Adventní nadílka

od Smallpeople na Husově nám.
18:00 hodin Zpívání před Šalandou s Milanem a Ellou

• Předvánoční podvečer plný světel, hudby, divadla,
pohody, svařáku a jiných tradičních dobrot.
• Před některými obchody, restauracemi i sídly organizací
se rozsvítí světlo, které je symbolem adventního času.
• Přijďte si před knihovnu zapálit svíčku přání či vzpomínek
na netradičním adventním svícnu.
• Zastavte se ve svítícím centru města pro předvánoční náladu.
18
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RAKOVNÍK
XX OKRESNÍ BOTANICKÁ SOUTĚŽ
– PODZIM

V rámci oslav Dne stromů, který každoročně připadá na 20. října, se ve čtvrtek 18. října v Botanické zahradě SZeŠ konalo podzimní kolo okresní
botanické soutěže. Letošní ročník byl zaměřen
tradičně na užitkové a exotické rostliny. Soutěžící se nejprve sešli v botanické zahradě, aby
vyslechli úvodní slovo organizátora Františka
Pazdery a vedoucí odboru životního prostředí
města Rakovníka paní Aleny Škoudlínové. Oba
mluvili především o významu stromů (ale i dalších rostlin) pro náš život. Účastníci poté soutěžili
v pěti kategoriích, kdy každý jednotlivec soutěžil
sám za sebe. Mladší děti se mohly v Klubu DDM
zapojit do doprovodného programu s názvem
„UŽITKORISKUJ“, které si pro ně připravila paní
Prošková z IS CHKO Křivoklátsko – Křivoklát. Starší žáky a studenty čekala na sále Klubu přednáška pana Ing. Pazdery o zelenině. Úspěšné řešitele
na závěr čekala výhra v podobě některé z masožravých rostlin a sladká odměna.

XX DRAKIÁDA

V sobotu 20. října 2018 se na rakovnickém letišti
sešli ti, kteří rádi pouští draky. Za pěkného polojasného počasí s teplotou okolo 15 ºC tady totiž
od 13 hodin proběhl již XXVII. ročník rakovnické
DRAKIÁDY. Téměř do půl třetí odpoledne probíhala prezence a následné rozlétání draků. Pořadatelé z DDM Rakovník a z Leteckomodelářského
klubu Rakovník připravili tradičně soutěž ve třech
kategoriích. Letos se bohužel soutěžilo pouze ve
výšce letu draků kupovaných, protože nedorazil nikdo s domácky vyrobeným drakem. Museli
se proto zrušit kategorie výška letu draků doma
vyrobených i vzhled a pracnost draků doma vyrobených. Na druhou stranu porotci vyhodnotili
osm nejvýše letících draků, jejichž majitelé a vodiči byli oceněni věcnými cenami. Během celého
odpoledne si děti mohly zasoutěžit s pracovníky
DDM Rakovník. Byla pro ně připravena překážková dráha, kterou musely absolvovat s míčkem
na lžičce. Dále si mohly zazávodit v namotávání
ryb, ve skoku přes švihadlo, v hodu talířem na
terč anebo v hodu kroužkem na panáčky. Každý účastník, který vydržel až do vyhlašování vítězů, byl odměněn dárkem v podobě létající vrtulky, letadýlka a sladkosti. Na závěr členové LMK
Rakovník předvedli ukázky svých modelů i létání některých letadel. Celkem se akce, která byla
pořádána za finanční podpory Města Rakovníka
a České průmyslové zdravotní pojišťovny, zúčastnilo 33 soutěžících draků a na letišti se sešlo více
než 120 návštěvníků. Všem děkujeme za účast
a těšíme se na viděnou opět za rok (tentokrát 12.
října 2019) na XXVIII. ročníku DRAKIÁDY.

XXZA SLUNCEM A HVĚZDAMI

V pondělí 29. října 2018 (o podzimních prázdninách) jsme uspořádali další ročník přírodovědné
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akce s názvem „Za Sluncem a hvězdami“. Letos
jsme se sešli s účastníky v Klubu DDM už v dopoledních hodinách, abychom v 9 hod. vyrazili
autobusem do Prahy. V Praze nás čekal zajímavý program ve Štefánikově hvězdárně na Petříně. Nejdříve jsme byli na hvězdárně mile přivítáni
a pak jsme se přesunuli do promítacího sálu, kde
jsme shlédli pořad s názvem Na výlet do vesmíru, kterým nás provedl veselý kosmický cestovatel. Ten dětem také poskytnul základní informace
o sluneční soustavě, planetách, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách i vzdálených galaxiích. Během promítání si děti počítaly i správně zodpovězené otázky, které jim cestovatel zadával, a na
konci se všechno vyhodnotilo společně s lektorem. Po skončení promítání následovala diskuze
s astronomem, kde se děti mohly zeptat na všechno, co je o vesmíru zajímá nebo čemu nerozuměly. Padlo poměrně hodně otázek a pan astronom
se snažil na všechny srozumitelně odpovědět. Na
závěr diskuze nám ještě povyprávěl o světelném
znečištění, které je velikým problémem při pozorování hvězdné oblohy. Protože bylo mlhavé
a chmurné počasí, nemohli jsme bohužel pozorovat Slunce, ale podívali jsme se do dvou kupolí hvězdárny, kde jsme si alespoň důkladně prohlédli hvězdářské dalekohledy a něco se o nich
dozvěděli. V prostorách hvězdárny jsme si mohli
vyzkoušet i zajímavé (nejen optické) pokusy. Nejvíce děti zaujala váha, která dokázala převést naši
skutečnou váhu na váhu, kterou bychom měli na
Měsíci a na planetách Sluneční soustavy.
Poté už jsme hvězdárnu opustili a vydali se k Petřínské rozhledně, kde jsme chvílí hráli hry: babu na raněného a atomy a molekuly. Tím nám
uteklo čekání ve frontě na zrcadlové bludiště,
které bylo naším dalším cílem. Bludištěm jsme
prošli za chvilinku, ale nějaký čas jsme se zdrželi
u zrcadel, která zkreslovala naší postavu i obličej. Tam jsme si užili spoustu legrace. Po prohlídce na nás už čekal autobus a vydali jsme se
zpět do Rakovníka.
Na sále Klubu DDM jsme se ohřáli a dali si teplý
čaj a malou svačinku. Děti se se pak rozdělily do
skupinek a vymyslely si nějaký vesmírný název
pro celý tým, za který potom soutěžily. Během
odpoledne proběhly štafetové závody s obručí,
kvíz o vesmíru, účastníci se podívali na krátký
animovaný seriál o vesmíru, a pak hráli společenské hry s přírodovědnou tématikou (Cardline, Zvířata: Mysli a spojuj!, …). A došlo i na oblíbené BINGO. Po chutné večeři si děti rozložily
a přichystaly věci na spaní a ještě si mohly něco
zahrát. Večer jsme pak ve skupinkách pozorovali
noční oblohu, ale kvůli nízké mlze jsme nic neviděli. Všimli jsme si tak jen světelného znečištění
v okolí Rakovníka a k pozorování využili mobilní
aplikaci, která nám ukázala, kde se nachází určité
souhvězdí či planeta. Ještě než jsme se vrátili na

sál, zahráli jsme si venku na Sluneční soustavu
a vyzkoušeli si chůzi po Měsíci. Druhá skupinka
mezitím v pracovně chovů pozorovala noční život zvířat a některá zvířata se dokonce nechala
pochovat. Před spaním děti ještě sledovaly seriál o smyšlených planetách, které navštívil Vláďa
Smolík se svým mluvícím psem, a pak postupně
všichni po náročném dnu usnuli.

XX HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ A HRY

V úterý 30. října se na sále Klubu DDM sešla necelá třicítka šikovných dětí, které si chtěly vyrobit několik dekoračních předmětů týkajících
se Halloweenu. Od rána se tak účastníci akce
věnovali vykrajování cukroví, vystřihování a lepení lebek a dýní z papíru či výrobě a zdobení
halloweenského věnce a závěsu. Z akce si pak
odnesli i svíticího ducha z Fimo hmoty anebo
barevné strašidlo vycpané hoblinami. Po výtečném obědě byla pro děti připravena cesta
za pokladem, ke které jsme využili „hledačku“
(questing) Rakovník: Za strašidelnou rakovnickou legendou. Děti si nejprve přečetly legendu
o Rakovnické smrti a pak už se pustily do plnění
úkolů a hledání míst, které bylo důležité navštívit, aby „hledačku“ správně vyluštily. Začínalo
se u Pražské brány, kde účastníci hledali starý
nápis, pokračovalo se přes nádvoří městského
muzea ke kostelu, pak do Vysoké ulice a odtud směrem na městský hřbitov, kde „hledačka“ končí. S některými úkoly jsme dětem museli
trochu pomoct, ale jinak se samy snažily najít
to, co hledat měly a často se jim to i povedlo.
Podařil se jim tak vyluštit kód, který je v Klubu
Domu dětí a mládeže pustil do záhadné krabice
s pokladem, tedy sladkou odměnou.

XXV. HALLOWEENSKÝ PRŮVOD

Ve středu 31. října 2018, tedy přesně na Halloween, se na Husově náměstí před radnicí sešli
děti v maskách i jejich rodiče s lampiony a dalšími svítidly. V 17 hodin se tady totiž konal tradiční
PRŮVOD HALLOWEENŮ. Začínalo se v 17 hodin
a brzy tak byla poměrně velká tma. Za hudebního doprovodu harmoniky Aleny Folbrové si
účastníci pochodu před radnicí nejprve zazpívali
a pak se všichni společně vydali ke kostelu, kde
byla další zastávka se společným zpíváním. Po
cestě zaměstnanci DDM Rakovník, kteří byli převlečení za dýně, rozdávali drobné odměny (halloweenské kostřičky a bonbony). Od kostela se
potom pokračovalo až k altánu do Čermákových
sadů, kde vystoupili se svou taneční choreografií členové zájmového kroužku STREET DANCE.
Děti si tu mohly zakoupit všelijaké svíticí hračky a blikačky a vydovádět se v podzimním listí.
Celkový počet účastníků odhadujeme na 1100,
a z toho přibližně 380 dětí.

PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC PROSINEC 2018

www.ddmrako.cz

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

AKCE PRO ŠKOLY
STŘEDA 12. 12.

ČTVRTEK 13. 12.
FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

Klub DDM Rakovník Čermákovy sady 8.00 hodin

VÁNOČNÍ KAPR

tradiční přírodovědná soutěž pro ZŠ a SŠ, poznávání
vodních a mokřadních rostlin, ryb i ostatních živočichů
za finanční podpory Města Rakovníka
A. Holá

STŘEDA 12. 12.
Sportovní hala Rakovník

8.00 hodin

FLORBAL DÍVKY

HLAVNÍ – LETNÍ: 1. 7. – 1. 9. 2019

Klub DDM Rakovník Čermákovy sady 17.00 hodin

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

rodinné představení pro děti i dospělé
DIVADLO JÁ TO JSEM Víti Marčíka mladšího
pořádá Městská knihovna Rakovník
M. Donátová

7. 7. – 12. 7.
MÁCHOVO JEZERO
pěší turistika

vstupné: 80 Kč

20. 11. 2018 – 4. 1. 2019
Galerie Samson – Cafeé

9.00 – 17.00 hodin

PONDĚLÍ 31. 12.
Komenského náměstí Nové Strašecí 10.00 hodin

ČTVRTEK 13. 12.
Sportovní hala Rakovník

8.00 hodin

FLORBAL CHLAPCI

pro studenty SŠ
V. Skoupá

BĚH JÁRY CIMRMANA

kufroběžecký závod, který neoslavuje vítěze, ale vítězem
jsou všichni, kdo se zúčastní
J. Samšuková

PŘIPRAVUJEME NA PRÁZDNINY
PÁTEK 14. 12.
XX POLOLETNÍ: 1. 2. 2019
Tělocvičny MOA Rakovník
9.00 hodin
PÁTEK 1. 2.
VOLEJBAL – KRAJSKÉ KOLO
Zimní stadion Rakovník

pro studenty SŠ (kat. SŠ V.)
V. Skoupá

KARNEVAL NA LEDĚ

T. Doležal

PÁTEK 1. 2.

AKCE PRO VEŘEJNOST

Letiště Václava Havla Praha

SOBOTA 1. 12.
Pivovar Rakovník

10.00 – 17.00 hodin

ZABIJAČKA
NA PIVOVARSKÉM DVOŘE

prezentace činnosti a výrobků ZK DDM Rakovník
M. Vondříčková

SOBOTA 1. 12.
Lubná u Rakovníka

14.00 – 16.00 hodin

VÁNOČNÍ TRHY V LUBNÉ

prezentace činnosti a výrobků ZK DDM Rakovník
M. Vondříčková

NEDĚLE 2. 12.
Pavlíkov

14.00 – 16.00 hodin

VÁNOČNÍ TRHY V PAVLÍKOVĚ

prezentace činnosti a výrobků ZK DDM Rakovník
M. Vondříčková

NEDĚLE 2. 12.

FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA

exkurze
M. Vondříčková, J. Samšuková

XXJARNÍ: 25. 2. – 1. 3. 2019
24. 2. – 2. 3. 2019
LYŽOVÁNÍ NA BOŽÍM DARU
přihlášky a platby do 15. února 2018
přes https://ddmrako.iddm.cz
M. Vondříčková
ceny: 3.200 Kč (nad 15 let), 3.000 Kč (do 15 let)

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

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)

Klub DDM Rakovník Čermákovy sady 15.30 hodin 25. 2. – 1. 3. 2019
MIKULÁŠSKÁ VESELICE
Klub DDM Rakovník Čermákovy sady
soutěže a tancování se skupinou „DISKODOVÁDĚNÍ“
Mikulášská nadílka
za finanční podpory Města Rakovníka
M. Donátová
vstupné: 50 Kč

STŘEDA 12. 12.
Klub DDM Rakovník Čermákovy sady 15.30 hodin

VÁNOCE MALÉ ČARODĚJNICE

vystoupení dramatického a kytarového kroužku DDM
Rakovník
T. Doležal
vstupné dobrovolné

ČTVRTEK 13. 12.
Na dvorku V Brance

POHODA V BRANCE

8.00 – 15.30 hodin

prezentace činnosti a výrobků ZK DDM Rakovník
M. Vondříčková

J. Samšuková, M. Vondříčková

8. 7. – 14. 7.
TŘÍMANY
všeobecný

M. Donátová, T. Doležal

VÁNOČNÍ NADĚLOVÁNÍ V SAMSONU 18. 8. – 23. 8.
prezentace činnosti a výrobků ZK DDM Rakovník:
JESENICE – RAČÍ HRAD
paličkování, keramika a lidové techniky
M. Vondříčková

pro studentky SŠ
V. Skoupá

pobytové

PRÁZDNINY V KLUBU

M. Donátová, T. Doležal

25. 2. – 1. 3. 2019
PRÁZDNINY S DDM NOVÉ STRAŠECÍ
J. Samšuková

MIMO PRÁZDNINY:
14. – 26. 6. 2019
BEACHVOLEJBALOVÉ
SOUSTŘEDĚNÍ, ITÁLIE

ve spolupráci s VK Rakovník – volejbalový klub, z. s.
pobytová akce pro členy ZK Volejbal a pro veřejnost
přihlášky přes klientské centrum https://ddmrako.iddm.cz/
M. Bechnerová
cena: 6.900 Kč, platba: záloha 4.000 Kč (do 15. 12. 2018),
doplatek 2.900 Kč (do 30. 3. 2019)

volejbal

M. Bechnerová, V. Skoupá

příměstské

1. 7. – 4. 7.
PRÁZDNINY V KLUBU
všeobecný

A. Holá

15. 7. – 19. 7.
ŠMOULÍ TÁBOR
všeobecný

M. Donátová

22. 7. – 26. 7.
KERAMICKÝ TÝDEN I.
keramika

M. Vondříčková

29. 7. – 2. 8.
KERAMICKÝ TÝDEN II.
keramika

12. 8. – 16. 8.
KERAMICKÝ TÝDEN III.
keramika

M. Donátová

M. Vondříčková

22. 7. – 26. 7.
LNSD I.
všeobecný

J. Samšuková

29. 7. – 2. 8.
LNSD II.
všeobecný

29. 7. – 2. 8.
LRD I.
všeobecný

J. Samšuková

V. Skoupá, M. Bechnerová

5. 8. – 9. 8.
LRD II.

všeobecný

12. 8. – 16. 8.
LRD III.
všeobecný

19. – 23. 8.
LRD IV.

všeobecný+cyklo

A. Holá

T. Doležal

H. Opatová

26. 8. – 30. 8.
PŘÍMĚSTSKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
volejbal
V. Skoupá, M. Bechnerová

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ I AKCÍ A INFORMACE
O PŘIHLAŠOVÁNÍ NA NĚ NAJDETE
NA STRÁNKÁCH DDMRAKO.CZ
UPOZORNĚNÍ! Přihlašování na zájmové kroužky, většinu
akcí i tábory probíhá přes klientské centrum DDM Rakovník:
https://ddmrako.iddm.cz

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

LENTILKY OFICIÁLNĚ
ZAHÁJILY SVŮJ JUBILEJNÍ ROK
Za účasti vedení Města Rakovníka, ředitelů škol, sponzorů a novinářů
zahájily Lentilky v úterý 20. listopadu oslavy 25. let existence souboru.
Po úvodních slovech ředitelky DDM Moniky Bechnerové a zástupce Českomoravské asociace dětských country tanečních souborů Davida Dvořáka,
probíhala akce v režii Lentilek. Po tanečním vystoupení těch nejmladších
shlédli přítomní hosté prezentaci, která shrnula uplynulých 25 let. Od počátků souboru, po současné úspěchy na světových tanečních soutěžích.
Krásný a ladný country waltz pak předvedly dvě z nejúspěšnějších členek souboru: Alžběta Nováková a Tereza Řežábková. Program pak po-

Zástupce národní asociace David Dvořák.

LENTILKY
rakovník

kračoval představením celého plánu oslav. Soubor je připravil na období
celého roku – až do listopadu 2019. Posledním tanečním vystoupením
byla choreografie „Undercower“. S touto choreografií jsou Lentilky momentálně úřadujícím mistrem Evropy.
Po ocenění vedoucích souboru z rukou ředitelky DDM a zodpovězení dotazů přítomných pak celá akce skončila. Rok plný oslav ale teprve začíná!
Sál vyzdobený 25 tanečními kostýmy, 25 významnými oceněními a 25 poháry za zvlášť cenná vítězství dotvářel příjemnou atmosféru tohoto setkání.
O souboru Lentilky v následujícím roce ještě určitě uslyšíme…
DDM

Zástupci města a další oficiální hosté.

Waltz v podání mistryň světa.

Místostarosta Rakovníka se spolu s dalšími zapsal
do pamětní knihy oslav.
Výzdoba sálu.

Jirka Pšenčný představil pamětní
knihu oslav.

Jeden z položených dotazů zněl „Jak na akcích uhlídáte tyhle dračice?“
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Nejmladší Lentilky prezentovaly tradiční country tance.

LENTILKY RAKOVNÍK – 25 LET
Rakovnický country taneční soubor připravuje nadcházející rok ve znamení oslav svého XX Kromě těchto akcí je připraveno:
čtvrtstoletí. Celé oslavy budou slavnostně zahájeny v listopadu letošního roku a skončí až – Vydání kalendáře pro rok 2020, který bude
v listopadu roku 2019. Velká část akcí se bude odehrávat v rámci soutěží, festivalů a tanečpřednostně k dispozici na výstavě a taneční
ních setkání po celé České republice i v zahraničí. Některé akce ale budou určené přímo
šou.
rakovnické veřejnosti.
– Vydání zpravodaje z činnosti souboru (tří čísla při příležitosti country bálu, výstavy a póVýstava k činnosti souboru
XX Akce pro veřejnost:
diového vystoupení).
Uskuteční
se
od
30.
8.
do
29.
9.
2019
v
LechnýCountry taneční kurzy
Proběhnou od 11. 1. do 15. 2. 2019 – po šest řovně (Roubence). Přehledně zmapuje uplynupátečních večerů se mohou zájemci seznámit lé čtvrtstoletí souboru. Slavnostní vernisáž pro- XX Partnerům oslav nabízíme:
se základy country tanců. Vždy od 19.00 v sále běhne 30. 8. 2019 od 16 hodin. Akce se koná – Prezentaci v rámci moderování jednotlivých
ve spolupráci s Městskou knihovnou Rakovník.
akcí (na country bále a šou možnost prezenklubu Domu dětí a mládeže.
Pódiová taneční šou
tační výstavy v prostorách foyer)
Výroční country bál
Ve velkém sále KC Rakovník 5. 4. 2019 budou Na pódiu Tylova divadla v Rakovníku předsta- – Prezentaci na tiskových materiálech v rámci
propagace
k vidění ukázky z činnosti souboru, výuka ví soubor 16. 11. 2019 výběr svých choreogratance, prezentace souboru i soutěže a další fií ve dvou dvouhodinových představeních od – Prezentaci ve vydaných tiskovinách (kalendáře, zpravodaj)
překvapení. Akce se koná ve spolupráci s KC 16 a 19 hodin. Akce se koná ve spolupráci s KC
Rakovník
– Prezentaci ve výroční zprávě k průběhu oslav
Rakovník.

Skauting se vrací do Rakovníka
Skauting se vrací do Rakovníka po několikaleté pauze a skauti hledají
nové členy! Proč by vás to jako rodiče mělo zajímat?
I přes širokou nabídku volnočasových aktivit v našem městě se vyplatí
zapřemýšlet o skautingu. Je prověřený generacemi, ale zároveň reaguje
na trendy v moderním vzdělávání a nabízí atraktivní a aktuální program.
Vychovává, aniž by si toho holky a kluci všimli.
Na rozdíl od jednostranně zaměřených kroužků si ve skautu můžou vaše
děti vyzkoušet širokou paletu aktivit a činností. Hry, při kterých si protáhnou svaly nebo vyzkouší pozornost, rukodělné aktivity procvičující
jemnou motoriku, zpěv, tanec i divadlo. Skauti jezdí na výpravy a poznávají bližší i vzdálenější kraje, tříbí charakter, zkouší různé sporty a technické vychytávky, poznávají historii a přírodu, pomáhají v okolí. Skaut
přináší každému možnost najít oblast, ve které vyniká, a rozvíjet se v ní.
„Začínáme v Rakovníku úplně od základů, nanovo. Ve skautu jsem vyrostla, přinesl mi do života přátelé i mnoho důležitých dovedností a zkušeností, přála jsem si to samé pro své děti. Žiji zde třetím rokem a po zjištění,
že Rakovník o skauty přišel, mi myšlenka obnovy skautingu přišla samozřejmá“ říká Petra Kubíková, vedoucí nového skautského oddílu v Rakovníku. „Po náborové akci v září se sešlo prvních 12 nováčků a dnes je nás
již 20. Máme za sebou první společné výpravy, scházíme se ke schůzkám
na 2. ZŠ na Husově náměstí. Rádi přivítáme v našich řadách nové kluky
i holky, hlavně z první až páté třídy základní školy. Chystáme i akce pro
veřejnost, na letošní Vánoce chystáme akci Betlémské světlo ve spolupráci se zdejším Muzeem T. G. M.“ říká vedoucí oddílu Petra Kubíková.
Ve skautu vznikají díky společným zážitkům zdravé a silné přátelské
vztahy, často na celý život. Pevné a bezpečné místo tu najdou všechny
děti, i ty, které jsou třeba trošku nemotorné, zakřiknuté nebo mají nějaké znevýhodnění. Skauting je postavený na spolupráci a podpoře druhých, ne na soutěži. Kluky a holky vede k samostatnosti, zodpovědnosti
a schopnosti poradit si v každé situaci. Důležitým principem skautingu
je pobyt v přírodě, kde se skauti snaží trávit maximum času.
Kluky a holky ve skautu vedou o něco starší kamarádi s přirozenou autoritou, kteří se učí postupným přebíráním odpovědnosti. Znalosti si starší
skauti a skautky průběžně rozšiřují prostřednictvím vzdělávacích akcí a kur-

www.mc-palecek.com

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK
Mateřské centrum Paleček srdečně zve (nastávající) maminky i tatínky.

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO KOJÍCÍ ŽENY

s laktační poradkyní Mgr. Janou Kreuzmanovou
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.
21. 12. 2018 (pátek) od 10 do 12 hod.
Klicperova ul., Rakovník
Kontakt: tel. 607 612 714, mail: jana.kreuzmanova@gmail.com

www.skaut.cz

zů. I díky nim svedou připravit dobrodružný program a nezapomenout
u toho na bezpečnost. Skautští vedoucí jsou dobrovolníci, odměnou je jim
jen dobrý pocit a radost dětí – i díky tomu je skauting finančně dostupný.
Skauti z Rakovníka vás rádi uvidí na Betlémském světýlku u vánočního
stromu, kam si můžete přijít pro symbol Vánoc i dobrou náladu v sobotu 22. 12. a neděli 23. 12. od 13 do 15 hodin.
Dotazy rodičů ráda zodpoví vedoucí oddílu Petra Kubíková na emailu
petra.kubikova@skaut.cz nebo telefonu 777 694 898.
Kam dále pro informace?
www.skaut.cz, http://skaut.cz/dobrodruzstvi
www.skaut.cz/60tisic, www. facebook.com/skautirakovnik
Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež
v Česku. Za posledních 12 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze
40 tisíc na více než 60 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí
a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Více na www.skaut.cz.
Mateřské centrum Paleček pořádá besedu

ZDRAVÁ NOHA

s Mgr. Janou Zetkovou, fyzioterapeut
vývoj dětské nohy
nejčastější patologie a jak je napravit
jak vybrat správnou obuv
12. 12. 2018 (středa) od 16.00 hodin
Klicperova 2, Rakovník
1 osoba/100 Kč
Vezměte si pohodlné oblečení – bude se zkoušet
Rezervujte si místa . Nutno předem – v kanceláři MC,
tel.736 729 579, mc.palecek@seznam.cz.
Projekt je spolufinancován MPSV, HF Stř. kraje a Města Rakovníka.
www.mc-palecek.com

www.mesto-rakovnik.cz
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Muzeum T. G. M.

www.muzeumtgm.cz

MANSARDA

GALERIE SAMSON-CAFEÉ

AKCE:

PRODLOUŽENO DO 16. 12.
T. G. MASARYK
VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ

DO 4. 1. 2019
10. 12. 2019
VÁNOČNÍ NADĚLOVÁNÍ V SAMSONU
Chrám sv. Bartoloměje
ADVENTNÍ KONCERT

18.00 hodin

Wihanovo smyčcové kvarteto
Pěvecký oktet členů Mezinárodního operního studia Evropské Hudební Akademie
Teplice
Aleš Bárta – varhany

19. 12. – 3. 2. 2019
VÁCLAV ZOUBEK
JUBILEJNÍ – KPZ
vernisáž 19. 12. v 16.00

11. 12. 2019
ADVENTNÍ SVÍCENÍ
U PRAŽSKÉ BRÁNY
A V GALERII SAMSON-CAFEÉ

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ
DO 13. 1. 2019
BETLÉMY

12. 12. 2019
Sál Dr. Spalové

ANTONÍN ŠVEHLA

17.00 hodin

přednáší Doc. PhDr. Eva Broklová

18. 12. 2019
Sál Dr. Spalové

SOUTĚŽ O VÁNOČKU

17.00 hodin

XX Betlémské světlo
22. – 23. 12. 2019
9.00 – 17.00 hodin budova muzea
13.00 – 15.00 hodin náměstí u stromečku

www.rabasgallery.cz

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

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

HEROLDOVA SÍŇ

DO 16. 12. 2018
AMFORA, 53. ČLENSKÁ VÝSTAVA

6. 12. 2018

obrazy, kresby, keramika

9. 12. 2018
od 14 hodin 20. 12. 2018 – 20. 1. 2019
DERNIÉRA VÝSTAVY PAVEL RAJDL,
HANA FRANČOVÁ, JAROMÍR OLIČ
ZASTAVENÍ
FOTOGRAFIE
13. 12. 2018 – 27. 1. 2019
VÝSTAVNÍ SÍNĚ VE VYSOKÉ 232
MARTIN VELÍŠEK
DO
13. 1. 2018
HOLKY – MALBY
SČUG HOLLAR
vernisáž 13. prosince 2018 od 16 hodin
KE 100. VÝROČÍ REPUBLIKY
– KDE DOMOV MŮJ

od 19 hodin
2. koncert Kruhu přátel hudby

PASTÝŘI, POSPĚŠTE!

Musica bellissima
Eva Tornová-Čierna – cembalo
Lucie Pelíšková – flétna
Dušan Patroch – theorba
host Ondřej Holub – tenor

vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 70 Kč

7. 12. 2018
od 18.30 hodin
ŽESŤOVÝ KVINTET ČNSO
Jan Hykrda, Jan Burian – trubky
Jan Vítek – horna
Jiří Novotný – pozoun
Lubomír Maryška – tuba
pořádá Církev československá husitská

3. 12. 2018
od 16.30 hodin
vstup zdarma
VÝTVARNÁ DÍLNA PRO RODIČE
S DĚTMI K VÝSTAVĚ SČUG HOLLAR
12. 12. 2018
od 16 hodin
KDE DOMOV MŮJ
KONCERT 1. ZŠ RAKOVNÍK
ve spolupráci se ZUŠ Rakovník
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13. 12. 2018
1. VÁNOČNÍ KONCERT
ZUŠ RAKOVNÍK

od 17 hodin

19. 12. 2018
2. VÁNOČNÍ KONCERT
ZUŠ RAKOVNÍK

od 17 hodin

www.kulturnicentrum.cz

KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK
NEDĚLE 2. 12.

STŘEDA 12. 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

PONDĚLÍ 3. 12. A ÚTERÝ 4. 12.
TYLOVO DIVADLO
vždy v 8.15 a 10.00 HODIN

VÁNOČNÍ ČAS

Vánoční zvyky v podání loutkoherecké skupiny LOUDADLO spolupracující s ČT Praha.
Vhodné pro děti mateřských škol od 3 let a žáky 1.–3.
tříd základních škol 
Vstupné 60 Kč

STŘEDA 5. 12.
HUSOVO NÁMĚSTÍ

MIKULÁŠ NA NÁMĚSTÍ

16.30 HODIN

Účinkují: dětský pěvecký sbor Hvězdičky ZUŠ Rakovník, Milan ZIMMERMANN a Ella – koledy, andělské
vystoupení, setkání s Mikulášem, VIDEOMAPPING
(radnice)

ČTVRTEK 6. 12.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 15.00 HODIN

VÁNOČNÍ ČTVRTLETNÍK
PRO SENIORY

Jiří HOMOLKA a Marie DRAŠAROVÁ
Vstupné zdarma
– vstupenky k vyzvednutí v pokladně KC

ČTVRTEK 13. 12.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

SEJDEME SE S CIBULKOU

Hosté Ivanka DEVÁTÁ a Ivana ANDRLOVÁ

Vstupné 230 Kč

PÁTEK 14. 12.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN

24. JAZZOVÉ VÁNOCE

Ondřej HAVELKA a jeho MELODY
MAKERS
– RAPSODIE V MODRÉM POKOJI aneb
Jaroslav Ježek a George Gershwin –
dva muži mezi nebem a jazzem…
BRASS BAND Rakovník
Stolová úprava 
Vstupné 590 Kč

PONDĚLÍ 17. 12.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN

ČTVRTLETNÍK PRO SENIORY

KRAJANKA
100 LET ČESKOSLOVENSKA
100 LET ČESKÉ DECHOVKY 

TYLOVO DIVADLO

19.00 HODIN

Travesti show nejvyšší kvality

Vstupné 250 Kč

SOBOTA 22. 12.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN

Stolová úprava 

SCREAMERS – NAŠE VÁNOCE

MATURITNÍ PLES SPgŠ BEROUN
– 4PA

Vstupné 200 Kč

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN

TANEČNÍ PODVEČER

Hraje K BAND Josefa Husáka Vstupné 80 Kč

NEDĚLE 9. 12.
Gérald Sibleyras

19.00 HODIN

HRDINOVÉ

Dojemná a vtipná komedie o třech válečných
veteránech.
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav
Vladyka
Divadlo V Rytířské Praha
V rámci divadelního předplatného 2018–2019

PONDĚLÍ 10. 12.
TYLOVO DIVADLO

Vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 25. 12.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN

BRUTUS

Pravá bigbeatová kapela
Vstupné 230 Kč
v předprodeji, 250 Kč v den konání

NEDĚLE 9. 12.

TYLOVO DIVADLO

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

HRADNÍ DUO A HOSTÉ – 25 LET

PÁTEK 7. 12.

Pořádají studentky SPgŠ Beroun

Vstupné 50 Kč

17.00 HODIN

9. VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ
KONCERT S AJKOU

– V ZAJETÍ BAREV
Vystoupí MŠ Průběžná, pěvecký sbor ze ZUŠ Rakovník,
kytarové soubory z 1. ZŠ Rakovník, hudební školička
Hrátky s hudbou, zumba – zumbička, orientální
tanečnice, angličtina pro nejmenší, taneční skupiny
– Sovičky – Námořníci, Myšky – Květinové víly, Můzy
– Chicago.
Výtěžek bude použitý na podporu Centra DRAK, z.s.
a jeho aktivit pro děti. Pořádá Centrum pro děti, mládež
a dospělé DRAK, z.s. Předprodej vstupenek v pokladně KC
Vstupné 80 Kč, děti do 6 let vstup zdarma bez
nároku na místo k sezení.

STŘEDA 26. 12.
CHRÁM SV. BARTOLOMĚJE 15.30 HODIN

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT

Účinkují: pěvecký sbor
MAGISTRAE RACONENSES
RAKOVNICKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
Vstupné dospělí 60 Kč, děti do 15 let 30 Kč

KINO
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

NEDĚLE 2. 12.
TYLOVO DIVADLO

2D

14.00 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
Vstupné 120 Kč
znění, 95 minut.

NEDĚLE 2. 12.
TYLOVO DIVADLO

2D

17.00 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
Vstupné 130 Kč
dabingem, 112 minut.

STŘEDA 5. 12.
TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 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 120 Kč

ÚTERÝ 1. 1. 2019
AUTOBUSOVÉ NÁDRAŽÍ

19.00 HODIN

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ

Firma PYROTECHNIKA – OHŇOSTROJE, ing. SVOBODA
Rakovník

PŘIPRAVUJEME NA ROK 2019
19. 1. NEZBEDNÝ BAKALÁŘ – Memoriál dr. Václava Černého
		 – 39. ročník soutěže ve standardních a latinských tancích
16. 2. VIII. LETECKÝ PLES – Sál KC
17. 2. ÚČA MUSÍ PRYČ – Tylovo divadlo
		 – předprodej vstupenek od ledna 2019
3. 4. KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH! – Lukáš PAVLÁSEK
		 – Tylovo divadlo – předprodej vstupenek od ledna 2019
18. 4. Marcel ZMOŽEK – Sál KC
10. 5. Josef Alois NÁHLOVSKÝ – Tylovo divadlo
11. 5. Čiperkové – Sál KC

PÁTEK 7. 12.
TYLOVO DIVADLO

SMRTELNÉ STROJE

19.30 HODIN

Tisíciletí poté, co většina země byla zničena, se civilizace
přizpůsobila novému životu. Gigantická pojízdná města
se toulají světem a kvůli zdrojům pronásledují menší
městečka.
Režie Christian Rivers. Hrají Hera Hilmar, Hugo Weaving,
Stephen Lang, Robert Sheehan, Frankie Adams a další.
Žánr: fantasy/sci-fi – nevhodný do 12 let, s českými
Vstupné 130 Kč
titulky, 100 minut.

www.mesto-rakovnik.cz
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SOBOTA 8. 12.
TYLOVO DIVADLO

ČERTÍ BRKO
SOBOTA 8. 12.

TYLOVO DIVADLO

TEN, KDO TĚ MILOVAL

2D

10.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

2D

14.00 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 100 Kč


SOBOTA 8. 12.
TYLOVO DIVADLO

2D

17.00 HODIN

SMRTELNÉ STROJE
ÚTERÝ 11. 12.

Vstupné 130 Kč

TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

ZRODILA SE HVĚZDA

2D

Hlavní roli v dechberoucím romantickém dramatu „Zrodila se hvězda“ hrají Bradley Cooper a Stefani Germanotta, kterou celý svět lépe zná pod jejím uměleckým
pseudonymem jako hudební superstar Lady Gaga. Pro
čtyřnásobného držitele nominace na Oscara Bradley
Coopera („Americký sniper“, „Špinavý trik“, „Terapie
láskou“) je tento film jeho režijním debutem.
Režie Bradley Cooper. Hrají Bradley Cooper, Lady Gaga,
Anthony Ramos, D.J. ‚Shangela‘ Pierce a další. Žánr:
drama/romantický/hudební – nevhodný do 12 let,
s českými titulky, 136 minut.
Vstupné 120 Kč

STŘEDA 12. 12.
TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 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 120 Kč

ČTVRTEK 13. 12.
TYLOVO DIVADLO

AQUAMAN

2D

19.30 HODIN

Filmový příběh o populárním superhrdinovi ze stáje
DC Comics odhaluje původ Arthura Curryho (Jason
Momoa – Hra o trůny), napůl člověka, napůl obyvatele
bájné Atlantidy, kterého jeho životní cesta přiměje
čelit pravdě nejen o tom, kým ve skutečnosti je, ale
zároveň prověří, zdali je hoden stát se tím, pro co byl
zrozen… králem.
Režie James Wan. Hrají Jason Momoa, Amber Heard,
Patrick Wilson, Nicole Kidman, Yahya Abdul-Mateen II
a další. Žánr: dobrodružný/fantasy – nevhodný do 12
let, s českými titulky, 143 minut.
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 16. 12.
TYLOVO DIVADLO

VÁNOCE A SPOL.

2D

10.00 HODIN

Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to
se právě teď stalo! A co hůř, do Vánoc zbývá jen pár
dní. Santa musí zapřáhnout soby a vydat se mezi lidi.
Jediné, co může zachránit Vánoce, je vitamín C pro
všechny skřítky.
Režie Alain Chabat. Hrají Alain Chabat, Pio Marmaï,
Bruno Sanches, Golshifteh Farahani, Audrey Tautou
a další. Žánr: komedie/rodinný – přístupný bez omezení, s českým dabingem, 92 minut. Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 16. 12.
TYLOVO DIVADLO

2D

14.00 HODIN

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY

Spider-Man: Paralelní světy představí dospívajícího
chlapce z Brooklynu Milese Moralese a nekonečné
možnosti Paralelních světů, kde je víc než jen jeden
maskovaný hrdina.
Režie Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman.
Žánr: animovaný/akční/dobrodružný – přístupný bez
omezení, s českým dabingem, 100 minut.
Vstupné 130 Kč


NEDĚLE 16. 12.
TYLOVO DIVADLO

AQUAMAN

ÚTERÝ 18. 12.
TYLOVO DIVADLO

2D

17.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

2D

19.30 HODIN

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY

Vstupné 130 Kč

STŘEDA 19. 12.
TYLOVO DIVADLO

AQUAMAN

PÁTEK 21. 12.
TYLOVO DIVADLO

BUMBLEBEE

2D

19.30 HODIN
Vstupné 130 Kč

2D

19.30 HODIN

Charlie je čerstvých 18 a k narozeninám dostane od
majitele autoservisu, kam chodí pomáhat, omláceného
žlutého Brouka. Není to ledajaký Brouk, ale Transformer
Bumblebee, který se v zapadlém kalifornském městečku ukrýval před světem.
Režie Travis Knight. Hrají Hailee Steinfeld, Pamela
Adlon, John Cena, Gracie Dzienny, Jason Drucker,
Kenneth Choi a další. Žánr: dobrodružný/sci-fi –
přístupný bez omezení, s českým dabingem, 109 minut.

Vstupné 130 Kč

SOBOTA 22. 12.
TYLOVO DIVADLO

VÁNOCE A SPOL.

SOBOTA 22. 12.
TYLOVO DIVADLO

ČERTÍ BRKO

2D

10.00 HODIN
Vstupné 120 Kč

2D

14.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

TYLOVO DIVADLO

10.00 HODIN

SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY

Vstupné 130 Kč
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TYLOVO DIVADLO

GRINCH

2D

14.00 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 120 Kč
dabingem, 90 minut.

ČTVRTEK 27. 12.
TYLOVO DIVADLO
BUMBLEBEE

2D

17.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

PÁTEK 28. 12.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

MARY POPINS SE VRACÍ

Film se odehrává kolem roku 1930, v období ekonomické
krize v Londýně (v období, ve kterém se odehrávají
i původní knihy) a předlohou mu bylo dalších sedm knih
od P. L. Traversové. Ve filmu jsou děti známé z původního
filmu, Michal (Ben Whishaw) a Jana (Emily Mortimer), už
dospělé. V Třešňové ulici žije Michal se svými třemi dětmi
a vychovatelkou Ellen (Julie Walters). Poté, co Michal
prodělá osobní ztrátu, objeví se v rodině Banksových opět
tajemná chůva Mary Poppins (Emily Blunt).
Režie Rob Marshall. Hrají Emily Blunt, Meryl Streep,
Colin Firth, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily
Mortimer a další. Žánr: rodinný/fantasy/muzikál –
přístupný bez omezení, s českým dabingem, 97 minut.

Vstupné 130 Kč

PÁTEK 28. 12.
TYLOVO DIVADLO

VÁNOCE A SPOL.

2D

14.00 HODIN

Když onemocní jeden skřítek, onemocní všichni. A to
se právě teď stalo! A co hůř, do Vánoc zbývá jen pár
dní. Santa musí zapřáhnout soby a vydat se mezi lidi.
Jediné, co může zachránit Vánoce, je vitamín C pro
všechny skřítky.
Režie Alain Chabat. Hrají Alain Chabat, Pio Marmaï,
Bruno Sanches, Golshifteh Farahani, Audrey Tautou
a další. Žánr: komedie/rodinný – přístupný bez omezení, s českým dabingem, 92 minut. Vstupné 120 Kč

PÁTEK 28. 12.
TYLOVO DIVADLO

ZNOVU VE HŘE

2D

17.00 HODIN

Nikdy není pozdě začít znovu! Vtipný a zároveň
romantický film o cestě jedné obyčejné dívky za štěstím.
Maya pracuje v místním supermarketu a marně čeká na
povýšení, protože jí chybí tolik potřebný vysokoškolský
diplom. Vše se rozhodnou vyřešit její přátelé a díky
nové identitě, kterou pro ni vytvoří, Maya získá pozici,
o které vždycky snila.
Režie Peter Segal. Hrají Jennifer Lopez, Milo Ventimiglia,
Vanessa Hudgens, Leah Remini, Freddie Stroma a další.
Žánr: komedie/romantický – nevhodný do 12 let,
Vstupné 120 Kč
s českými titulky, 98 minut.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY
KULTURNÍHO CENTRA:

ČTVRTEK 27. 12.
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ČTVRTEK 27. 12.

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!

Historie na fotografii
Vítejte v posledním měsíci i v poslední Radnici
roku 2018. Doufám a věřím, že jste se celý rok
chovali slušně a že k vám Ježíšek přijde pěšky
a ne na peruti! Děkuji všem čtenářům za luštitelskou přízeň a věřím, že nadále do dalších
let vydržíte nejen vy, ale i já. Zvlášť pak děkuji těm, co mě v letošním roce potěšili svými
dopisy a delšími SMS. Od 16. října do 31. října
2018 jsem od vás dostal 403 vyluštění. Na místo první se vyhoupl snímek č. 3, na kterém je
zachycen zakladatel rakovnických Ottových
závodů pan František Otta senior. Snímek dostal 340 správných odpovědí. S 333 odpověďmi obsadil druhé místo snímek č. 1, na kterém
je kresba starého opevnění města Rakovníka,
dnes již zbořená Lubenská brána. Na místě
třetím i nadále zůstává snímek č. 2, který dostal 128 vyluštění. Jedná se o pohled na starou
část Rakony (Ottovka) a továrny mýdla, balíčků
prášků „Sam pere sám“ a skladů. Poslední mís-

to i nadále zůstává snímku č. 4, který dostal 51
hlasů. Jde o dobový snímek zahradní restaurace v Roztokách u Křivoklátu. V 50. letech se
tam říkalo „U Čuranďáka“ a dnes se to jmenuje „U Antonyho“. Velký poprask opět způsobila nápověda „u tří mostů“. Roztoky jako jediná obec na Staré řece měla v jednu dobu
najednou tři mosty. Předtím i potom ale jsou
jen mosty dva. Tři mosty měla v době, kdy se
postavil nový silniční most nad mostem železničním a ještě stál starý silniční most, který
byl proti proudu řeky ještě výš nad mostem
novým. Od 1. listopadu do 15. listopadu jsem
od vás dostal 357 platných vyluštění listopadové Radnice.
Na místě prvním s 301 odpověďmi se umístil snímek č. 2, na kterém je záběr na Provar
1 v areálu podniku Rakona. Objekt v popředí
snímku je lávka pro pěší přes železniční koleje.
Na místě druhém s 289 vyluštěními je snímek

č. 3. Na něm jsou zachyceni dva rakovničtí muži.
Zleva je to Míra Pancner, který dostal 268 hlasů,
a napravo je to známý motocyklový závodník
Josef Vejvoda. Ten dostal 191 hlasů. Oba chlapci
jsou již bohužel nebožtíci. Třetí post se 170 hlasy obsadil snímek č. 1, na kterém je zachycena
budova, která kdysi stála na nádvoří rakovnické radnice. Poslední místo pak náleží snímku
č. 4, který dostal 37 hlasů. Jde o letecký pohled
na řeku Berounku s mostem, který spojuje na
našem břehu Chříč a Kostelík se Zvíkovcem na
pravém břehu Berounky.
Vylosovaným výhercem listopadové Radnice
se stává pan Jaroslav Němeček, Šmahova ul.,
Rakovník. Vítězi blahopřeji a žádám jej, aby
si v průběhu měsíce prosince vyzvedl svoji odměnu v Městském informačním centru
Rakovník.
Nápověda pro prosincovou Radnici:
1 – Teplá voda
2 – Euro zastávka
3 – Štepená soja
4 – On se klátí
Fotografické výstavy v našem městě a okrese
v prosinci 2018:
SZeŠ – výstavní síň ,,Na Schodech“ – Josef
Chrástka – Amfora
RG – VSNR – fotoklub Amfora – 53. výroční
výstava
Výstavní síň Pavlíkov – Petr Nejman – 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

Nádražní ulice u křižovatky na Ovčín. Foto Koubek, 60. léta

Česká chalupa. Foto Hvězda, 1990

Masná ulice. Foto Čuda, 50. léta
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Husovo náměstí – severní strana. Foto Čuda, 50. léta

Pohled na jihozápadní okraj Rakovníka. Foto Hvězda, 1989

2. Poznáte o jaký most se jedná? Foto Hvězda, 60. léta
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1. Copak dnes stojí na tomto místě? Foto Hvězda, 70. léta

3. Poznáte někoho na snímku? Foto Hvězda, 1989

4. Kde stojí tato stavba na našem okrese? Foto Hvězda, 1987
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ADVENT
S KNIHOVNOU
Info a vstupenky:
www.infocentrum-rakovnik.cz,
tel. 313 512 270

29. 11. 2018 – 7. 1. 2019
Vánoční výstava v roubence
Roubenka Lechnýřovna

1. 12. 2018
od 9 do 15 hodin
Den pro dětskou knihu
budova na Husově náměstí

11. 12. 2018
Adventní svícení

od 16 hodin

13. 12. 2018
Pohoda V Brance

od 8 hodin

centrum města

dětské oddělení knihovny

dvorek před knihovnou

13. 12. 2018
Vánoční příběh

sál DDM Čermákovy sady

Radnice

15. 12. 2018
od 10 hodin
Hradní Duo mezi knihami
17. 12. 2018
od 19 hodin
Rakovnická vánoční hra
Tylovo divadlo

od 17 hodin

20. 12. 2018
Blondýna

od 19 hodin

aneb Růžové Vánoce v roubence
Roubenka Lechnýřovna
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