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Výsledky hospodaření, připravované projekty
nou, Václavská, V Hradbách a části Dukelských
hrdinů – Nad Nemocnicí, dokončeno bude prostranství před knihovnou Na Sekyře.
Z velkých akcí nezapomeňme například také na celkovou opravu střechy a fasády 1. ZŠ
(cca 12 mil. Kč), rozšíření učebních kapacit 2. ZŠ
(cca 21,7 mil. Kč, z toho 90% z dotací), rekonstrukci rozvodů v jídelně 3. ZŠ (2,5 mil. Kč) či na
odvodňovací nádrž v botanické zahradě.
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Dobrý den,
stejně jako v minulých letech bych vás na tomto místě rád informoval jednak o výsledku hospodaření města za uplynulé období, jednak
potom o projektech, připravených k realizaci
v roce letošním.
Výsledky hospodaření
S potěšením mohu konstatovat, že naše město dlouhodobě hospodaří velmi dobře, což se
projevuje na několika ukazatelích.
Především na grafu č. 1 je zřetelné, že stoupají zůstatky na účtech, neboli dokážeme ušetřit
peníze. To je důležité ze dvou důvodů. Zejména jsme schopni provést rekonstrukci plaveckého bazénu, aniž bychom museli navýšit úvěr.
Rozdíl mezi úvěrem a celkovou cenou prostě
uhradíme „ze svého“. Ten druhý důvod je také
zřejmý. Jako každý dobrý hospodář se snažíme
v době, kdy je ekonomika na vzestupu, ušetřit
peníze, které můžeme použít v situaci, kdy se
ekonomika dostane do krize.
Druhý graf ukazuje objem finančních prostředků, věnovaných na investice. Z něj je viditelné,
že v Rakovníku bylo za uplynulých šest let proinvestováno přes 368 miliónů korun!
Konečně třetí důležitý graf zobrazuje objem peněz, které šly do oprav a údržby městského majetku. Částku se nám daří postupně navyšovat
a věřím, že na stavu našich školek, škol, radničních budov, chodníků, veřejných prostranství
a podobně je to vidět.
Ale dost už rekapitulace, přejděme k tomu, co
nás čeká v roce 2018.
Projekty roku 2018
Největším (již probíhajícím) projektem je shora
zmíněná rekonstrukce bazénu. V letošním roce
by měla být realizována její zásadní část, dokončení je potom předpokládáno v roce 2019.
Po letní sezoně započne revitalizace Tyršova
koupaliště, a to vybudováním centrálního objektu s restaurací a zázemím (namísto vyhořelého „Konga“), opalovacích mol, chodníku,
osvětlení a podobně. Tato akce by měla být
dobudována zjara v roce 2019 a její náklady se
vyšplhají nejméně na 25 mil. Kč.
Dále budeme společně se síťaři provádět celkové rekonstrukce ulic Nad Jamkou, Pod Vodár-
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Asi nemá smysl vypočítávat na těchto stránkách akce drobnějšího rozsahu, kterých je celá řada.
Věřím ale, že realizace všech záměrů povede
k dalšímu zkvalitnění života v Rakovníku, což
je náš společný cíl.
JUDr. Pavel Jenšovský

Vývoj zůstatku BÚ v období 2012 - 2017

Rekonstrukce chodníků
na Městském hřbitově v Rakovníku
V polovině prosince byla dokončena další etapa rekonstrukcí chodníků na rakovnickém hřbitově. V této druhé etapě se rekonstrukce týkala chodníků v severní části hřbitova, zhotovení schodiště, které nyní propojuje hřbitov s areálem obřadní síně a vybudování vnitřní dešťové kanalizace. Z důvodů nevhodných klimatických podmínek a uzavření zinkovny se odložila instalace
zábradlí u schodiště, instalace bude provedena do konce ledna. Rekonstrukce stála necelých
1,7 milionu korun.

ÚVODNÍK
Milí čtenáři,
velkým tématem únorového vydání
měsíčníku Radnice je historický dům
U Samsona a restaurování jeho pozoruhodné sgrafitové fasády s výjevy z hrdinských dobrodružství biblického Samsona. Zachycují konkrétně
jeho souboj se lvem a pobití hordy
Pelištejců oslí kostí. V domě se v současnosti nachází muzejní galerie a kavárna Samson Cafée. Vloni se tu konala
i úspěšná výstava Židovskou minulostí Rakovnicka. Pokud jste si ji nestihli
prohlédnout, můžete se za ní vypravit
do Městského muzea v Novém Strašecí, kam se přestěhovala a kde je k vidění do 11. března. Doprovodný program výstavy nabídne i přednášku,
která bude Rakovničany jistě velmi
zajímat. Má název Zajatec ledového
vlaku: Neznámý příběh ze Schindlerova seznamu a přiblíží osudy dědice
rakovnické továrny KERAM Roberta
Brocka, ale i další příběhy s Davidovou
hvězdou. Například ten o světoznámém operním pěvci Karlu Burianovi
a jeho prvním, židovském učiteli zpěvu Mořici Wallersteinovi, anebo příběh první české filmové herečky Berty Reimannové, pražské rodačky, která
se vdala do Rakovníka. Přednáška se
uskuteční 20. února. Více informací najdete na internetových stránkách muzea www.muzeumtgm.cz.
Vaše redakce

Ztráty
a nálezy

Společenská kronika
NAROZENÍ
Od 19. 12. 2017 do 12. 1. 2018 se narodili:
Ema BECHYŇOVÁ, Jiří VRUBEL, Viktorie MŰLLEROVÁ, Samanta HORUCKOVÁ, Alfréd BOLEK, Vilém LAJBL, Diana KYTÝROVÁ, Šimon ŠTÍCHA, Petr ZÝKA, Petr DVOŘÁK, Ema SVOBODOVÁ, Cyril PTÁČNÍK, Kristýna KALÍKOVÁ, Lada VLACHOVÁ, Tobiáš KUČABA, Ella SEMERÁDOVÁ, Kristián
ŠTULAJTER, Františka Anna KOČÍ, Tomáš MARCOŇ, Matyáš VILD, Adél KLETEČKOVÁ, Kristýna
ČEPELOVÁ, Viktorie JIROTKOVÁ, Theo RECEADO DA CUNHA, Daniel KUDRNA, Timur KULINA,
Tomáš BAK, Nela CHOVANOVÁ, Amelie MÁCHOVÁ, Václav KAČMÁR, Karolína ZUSKOVÁ, Jonáš
VITNER, Jonáš JAVŮREK, Viola Ella ZVĚDĚLÍKOVÁ, Ema HÁNOVÁ, Anna SKALSKÁ, Tomáš PŘIBYL,
Marek WARDAS, Amálie VALÚŠKOVÁ, Jáchym FIALA, Josefína VLTAVSKÁ, Tomáš GEBHART, Jolana SOJKOVÁ, Izabela KRAJTROVÁ, Eliška VOMASTKOVÁ, Marie ŠEBKOVÁ, Šarlota PECHOVÁ,
Adam KUBR, Kateřina STUDNIČNÁ, Tea BOROŇOVÁ, Vojtěch ČÍHAL, Karel PEŠEK.

11. 1. 2018 si řekli své „ANO“: Marian – Vasile ŞOFINEŢI a Taťjana HYNKOVÁ.

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. 12. 2017 do 14. 1. 2018
Datum Popis
21. 12. 2017 Klíč na černém pásku
10. 1. 2018 Sportovní peněženka
na suchý zip, finanční
hotovost
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Vyhlášení soutěže o nejkrásnější vánoční stromeček

Čtyři dny před Štědrým dnem se prostor před radnicí zaplnil dětmi z mateřských a základních škol, protože zde probíhalo vyhlášení ankety o nejhezčí vánoční stromeček. Jak uvedl starosta města Pavel Jenšovský, všechny stromečky byly krásně nazdobené, a tak si odměnu zasloužili všichni! Zúčastněné školy a školky si odnesly dárkový šek a balíček s překvapením. Nicméně z ankety, kde hlasovala veřejnost, vzešla s nejvíce hlasy
vítězně SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník! Gratulujeme, všem děkujeme za účast a budeme se na vaše stromky těšit opět za rok!

Stalo se

Starosta města přivítal první miminko narozené v letošním roce v rakovnické porodnici. Malá Kristýnka přišla na svět 1. 1. 2018 v 2.45 hodin. V loňském roce 2017 se v Rakovníku narodilo 885 miminek.

Restaurování severního průčelí domu se sgrafitovou výzdobou bylo dokončeno. Výzdoba zpodobňuje starozákonní legendu o Samsonovi. Opravu sgrafitové omítky provedl akademický sochař a restaurátor Jan Turský,
který má značné zkušenosti s restaurováním sgrafitových omítek. Oprava
byla provedena za 195 500 Kč.

Město Rakovník přivítalo během adventu zástupce z partnerského města Dietzenbachu. Během adventních trhů V Brance prezentovali své
produkty ve vlastním stánku, kde mimo jiné prodávali vynikající štólu. Po prohlídce města následovalo příjemné setkání s panem starostou
na radnici. Účastnili se místostarosta Dieter Lang, předsedkyně Spolku
pro mezinárodní vztahy Yvonne Tech-Klühspies a místopředsedkyně Anja
Schäfer. Další partnerské setkání je naplánováno v Rakovníku ve dnech
8. – 10. června tohoto roku.
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V obřadní síni proběhlo 11. 1. 2018 setkání zástupců vedení města s válečným veteránem panem Mikulášem Vondráčkem k příležitosti jeho blížícího se jubilea 95 let! Na setkání dorazili také členové Českého svazu bojovníků za svobodu, kteří pana Vondráčka vyznamenali Křížem za zásluhy!

Loutkáři zvou do loutkového divadla v Rakovníku

Vážení příznivci loutkového divadla, nabízíme Vám přehled představení v Loutkovém divadle v Rakovníku na první pololetí 2018.
3. 2. 2018 O třech čunících
15.30 hod.
27. 4. – 29. 4. 2018 Celostátní loutkářská přehlídka Rakovník Letnice 2018
24. 2. 2018 O třech čunících
15.30 hod.
		 V průběhu přehlídky uvidíte 6 představení
3. 3. 2018 O Sněhurce a O veliké řepě
15.30 hod.
		 (program je v jednání).
10. 3. 2018 O Sněhurce a O veliké řepě
15.30 hod.
		 Přehlídka začne představením našeho souboru
31. 3. 2018 Honza, čert a Kašpárek
15.30 hod.
		 v pátek 27. 4. 2018:
14. 4. 2018 Honza, čert a Kašpárek
15.30 hod.
27. 4. 2018 Budulínek
16.00 hod.
19. 5. 2018 Budulínek
15.30 hod.
Doporučujeme Vám sledovat aktuální informace na www.loutkarirakovnik.cz a na facebooku: Loutkáři Rakovník, kde budou uvedeny případné změny, ke kterým může, přes veškerou naši snahu, dojít. Zde se dozvíte i program přehlídky hned, jak bude s hostujícími soubory dojednán.
Těšíme se na setkání s Vámi v Loutkovém divadle v Rakovníku.
Za LS PŘED BRANOU Rakovník Tomáš Kapsa, principál

www.msvlukach.cz

eTwinning ve školce
tentokrát s robotem!
Od října do prosince jsme v MŠ V Lukách pracovali na mezinárodním projektu eTwinning
s názvem Princess Bee-Bot. Našimi partnery
byli předškoláci ze školky ze slovenské Bratislavy, chorvatského Zábřehu a estonského Tallinu.
Hlavním cílem projektu bylo kreativní využití
moderní pomůcky pro vzdělávání předškoláků
– robotické programovatelné včelky Bee-Bot.
Pomocí práce s touto včelkou jsme rozvíjeli nejen logické myšlení a základy k programování,

vyjadřování, smysl pro spolupráci, ale i jemnou
a hrubou motoriku a další kompetence. Projekt byl ale především zábavný pro nás všechny. Spolu s partnery jsme komunikovali hlavně
pomocí videa a fotografií, plnili jsme jednoduché úkoly – včelku jsme převlékli do vyrobeného princeznovského kostýmu, její pomocí
vytvořili pohádku, naučili ji kreslit a tancovat.
Děti ve všech spolupracujících zemích také volily nejkrásnější včelku – Miss Princess Bee-Bot.

Mateřská škola
V Lukách

Na konci projektu jsme si vyrobili drobné dárky
a vánoční přání, vše donesli na poštu a těšili se
na pozdravy a dárky ze zahraničí. Projekt splnil
svůj účel – děti se atraktivní formou seznámily
se základy jednoduchého programování a tuto
moderní hračku si zamilovaly a běžně ji užívají
ve volné hře v mateřské škole.
Mgr. Radka Bradáčová,
MŠ V Lukách Rakovník

Oči vidí, ruce tvoří aneb svět v dětských rukách
– projekt dětí z keramické zájmové činnosti

Na projektu děti z Mateřské školy V Lukách začaly pracovat již v prvním pololetí tohoto školního roku.
Projekt je zaměřen na rozvoj jemné motoriky
při práci s keramickou hlínou či jinými alternativními hmotami. Smyslem projektu je rozšiřovat vnímání okolního světa u dětí a jeho přenos
do dětské kreativity. Rozvíjí schopnost vyjadřovat své představy o světě pomocí tvarovacích hmot. Děti při práci provází radost z vlastního vytváření něčeho nového, mají možnost
objevovat stále nové a nové možnosti a postupy práce s těmito poddajnými materiály. Navíc
práce s hlínou je neuvěřitelně zajímavá, jelikož
výsledek snažení děti dopředu nevidí. Výrobek
se mění v každém stádiu práce, kdy při samotném modelování je hlína vlhká a tvárná, poté
tvrdne a křehne a až po procesech, které pro-

bíhají v keramické peci, dostává práce konečnou podobu, kdy výrobek změní i svoji původní
barvu. Děti tak získávají povědomí o různých
možnostech a technikách práce s keramickou
hlínou a učí se je aktivně využívat. Cíl tohoto projektu se naplňuje v rozvoji estetického
vnímání, v rozvoji lidských smyslů, především
hmatu a schopnosti vnímat různé povrchy rukama. Rozvíjí jemnou motoriku, kreativitu, fantazii, a dále pak vědomosti a znalosti o umění.
V prvním pololetí se děti seznamovaly s různými typy hlín, dále pak s novými pojmy (špachtle, šlikr, dekorační razítka, očka, řezátko, přežah,
vypalování, keramická pec apod.), prohlížely si
knihy s keramickou tématikou. Učily se novým
technikám práce – vymačkávání z hroudy hlíny,
tvorba plátu, tvorba z válečku, dekorování, spojovací technika šlikrem, vykrajování, vyřezávání

pomocí šablon apod. Svými pracemi pak pomohly nazdobit vánoční stromek na rakovnickém náměstí v rámci soutěže města Rakovníka
O nejkrásnější vánoční stromeček.
V druhém pololetí nás čeká návštěva stálé expozice v Muzeu TGM, jednoduché výtvory inspirované přírodou a předměty denní potřeby
s postupným zvyšováním náročnosti dle možnosti dětí, realizace výstavy dětských prací ve
vestibulu mateřské školy a v galerii Samson
v rámci výstavy školy. K inspiraci našich prací
budeme i nadále využívat tématickou literaturu a informační technologie.
Děkujeme městu Rakovníku za finanční podporu, díky které můžeme v našem projektu
využívat různé pracovní materiály, pomůcky
a literaturu.
Mgr. Pavla Mašková, MŠ V Lukách

www.mesto-rakovnik.cz
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Tým žáků se zapojil do projektu iKid
Cílem projektu iKid je naučit děti využívat jejich jedinečné, inovativní myšlení a inspirovat
je k tomu, aby věřily, že jejich myšlenka může
změnit svět. Projekt se snaží podpořit kreativitu dětí tím, že jim poskytne bezpečné prostředí pro hraní si s jejich vlastními podnikatelskými nápady. V průběhu projektu pod vedením
učitelů a mentorů z byznys prostředí vytvářejí
žáci svůj vlastní startup. Po dobu šesti měsíců
budou muset projít stejnou cestu jako každý začínající podnikatel nebo firma, která chce uspět
se svým vlastním originálním nápadem.
Žáci z 8. B natočili v listopadu minulého roku
motivační video. Na základě tohoto videa byli přijati do soutěže. První letošní setkání byl
workshop, který se uskutečnil 9. ledna v pražském klubu Animika. Na workshop náš tým přijel jako první. Přivítala nás školící skupina, která
se skládala z větší části ze slovensky mluvících
lektorů, protože soutěž vznikla a již několikátý
ročník probíhá u našich sousedů na Slovensku.
Žáci se museli již od počátku soustředit na výklad a vedení lektorů, jelikož někteří slyšeli slovenštinu poprvé v životě. K dobré náladě přispělo výborné občerstvení.
Našeho prvního workshopu se zúčastnilo celkem pět škol. Po rychlé seznamovací soutěži bingo proběhlo několik dalších týmových aktivit, při
nichž žáci zjistili, že každý tým by měl mít svého
vedoucího a každý člen se musí spolehnout nejen sám na sebe, ale také na svého kolegu k vytvoření opravdu silného a tvůrčího kolektivu.
Poté přišly na řadu jednotlivé projekty. Musím
se přiznat, že v této chvíli jsme měli mírnou výhodu. Zatímco ostatní školy jely na workshop
teprve vymýšlet, my jsme s inovativním nápadem už přijeli. Přesto tým provedl SWOT analýzu svého produktu, při které se shodli, že nápad na vytvoření vzdělávací pomůcky do hodin
hudební výchovy není špatný a mohl by si najít
své místo na trhu. Následovalo vytvoření modelu, příprava prezentace produktu a také se
nám podařilo vymyslet zajímavý název a logo.

Model našeho hudebního nástroje, který spojuje několik hudebních úderných nástrojů do
jedné multifunkční „krabice“, se velice povedl
i přes omezené možnosti. Konečně se mohlo
projevit tvůrčí myšlení všech členů. Každý přispěl svým nápadem ať už funkčním, nebo designovým. Poté došlo na to nejtěžší – předsta-

vit náš výrobek, zaujmout a zodpovědět otázky
publika. I přes mírnou nervozitu žáci předvedli
vynikající představení. Musíme přiznat, že i nápady konkurenčních škol nás zaujaly. Společně
se těšíme na další setkání v projektu iKid.
Mgr. Martin Donát

Zveme na rodičovskou kavárnu
Od listopadu se každou první pracovní středu
schází předškoláci s budoucími třídními učitelkami, které pro ně pokaždé nachystají zajímavý program. Myslíme i na rodiče, pro které
jsme za tu dobu připravili několik přednášek
a besed, tématem lednové byla problematika
výuky počátečního čtení. Nejinak tomu bude
také při březnové Školičce, která se koná ve
středu 7. března od 15:30 hodin v hlavní budově školy.
Děti se sejdou s Eliškou Dyršmídovou a Zuzanou Ledvinovou ve třídách, rodiče mají
možnost prohlédnout si učebnice a pracovní sešity používané v první třídě, diskutovat
s pedagogy a vzhledem k blížícímu se zápisu rezervovat si jeho přesný termín. Součástí
programu pro rodiče je také vystoupení autorů školních animací a projekce filmů, s nimiž
jsme se v poslední době zúčastnili několika
soutěží a přehlídek.
Dobrá káva zajištěna, malé občerstvení ze školní kuchyňky rovněž. Těšíme se na setkání.
Mgr. Karel Folber
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,,SEDMÁCI“ 2. ZŠ NA HORÁCH

2. základní škola
Rakovník
Husovo nám. 3

Od 17. do 22. prosince 2017 se naše třída (7. A)
zúčastnila s p. uč. Levovou a s p. uč. Sukem lyžařského výcviku na Špičáku. Bylo krásné počasí
a hodně sněhu. Pořádali jsme štafetu, slalom a vyzkoušeli jsme si i běžky. Ve volném dni jsme navštívili Železnou Rudu a cukrárnu Charlote. Naše
třída se stmelila, lépe jsme se poznali, naučili se
lyžovat a užili si mnoho legrace. 
Třída 7. A

Návštěva ,,deváťáků“ z 2. ZŠ v MŠ V Lukách Slavnostní předávání
vysvědčení na 2. ZŠ

V lednu jsme se s paní učitelkou Fuksovou vydali na exkurzi do mateřské školy ,,V Lukách“ v Rakovníku. V MŠ nás přivítala nejprve paní ředitelka Jana Kovářová, poté i paní učitelky. Každá námi
vytvořená skupinka si vybrala třídu, v níž si zkusila práci učitelky. Šlo o různé věkové kategorie
dětí – od nejmladších až po ty nejstarší. Bylo velmi zajímavé i zábavné zapojovat se s budoucími
školáky do ranních činností. Děkujeme.
Žáci 9. tříd

DezemberFest 2017 – prima akce na 2. ZŠ
Předvánoční čas vybízí k různým experimentům. Jeden takový gastronomický vyzkoušeli i kluci
a holky ze třídy 8.A. Místo učebnic a sešitů vložili do školní brašny nejrůznější ingredience, aby si
v rámci hodiny němčiny na vlastní kůži vyzkoušeli ve školní kuchyni přípravu bavorských specialit.
Osmáci nezklamali! Regensburger Wurstsalat, Obatzda či Holzer Schmaus chutnaly báječně! Je na
čase vyrazit do Německa a objevovat dál. Pokračování příště. 
Mgr. Marek Pavlík, učitel 2. ZŠ

Družinové pátky na ledě

29. ledna 2018 se v Rabasově galerii uskutečnilo slavnostní předávání vysvědčení prvňáčkům 2. základní školy. Nejprve žáky, rodiče a prarodiče přivítal svou písní pěvecký
sbor 2. stupně pod vedením p. uč. Seidlové.
Poté každá ze tříd předvedla krátké vystoupení, a pak už nastalo všemi očekávané rozdávání prvního vysvědčení. Blahopřejeme.
Irena Fuksová

www.3zsrako.cz

3. základní škola
Rakovník
Okružní 2331

Každý pátek chodí děti ze školní družiny naší
školy bruslit na zimní stadion. Protože by se
na led, vzhledem k vysokému počtu, všechny
najednou nevešly, musely se rozdělit do dvou
skupin. První skupina bruslila do Vánoc a druhá
nyní po Vánocích. Na ledové ploše tak zdokonaluje cca 80 dětí 1. až 4. tříd své bruslení pod
dozorem vychovatelek. Příjemnou novinkou letošního bruslení oproti letům minulým je přítomnost trenéra z místního hokejového klubu.
Ten pracuje vždy s menší skupinkou dětí, kterou
učí novým bruslařským dovednostem. O tom,
že děti bruslení baví, svědčí i fakt, že už nyní je
mezi nimi mnoho malých hokejistů a sem tam
i nějaká krasobruslařka. Za zvládnutí šesti lekcí
čeká na děti malá odměna.
Veliké poděkování patří rodičům, kteří pomáhají auty dopravit školní tašky i batohy s bruslením na zimní stadion nebo pomáhají při zavazování bruslí nejen svým dětem.
Za kolektiv vychovatelek Pšenčná Blanka

Finanční gramotnost s ČSOB
Výuka finanční gramotnosti je součástí našeho školního vzdělávacího programu. V prvním
pololetí přijal naše pozvání ředitel ČSOB pan
V. Jakubský, který působí v sektoru bankovnictví a má i bohaté zkušenosti s výukou. Počáteční seznámení proběhlo přímo v rakovnické
ČSOB, další tři výukové bloky pak ve škole.

Zábavnou interaktivní formou přednášek a originálními materiály seznámil žáky s historií vzniku peněz, s životními situacemi, které jsou spojeny s financemi, způsobem placení, druhem
platebních karet a sestavováním rozpočtu různých fiktivních rodin. Za svoji snahu obdrželi
malý dárek, ti rychlejší i trochu větší odměnu.

Program byl velice poučný a praktický. Poděkování patří V. Jakubskému za přístup a pomoc
žákům. Všichni si odnesli mnoho nových informací a hlavně poznatků, jak zacházet s penězi,
aby se nedostali do problémů.
Mgr. Martina Rajsová

www.mesto-rakovnik.cz
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Tříkrálová sbírka potěší nemocné děti
Na začátku roku probíhá celým Českem charitativní Tříkrálová
sbírka s cílem pomoci potřebným. V naší škole tuto myšlenku
naplnila paní učitelka Steidlová se skupinou žáků šestého ročníku. A protože školní děti nejsou výdělečné činné, měla sbírka
trochu odlišný formát. Již na konci minulého roku obdržely děti
od prvního do šestého ročníku informaci o tom, že se sbírka uskuteční, a hlavně, co bude jejím obsahem. Děti se měly zamyslet
a v určený den přinést do školy jednu svou již přečtenou knížku.
Takto získaná sbírka pak bude předána dětskému oddělení vybrané nemocnice.
V pátek 5. ledna pak v dopoledních hodinách obešli Tři králové třídy,
za hudebního doprovodu zazpívali v angličtině a češtině tříkrálovou
koledu a převzali od dětí knížky. Sbírka přinesla více než 700 knižních titulů, které pak vybraní zástupci předali dětskému oddělení
nemocnice v Kladně.
Věříme, že knižní příběhy dodají malým pacientům dobrou náladu
a přispějí k jejich brzkému uzdravení. 
Mgr. Jan Křikava

LEDEN VE ZNAMENÍ KULTURY I SPORTU

www.issrako.cz

ISŠ Na Jirkově
Rakovník

V sobotu 6. ledna se uskutečnil za velkého
zájmu veřejnosti maturitní a absolventský
ples ISŠ Rakovník, tříd 2.N, 3.A a 3.B. Třídy se podílely na přípravě plesu téměř celý rok. K poslechu i tanci hrála skupina Ideal
band. Nechybělo předtančení, stužkování ani
půlnoční překvapení. Děkujeme všem účastníkům, přátelům školy a partnerům za přípravu, podporu v soutěžích, dále všem pořadatelům i samotnému vedení kulturního centra
za zdárný průběh. Všem studentům přejeme
mnoho štěstí u závěrečných a maturitních
zkoušek.
Druhou významnou akcí je Mezinárodní ve- STICKÝ PRODUKT, kam jsme vyslali studenty V termínu 13. – 20. 1. se uskutečnil tradiční lyletrh cestovního ruchu v Brně, a to obě jeho a studentky z tříd cestovního ruchu – 2. CR žařský a snowboardový kurz školy na Božím
soutěže REGION REGINA a PROFI GO – TURI- a 3. CR. O výsledcích vás budeme informovat. Daru pod vedením Mgr. Roberta Kupky.

Jsme fakultní školou Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy
Pátek 19. 1. 2018 byl pro naše gymnázium důležitým dnem. Delegace školy ve složení ředitelka
PhDr. Zdeňka Voráčková, vyučující Mgr. Gabriela Honsová a Ing. Kamil Březina a 24 vybraných
studentů vyšších ročníků se vypravila do Prahy na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Studenti zde měli v rámci dne otevřených
dveří možnost prohlédnout si jednotlivé budovy fakulty a vyslechnout informační přednášky
o studijních oborech všech sekcí fakulty. Ředitelka školy s oběma vyučujícími se zúčastnila v mineralogické posluchárně slavnostního setkání
představitelů spolupracujících škol Přírodovědecké fakulty, na kterém její děkan prof. RNDr. Jiří
Zima, CSc. propůjčil Gymnáziu Zikmunda Wintra
v Rakovníku titul Fakultní škola Přírodovědecké
fakulty Univerzity Karlovy. Spolu s naším gymnáziem tento prestižní titul získalo ještě 5 dalších
středních škol: gymnázia v Českém Brodě, Příbrami, Žamberku, Přírodní škola v Praze 7 a střední
průmyslová škola zeměměřická v Praze 9.
Myšlenka o možnosti vážně se ucházet o titul Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UK se datuje k březnu 2016 a začátkem léta téhož roku byla zahájena první jednání v této věci. Pak se ale
na podzim měnilo vedení fakulty a vyjednávání
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a schůzky se na nějaký čas zastavily. Poté mohl
nový děkan a jeho kolegium navázat na již započatou práci, následovalo jednání s novým proděkanem, a nyní jsme došli k úspěšnému konci,
který jsme si přáli. Je to pro nás významný okamžik. Naše gymnázium splnilo všechna kritéria
nezbytná k propůjčení titulu „fakultní škola“, jako je kvalitní výuka alespoň 2 přírodovědných
předmětů jak po stránce obsahové, tak z hlediska používaných metod a forem výuky, realizo-

www.gzw.cz

Gymnázium
Zikmunda Wintra
v Rakovníku

vaná kvalifikovanými a kreativními pedagogy
příslušných aprobací, odpovídající materiální
a technické vybavení nebo úspěšnost žáků v přírodovědných předmětových soutěžích a našich
absolventů v přijetí ke studiu na vysokých školách přírodovědného směru. Těsná součinnost
sekundárního a terciárního segmentu vzdělávání, spočívající v úzké spolupráci mezi střední
a vysokou školou, je zásadním předpokladem
úspěšného přenosu znalostí a zkušeností mezi

oběma druhy institucí. Exkluzivní forma spolupráce, spojená s titulem fakultní škola, je výhodná pro obě strany. Naši studenti získávají důležité kontakty s vysokou školou, jejími pracovníky
a vědou vůbec a mají možnost se aktivně zúčastnit různých aktivit, které pro ně univerzita
bezplatně připraví, jako jsou vědecké konference a přednášky přímo na půdě našeho gymnázia,
vzdělávací kurzy na fakultě, volný neomezený
vstup do fakultních muzeí a sbírek (botanická
zahrada fakulty, Hrdličkovo muzeum člověka,
Chlupáčovo muzeum historie Země, mineralogické muzeum fakulty, mapová sbírka fakulty, geopark), odborné exkurze do jednotlivých
pracovišť a laboratoří fakulty. Univerzita si těmito konkrétními formami spolupráce klade za cíl
podpořit přírodovědné vzdělávání na fakultních
školách a péči škol o nadané žáky, a může si tak
v řadách středoškoláků hledat a i trochu formovat vhodné adepty pro budoucí studium. Pedagogové fakultních škol mohou využívat bezplatné odborné konzultace, kurzy celoživotního
vzdělávání nebo odborné semináře, na kterých
jsou seznamováni s novými poznatky v přírodních vědách i jejich výuce. Nově je pak pouze
učitelům fakultních škol k dispozici sdílení výukových materiálů na webovém úložišti (výukové texty, tematické prezentace, pracovní listy,
informace o aktuálních vědeckých poznatcích,

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

výběr z odborných časopisů) a newsletter pro
fakultní školy, zasílaný v intervalu 3 – 6 měsíců
a přinášející fakultním školám specializované informace (pořádané akce, aktuality o studiu, výhody pro školy).
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy má
vysoké mezinárodní renomé a dlouhou, bohatou historii. Byla založena roku 1920, ale počátky přírodních věd sahají až k založení Karlovy
univerzity v roce 1348. Přírodovědecká fakulta
se stala pátou fakultou Univerzity Karlovy a první z jejích novodobých fakult doplňujících 4 klasické (lékařská, právnická, teologická, artistická – nyní filozofická). Dnešní fakulta je unikátní
množstvím a rozsahem studijních programů
ve 4 přírodovědných sekcích – biologie, chemie, geologie a geografie. Součástí fakulty je
také Ústav pro životní prostředí, který je z hlediska členění samostatnou pátou jednotkou,
žertem někdy ve fakultní hantýrce označovaný jako „páté kolo u vozu“. J.
V současné době se ve společnosti již konečně
začal klást důraz na přírodovědné a technické
vzdělávání. Domnívám se, že v tomto kontextu
naše gymnázium vykročilo správným směrem,
když začalo úzce spolupracovat s vysokými školami tohoto zaměření. Po partnerství s Vysokou
školou chemicko-technologickou v Praze, získání titulu Fakultní škola Elektrotechnické fakulty
ČVUT v Praze nám byl nyní propůjčen také titul
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Všechny tyto spolupráce s významnými pražskými institucemi vnímám jako skutečně
prestižní záležitost, která může významně posílit
pozici našeho gymnázia v regionu a dále jej posunout do vyšších pater českého středního školství.
Poslední jmenování fakultních škol proběhlo
v roce 2015 a udělování titulu novým školám
mělo být až po 5 letech v roce 2020. Vzhledem
k aktivnímu zájmu středních škol a již existující funkční spolupráci se Přírodovědecká fakulta
rozhodla přistoupit k udělení nových titulů mimo pětiletý cyklus, tj. nyní v roce 2018. A naše
gymnázium spolu s gymnáziem v Žamberku zís-

www.knihovna-rakovnik.cz

Informační centrum připravuje
nové průvodce Rakovníkem
Rekordní návštěvnost zaznamenaly v loňském roce internetové stránky Městského informačního
centra. Otevřelo si je přes padesát tisíc unikátních
návštěvníků. To je dvakrát více než v roce 2016.
Přestože internet hraje v prezentaci města stále
významnější roli, Městské informační centrum
nezapomíná ani na nejtradičnější formu prezentace, tedy na tištěné propagační materiály,
jejichž obliba je stále velká. Každoročně proto
rozšiřuje svou nabídku o nové tituly a výjimkou
nebude ani rok letošní.
Na úspěšnou brožuru z minulých let Cesty městem – cesty z města naváže publikace Rakovnická mozaika, která vedle příběhů, přibližujících
významné místní památky, osobnosti, muzeum
a galerii, nabídne i průvodce historickým centrem města a tipy na výlety do okolí Rakovníka.
Vedle této velkoryse pojaté barevné brožury připravuje Městské informační centrum pro letošní turistickou sezonu i nové tituly z řady praktic-

kalo titul fakultní školy z nové šestice uchazečů
jako první, díky nejintenzivnějšímu úsilí a zájmu.
Na závěr bych rád poděkoval našim vzorným
studentům, kteří se slavnostního dne na Přírodovědecké fakultě také zúčastnili a se skutečným zájmem poznávali možnosti, které tato fakulta nabízí. Pro takové nadšence je pak
skutečná radost něco dělat a pořádat. A právě
pro naše studenty se snažíme navazovat úzkou
spolupráci s prestižními akademickými institucemi, která jim přináší různé benefity. A naším
cílem pochopitelně je, aby studenti, kteří vycházejí z GZW, byli lépe připraveni pro další vysokoškolské studium než studenti z jiných škol.
Ing. Kamil Březina
vedoucí učitel chemie

kých kapesních tematických průvodců městem.
Vzhledem k letošnímu jubileu 430. výročí povýšení Rakovníka na město královské (1588) to bude průvodce po pamětihodnostech a zajímavostech ze zlaté éry Rakovníka (1500 – 1620), těšit se
můžete i na rozšířené vydání skládanky Deset
zastavení moderní architektury, obohacené o tipy na pozoruhodné stavby moderní architektury
v okolí města Rakovníka (Křivoklát, Lužná, Čistá,
Krušovice atd.) a v neposlední řadě i na průvodce po rakovnických pověstech, který doprovodí
výstavu na stejné téma, která od června letošního roku bude k vidění v roubence Lechnýřovně.
Průvodce z produkce Městského informačního centra získáte buď v informačním centru na Husově náměstí nebo v elektronické podobě na internetových stránkách
www.infocentrum-rakovnik.cz.
Městské informační centrum
Rakovník

RAKOVNICKÁ MOZAIKA

Průvodce městem Rakovníkem a jeho okolím

www.mesto-rakovnik.cz
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ROUBENKA,
VESTIBUL PŘED PŮJČOVNOU PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
ka Lechnýř
en

na
ov

JAKOZOO

Rou
b

25. 1. – 28. 3. 2018

Originální výstava
knihovny a dětí.
Rozhodně si nenechte ujít
R a k o ník
v
netradiční výstavu v roubence.
Její příprava byla poměrně náročná, ale výsledek opravdu stojí za vidění. Za knihovnu bych
ráda poděkovala všem vyučujícím, kteří se se
svými žáky zapojili a společně na výstavu přispěli zajímavými exponáty.
Ne všechny výtvory, které se nám sešly, se vešly do prostoru roubenky. Některá zvířata byla
transportována Na Sekyru a svůj dočasný domov mají v předsálí před půjčovnou pro dospělé čtenáře. Jak v roubence, tak Na Sekyře je
o zvířata dobře postaráno, rozhodně netrpí nedostatkem péče a zájmu. Milena Křikavová

Z
O
O
O
JAK
Městská knihovna Rakovník

výstava knihovny
a dětí
základních škol

25. 1.– 28. 3. 2018

HMMMMM

v rakovnické Roubence
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DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
ČTVRTEK 1. 2. 2018

17.30 hodin

LiStOVáNí.cz

A TAKOVÁ TO BYLA LÁSKA
ANNA GAVALDA

Anna Gavalda, jedna z nejslavnějších francouzských autorek, a její krásný román A taková to
byla láska, která je o vztazích, o tom, jestli zůstat,
nebo jít. Je to silný a přitom jednoduchý příběh
a ve vyhrocené situaci nechybí ani humor.
Zničehonic stojí manžel třicetileté Chloé u dveří
s kufrem v ruce a oznamuje jí, že od ní odchází. V šoku a bolesti ji odváží tchán, starý nepříjemný mrzout Pierre, na svoji chalupu. V nadcházející noci odhaluje snaše důvody svého
celoživotního mrzoutství – manželství založené na povinnosti k manželce a dětem, kterým
sice otřásl vztah k „jediné lásce jeho života“, ale
nezničil je. Zůstat, nebo odejít?
Vydalo nakladatelství Mladá Fronta
Překlad Silvie Dokulilová
Účinkují: Věra Hollá a Zdeněk Černín
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Průčelí domu Samson září novotou

Vážení čtenáři, kdo jste procházeli poslední dobou Vysokou ulicí, jistě jste si povšimli změny
vzhledu průčelí domu Samson. Změna je to
svým způsobem výrazná, ale jejím účelem není
ohromit kolemjdoucího na první pohled. Proč
k ní došlo, vysvětlíme v našem článku.
Oprava průčelí domu byla nevyhnutelná. Tak
jako všechny stavební prvky, tak i fasády podléhají zubu času. U běžné fasády se nesoudržné omítkové vrstvy odstraní a nahodí se omítka
nová. Problém nastává, je-li omítka hodnotná
a její ztrátou by vznikla trvalá škoda. A tak tomu
je právě u průčelí domu Samson, které je ozdobeno jediným historickým sgrafitem v Rakovníku. Nebudeme se v tomto článku zabývat jeho

k podkladu, doplnění chybějících drobných
míst v ploše sgrafita.
Zcela nové jsou nohy spodní figury vlevo. Jejich vytvořením nedošlo ke vzniku žádné škody na historickém sgrafitu, neboť odstraněná část byla novodobou rekonstrukci z konce
20. století a navíc ne zcela zdařilou. Restaurátor musel připravit nový výtvarný návrh,
který odpovídal řešení dochované historické části sgrafita. U pravé figury byla opravena levá noha, která měla anatomicky špatně
vytvořené koleno. Nově vytvořená část sgrafita má záměrně světlejší podkladovou vrstvu. Je tak i laické veřejnosti naznačeno, že se
jedná o rekonstrukci a současně se tato barev-

vané skvrny na nové omítce. Jsou to výkvěty solí, které se za dobu existence domu do zdiva dostaly z okolí, sůl z chodníků, soli z moči psů i lidí,
soli z podloží stavby. To, co do zdiva vstupovalo
po staletí, nelze odstranit jedním zásahem, jak
si mnozí představují. Jediný a účinný způsob, finančně nenáročný, je pravidelné okopání prosolené omítky a nahození nové, vápenné, která
se opět za zhruba 5 let vymění za novou. Říká
se tomu obětovaná omítka. S podobným problémem se potýkáme i na ostatních památkách,
nejvíce na přízemí barokní části domu osvěty.
Tenhle problém však znají vlastníci většiny starších domů, kde se solné výkvěty objevují v souvislosti s vlhkostí zdiva.

Stav průčelí domu v roce 1962.

Stav průčelí domu v roce 1970.

Stav průčelí domu v roce v roce 1986.

historií, ale soustředíme se na poslední půlrok,
kdy proběhly restaurátorské práce. Prováděl je
akademický sochař a restaurátor Jan Turský se
svým kolektivem.
Jaké změny vzhledu domu můžete zaznamenat? Výrazněji působí sgrafito – byla obnovena jeho barevnost, vzhled domu byl drobnými
úpravami sjednocen – spodní partie je zvýrazněna použitím šambrán podél průjezdu a zvýrazněním soklu domu, levé okno nad průjezdem bylo opticky, pomocí bílé linky, přičleněno
ke zdobné fasádě pravé půlky domu, byly obnoveny a doplněny spodní partie sgrafita. Co
nemůže pozorovatel zjistit, to je spousta práce, související s upevněním uvolněné omítky

nost blíží přirozené barevnosti sgrafit. Tmavě
hnědé pozadí původního sgrafita vzniklo v minulosti dodatečným probarvením omítkové
vrstvy nevhodným barevným odstínem. Přes
veškerou snahu pana restaurátora není možné toto zabarvení z omítky odstranit. Tmavá
vrstva byla totiž ošetřena prostředkem typu
Sokrat, který ji zakonzervoval a teď její úpravu znemožňuje.
Levá část domu, nad průjezdem, je opticky přičleněna k domu a provedením bílé linky navazuje na sgrafitovou část. Ta v minulosti pokračovala i na tuto část fasády, jak naznačuje torzo
sgrafita vlevo od svislé dělící linky. Světlejší barevný odstín byl zvolen proto, aby podtrhl sousední sgrafito.
Římsa, kterou je fasáda zakončena, je z novější
doby nežli sgrafitová výzdoba. Poznat je to na
první pohled z toho, že horní část sgrafita je
římsou překrytá. U římsy byl zvolen lehce okrový odstín, aby se odlišila od starší části domu
a především od sgrafitové výzdoby.
Barevné řešení fasády je výsledkem řady zkoušek, kdy se porovnávaly barevné vzorky, zhotovené na fasádě, muselo se čekat až vyzrají
a zaschnou, aby bylo možné dobře zvážit jejich
konečné působení. Prováděcí práce jsou závislé
na technologických postupech, proto bylo lešení u této památky několik měsíců a mohlo se
zdát, že se na fasádě nepracuje. Opak je pravdou, fasáda, barvy, konzervační prostředky pracovaly a restaurátor musel čekat, až si chemie
a fyzika udělají své.
V průběhu prací pan restaurátor zajistil i nový
nátěr dřevěného štítu, doplnění a výměnu poškozených tašek pod štítem a nátěr oken.
Každý dům je živý organismus a tak je nutné jej
vnímat. Už dnes se objevují při zemi bíle lemo-

Oprava průčelí domu Samson probíhala za dohledu památkářů, konkrétně pracovnic Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, Mg. Marie
Kuldové a Ing. arch. Evy Volfové a dále pracovníků oddělení památkové péče MěÚ Rakovník.
Ing. arch. Volfová vytvořila návrh na sjednocení fasády domu pomocí bílých linek na fasádě.
Rozhovor s panem restaurátorem, pohled na
jeho práci i životní osudové okamžiky, přinesl
týdeník Raport 9. ledna 2018.

Detail – nová část sgrafita.

Ing. Tomáš Kapsa a Bc. Barbora Knorová,
pracovníci oddělení památkové péče
OŠPPKTVaCR MěÚ Rakovník

Celkový pohled na opravené průčelí.

www.mesto-rakovnik.cz
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LENTILKY NA MS
Na dvanáctý ročník Mistrovství světa v line dance konající se 1. – 7. 1. Do Nizozemí, jely Lentilky
obhajovat výsledky z roku 2017, kdy se soutěž
uskutečnila na domácí půdě.
Staronovými mistry světa se tedy už ve čtvrtek staly:
V kategorii Newcomer:
Youth (děti):
Alžběta Nováková
Adult (dospělí): Tereza Hvězdová
V kategorii Modern:
Teen: Alžběta Nováková
Nově pak přidala vítězství v kategorii
Social Youth Sára Týčová

Další medailová umístění také stála zato:

V sobotu v noci byly vyhlášeny:

Druhá místa:
V kategorii Social:
Teen: Eliška Márová
V kategorii Newcomer:
Teen: Andrea Lexová
Adult: Nikola Molendová
V kategorii Modern:
Teen: Nikola Šerhantová
Adult: Nikola Molendová

Kategorie partner dance
1. místo: Eliška Márová a Simona Šmídová
2. místo: Natálie Bechyňová
a Kateřina Vosičková

A nakonec ještě dvě třetí místa:
Social Teen: Lucie Švarcová
Newcomer Teen: Nikola Šerhantová

Kategorie týmů
Social tým: 1. místo (mladší)
Showtime: 3. místo (starší)
Ačkoli skončila na čtvrtém místě, velikým úspěchem byla Tereza Řežábková v kategorii NOVIC.

NABÍDKA DDM

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

AKCE PRO VEŘEJNOST
PÁTEK 2. 2.
13.00 – 14.30 hod.

KARNEVAL NA LEDĚ

Pro veřejnost, zimní stadion Rakovník
hry, soutěže, ukázky bruslení a krasobruslení

M. Bílý

SOBOTA 10. 2.
od 9.45 hod.

MASOPUST

Průvod s vystoupením ZK Borůvky,
sraz u altánu v Čermákových sadech
Hajdy do peřin, hoďte přes kabát pyžamo,
noční košili nebo si vemte čepici večerníčka
Soutěž „O nejlepší koblihu“ na Husově
náměstí

M. Donátová

PONDĚLÍ 19. 2.

STŘEDA 21. 2.

7.30 – 17.30 hod

od 8.00 hod.

LYŽOVÁNÍ V KRUŠNÝCH HORÁCH

Celodenní lyžování v areálu Boží Dar – Neklid
Odjezd 7.30 od sokolovny,
přihlášky do 12. února 2018
s platbou 290 Kč na číslo účtu 11137221/0100
nebo hotově v DDM Nerudova ulice

M. Bechnerová

ÚTERÝ 20. 2.
od 9.00 hod.

TOBOGA PRAHA

Odjezd od ZŠ Nové Strašecí, cena 250 Kč,
návrat cca 14.00 hod

J. Samšuková

DIVADLO S+H PRAHA
HURVÍNEK V HAJANECH

Odjezd od ZŠ Nové Strašecí,
cena 250 Kč, návrat cca 13.00 hod.

J. Samšuková

ČTVRTEK 22. 2.
od 8.30 hod.

ZOO PLZEŇ

Odjezd od ZŠ Nové Strašecí, cena 300 Kč,
návrat cca v 16.00 hod.

J. Samšuková

PÁTEK 23. 2.
od 9.00 hod.

AQUAPARK KLADNO

Odjezd od ZŠ Nové Strašecí, cena 150 Kč,
návrat cca v 13.00 hod.

J. Samšuková
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PO – PÁ 19. – 23. 2. 2018

ČTVRTEK 29. 3.

8.00 – 16.00 hod.

JARNÍ PRÁZDNINY V KLUBU

Pro děti 1. – 5. tříd ZŠ, hry, soutěže, výlet

M. Donátová
cena 800 Kč/celý týden, 170 Kč/1den

PŘÍRODOVĚDNÁ KNIHOVNA
Klub DDM – Čermákovy sady
pondělí a středa od 14.00 do 17.00 hodin

ZAHAJUJEME ČINNOST NOVÝCH
ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
DDM Nerudova ulice,
každé úterý 14.00–15.30 hodin

KRESLENÍ, MALOVÁNÍ

pro děti od 7 let
první schůzka se koná 9. 1. 2018

M. Vondříčková

cena 500 Kč/pololetí

KRESBA A OLEJOMALBA

DDM Nerudova ulice,
každé pondělí od 17.00 hodin

pro dospělé
první schůzka se koná 8. 1. 2018

M. Vondříčková

ÚTERÝ 20. 3.
od 10.00 hod.

Sraz před radnicí , průvod se zpěvy k potoku
– vynášení morény

M. Donátová

M. Donátová

POBYTOVÉ AKCE NA ROK 2018
20. – 25. 2. 2018
LYŽOVÁNÍ – ITÁLIE
Trentinské dolomity

M. Bechnerová
cena 10.090 Kč dospělí, 7.990 Kč junior, 5.490 Kč
dítě (ceny vč. skipasu)

HLAVNÍ PRÁZDNINY
30. 6. – 31. 8. 2018
XX POBYTOVÉ TÁBORY

8. 7. – 13. 7. MÁCHOVO JEZERO
		 pěší turistika
cena 2600 Kč
		

		 M. Vondříčková, J. Samšuková
8. 7. – 13. 7. TŘÍMANY
		všeobecný
		
cena 2600 Kč

		 M. Donátová, T. Doležal

cena 700 Kč/pololetí XX PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

PŘIPRAVUJEME

VÍTÁNÍ JARA

Klub DDM Čermákovy sady 8.00 – 15.30 hod.

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ A HRY

16. 7. – 20. 7. KERAMICKÝ TÝDEN I.
		keramika
M. Vondříčková

		 cena 1100 Kč

13. 8. – 17. 8. KERAMICKÝ TÝDEN II.
		keramika
M. Donátová

		 cena 1100 Kč

20. 8. – 24. 8. KERAMICKÝ TÝDEN III.
		keramika
M. Vondříčková

16. 7. – 20. 7. ŠMOULÍ TÁBOR
		všeobecný
M. Donátová

		 cena 900 Kč

30. 7. – 3. 8. LRD I.
		všeobecný

M. Bechnerová

		 cena 800 Kč

6. 8. – 10. 8. LRD II.
		 všeobecný + cyklistický

		
		 cena 800 Kč

H. Opatová

13. 8. – 17. 8.		 LRD III.
		všeobecný

T. Doležal

		 cena 800 Kč

20. 8. – 24. 8. LRD IV.
		všeobecný

A. Holá

		 cena 800 Kč
Upozorňujeme, že na tyto tábory se bude nově možno přihlásit pouze přes webové stránky „www.ddmrako.cz“, a to od
6. 2. 2018 15.00 hodin.

XX DALŠÍ PŘIPRAVOVANÉ TÁBORY
16. 7. – 20. 7.		 LNSD I.
		všeobecný

J. Samšuková

		 cena 1100 Kč

6. 8. – 10. 8.		 LNSD II.
		všeobecný

J. Samšuková

		 cena 1100 Kč

20. 8. – 25. 8.		 TÁBOR RAČÍ HRAD
		 pro členy ZK volejbal

M. Bechnerová

26. 8. – 31. 8.		 TÁBOR RAČÍ HRAD
		 pro členy ZK volejbal

M. Bechnerová
Bližší informace najdete vždy před akcí na stránkách
ddmrako.cz

		 cena 1100 Kč

www.mesto-rakovnik.cz
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KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK
PONDĚLÍ 29. 1. A ÚTERÝ 30. 1.

TYLOVO DIVADLO

Na motivy večerníčku České televize Káťa a Škubánek
Hrají členové Divadla D5 Praha
Vhodné pro děti mateřských škol od 3 let a I. stupně
základních škol.
Vstupné 60 Kč

Příběh posledního léta světově proslulé herečky
a vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardtové.
Režie Alice NELLIS. Hrají Iva JANŽUROVÁ
a Kryštof HÁDEK/Igor OROZOVIČ
Divadlo KALICH Praha
V rámci divadelního předplatného 2017 – 2018

KÁŤA A ŠKUBÁNEK

ČTVRTEK 1. 2.
TYLOVO DIVADLO

Jiří Havelka, Marek Zákostelecký

19.00 HODIN

POSLEDNÍ TRIK
GEORGESE MÉLIÈSE

PÁTEK 2. 2.
MATURITNÍ PLES
GZW RAKOVNÍK – OKTÁVA

Moderuje Milan PEROUTKA
Hraje kapela PERUTĚ
Pořádají studenti GZW Rakovník ve spolupráci s Kulturním centrem Rakovník 
Vstupné 200 Kč

PÁTEK 2. 2.
20.00 HODIN

OD DIXIELANDU PO ROCK’N‘ROLL

Netradiční setkání dvou bandů hrajících tradiční
hudební žánry
Hrají BRASS BAND RAKOVNÍK
Vstupné 80 Kč
a QR BAND RAKOVNÍK 

SOBOTA 3. 2.
JEVIŠTĚ TYLOVA DIVADLA

BAZÁREK

18.00 HODIN

SOBOTA 3. 2.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN

PIVOVARSKÝ PLES

K tanci a poslechu hraje taneční orchestr Big Band
Bonit, od půlnoci J. Schelinger Memory Band
Losování hodnotných a zajímavých cen. Pivo zdarma
Pořádá Tradiční pivovar v Rakovníku ve spolupráci
s Kulturním centrem Rakovník
Předprodej vstupenek v pokladně KC Vstupné 400 Kč

NEDĚLE 4. 2.
Milan Uhde, Miloš Štědroň

ČTVRTEK 8. 2.
DAKAR ZE ZÁKULISÍ

Beseda s Janem Říhou a účastníkem Dakarské Rallye.

Vstupné 60 Kč

PÁTEK 9. 2.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

MATURITNÍ PLES MOA
RAKOVNÍK – 4. L

SOBOTA 10. 2.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN

LETECKÝ PLES

Téma: POMÁDA
K tanci a poslechu hraje IDEAL BAND
Uvádí Marcela ŠKÁBOVÁ-TOMČÍKOVÁ – moderátorka
TV NOVA
Vystoupí country skupina LENTILKY Rakovník a letečtí
modeláři LMK Rakovník
Slosovatelné vstupenky. Pořádá Aeroklub Rakovník z.s.
ve spolupráci s Kulturním centrem Rakovník
Vstupné 190 Kč

NEDĚLE 11. 2.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN

TANEČNÍ PODVEČER

Komorní realistická fantasy na motivy povídky Neila
Gaimana. Derniéra DS TYL Rakovník.
Jedinečná příležitost vidět obě alternace během
jediného představení.
Hrají: Hana Pilíková, Ondřej Svoboda, Rachel Duchková
alt. Zuzana Formánková, Marta Mikulcová, Lucie
Peterová alt. Magdalena Šváchová, Lukáš Záblocký
Vstupné 100 Kč

TYLOVO DIVADLO

BOŽSKÁ SARAH

Pořádají studenti MOA Rakovník

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

DŮM OSVĚTY

John Murrell

19.00 HODIN

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

Jak se stát nesmrtelným? Existuje na to trik!
Divadelní představení, které je poctou světu kouzel,
filmu a imaginace.
Hrají Jan POPELA, Johana VAŇOUSOVÁ, Luděk SMADIŠ,
Milan HAJN, Milan ŽĎÁRSKÝ
Divadlo DRAK Hradec Králové
V rámci divadelního předplatného 2017 – 2018

19.00 HODIN

BALADA PRO BANDITU

Muzikálový příběh o veliké lásce a zradě
Režie Milan SCHEJBAL
Hrají Pavel BATĚK, Jiří VOJTA, Lukáš KRÁL, Martin
DUSBABA, Vladimír SENIČ, Lukáš TYPLT, Jaroslav SOMEŠ,
Anna FIXOVÁ, Kateřina FIXOVÁ, Ivana KRMÍČKOVÁ
a další. Kapela Matěj VODA, Stanislav POSLUŠNÝ, Lenka
VAHALOVÁ, Petr BELEŠ, Šimon KNÁPEK, Lukáš TYPLT,
Jiří VOJTA, Petr BELEŠ a Milan JAKEŠ.
Divadlo A. Dvořáka Příbram
V rámci divadelního předplatného Zábavná řada 2018
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TYLOVO DIVADLO

vždy v 8.30 a 10.00 HODIN
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Hraje MERKUR – kvinteto Josefa ČERNÍKA
Zpívá Anna Hrubá
Vstupné 80 Kč

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.30 HODIN

56. MATURITNÍ PLES
SZEŠ RAKOVNÍK –4.AB A 4.CH

GOLDEN PÁRTY
Hraje IDEAL BAND
Vstup ve společenském oblečení. Pořádají třídy
4. AB a 4. CH SZeŠ Rakovník ve spolupráci s Kulturním
centrem Rakovník.
Vstupné 200 Kč

SOBOTA 17. 2.
6. PÁRTY PRO TEBE

17.30 HODIN

E.O.S – Konfront – Phobos – Krize
– Beautifal Cafillery – Choked by own
vomits
Vstupné 150 Kč

SOBOTA 17. 2.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.30 HODIN

MATURITNÍ PLES
SPŠ E. KOLBENA RAKOVNÍK,
TŘÍD C4 A U3
Pořádají studenti SPŠ E. Kolbena Rakovník
ve spolupráci s Kulturním centrem Rakovník

STŘEDA 21. 2.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

JAREK NOHAVICA

10. 3. Totální nasazení mikro tour,
		 host – Imodium – Dům osvěty
14. – 17. 3. XXXXII. WINTRŮV RAKOVNÍK
22. 3. Pavel ŠPORCL a Gipsy fire – Sál KC
23. 3. FALEŠNÁ OZVĚNA – Dům osvěty
24. 3. XIIV. REPREZENTAČNÍ PLES
		 KRÁLOVSKÉHO MĚSTA RAKOVNÍKA
28. a 29. 3. SCREAMERS – TV Upoutávka – travesti show
		 Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout
		 od 1. 2. do 28. 2. 2018 v pokladně KC
31. 3. Miloš Maier Druming syndrome
		 – Tylovo divadlo
6. 4. LIMETAL tour 2018 – Sál KC
14. 4. Cruel Jokers – Sál KC
21. 4. Michal Hrůza – Tour k nové desce Sám se sebou
		 – Sál KC
28. 4. Rock Slaves, oslava 4 let
		
Host: Ill Fish – Dům osvěty
17. 5. OLYMPIC – Sál KC – 19.00 hodin
5. 6. Rakovník bratří Burianů – Hlavní koncert
		 – G. Verdi: Rigoletto – Tylovo divadlo
20. 10. Harlej tour 2018 – Sál KC

KINO
STŘEDA 31. 1.
TYLOVO DIVADLO

Host Robert Kuśmierski (PL)
Koncert je přístupný pro diváky od 12 let.
Vstupné 500 Kč

2D

19.30 HODIN

LABYRINT: VRAŽEDNÁ LÉČBA

Thomas se skupinkou svých přátel unikl z nástrah Labyrintu. Společně prošli zkouškou ohněm při vražedné cestě
přes Spáleniště. Mnohokrát si mysleli, že už je konec,
že to nemůže být horší. Přesto mají ty nejtěžší chvíle
a nejbolestivější rozhodnutí teprve před sebou.
Režie Wes Ball. Hrají Dylan O’Brien, Kaya Scodelario,
Thomas Brodie-Sangster, Giancarlo Espositio a další.
Žánr: akční sci-fi – nevhodný do 12 let, s českými
titulky, 140 minut.
Vstupné 130 Kč

PONDĚLÍ 5. 2.
TYLOVO DIVADLO

PÁTEK 16. 2.

DŮM OSVĚTY

PŘIPRAVUJEME

PREZIDENT BLANÍK

2D

19.30 HODIN

Celovečerní film Prezident Blaník vypráví příběh lobbisty Antonína Blaníka, který se rozhodne kandidovat na
prezidenta České republiky. Hlavní hrdina Tonda Blaník
ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbil například máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci
dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc podpisů.
Režie Marek Najbrt. Hrají Marek Daniel, Michal Dalecký,
Halka Třešňáková a další.
Žánr: komedie – nepřístupný do 15 let, v českém znění,
90 minut.
Vstupné 120 Kč

ČTVRTEK 8. 2.
TYLOVO DIVADLO

2D

00.05 HODIN

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
– půlnoční premiéra

Fenomén Padesát odstínů vstupuje do třetí, závěrečné
fáze. Anasasia Steele a Christian Grey se dobrovolně
zřekli své svobody a před svatebními svědky řekli
rozhodné „Ano“. Žít šťastně až do smrti jim ale nebude
dopřáno.
Režie James Foley. Hrají Dakota Johnson, Jamie Dornan,
Eric Johnson, Eloise Mumford a další. Žánr: erotický
thriller – nepřístupný do 15 let, s českými titulky, 105
minut.
Vstupné 140 Kč

PÁTEK 9. 2.
TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 HODIN

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Vstupné 140 Kč

SOBOTA 10. 2.
TYLOVO DIVADLO

2D

od 10.00 HODIN

MARATON PADESÁTI ODSTÍNŮ

10.00 HODIN
PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI Vstupné 70 Kč
13.00 HODIN
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
Vstupné 80 Kč

16.00 HODIN
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Vstupné 140 Kč
Žánr: erotický thriller – nepřístupný do 15 let,
s českými titulky

NEDĚLE 11. 2.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

TYLOVO DIVADLO

PREZIDENT BLANÍK

2D

14.00 HODIN
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 11. 2.
TYLOVO DIVADLO

2D

17.00 HODIN

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Vstupné 140 Kč

ČTVRTEK 15. 2.
TYLOVO DIVADLO

BLACK PANTHER

2D

19.30 HODIN

Film od studia Marvel Black Panther je dobrodružstvím válečníka T’Chally, který se po smrti svého
otce, krále Wakandy, vrací domů do odloučené, avšak
technologicky vyspělé africké země, aby se stal novým
právoplatným králem.
Režie Ryan Coogler. Hrají Chadwick Boseman, Michael
B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya a další. Žánr: akční/dobrodružný
– přístupný bez omezení, český dabing, 132 minut.

Vstupné 130 Kč

PÁTEK 16. 2.
TYLOVO DIVADLO

EWA FARNA 10:
NEZNÁMÁ ZNÁMÁ

2D

19.30 HODIN

NEDĚLE 18. 2.

2D

10.00 HODIN

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 18. 2.
TYLOVO DIVADLO

BLACK PANTHER

2D

17.00 HODIN

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Vstupné 140 Kč

PONDĚLÍ 19. 2.
TYLOVO DIVADLO

COCO

2D

10.00 HODIN

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky
se Miguel touží stát uznávaným muzikantem, jako je
jeho idol Ernesto de la Cruz. V touze dokázat svůj talent
se Miguel souhrou neuvěřitelných okolností ocitne
v překrásné a barevné Říši zesnulých.
Režie Lee Unkrich. Žánr. rodinný/animovaný – přístupný bez omezení, s českými titulky, 105 minut.
Vstupné 100 Kč

TYLOVO DIVADLO

EWA FARNA 10:
NEZNÁMÁ ZNÁMÁ

2D

17.00 HODIN
Vstupné 120 Kč

PONDĚLÍ 19. 2.
TYLOVO DIVADLO

HMYZ

2D

19.30 HODIN

Divadelní ochotníci na malém městě zkoušejí hru bratří
Čapků „Ze života hmyzu“. Během zkoušky se prolnou
jejich životy s osudy postav této divadelní hry. Hmyz je
posledním celovečerním filmem světově uznávaného
režiséra Jana Švankmajera.
Režie Jan Švankmajer. Hrají Jan Budař, Jaromír Dulava,
Jiří Lábus, Norbert Lichý, Kamila Magálová a další. Žánr:
komedie/drama– nevhodný do 12let, v českém znění,
90 minut.
Vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 20. 2.
TYLOVO DIVADLO

BLACK PANTHER

2D

14.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

ÚTERÝ 20. 2.
TYLOVO DIVADLO

2D

17.00 HODIN

INSIDIOUS: POSLEDNÍ KLÍČ

Čtvrtá část kultovní série Insidious: Poslední klíč odhalí
záhadnou minulost vyhledávané parapsycholožky Elise.
Ta v mládí žila v malém městě v Novém Mexiku, její
domov však byl zároveň domovem temných sil, a tak
netrvalo dlouho a její život se obrátil naruby.
Režie Adam Robitel. Hrají Lin Shaye, Josh Stewart,
Spencer Locke, Javier Botet a další.
Žánr: horor – nepřístupný do 15 let, s českými titulky,
102 minut.
Vstupné 100 Kč

STŘEDA 21. 2.

Dokument Ewa Farna 10: Neznámá známá mapuje
10 let zpěvaččiny kariéry a také přípravy na jubilejní
koncert. Kolem této události se také původně mělo točit
dějství celého dokumentu. V tomto období se ale po
dlouhých 10 letech zpěvačka nečekaně rozešla se svým
managementem a poslední singly si navíc vydala pod
vlastním vydavatelstvím.
Režie Martin Linhart. Hrají Ewa Farna, Tomáš Klus,
Matěj Ruppert. Žánr: dokumentární – přístupný bez
omezení, český dabing, 72 minut. Vstupné 120 Kč

TYLOVO DIVADLO

TYLOVO DIVADLO

PONDĚLÍ 19. 2.

Hlavní hrdinkou příběhu je opět odvážná Gerda, která porazila Sněhovou královnu a osvobodila svého bratra Kaie.
Díky tomu se z nich staly tak trochu pohádkové celebrity.
Režie Aleksey Tsitsilin. Hrají (hlasy): Ondřej Rychlý,
Martin Písařík, Marta Sovová, Filip Tomsa, Tereza
Bebarová a další.
Žánr: animovaný – přístupný bez omezení, český
Vstupné 130 Kč
dabing, 80 minut.

NEDĚLE 11. 2.

NEDĚLE 18. 2.

2D

14.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA:
TAJEMSTVÍ OHNĚ A LEDU

TYLOVO DIVADLO

ČERTOVINY

TYLOVO DIVADLO

BLACK PANTHER

2D

17.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

ČTVRTEK 22. 2.
TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 HODIN

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

Vstupné 140 Kč

PÁTEK 23. 2.
TYLOVO DIVADLO

PRAČLOVĚK

2D

10.00 HODIN

Dug je typický neohrožený hrdina dosud žijící v celkem
poklidně probíhající době kamenné. A teď spolu se
svým čtyřnohým přítelem Čenichem musí zachránit
svůj kmen a milovaný domov před velkou hrozbou.
Režie Nick Park. Žánr: animovaný/komedie – přístupný
bez omezení, český dabing, 89 minut.Vstupné 130 Kč

PÁTEK 23. 2.
TYLOVO DIVADLO
HMYZ

2D

17.00 HODIN
Vstupné 110 Kč

PÁTEK 23. 2.
TYLOVO DIVADLO

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

2D

19.30 HODIN

Josef a Miluška jsou manželé snad celou věčnost. Josef
svou ženu sice miluje, ale má také slabost pro krásné
ženy. A tak se občas s některou spřátelí o něco víc.
Miluška jako bývalá tělocvikářka svého manžela i jejich
dospívající dceru neúnavně zahrnuje neutuchající péčí
a terorem zdravého životního stylu.
Režie Milan Cieslar. Hrají Lenka Vlasáková, Vilma
Cibulková, Saša Rašilov, Pavel Kříž, Josef Lábus a další.
Žánr: milostné drama – nevhodné do 12 let, v českém
znění, 92 minut.
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 25. 2.
TYLOVO DIVADLO

PRAČLOVĚK

2D

10.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 25. 2.
TYLOVO DIVADLO

ŠPINDL

2D

14.00 HODIN

Komedie Špindl ukazuje dámskou jízdu tří sester na
horách, přičemž filmu vévodí sarkastická postava s tváří
Anny Polívkové a její milostné trable.
Režie Milan Cieslar. Hrají Anna Polívková, David Gránský,
Kateřina Klausová, Karel Zima, Jakub Kohák, Alice
Bendová a další.
Žánr: komedie – nevhodný do 12 let, v českém znění,
98 minut.
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 25. 2.
TYLOVO DIVADLO

2D

17.00 HODIN

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ Vstupné 130 Kč

STŘEDA 28. 2.

Vstupné 130 Kč

ČTVRTEK 22. 2.

ČTVRTEK 22. 2.

2D

10.00 HODIN

Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní
čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou vládcem pekel posláni
za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu
hříšnou duši. Jejich úkol se jim však od počátku nedaří,
spíše než aby lidi sváděli k hříchům, tak jim neúmyslně
pomáhají.
Režie Zdeněk Troška. Hrají Jakub Prachař, Dominick
Benedikt, Karel Dobrý, Sara Sandeva, Richard Jaroslav
Müller, Oldřich Navrátil a další. Žánr: pohádka –
přístupný bez omezení, v českém znění, 101 minut.

Vstupné 110 Kč

TYLOVO DIVADLO
HMYZ

2D

19.30 HODIN
Vstupné 110 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY
KULTURNÍHO CENTRA:

Pokladna Kulturního centra Rakovník, Na Sekyře 2377,
Rakovník, Telefon 313 512 997
Pondělí zavřeno
Úterý 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Středa 10.00 – 13.00 14.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Pátek 12.30 – 18.00 hod.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
www.kulturnicentrum.cz
rezervace: www.vstupenky.kulturnicentrum.cz

www.mesto-rakovnik.cz
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Rabasova galerie
NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU

15. 2. – 25. 3. 2018
LIBOR JIŘINEC
FOTOGRAFIE

www.rabasgallery.cz

Vernisáž 15. února 2018 od 16 hodin

1. 2. – 18. 3. 2018
JEDNOTA UMĚLCŮ
VÝTVARNÝCH

VÝSTAVNÍ SÍNĚ VE VYSOKÉ 232
DO 4. 2. 2018
JOSEF MEDUNA
OHLÉDNUTÍ

Vernisáž 1. února 2018
od 16 hodin

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

HEROLDOVA SÍŇ
1. 2. 2018
19 hodin
4. KONCERT KRUHU PŘÁTEL HUDBY
VIVAT TANGO
Petr Nouzovský – violoncello
Ladislav Horák – akordeon

vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 70 Kč

Obrazy, kresby, grafika

DO 11. 2. 2018
MIROSLAV SANYTRÁK
FOTOGRAFIE

8. 2. 2018 – 29. 4. 2018
ČESKÝ DŘEVÁK
SOUČASNÁ FOTOGRAFIE
Vernisáž 8. února 2018 od 16 hodin

Muzeum T. G. M.
MANSARDA
DO 18. 2. 2018
DAN BÁRTA
MEZI NÁMI VÁŽKAMI

www.muzeumtgm.cz

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ

GALERIE
SAMSON-CAFEÉ

DO 4. 3. 2018
MIROSLAV ZÝKA
FASCINUJÍCÍ SVĚT BROUKŮ

DO 2. 3. 2018
BÁJEČNÝ SVĚT
VLADIMÍRY KUBIČKOVÉ

Sběr  preparace  sbírka

Fotografie

Vernisáž 3. 1. v 16.00 hodin

22. 2. – 25. 3.
MONIKA HOBZIKOVÁ-SIEGLOVÁ
DOTKLA SE SVĚTLA
Obrazy a kresby
Vernisáž 22. 2. v 16.00 hod.

AKCE
24. 2. 2018
DDM Rakovník

ve 20.00 hodin

MUZEJNÍ MAŠKARNÍ PLES

krouzekagatka.cz

Kreativní kroužek AGÁTKA láká nejen děti
Koncem roku jsme měli v AGÁTCE plno krásných chvil s tvořením i Vánoční výstavou 2017,
kterou si přišly prohlédnout a užít více než čtyři
stovky zájemců o svět výtvarné fantazie.
Mezi vystavenými výrobky byly ale i ty, které
vznikaly na už pravidelných a stále oblíbenějších workshopech pro dospělé. A tak kromě stálých kurzů pro děti různých věkových skupin budou v novém roce v AGÁTCE opět tvořit i dospělí.
První workshop tvoření s jutou a sklem, který se
pro velký zájem opakoval, proběhl hned po Novém roce, další se uskuteční v následujících týdnech a měsících podle nabídky, kterou můžete
sledovat na www.krouzekagatka.cz a na Fb Kreativní kroužek AGÁTKA včetně kontaktu a bohaté fotogalerie z výtvarných setkání dětí a dospělých v AGÁTCE v rakovnickém Domě osvěty.
Martina Němcová
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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:
13. 2. 2018
v zasedací místnosti SZPR

ve 14.30 hod

ZDRAVOTNÍ PŘEDNÁŠKA TAJEMSTVÍ
POHYBU

Cena zahrnuje dopravu autobusem z Rakovníka a zpět, stravování – plná penze,
1× rašelinový obklad, 1× klasická částečná masáž, 1× reflexní masáž plosek nohou,
1× suchá uhličitá koupel, 1× parafínový zábal rukou. Ubytování – dvoulůžkové pokoje
s přísl. (sprcha, WC, TV, telefon) Cena 6.300 Kč

lůžkových a třílůžkových standartních pokojích, (koupelna s vanou a WC, TV, malá
lednice, telefon). V budově je výtah ( pouze
do 3. patra). Na stravování a procedury se
dochází do hlavní budovy lázeňského hotelu. Hotel se nachází v klidném prostředí
města. Vzdálenost od vřídla cca 15 – 20 min.
chůze. Možnost využití MHD, zastávka u léčebny. Léčebna se skládá z pěti vedle sebe stojících budov propojených spojovací
chodbou. V areálu se nachází restaurace, kavárna s terasou, společenské prostory a balneoprovoz.
Cena 6 600 Kč

Pohyb fyzický i společenský je tématem setkání s MUDr. Krynskou. Pohyb je základním projevem života, a to jak na neviditel20.5 – 3.6.2018
né, mikroskopické úrovni buněčného nitra
tak i jako pohyb viditelný, projevující se
LÉČEBNÝ POBYT V HOTELU OTAVA,
změnou polohy lidského těla. Uspořádání
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
svalových vláken, jejich stahy a uvolňování
Cena zahrnuje dopravu autobusem z Rasouvisí nejen s anatomickou stavbou, ale
kovníka a zpět, stravování – plná peni s hladinou minerálů v těle – žádný pohyb
ze, vstupní a výstupní lékařské vyšetření,
21. 7. – 28. 7. 2018
se nemůže uskutečnit bez přítomnosti váp36 procedur předepsaných lékařem, užití
níku. Při svalovém stahu se vytváří elektricpřír. léčivých zdrojů (přír. slatina, min. voLÉČEBNÝ POBYT V HOTELU PARK
ký proud a napětí různých svalových skupin
da, přír. plyn), ubytování ve dvoulůžkových
HOKOVCE – SLOVENSKO
udržuje systém v rovnováze. Jaká je poloha
pokojích (umyvadlo, TV), sprcha a WC je
Cena zahrnuje dopravu autobusem z Raa pohyb člověka ve společnosti? Jaké životna patře. V budově je výtah. Na stravování
kovníka a zpět, stravování – polopenze
ní prostředí máme a co nás k pohybu vede?
a procedury se dochází do hlavní budovy
(možnost plné penze – cena 7 890 Kč, léKdy se věci dávají do pohybu a je to tak, že
lázeňského hotelu. Hotel se nachází v cenkařská prohlídka zdarma, 10 léčebných prosvět v pohybu udržuje láska? Je náš život
tru v bezprostřední blízkosti měst. parku.
cedur, volný vstup do bazénu a do sauny,
pohybem vpřed či spirálou nebo chaoticJako bonus neomezený vstup do aquapar2×
taneční večer, ubytování ve dvoulůžkokým kmitáním? Život je stále v pohybu – jak
ku Aquaforum.
vých nebo třílůžkových pokojích s přísl.,TV.
s ním udržet krok?
Cena 14 200 Kč
V hale k dispozici internet, v budově je výÚTERÝ 15. 5. 2018
tah (vhodné i pro vozíčkáře). Nabídka fakul14. 10. – 20. 10. 2018
tativních výletů na zajímavá místa v okolí.
JEDNODENNÍ VÝLET PODĚBRADY,
REKONDIČNÍ POBYT HOTEL MÁNES II,
Návštěva vinného sklepa, který je součásSKLÁRNA ČESKÝ KŘIŠŤÁL A VYJÍŽĎKA
tí zámku v areálu hotelu. Prohlídka zámku,
KARLOVY VARY
LODÍ
muzea a galerie v areálu hotelu. Stravování,
Cena zahrnuje dopravu autobusem z RaPoděbradské sklárny jsou největším výrobubytování, procedury, sauna a bazén jsou
kovníka a zpět, stravování plná penze, pocem olovnatého křišťálu v České republice.
umístěny v jedné budově. Možnost čtrnácbyt začíná večeří, končí obědem, vstupní
Modro-zlatá ochranná známka BOHEMIA
tidenního pobytu 14. 7. – 28. 7. 2018, cena
lékařské vyšetření, 9× procedura – 2× maCZECH REPUBLIC – LEAD CRYSTAL OVER
15 300 Kč polopenze, 16 400 Kč plná penze.
sáž (klasická částečná, reflexní), 4× koupel
24% PbO se stala synonymem českého olovPříplatek za jednolůžkový pokoj 1080 Kč (na
(perličková, uhličitá, suchá uhličitá, v minenatého křišťálu. Odpoledne procházka po
14 dní 2 340 Kč), příplatek za pokoj na jižrální soli), 1× nožní koupel perlivá, 1× magkolonádě, která byla zbudována nad praní stranu 300 Kč. Pobyt začíná v neděli oběnetoterapie, 1× parafínové rukavičky, pitná
menem minerální vody (dříve pramen Bodem.
Cena 7 390 Kč
kůra, ubytování v jednolůžkových, dvouček z Kunštátu). Pramen je dodnes aktivní
a pokud je otevřena kolonáda, může každý
z návštěvníků ochutnat. Nachází se zde Květinové hodiny. Přístav – vyjížďka lodí – výletní loď Král Jiří nás vezme na hodinovou
okružní plavbu.
Cena 620 Kč, senioři + ZTP 590 Kč

Kurz

ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ

22. 4. – 28. 4. 2018

REKONDIČNÍ POBYT V HOTELU POLONIA, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Hotel má ideální polohu na hlavní třídě
v centru města. Pouhé 3 minuty chůze krásným parkem Vás dělí od známé ,,Zpívající
fontány“ a kolonády. Pečlivě upravené parky, nádherná architektura, zachovalá památná místa, krása okolní přírody a slavná minulost pomáhají Mariánským Lázním stát se
uznávaným kulturním a společenským centrem. Nejdůležitější památky ve městě – Hlavní kolonáda – nejdelší kolonáda v ČR, Zpívající fontána – hraje každou lichou hodinu, Park
Boheminium – doprava lanovkou – miniatury nejvýznamnějších památek v ČR, Městské
muzeum – dům, kde pobýval J. W. Goethe
– expozice o historii města. V hotelové restauraci se 180 místy se podávají snídaně, obědy a večeře. Kavárna s 50 místy nabízí široký
sortiment káv, teplých i studených nápojů,
moučníků a zmrzlinových pohárů.

– doškolení

akreditovaný kurz MŠMT (dále jen ZZA)
je pořádán OS ČČK Rakovník, Palackého 76, Rakovník
TERMÍN: 19. 5. 2018 – 20. 5. 2018
ZAČÁTEK: v 9.00 hodin
KDE: budova OS ČČK Rakovník (Palackého 76, Rakovník)
DÉLKA KURZU: 10 hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut)
CENA KURZU: 800 Kč
Účastník kurzu musí splňovat: 18 let, dokončené středoškolské vzdělání, plavec,
bezúhonnost a stoprocentní účast na kurzu ZZA
v předchozích letech.
Absolventi jsou oprávněni vykonávat funkce zdravotníků
dle §8 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb.
• na pobytových zotavovacích akcích pořádaných státními i nestátními
subjekty (např. akce pro děti a mládež – letní tábory)
• na školách v přírodě
• na lyžařských kurzech
• při pořádání hromadných a kulturních, společenských a sportovních akcích
Přihlášky a další informace na email: rakovnik@cervenykriz.eu
tel.: 604 233 114

www.mesto-rakovnik.cz
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TJ SOKOL RAKOVNÍK

www.sokolrakovnik.cz

Srdečně Vás zveme na

XX. SOKOLSKÝ PLES

který se koná v sobotu, 10. února 2018 v kulturním domě v Senomatech.
Můžete se těšit na vystoupení našich oddílů i na bohatou tombolu.
K tanci i poslechu bude hrát kapela Luboše Vrábíka.
Cena vstupenky je 100 Kč,
Je zajištěna autobusová doprava z Rakovníka do Senomat
a pak zpět po ukončení plesu.
www.sokolrakovnik.cz, info@sokolrakovnik.cz

Historie na fotografii
Srdečně zdravím všechny čtenáře měsíčníku Radnice, a zvlášť pak ty, co Nápověda pro únorovou Radnici:
vydrželi a volali mi i pod stromeček. Extra pozdrav těm, co objevili, že 1 – Protivník Sparty
lednová Radnice vyšla už 28. 12. 2017 a hned mi volali rozluštění. Dokon- 2 – Tučná
ce pan Jiří Jirkovský mi volal 31. 12. 2017 ve 23.15 hodin.
3 – Rakona
Nyní ale konec děkování a podívejme se, jak jsme dopadli. Od 16. do 4 – Pod Pěnčinou
28. 12. 2017 jsem od vás dostal 280 vyluštění. Na místě prvním s 210 od- Fotografické výstavy na našem okrese v únoru 2018:
pověďmi se dostal snímek č. 2, na kterém je zachycen souběh ulic Masná SZeŠ – výstavní síň – „Na Schodech“ – Beneš František – Amfora
a Kamenná, ještě bez dnešní sochy „železné královny“ z Pavlíkova. Na Vinotéka Ve Vysoké – Kozler Luboš
místo druhé sestoupil snímek č. 4, který dostal jen 205 hlasů. Jde o letec- Restaurace Korzo – Ledvina a Radvan – Amfora
ký snímek osady Višňová sevřený v meandru řeky Berounky poblíž obce VSNR – RG – Miroslav Sanytrák
Roztoky. Na pozici třetí postoupil snímek č. 1, který obdržel 101 hlasů. Mansarda – Muzeum T. G. M. – Dan Bárta
Jedná se o snímek dvora a garáží obchodu Moderní keramika na rohu ulic Galerie Samson – Muzeum T. G. M. – Vladimíra Kubičková
Kotkova a Vladislavova naproti restaurace Na Střelnici. Poslední čtvrté Pavlíkov – výstavní síň Městyse Pavlíkov – Amfora
místo jako obyčejně připadlo občanům Rakovnicka. O 100 vyluštění se Uhodnutím jednoho snímku vás zařazujeme do slosování. Čtenáře, kteří
rozdělili následovně: Zoubek Václav, akademický malíř – 79, Mička Ivo, se mi ozvou po redakční uzávěrce, automaticky zařazuji do příštího slonovinář – 83, Kestner Karel, fotograf – 12 a Zubalík František, malíř – 77. sování. Odpovědi, žádosti, rady a připomínky mi napište nebo vzkažte
Od 28. 12. 2017 do 15. 1. 2018 jsem od vás dostal 406 vyluštění. Na místě na adresu: Václav Hvězda, Masná 235, 269 01 Rakovník, tel. 606 832 510,
prvním s 319 hlasy se umístil snímek č. 4, který zachycuje dva domy na Ma- 723 828 045.
sarykově náměstí v Lužné I. První dům zprava býval drogerie a druhý dům S pozdravem 
Dobré světlo
už dnes nestojí. Hádání tohoto snímku se zúčastnilo i 33 občanů z Lužné.
Václav Hvězda, Amfora
Na místě druhém se umístil snímek č. 1,
který dostal 301 hlasů. Jedná se o skupinku smutečních občanů na pohřbu
paní Anny Černé v roce 1959. Skupinka stojí před vrátky „Husova sboru“ na
začátku Jamky, naproti hotelu „U Vrátných“. Toto vše, včetně jmen osob na
snímku, jsem se dověděl od vnučky
paní Černé, paní Marty Pidrmanové.
Místo třetí s počtem 217 hlasů obhájili občané z Rakovníka na snímku č. 3.
Pan Zdeněk Kos vlevo dostal 153 hlasů
a pan Míra Skoupý vpravo pak 197 hlasů. Poslední místo se 156 hlasy obhájil
„Závod míru“ z roku 1967 na snímku č. 2.
Na tento snímek došlo mnoho místních názvů, ale všechny přesně určují
místo na této fotce: silnice souběžně
s Jamkou, Lišanská ulice, směr na Mýto,
nad Jiráskovic vilou, od Čelakovského
ulice nahoru, od Vysoké brány na Lišany. Všechny jsou správně.
Vylosovaným výhercem lednové Radnice se stává paní Tereza Švarcová, Hwiezdoslavova ul. 1327, Rakovník. Vítězce
blahopřeji a žádám ji, aby si v průběhu
měsíce února 2018 vyzvedla svoji odměnu v Městském informačním centru
Ulice Dukelských Hrdinů, Petrovcova vila. Foto Mates, 70. léta
na Husově náměstí v Rakovníku.
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Židovský hřbitov, ul. Frant. Diepolta. Foto Hvězda, 2010

Pražská ulice od východu. Foto Lisý, 60. léta

Pohled z Vysoké brány na centrum města. Foto Hvězda, 90. léta

U Pražské brány. Foto Bláha, 1955

Mariánský sloup na Husově náměstí v době první republiky. Foto Krob, 1930

www.mesto-rakovnik.cz
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1. Kde v našem městě byla restaurace Hanoi? Foto Štýbrová, 2011

2. Poznáte toto zákoutí? Foto Hvězda, 1992

3. Poznáte některé z našich děvčat? Foto Hvězda, 1975

4. Poznáte, kde na Staré řece mají Masarykův most? Foto Polcar, 70. léta
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