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Rekonstrukce plaveckého bazénu

V rámci rekonstrukce plaveckého bazénu pokračují bourací práce. Na
fotografiích je vidět strhávání obvodového pláště, bourání věže pro budoucí tobogán, bývalé prostory šaten a další bourací práce ve vnitřních
a venkovních prostorech.
„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti
v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu „Sní-

žení energetické náročnosti Městského 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.“
Jiří Cafourek, tiskový mluvčí

INFORMACE Z MĚSTA
XX Kvalita pitné vody

Radě města byla předložena informativní zpráva o kvalitě pitné vody
v Rakovníku za 4. čtvrtletí roku 2017. Kvalita pitné vody je kontrolována v souladu s legislativou, rozbory vody vyhověly hygienickým limitům. Pro bližší informace případně kontaktujte společnost RAVOS s.r.o.

zaopatřovacího příspěvku v srpnu 2018 na 400 Kč, při absenci dítěte po
dobu celého měsíce srpna 2018. Jesle budou v letošním roce uzavřeny
ještě 30. 4., 7. 5. a od 27. do 31. 12. 2018.

XX Peněžní dar od společnosti Procter & Gamble

Společnost Procter & Gamble poskytla městu Rakovník peněžní dar ve
výši 2 000 000 Kč na projekty, vybrané dárcem, podobně jako minulý rok.
Dětské hřiště na Šamotce se na jaře dočká nových hracích prvků. Rada Peněžní dar se tedy použije výhradně na rekonstrukci střechy a fasády
města proto rozhodla vypsat zadávací řízení k podání nabídky na výmě- 1. ZŠ Rakovník a menší rekonstrukce v mateřských školách.
nu hracích prvků dětského hřiště Šamotka v Rakovníku. V rámci podmí- XX Zahájení realizace projektu „Parkovací systém Husova
nek zadávacího řízení bude hodnotící kritérium při výběru zhotovitele
nám. Rakovník“
posuzován vizuální návrh rozmístění hracích prvků a jednotlivé navrže- V úterý 27. února 2018 bylo předáno staveniště parkovacího systému Huné druhy hracích prvků. Jednotlivé firmy, předloží svůj návrh, kdy celková sova náměstí v Rakovníku. Největší změnou bude zrušení výběrčí budcena za výměnu hracích prvků nesmí přesáhnout částku 200 000 Kč vč. ky v rámci automatizace vybírání parkovného, s tím souvisí také umísDPH. Předpokládaná doba zahájení prací je začátek dubna 2018.
tění platebních terminálů na náměstí. Systém parkování (vjezd i výjezd
XX Provoz jeslí v roce 2018
pomocí závorového systému) se v podstatě měnit nebude. Náklady se
Rada města rozhodla, že v roce 2018 budou jesle zřizované městem pohybují kolem 5 – 6 milionů a zhotovitelem je firma AS Parking s.r.o.
uzavřené v letním termínu od 9. 7. do 3. 8., přičemž výše zaopatřovací- Realizace by měla probíhat od března do června roku 2018, zahájení zkuho příspěvku za měsíc červenec byla stanovena na částku 250 Kč/1 den šebního provozu, trvajícího zhruba 20 dní, je předpokládáno začátkem
docházky a bude účtována až v měsíci srpnu 2018. Dále stanovuje výši června.
Jiří Cafourek, tiskový mluvčí

XX Dětské hřiště na Šamotce

Informace pro obyvatele ulice Nad Jamkou
Vážení obyvatelé ulice Nad Jamkou,
na základě žádosti vás obyvatel ulice Nad Jamkou byla projekčně i správně (územní rozhodnutí, stavební povolení) zajištěna rekonstrukce vaší
ulice v koordinaci se správci inženýrských sítí. V rámci komplexní rekonstrukce ulice tedy dojde kromě obnovy povrchů i k výměně vodovodu,
plynovodu, veřejného osvětlení a opravě kanalizace.
Město Rakovník je investorem rekonstrukce povrchů komunikací a veřejného osvětlení. Společnost VSOR je investorem výměny vodovodu
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a opravy kanalizace. Společnost INNOGY (dříve RWE) je investorem výměny plynovodu.
Veškeré práce budou prováděny za uzavírky v režimu zvláštního užívání komunikace s tím, že vám obyvatelům ulice bude umožněn kromě
přístupu i příjezd do vašich nemovitostí, bude-li to z hlediska provádění prací možné. V prostoru staveniště nebude možné pouze dlouhodobě parkovat. Bude docházet spíše k lokálním krátkodobým omezením
v řádech minut či hodin. V případě, že bude v důsledku stavebních prací

(v řádech dnů) do celé slepé ulice, nebo její části znemožněn příjezd, budete o této skutečnosti
v předstihu informováni příslušným zhotovitelem, nebo investorem, který bude v dané době na
staveništi pracovat, viz harmonogram níže s uvedením kontaktů.
Koordinovaný harmonogram postupných rekonstrukcí bude následující:
Od 19. 2. 2018 do konce února 2018 bylo provedeno odstranění stávajících silničních panelů, provizorní napojení vjezdů do nemovitostí, na okolní komunikace a ochránění kanalizačních šachet
a uzávěrů plynovodních a vodovodních přípojek. Práce bude provádět Údržba městských komunikací, kontaktní osoba Ing. Dušan Godeša, tel.: 602 244 695, Email: godesa@umkrakovnik.cz .
Od začátku března 2018 do poloviny května 2018 bude probíhat výměna vodovodu, včetně
přípojek, jehož investorem bude VSOR, kontaktní osoba (TDI) Jaroslav Kodeš, tel.: 604 856 929,
E–mail: jar.kodes@seznam.cz a zhotovitelem RAVOS, kontaktní osoba Karel Breda, tel.: 725 748 154,
E-mail: karel.breda@ravos-sro.cz .
Od poloviny května 2018 do konce června 2018 bude probíhat výměna plynovodu, včetně
přípojek, jehož investorem bude INNOGY, kontaktní osoba Zdeněk Beneš, tel.: 737 200 812,
E-mail: zdenek.benes@innogy.com a zhotovitelem REKOMONT, kontaktní osoba Lukáš Kaše, tel.
605 227 764, E-mail: l.kase@rekomont.cz
V červenci 2018 proběhnou lokální opravy kanalizace. Investorem bude opět VSOR kontaktní
osoba (TDI) Jaroslav Kodeš, tel.: 604 856 929, E-mail: jar.kodes@seznam.cz a zhotovitelem ZEPRIS.
Od srpna 2018 nastoupí na staveniště zhotovitel, který pro Město Rakovník provede rekonstrukci
povrchů komunikací, odvodnění komunikací a výměnu veřejného osvětlení.
Tento zhotovitel bude teprve vybrán v zadávacím řízení, kontakt na něho, stejně tak jako na technický dozor investora vám tedy sdělíme následně. Tuto poslední část investice má za Město Rakovník na starosti Pavel Holub, tel. 606 655 152, E-mail: pholub@murako.cz .
Předpoklad dokončení investice je do konce roku 2018.
Předem se vám omlouváme za ztížení podmínek po dobu koordinované rekonstrukce vaší ulice
a věříme, že její výsledek bude pro vás dostatečným zadostiučiněním.
Jiří Cafourek, tiskový mluvčí

Informace o požární ochraně
Městský úřad Rakovník, kancelář tajemníka úřadu, informuje touto cestou občany našeho města
o základních povinnostech a úkonech v oblasti požární ochrany:
– každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život
a zdraví osob, zvířat a majetku
– každý, kdo zpozoruje požár, je povinen:
· provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, zvířat a majetku
· pokusit se všemi dostupnými prostředky uhasit požár nebo provést opatření k zamezení jeho
šíření
· ohlásit požár Hasičskému záchrannému sboru nebo zabezpečit ohlášení požáru prostřednictvím ohlašovny požáru
– při hlášení požáru je nutné uvést:
· kde hoří – adresu
· co hoří
· kdo volá
· číslo telefonu, ze kterého se volá a vyčkat na zpětný dotaz
– požární poplach se vyhlašuje hlasitým voláním „HOŘÍ“
– nejdůležitější telefonní čísla pro případ požáru:
· jednotné evropské číslo tísňového volání 112
· Hasičský záchranný sbor
150
· Záchranná služba první pomoci
155
· Městská policie
156
· Policie ČR
158
· pohotovost – elektrický proud 800 850 860
			
– voda
840 111 116
			
– plyn
1239
– adresy veřejných ohlašoven požáru v Rakovníku:
· Městská policie Rakovník, Husovo náměstí (dvůr radnice)
· ANEXIA, s.r.o., Lubenská 1588
· AUTOSTOP, s.r.o., Na Spravedlnosti 1992
· Masarykova nemocnice, Dukelských hrdinů 200
Ze statistiky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, stanice Rakovník uvádíme
údaje o její výjezdové činnosti v roce 2017:
– hasiči stanice Rakovník zasahovali celkem ve 423 případech:
z toho
· požáry
76
· dopravní nehody
137
· úniky nebezpečných chemických látek 37
· technické havárie
156
· ostatní případy
17
Jiří Vlček, referent–IZS, obrana a BOZP

TRHY NA NÁMĚSTÍ
Od 8. 3. 2018 začínají na Husově náměstí pravidelné trhy, které se konají každý druhý týden.

ÚVODNÍK
Milí čtenáři,
Z čísla 8 vám letos půjde hlava kolem.
Bude všude, hlavně v souvislosti se
stým výročím vzniku republiky. V roce
1918 povstalo z trosek rakousko-uherské monarchie Československo a další
nové republiky, a úsilí posledního rakouského císaře a českého krále Karla I.
o záchranu jeho říše a její přeměnu na
svazek rovnocenných národních států už na tom nedokázalo nic změnit.
I když mohl své císařství bránit proti
jeho bořitelům silou a rozpoutat nová jatka, rozhodl se ustoupit. Nesmyslného krveprolití si jeho říše užila za
předchozí čtyři roky dost. Třebaže byl
voják, dával přednost smírnému řešení konfliktů. Jeho náklonnost k míru
byla bezpochyby i výsledkem jeho výchovy, kterou od jeho sedmi let až do
jeho plnoletosti vedl náš krajan, hrabě
Georg Wallis z Kolešovic. Rakovnicko
zanechalo při vzniku Československa
a budování první republiky výraznou
stopu. Regionální ozvuky letošního
jubilea republiky vás o tom jistě přesvědčí. Ostatně nalistujte stranu 11
a příspěvek Rakovnické osmičky. Věděli jste, že rodák z našeho města se
podílel na vzniku nejkrásnější prvorepublikové poštovní známky?
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. 1. 2018 do 14. 2. 2018
Datum Popis
22. 1. 2017
23. 1. 2018
29. 1. 2018
29. 1. 2018
29. 1. 2018
29. 1. 2018
29. 1. 2018
6. 2. 2018

Mobilní telefon
Klíče od automobilu Škoda – 2 ks
Svazek klíčů – 3 ks
Svazek klíčů – 3 ks
Svazek klíčů – 7 ks
Klíč – 1 ks na červeném pásku
Modrý čip
Svazek klíčů – 12 ks

www.mesto-rakovnik.cz
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NAROZENÍ
Od 12. 1. 2018 do 14. 2. 2018 se narodili:
Jan BOSÁK, Markéta KREJČOVÁ, Tobiáš SUCHÁNEK, Miky JAKUBÍK, Karel GRÜNWALD, Elena RIEDLOVÁ, Matyáš BĚLOHRADSKÝ, Barbora VANIŠOVÁ, Theodora Ada KRÁLOVÁ, Taisa VOTOČKOVÁ, Vojtěch KVIRENC, Matěj HORVÁTH, Daniel HRŮZA, Nela KRÁLIČKOVÁ, Vojtěch MYDLA, Marie
Lynn PHILLIPS, Kryštof KOHOUT, Vendula PODOBOVÁ, Samuel ŠČUKA, Emma FRANČOVÁ, Anna ŠINDELÁŘOVÁ, Sofie JORDÁNOVÁ, Julie ZLATOHLÁVKOVÁ, Zuzana VAŠÍČKOVÁ, Ondřej PAŽOUDKA, Ema OUŘADOVÁ, Ota BLAIL, Emília MIŠEJKOVÁ, Martin RŮŽIČKA, Jindřich PAZDERA,
Jan SÍBEK, Bawer SHEKHO, Magdaléna OVŠÁKOVÁ, Václav OULICKÝ, Ondřej NEKOVÁŘ, Matouš SLEJŠKA, Mia MAREŠOVÁ, Tereza ČERNOHORSKÁ, Jonáš TREGLER, Antonín SVÍZELA, Václav KAPALÍN, Petronius BRADÁČ, Kristýna TZURNA, Alžběta PUMROVÁ, Nikola TVARŮŽKOVÁ, Jáchym
DRAŠNER, Patricie PERNÍČKOVÁ, Jiří DOSTÁL, David CHYTRÝ, Františka MÜLDNEROVÁ, Nathan Sebastian TYLŠ, Augustýn PROKEŠ, Václav VLADYKA, Anežka LEGARTOVÁ, Alan VAŠKŮ, Ena ZIKMUND, Eliška RAJNIŠOVÁ, Soukup ONDŘEJ, Tomáš STŘÍBRNÝ, Viktorie LÉDLOVÁ, Alma KRČKOVÁ, Miriam Ela HAPALOVÁ, Elisabeth GÁBOROVÁ, Oliver ČISLINSKÝ, Tereza VINČÁLKOVÁ, Michaela ZOULOVÁ.

20. 1. 2018 si řekli své „ANO“: Milan LINHART a Eva RAFAELOVÁ, František LINHART a Laura ŠTĚPÁNOVÁ

ZÁZRAKY PŘÍRODY V MEDVĚDECH
Ve třídě Medvědů probíhá za finanční podpory Města Rakovník v letošním roce projekt ZÁZRAKY PŘÍRODY KOLEM NÁS. Projekt je zaměřen na seznamování s fyzikálními a přírodními
jevy, které běžně kolem sebe pozorujeme, jen
nás někdy nenapadne se nad nimi zamyslet.
V průběhu roku si při různých příležitostech povídáme o vzduchu a jeho vlastnostech, o vodě a jejích kouzlech, jejím koloběhu v přírodě,
o počasí a o dalších zázracích přírody, které nás
běžně obklopují a my si jich běžně ani nevšimneme. Některé složitější činnosti vyžadující individuální přístup probíhají také v rámci aktivity Šikulka jako například nejrůznější pokusy
a objevování.
V rámci projektu se celá třída také vydala do
plzeňského Techmania Science Centra, kde nás
spousta zázraků přírody čekala v podobě nejrůznějších zajímavých exponátů. Mnoho přírodních jevů je zde nejen k vidění na propracovaných modelech, jako například koloběh vody
v přírodě, ale spoustu si jich také na interaktivních exponátech mohly děti samy vyzkoušet. Otestovaly svou sílu při zvedání břemene
pomocí kladky, zkusily rozpohybovat obří jojo. Ve speciální sekci jsme si pohráli se zvukem
– zkoušeli jsme potrubní telefon a nejrůznější
hudební nástroje.
Zastavili jsme se také v části věnované zdravé
stravě, zpracování potravin a na názorném modelu jsme také viděli, jak funguje lidské trávení.
Velmi zajímavé objevy a poznatky na nás čekaly také v planetáriu, kde jsme se nejen podívali
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na naši planetu z pohledu z vesmíru, ale viděli
jsme také ostatní planety naší sluneční soustavy, názorně jsme si na modelu prohlédli a vyzkoušeli, jak a proč se střídá noc a den a roční
období. Vysvětlili jsme si také, že na každé planetě je jiná zemská přitažlivost (gravitace) a děti se velmi pobavily u exponátu, který ukazuje,
kolik bychom vážili na jednotlivých planetách
sluneční soustavy. Imaginárně jsme také mohli
vyletět do vesmíru a pozorovat, co všechno je
v různých výškách nad povrchem země.
Na to, abychom prozkoumali vše, co Techmania
Science Center nabízí, nám jeden den rozhodně nestačí, ale i tak jsme odjížděli plni nových
zážitků, poznatků a vědomostí a všichni jsme
se shodli na tom, že se sem rádi znovu vrátíme.
Další aktivitou, která proběhla v rámci projektu,
byla vědecká show přímo v naší mateřské škole. Na vlastní oči děti sledovaly mnoho pokusů a většiny se také samy aktivně účastnily. Přímo v naší třídě tak vznikl had z popela, cukru
a kypřícího prášku, děti pomohly odstartovat
raketu z PET lahve, kouzlily s barevnou vodou,
sledovaly barevné ohňostrojové efekty a zkou-

www.msvlukach.cz

Mateřská škola
V Lukách

šely pokusy s hořícími kapesníky. Všechny pokusy byly dětem vysvětleny přijatelnou formou
přizpůsobenou věku. Ve školce nám na hraní
zůstal barevný modelovací gel. Děti byly ze zajímavého vědeckého programu nadšené a v dalších pokusech budeme rozhodně v rámci projektu pokračovat.
Bc. Iveta Peruthová , MŠ V LUKÁCH

www.1zsrako.cz

Blíží se zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
Zápisy do 1. ročníku čekají na předškoláky
v dubnu. Pro rodiče nastává období rozhodování o budoucí škole pro jejich děti. Čas
zbývající do začátku dubna je dostatečný
pro získání informací o škole, jejím vzdělávacím programu a strategii práce pedagogů. Užitečné informace o nás najdete nejen
v tomto příspěvku, nýbrž i v dalších zdrojích,
kterými jsou především internetové stránky školy a informační čtvrtletník Školní noviny. Zdroje, které byly za svoji úroveň v minulosti několikrát vyznamenány v celostátních
soutěžích.
Samotný zápis má několik úrovní. Účastní
se jej vedení školy, pedagogové z 1. stupně
a školní speciální pedagog. Sledujeme úroveň vyjadřování, slovní zásobu, grafomotoriku, sluchové rozlišování, prostorovou orientaci, výslovnost a další dovednosti.
Zápisu předchází řada akcí pro předškoláky a jejich rodiče. První březnovou středu
pořádáme rodičovskou kavárnu, těšíme

se na setkání také v rámci dne otevřených
dveří nebo při pohádkové škole.
NAŠE MOTTO: Abyste nám mohli věřit, musíte o nás více vědět.
– Máme letité zkušenosti s výukou anglického
jazyka od prvního ročníku.
– Disponujeme největší školní tělocvičnou ve
městě.
– Pořádáme zajímavé kurzy pro všechny žáky
školy. Jezdíme na hory již s nejmladšími žáky,
pořádáme cykloturistické pobyty.
– V areálu školy je keramická dílna s vypalovací
pecí a hrnčířským kruhem.
– Máme bohatou nabídku volnočasových aktivit. Naši učitelé v tomto roce vedou přes
dvě desítky sportovních, řemeslných a dalších kroužků.
– Naše školní knihovna čítá více než dva tisíce
svazků, které si naši žáci zdarma půjčují.
– Vybavujeme školu v duchu moderního trendu. Třeba wifi síť a tablety jsou pro nás již několik let standardem.

– V loňském roce jsme opět zvýšili kapacitu
školní družiny. Jsme tak schopni přijímat
všechny zájemce.
– Dlouhodobě se zaměřujeme na tvorbu
animovaných filmů klasickou metodou
stop-motion.
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018/2019
se koná ve čtvrtek 5. dubna 2018 od 14 do
18 hodin a v pátek 6. dubna 2018 od 14 do
17 hodin. S sebou vezměte rodný list dítěte
a občanský průkaz.

Hory letos natřikrát
Tři kurzy pořádané v Krkonoších a Krušných horách pro žáky od první do deváté třídy, které
jsme letos naplnili, dokumentují zvyšující se zájem o lyžování a snowboarding.
Stejně jako v loňském roce vyrazil na lyže první stupeň i letos. Tentokrát jsme však změnili
lokalitu a dva lednové kurzy proběhly na Božím Daru.
Nejprve vyrazily 1. 2. a 3. třídy. Podle předpovědi měla na žáky čekat velká sněhová nadílka.
Ta se skutečně dostavila a s ní i silný vítr, takže účastníci zažili opravdu tvrdé horské podmínky. Díky pravidelným přívalům sněhu jsme
si každý den mohli užívat lyžování v čerstvém
prašanu, pro začátečníky to byly výborné pod-

mínky, protože se nemuseli bát pádu do přírodní peřiny. Sněhová bouře vyhnala ze svého
úkrytu i sněžného muže, který v podvečer navštívil naši chatu…
Počasí při druhém kurzu 4. a 5. tříd bylo o poznání moudřejší, přesto jsme za celý týden nezahlédli modré nebe. Kolikrát byla mlha tak
hustá, že nebylo vidět doslova na krok. Všechny instruktory překvapilo lyžařské umění pokročilých lyžařů a lyžařské nadání pouhých čtyř
začátečníků. Samozřejmě došlo i na koulovačku
a výlet na známou Ježíškovu cestu.
Druhý stupeň zavítal do Rokytnice nad Jizerou. Žáci se věnovali jak tréninku sjezdového
lyžování, tak snowboardingu, který je rok od

roku populárnější. K tomuto účelu jsme vyjednali sjezdovku, která je hned u chaty. Odpadlo
tak únavné nošení lyží, které jsme museli praktikovat v Bedřichově. Díky skvělým instruktorům a dětem se brzy dostavily kýžené výsledky.
Doprovodný program se také dařilo naplňovat.
Účastníci si vyslechli poutavé přednášky o lyžování, snowboardingu, první pomoci a bezpečnosti na horách, ale účastnili se i piškotéky,
turnaje ve stolním tenise a sjezdových závodů.
Věříme, že si všichni účastníci hory užili. Velké
poděkování patří všem instruktorům, zdravotním sestrám a vedoucím, kteří se o svěřené děti
výborně postarali i nad rámec svých povinností.
Mgr. Martin Donát, Mgr. Robert Chytrý

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA 2. ZŠ

www.2zsrako.cz

2. ZŠ pořádá ,,Den otevřených dveří“. Proběhne v úterý 13. 3. 2018 v dopoledních i odpoledních hodinách.
Chceme tím pomoci rodičům při výběru školy pro svého budoucího prvňáčka.
PROGRAM:
8.45 – 11.30 možnost nahlédnout přímo do tříd
13.30 – 16.30 informace pro rodiče, prohlídka budov a tříd
				
ve třídách se budou konat různé akce pro rodiče a jejich děti
14.00 – 17.00 družina (oddělení ve Vile i v MŠ V Parku – ulice Fr. Diepolda)
					
(oddělení v nové budově na Žižkově náměstí)

2. základní
škola
Rakovník
Husovo nám. 3

Děti se budou moci zúčastnit tvořivých her, vyrobit si dárek

www.mesto-rakovnik.cz
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Projekt podnebné pásy na 2. ZŠ

Zábavné odpoledne na 2. ZŠ

27. 3. 2018 od 16.00 – 17.00 pořádají žáci 2. ZŠ v tělocvičně 2. ZŠ zábavV hodinách přírodovědy „putují“ během ledna žáci 5. B jednotlivými né odpoledne pro žáky 1. stupně a veřejnost pod názvem VZHŮRU DO
podnebnými pásy. Žáci pracují ve skupinách, vytváří plakáty k vyloso- VESMÍRU. Pro děti bude připraven program plný her, písniček, soutěží.
vaným podnebným pásům, vyrábí maskoty a seznamují s výsledky své Těšíme se na příjemně strávené chvíle
práce ostatní spolužáky.
Každý žák si během tohoto měsíce vytvoří vlastní knihu, jejíž součástí
budou myšlenkové mapy podnebných pásů, referáty o zvířatech, rostlinách, obrázky a fotografie. 
Třída 5. B a R. Koubová

Úspěch 2. ZŠ ve florbale

Fascinující svět brouků
– komentovaná výstava

V pátek 9. 2. 2018 jsme šli se třídou do Muzea T. G. Masaryka v Rakovníku
na výstavu brouků. Provázel nás pan Zýka, který se broukům věnuje už
Skvělé výsledky v okresním kole florbalové soutěže ČEPS CUP vynesly 40 let. Říkal nám názvy brouků i jak se loví. Moc se mi to líbilo, protože
Viktorie Fenclová , žákyně z 3. B
našim malým florbalistům postup do krajského kola, které se uskuteč- jsem se dozvěděla něco nového. 
nilo v pondělí 29. ledna 2018 v pražských Střešovicích. Nebyli jsme sice
favority, ale skvělým týmovým výkonem a enormní bojovností jsme dokázali překvapit. Na úvod jsme se postavili Štírům z Kladna, v jehož týmu
nechyběli borci se zkušenostmi ze žákovské florbalové ligy. Po vydařené
první půli jsme ve druhém dějství zvolnili a s vypětím všech sil udrželi
konečný výsledek – 5:4. V dalším mači jsme narazili na pozdějšího vítěze
celého krajského turnaje tým Jeseničáci. Soupeř se opíral o tři kompletní
florbalové formace hrající za ligový FAT PIPE FLORBAL Chodov. Porážka
2:10 byla ještě milosrdná. Hoši z „DÍVČÍ“ však nesklonili hlavy a do dalšího
duelu se ZŠ Zeleneč vlétli jako uragán. Po třech minutách vedli 4:1. Pak
se ale začala karta obracet. Drobné minely v obraně umožnily Zelenči
vyrovnat a vrátit se do utkání. Naši neskládali zbraně, leč soupeř měl ve
svém středu nejlepšího gólmana turnaje, na kterého už jsme nevyzráli.
Po výsledku 4:7 jsme utrpěli druhou prohru. Turnaj jsme zakončili utkáním s Pšovany z Mělníka. Přestože i Mělničtí měli v kádru aktivní florbalisty, opět jsme se nezalekli a po skvělém výkonu zvítězili vysoko 6:1.
Bohužel to na postup nestačilo. Krajský turnaj soutěže ČEPS CUP jsme
zakončili na vynikajícím 5. místě z deseti startujících mužstev. Všichni,
kteří se podíleli na tomto velkém úspěchu, zasluhují velkou pochvalu.
Mgr. P. Suk, .Mgr. M. Pavlík

Výlet 2. ZŠ do Mladé Boleslavi
V pondělí 5. 2. 2018 jsme vyrazili na exkurzi do automobilky Škoda v Mladé Boleslavi. Naše první cesta vedla do muzea, kde začínala i naše prohlídka. Paní průvodkyně nás seznámila s historií a s modely aut, od těch
nejstarších po ty nejnovější vozy značky Škoda. Zároveň nám ukazovala
vývoj loga Škoda Auto. Poslední, co jsme v muzeu absolvovali, bylo video o historii, které trvalo 25 minut. Druhá ,,zastávka“ byla ve výrobně,
vlastně v areálu, kde se prováděla závěrečná montáž aut. Pozorovali jsme
skupiny lidí, které na automobilech prováděly různé činnosti: úprava kufrů, připevňování koberců, sedaček atd. V akci jsme viděli i robota, jenž
nanášel lepidlo na panoramatickou střechu, kterou si následně převzal
jeden ze zaměstnanců a připevnil ji k autu. Prošli jsme tento sál celkem
rychle a vrátili se zpět do autobusu. Výlet byl poučný a všem se líbil.
Žáci 8. a 9. tříd
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Etické dílničky na 2. ZŠ

Úspěchy 2. ZŠ v pěvecké soutěži

Školní družina 2. ZŠ Rakovník jde novým směrem. Hledáme zajímavé
a obohacující podněty pro naše žáky, které je budou nejen vzdělávat,
ale také zábavnou formou rozvíjet.
Jsme vděční za podporu vedení naší školy v realizaci nových projektů.
V tomto období ŠD realizuje programy primární prevence Etické dílny®
pod vedením Mgr. Radmily Sýkorové (lektorka organizace Hope4kids).
Tento projekt má akreditaci MŠMT ČR. Etická témata, která projekt přináší, výborně zapadají do naší představy o fungování moderní základní školy.
Etické dílny® nabízejí vyvážené programy zaměřené na osobní růst,
osvojení si sociálních dovedností, posilování pozitivních hodnot a v neposlední řadě působí jako prevence rizikového chování.
Pro naše žáky je velmi cenné právě prohloubení pozitivních rozhodnutí, která prakticky využijí v každodenních situacích. Díky využití nejrůznějších didaktických metod jsou tyto programy pro naše žáky velkým
přínosem.
Etické dílny® ve ŠD realizujeme celkem v 9 interaktivních programech
s možností účasti pro žáky ze 7. oddělení ŠD. Pro naše žáky jsme pečlivě
vybírali z pestré nabídky témat – např. „Buďme kamarádi“, „Jak se zachovat v nebezpečných situacích“ a „Jak správně využívat IT a média“.
Věříme, že Etické dílny® pozitivně obohatí naše celo-družinové klima.
H. Bortová – vedoucí vychovatelka ŠD 2. ZŠ Rakovník

24. ledna 2018 proběhlo v DDM okresní kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek, kterého se zúčastnilo osm žáků naší školy.
Všem dětem se podařilo zabojovat s trémou a zazpívat lidovou píseň
za doprovodu klavíru.
U poroty měl největší úspěch Adam Seidl ze 4. B, který s písní „V nevolickém oudolí“ získal 1. místo. Lucie Heklová ze 3. C si za píseň „Kdybys
měla má panenko“ vyzpívala 2. místo.
V kategorii dětí, které navštěvují hodiny zpěvu v ZUŠ, obsadila 1. místo žákyně 5. B Kateřina Samková. Katka tak obhájila své loňské vítězství
a s písní „Měla jsem já páva“ postupuje do krajského kola, které se bude
konat 26. března v Karlových Varech.
Děkujeme žákům za reprezentaci školy.
Mgr. Radka Koubová, učitelka 2. ZŠ

www.3zsrako.cz

3. základní škola
Rakovník
Okružní 2331

Den otevřených dveří
„Přišlo jaro a s ním svátky, radujme se se zvířátky“ je mottem letošního Dne otevřených dveří, který se bude konat 20 března 2018
od 8.30 hod do 15.30 hod.
Srdečně zveme budoucí žáky i jejich rodiče, rodiče stávajících žáků k návštěvě a prohlídce učeben, odborných pracoven, prostorů
školní družiny a klubu. Malé občerstvení bude připraveno ve školní
jídelně s možností posezení. Budoucí prvňáčkové mohou projít školou v rámci plnění úkolů a získat malou odměnu. Ve třídách prvního
stupně bude probíhat výuka s jarní a velikonoční tematikou, rodiče
mohou nahlédnout i do výuky druhého stupně. Bližší informace naleznete na stránkách školy www.3zsrako.cz.
Mgr. Hana Sarová

Zápisy do 1. třídy
V termínu 5. – 6. dubna 2018 proběhnou zápisy k povinné školní docházce. Dveře školy budou pro zájemce otevřeny ve čtvrtek od 14 do 18
hod., v pátek pak od 14 do 17 hod.
K zápisu si zákonní zástupci přinesou rodný list dítěte a OP zákonného zástupce. Během formální části zákonní zástupci předkládají žádost
o zápis a předávají údaje požadované školským zákonem. V motivační části může budoucí prvňáček ukázat svoji připravenost a zralost na
školní docházku.
V případě žádosti o odklad školní docházky se může do školy dostavit
pouze zákonný zástupce s doporučeními od pediatra a z Pedagogicko
psychologické poradny.
Přijatí žáčci se budou moci seznámit se školním prostředím ve Školičce
pro budoucí prvňáčky 25. dubna a 9. května tohoto roku.
Mgr. Hana Sarová

POZVÁNKA

Rada rodičů při 3. ZŠ Rakovník, z.s. vás všechny zve na již tradiční

„BAZÁREK“

sportovních potřeb a jarního a letního oblečení pro děti i dospělé.
Přijďte prodat malé věci a pořídit si větší. Věci k prodeji sepište na seznam, který je ke stažení na www.3zsrako.cz.
PŘÍJEM ZBOŽÍ: 21. 3. 2018 od 15.30 do 17.30 ve vestibulu školy
(max. 25 ks na 1 osobu)
PRODEJ ZBOŽÍ: 22. 3. 2018 od 12.00 do 18.00 ve školním klubu
(v přízemí školy)
23. 3. 2018 od 7.00 do 8.00 a od 12.00 do 14.00
ve školním klubu
VÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ: 26. 3. 2018 od 15.00 do 17.00
ve vestibulu školy.

www.mesto-rakovnik.cz
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Projekt OP VVV
Naše škola se zapojila v loňském roce do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy. Projekt nazvaný Za vyšší kvalitu vzdělávání byl zahájen 1. srpna 2017 a bude
realizován v průběhu dvou let.
Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na žáky školy i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, spolupráci školy s rodiči žáků. Na škole v tomto školním roce

pracuje speciální pedagog, probíhají besedy
rodičů s odborníky z různých odvětví. Žáci se
mohou zapojit do doučování matematiky, českého a anglického jazyka, kde si mohou upevňovat zvyk provádět samostatnou odpolední
přípravu a zvládnout výstupy dané vzdělávacím programem. Byl realizován Klub zábavné
logiky a deskových her zaměřený na rozvoj logického a strategického myšlení, probíhá čtenářský klub. Učitelé si vyzkouší tandemovou

ZÁPIS DO ZŠ A MŠ

www.zsrako.cz

Zápis do 1. ročníku základní školy se koná ve
středu 4. dubna 2018 od 13.00 do 16.00 hodin a ve středu 25. dubna 2018 od 13.00 do
15.00 hodin v budově školy – Střední škola,
Základní škola a Mateřská škola Rakovník,
příspěvková organizace, Františka Diepolta 1576, 269 01 Rakovník.
Své dítě můžete zapsat do následujících vzdělávacích oborů:
79-01-C/01 Základní škola logopedická
– vzdělávací program běžné základní školy se
zaměřením na řečovou výchovu – činnosti zaměřené na rozvoj komunikačních schopností
a dovedností prostupují celým vyučováním
– nižší počet žáků ve třídě (6 – 14) umožňuje individuální přístup učitele
– interaktivní výuka
79-01-C/01 Základní škola
– vzdělávací program základní školy
– individuální výchovně vzdělávací plán
– nižší počet žáků ve třídě (6 – 14) umožňuje individuální přístup učitele
79-01-B/01 Základní škola speciální
– školní vzdělávací program „Máme tu své místo“ – podle RVP pro obor vzdělávání základní škola speciální (včetně jeho II. části určené
vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami)
– poskytuje vzdělávání žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a s autismem
Během vzdělávání jsou uplatňovány speciálně pedagogické metody, postupy, prostředky
a formy práce a žákům je poskytována taková
míra podpůrných opatření, s jejíž pomocí mo-

výuku, někteří v rámci projektu budou sbírat
zkušenosti a informace na jiných školách. Důraz
klade škola na prohloubení jazykových a matematických schopností pedagogů v rámci
vzdělávání, zvyšování kompetencí ve využívání metody CLIL. Veškeré aktivity pro žáky a rodiče probíhají po vyučování. Celkové výdaje projektu představují částku 1 880 504 Kč.
Mgr. Hana Sarová

hou dosahovat výsledků, které odpovídají jejich maximálním možnostem.
Škola poskytuje řadu dalších služeb žákům
i jejich rodičům:
– zdravotní tělesná výchova
– alternativní a augmentativní komunikace
– individuální vzdělávací plán
– individuální logopedická péče
– rehabilitace
– canisterapie
– lyžařské kurzy
– rekondiční pobyty
– plavecký výcvik
– zájmové kroužky (výtvarný, kroužek Šikovné
ruce, Keramika, Saunování,
– příležitostně kroužek Canisterapie)
Škola disponuje nadstandardními materiálně technickými podmínkami:
– bezbariérové prostředí
– bazén s posuvným dnem, vířivé vany

Střední škola,
Základní škola
a Mateřská škola
Rakovník

– snoezelen (místnost pro multisenzoriální
stimulaci)
– rehabilitační a kompenzační pomůcky
– sauna
– sportovní vybavení pro lyžování, cyklistiku
a bruslení
– nově vybudovaná školní zahrada a dětské
hřiště
– svozové auto
K zápisu nezapomeňte: rodný list dítěte, občanský průkaz jeho zákonného zástupce a doporučení školského poradenského zařízení
(možno doložit dodatečně).
Další informace najdete na: www.zsrako.cz
Otevřené dveře pro vás máme každý den!
(domluvte si termín na zsrako@zsrako.cz nebo
tel. č. 313 112 513)

Zimní pobytový kurz Klínovec
Pobytový kurz pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami „Vzájemná tolerance“
Zimní pobytový kurz se uskutečnil od 10. do 15. 12. 2017 na Klínovci v Krušných horách.
Hlavní náplní byl projekt „Vzájemná tolerance“. V průběhu pobytu žáci procházeli různými modelovými situacemi, ve kterých se učili správně reagovat a uvědomovat si možná
rizika vlastního jednání. Učili se vnímat své pocity a postoje. Součástí projektu bylo žáky
namotivovat k pohybovým aktivitám, které kvalitně vyplní jejich volný čas. V našem případě to bylo lyžování, snowboarding, bobování a hry na sněhu.
Cíl zimního pobytového kurzu byl splněn. Žáci si upevnili silnější přátelské vazby, naučili se správně reagovat na běžné i neočekávané rizikové situace a v neposlední řadě se
zdokonalili v lyžování a snowboardingu.
Velkou radost z vydařeného kurzu měli nejen žáci, ale i učitelé, kteří celý kurz zabezpečili
jak ve výcvikové části, tak po stránce organizační a výchovně vzdělávací.
Projekt byl realizován za finanční podpory z dotace Města Rakovníka, kterému tímto děkujeme. Už nyní se těšíme na další zimní kurz v roce 2018.
SKOL!
Mgr. Pavlína Špimrová
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace
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moarako.cz

Lyžařská fantazie u nás i v Itálii

Masarykova
obchodní
akademie
Rakovník

Hory a lyžování patří k nejúspěšnějším mimoškolním aktivitám, na které se těší nejen
současní studenti Masarykovy obchodní akademie, ale rádi na ně vzpomínají i absolventi.
V letošním roce se ekonomové vydali na tradiční místa. Nejprve skupina z 2. A na Boží Dar,
kde strávila i přes částečnou nepřízeň počasí skvělé dny na sjezdovkách i v běžecké stopě, užila si i chvíle volna na chatě a pobyt tak
výrazně přispěl k celkové pohodě ve třídě.
Pravou prosluněnou fantazií byl další lyžařský
kurz 2. L v Itálii. Ubytování na náhorní plošině
uprostřed Dolomit v údolí řeky Isarco v městečku Natz 600 km od Rakovníka, perfektní lyžařská centra a spousta zábavy, to i mnoho dalších
lákadel čekalo na studenty MOA pod vedením
vyučujícího tělesné výchovy Tomáše Růžičky.
Pět dní s večerním lyžováním v jednom z nejdelších osvětlených areálů Tyrolska, postup- a Plose, brixenský aquapark, sauna, stolní hry du užívali, včetně snídaňových švédských stolů
tr, mk
ně sjezdovky na Ratschingsu, Speikbodenu i afterparty na Plose, všechno si účastníci zájez- a výborných večeří.

Veletrh cestovního ruchu – BRNO

18. – 21. 1. 2018

Již poněkolikáté se zúčastnila ISŠ Rakovník prestižního Veletrhu cestovního ruchu v Brně, kde
nás reprezentovali studenti třídy 2. CR a 3. CR
(Nikola Pichrtová, Magdaléna Veselá, Adéla
Sirotková, Anna Hanzlová, Jessica Moraisová,
Aneta Holá, Denisa Vostatková, Natálie Sterziková a Nicolas Müller). Příprava probíhala svědomitě několik týdnů, i den předem si studenti
na hotelu procvičovali své texty. 19. 1. začínal
hlavní program s názvem PROFI GO – NABÍDKA TURISTICKÉHO PRODUKTU, kde soutěžilo 9
týmů z celé České republiky. Náš tým předvedl „Víkendový zájezd pro rodinu s dětmi na
ranči“, jehož náplní bylo trávení volného času
pro zlepšení rodinných vztahů a komunikace,
tzv. teambuilding.
Zároveň probíhala soutěž REGION REGINA,
kde porota vybírala Miss cestovního ruchu.
Za naši školu bojovala Jessica Morraisová z 3. CR.
Reprezentovala kraj, ze kterého pochází, a to
Karlovarský. Předvedla zde tradiční zvyky i pokrmy tohoto regionu a v dané soutěži si odnesla
cenu za nejlepší prezentaci svého kraje.

Pro studenty to byla další užitečná zkušenost
v propagaci našeho regionu.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem studentům a pedagogům – ing. Janě Somolové
a ing. Astridě Peruthové, kteří se na přípravě

Lyžařský a snowboardový kurz
V termínu 13. – 20. 1. 2018 se uskutečnil už tradiční lyžařský a snowboardový kurz naší školy
v lyžařském areálu Neklid na Božím Daru.
Dopadl parádně, sice nás mírně zlobilo počasí,
ale o to větší si přinášíme zážitky. Na svazích byl
dostatek sněhu, vleky jezdily všechny a každý si
mohl vybrat sjezdovku podle svého sportovního
zaměření a stupně obtížnosti. Jen se díky silnému sněžení a větru nemohla například uskutečnit připravená noční hra nebo večerní lyžování,
zato jsme si užili pobyt na sjezdovkách i chatě,
kde se výborně vařilo. Všichni účastníci přistoupili zodpovědně k chování na svazích a na běžkařských tratích a tak se kurz obešel bez úrazu.
K radosti instruktorského dohledu, který zajištovali učitelé Kupka R., Krob J. a Růžičková M.
Takže nezbývá, než si zaškrtnout datum příštího kurzu: 12. – 19. 1. 2019. A pro nedočkavce je
tu malé překvapení. Po domluvě s MOA Rakov-

www.issrako.cz

ISŠ Na Jirkově
Rakovník

podíleli a zároveň našim sponzorům (Město
Rakovník, Procter+Gamble-Rakona, Tradiční
pivovar v Rakovníku, a.s., ČLUZ a.s., Řeznictví
a uzenářství Jan Vrábík, Česká včela s.r.o., Jan
Becher-Karlovarská Becherovka a.s.)

Vzdělávací pořad
Síla lidskosti

ník, se kterou proběhl i tento kurz, chystáme
jednodenní zájezd na tytéž sjezdovky ve všední den – podle předpovědi buď v únoru nebo
začátkem března. :) Byli jste skvělí !!! Děkujeme. Dne 24. 1. 2018 se studenti tříd 3. CR, 2. A a 3.
Vedoucí kurzu; R. Kupka A zúčastnili vzdělávacího pořadu Nicholas
Winton – Síla lidskosti. Šlo o uctění památky
tohoto člověka, který zachránil životy několika
stovkám dětí před hrůzou koncentračních táborů. Autoři filmu jsou totiž přesvědčeni o tom,
že téma lidskosti a slušnosti se musí připomínat
stále, a to hlavně mladší generaci. Hraný dokument Matěje Mináče byl po skončení pořadu
doplněn ještě besedou s dramaturgem projektu, který odpovídal na zvídavé otázky žáků. Film nás všechny velmi oslovil, mnozí odcházeli ze sálu KC velmi dojati. Více informací
lze naleznout na www.wintonfilm.com
Mgr. Cermanová Milena,
Mgr. Musilová Ilona

www.mesto-rakovnik.cz
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RAKOVNÍK
XX DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

Ve středu 17. ledna 2018 se v Klubu DDM
v Čermákových sadech konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Tematické zaměření
45. ročníku této soutěže znělo: „To byla první republika aneb Československo v letech
1918 – 1938“. Z celkového počtu 45 soutěžících postoupilo do okresního kola 13 (z nichž
se 3 z důvodu nemoci nedostavili). Vítěz postoupil do krajského kola, které se bude konat
21. 3. 2018 na 12. ZŠ Kladno.

www.ddmrako.cz

na každou z nich měli hodinu času. Kategorie Z5 (žáci 5. tříd) probíhala ve stejný den na
základních školách okresu Rakovník. Výsledky budou k dispozici až po opravení matematických úloh.

XX HALOVÝ FOTBAL SŠ – OKRESNÍ
KOLO

Dne 8. února 2018 od 8.00 hodin se ve sportovní hale v Rakovníku konalo okresní kolo v sálové kopané středních škol. Vítězem turnaje se
stalo družstvo SOU Nové Strašecí před druhým
GZW Rakovník a třetím GJAK Nové Strašecí. Celkem se zúčastnilo 7 družstev z celého okresu
Rakovník.

XX KARNEVAL NA LEDĚ

V pátek 2. 2. 2018 od 13.00 do 14.30 hod se konal na Zimním stadionu v Rakovníku „KARNEXX MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA
VAL NA LEDĚ“. Děti si v maskách zasoutěžily na
Dne 24. ledna 2018 od 8.00 hod se konalo 6 ti stanovištích, kde dostávaly sladké odměny.
v Klubu DDM v Čermákových sadech okresní Program obohatilo vystoupení kroužku krasokolo 67. ročníku Matematické olympiády kate- bruslení. Všichni zúčastnění si mohli s malými
gorie Z9. Sedmnáct žáků 9. tříd (a odpovídající hokejisty vyzkoušet hokejovou abecedu a na
třídy víceletého gymnázia) řešilo čtyři úlohy, závěr si užili volné bruslení.

NABÍDKA DDM

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

AKCE PRO VEŘEJNOST
ČTVRTEK 8. A 15. 3.
od 9.30 hod.

SOUTĚŽÍME SE STAVEBNICEMI

Soutěže ve zručnosti,
pro děti z MŠ a ZŠ – 1. a 2. třídy

13.00 – 17.00 hod.

VELIKONOČNÍ JARMARK

Výroba velikonočních dekorací

Fotbalové hřiště Nové Strašecí

NOVOSTRAŠECKÝ BĚH

od 9.30 hod.

Čermákovy sady, u altánu

od 10.00 hod.

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

M. Donátová

ČARODĚJNICKÝ REJ

Klub DDM Čermákovy sady 8.00 – 15.30 hod

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ A HRY

cena 150 Kč

od 16.30 hod.

Soutěže, hry, diskotéka s Danem Adamem
z rádia Relax, opékání buřtů

T. Doležal

PONDĚLÍ 30. 4.
Fotbalové hřiště Nové Strašecí

ČTVRTEK 29. 3.

ČARODĚJNICE

od 17.00 hod.

soutěže, hry, opékání buřtů, program zumby

J. Samšuková

HLAVNÍ PRÁZDNINY 30. 6. – 31. 8. 2018
9.00 – 15.00 hod. XX POBYTOVÉ TÁBORY
8. 7. – 13. 7. MÁCHOVO JEZERO
ZÁJEZD DO SVÍČKÁRNY RODAS

ČTVRTEK 29. 3.

Odjezd v 9.00 od Sokolovny, prohlídka firmy,
pro děti i rodiče
přihlášky: 313 517 298

M. Vondříčková

cena 280 Kč dítě,
300 Kč dospělí

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

cena 2600 Kč

M. Vondříčková, J. Samšuková

8. 7. – 15. 7. TŘÍMANY
všeobecný
M. Donátová, T. Doležal

cena 2700 Kč

XX PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

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

cena 1100 Kč

cena 1100 Kč
cena 900 Kč

30. 7. – 3. 8. LRD I.
všeobecný

cena 800 Kč

ČTVRTEK 26. 4.

ÚTERÝ 20. 3.

cena 1100 Kč

20. 8. – 24. 8. KERAMICKÝ TÝDEN III.
keramika
M. Vondříčková
16. 7. – 20. 7. ŠMOULÍ TÁBOR
všeobecný
M. Donátová

J. Samšuková

J. Samšuková

M. Donátová

RAKOVNICKÝ SLAVÍČEK – XXIII. ročník

Pěvecká soutěž pro děti MŠ a ZŠ, 1. – 4. ročník

SOBOTA 14. 4.

STŘEDA 17. 3.

VÍTÁNÍ JARA

od 14.00 hod.

T. Doležal

T. Doležal
NKC Nové Strašecí

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

PŘIPRAVUJEME
STŘEDA 4. 4.

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

cena 800 Kč

13. 8. – 17. 8.		 LRD III.
všeobecný

cena 800 Kč

M. Bechnerová
H. Opatová
T. Doležal

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

www.infocentrum-rakovnik.cz

RAKOVNICKÉ OSMIČKY
Pět set let od zahájení stavby Vysoké brány. Čtyři sta třicet let od povýšení Rakovníka na město královské. Sto sedmdesát let od narození
továrníka Františka Otty. Sto dvacet let od založení městského muzea.
Sedmdesát let od založení městské galerie. To jsou hlavní „osmičková“
výročí, která si Rakovník v letošním roce připomíná. A samozřejmě i sté
výročí vzniku republiky a všechna další velká národní jubilea, spojená
s letopočty s osmičkou na konci.
Výročí, která si v letošním roce Rakovník připomene, je však samozřejmě
ještě víc. Například sto dvacet let od chvíle, kdy pražský továrník Emil
Sommerschuch společně se svým švagrem koupil rakovnickou Šamotku.
Za jeho éry šamotka vytvořila své nejkrásnější realizace včetně interiérů
Obecního domu a kavárny Imperiál v Praze, monumentálních soch pro
průčelí muzea v Hradci Králové, obkladů interiérů lázní Amalienbad ve
Vídni nebo nevelkého počtu obrazů z takzvané řezané mozaiky, která
byla Sommershuhovým vynálezem. Jeden z nich, obraz Panny Marie
s ukřižovaným Ježíšem v náručí, umístěný v portálu zrušené kaple sedmibolestné Panny Marie v jižní stěně kostela sv. Bartoloměje, je i chloubou Rakovníka. Další byste pak našli v Praze (např. v restauraci Obecního domu) a hlavně na Moravě, zejména na Svatém Hostýně, kde zdobí
tamní kapličky křížové cesty od architekta Dušana Jurkoviče.
V roce 1938, tedy před rovnými osmdesáti lety, vyšla nejkrásnější poštovní známka první republiky. Zachycuje prezidenta Masaryka s krojovaným
děvčátkem v náručí. Rytinu pro tuto známku vytvořil podle slavné fotografie z roku 1928 Rakovničan Bohumil Heinz, rodák z domu U Červeného raka. Bohumil Heinz vytvářel rytiny pro poštovní známky a bankovky
po celém světě, například i pro arabské země, Afriku a dokonce i pro daleký Nový Zéland. Pro tamní poštovní známku vytvořil rytinu půvabné
domorodé maorské dívky. Známka s prezidentem Masarykem, držícím
v rukách tříletou Evičku Neugebauerovou, vznikla v rámci dobročinné
kampaně Dětem. Výtěžek z prodeje známky sloužil k ošacení a nasycení
chudých dětí ve všech koutech Československa. Původní motiv známky
měl být jiný, po Masarykově úmrtí v září 1937 se však organizátoři akce
rozhodli vytvořit známku, která by výstižně promlouvala o Masarykově vztahu k dětem a hlásala jeho výrok: „Měj úctu k duši dítěte“. Volba
padla na líbezný výjev, zachycený neznámým fotografem při Masarykově cestě po Horácku v roce 1928. Poštovní známky v rámci dobročinné
kampaně Dětem vycházely v Československu v letech 1936 – 38. Každý
rok jeden motiv v různých nominálních hodnotách. Rytiny pro všechny
tři známky vytvořil Bohumil Heinz.

Dobročinná známka Dětem z roku 1938 s rytinou od Bohumila Heinze

Jako dárek k letošním rakovnickým jubileím vydala Městská
knihovna Rakovník nový, velkoryse pojatý a poutavý průvodce
městem, který nazvalo Rakovnická mozaika. Vydat se s ním můžete ulicemi a zákoutími města
Rakovníka po stopách slavných
operních pěvců bratrů Burianů,
světoznámé rakovnické keramiky RAKO, za pohnutými židovskými dějinami města do místní
synagogy nebo za rakovnickými klenoty moderní architektury prvních tří dekád minulého
století, kterým kraluje sokolovna Emil Sommershuh
od architekta Otakara Novotného z roku 1914, vyhlášená jako první sokolovna v Česku národní kulturní památkou. Průvodce je k dostání v Městském informačním centru na
Husově náměstí. Elektronická verze je zdarma ke stažení na www.infocentrum-rakovnik.cz.
Městská knihovna Rakovník v letošním roce opět spojila síly s místním
muzeem, galerií a archivem, aby společně rakovnická „osmičková“ výročí připomněli, a to i na stránkách měsíčníku Radnice, kde se po celý
letošní rok budete setkávat s články, fotografiemi a zajímavostmi, které vám historické okamžiky našeho města, které se odehrály v letech
s osmičkou na konci, připomenou. Své aktivity připojí i Město Rakovník
a Kulturní centrum Rakovník.
Co dalšího pro vás ve městě Rakovníku chystáme přiblížíme v příští Radnici.
Městské informační centrum

Obálka publikace Rakovnická mozaika

www.mesto-rakovnik.cz
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www.knihovna-rakovnik.cz

Kufrování
a Noc s Andersenem

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

Březen – měsíc čtenářů
Rakovnická knihovna se zařadila mezi čtyři sta
knihoven v Česku, které jsou zapojeny do celorepublikové akce Březen – měsíc čtenářů. Je
úplně jedno, zda měl březen přívlastek měsíc
knihy nebo že se před devíti roky přejmenoval na měsíc čtenářů, cíl má pořád jeden. Třetí
měsíc roku je už dlouhá léta věnován podpoře
četby a propagaci knih.
V naší knihovně nebudeme oceňovat nejlepší
čtenáře, jak to dělají v jiných knihovnách, ani
nebudeme čekat před porodnicí, abychom zaregistrovali nejmladšího čtenáře, což je tématem letošního ročníku. My si vážíme všech čte-

nářů, kteří bez ohledu na věk a četnost návštěv,
do knihovny přicházejí a těší se z dobré četby.
Letos se v březnu ještě více zaměříme na propagaci četby u dětí. Ve spolupráci se školami se
budeme scházet s celými třídami nad zajímavými knižními tituly a žákům budeme připomínat důležitost čtení v jejich vzdělávacím procesu. K tomu, aby se děti pro cokoliv nadchly je
zapotřebí velké pomoci dospělých, především
rodičů. A u čtení platí pomoc a podpora dvojnásobně, proto apelujeme na všechny rodiče:
nepodceňujte čtení u dětí a podporujte ho, určitě se to jednou vyplatí. Milena Křikavová

XX Městská knihovna v číslech roku 2017
2452 Počet návštěvníků akcí pořádaných knihovnou:
17 544
Počet návštěv čtenářů v půjčovnách
–
Průměrná
návštěvnost
akcí
knihovny:
39 526
70
– Průměrná denní návštěvnost v půjčovních (veřejnost + školy):
96 160
odděleních*:
158 Počet návštěv webových stránek:
(využití informací knihovny pro veřejnost, poPočet návštěvníků informačního centra:

35 538 zvánky na akce knihovny, často vyhledávané
– Průměrná denní návštěvnost informačního stránky informačního centra, on-line katalogu
centra*:
142 a informace o přírůstcích do fondu knihovny)
– Průměrná denní návštěvnost webových
Počet návštěvníků roubenky:
4 713
stránek*:
385
– Průměrná denní návštěvnost roubenky*19
*průměrná čísla jsou počítána na pracovní dny
Počet pořádaných akcí v roce:
270
roku 2017, tj. 250
– Akce pořádané pro školy:
124
193 481
– Vzdělávací akce pro specifické skupiny: 59 Celkem návštěvnost:
– Akce pořádané pro veřejnost:
87
Počet registrovaných čtenářů: 

Celkový denní průměr návštěv knihovny, jejích akcí a projevený zájem o knihovnu prostřednictvím webových stránek: 774

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY
12. 3. 2018

V posledním únorovém týdnu se v dětském oddělení knihovny rozjíždí velká hra
nazvaná Kufrování se
čtvrťáky. Pouhé dvě
hodiny čistého času
mají jednotlivé třídy
rakovnických čtvrťáků na otevření zakódovaných kufrů a na splnění zapeklitých úkolů,
které jsou v nich ukryty. Nejde v této hře jen
o samotné úkoly, velký důraz je kladen na spolupráci dětí, komunikaci, nadšení a vzájemnou
podporu.
Který kolektiv zvítězí v soutěži a přespí z pátku
23. 3. na sobotu 24. 3. 2018 v dětském oddělení se zatím neví, jediná jistota je, že to budou
opět žáci čtvrté třídy.
Milena Křikavová

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY
5. 3. 2018

17.00 hodin

VÝCHOVA KNĚŽÍ V ČECHÁCH
a jejich role v náboženské kultuře
(1848 – 1914)
Prezentace knihy Tomáše W. Pavlíčka, pracovníka Masarykova ústavu AV ČR (absolventa rakovnického gymnázia)
Autora představí Renata Mayerová, ředitelka
SOkA Rakovník
Knihu představí její autor Tomáš W. Pavlíček
Pořádá SOA v Praze, SOkA Rakovník a Městská
knihovna Rakovník.

18.00 hodin

LiStOVáNí.cz

NEJLEPŠÍ KNIHA O FAKE NEWS,

dezinformacích a manipulacích!!!
Autoři: Vejvodová, Gregor, Zvol si info
Nejlepší kniha o fake news, dezinformacích
a manipulacích!!! Média, politici, sociální sítě –
ze všech těchto zdrojů se na nás neustále valí dohady o tom, kdo, jak a proč se nás snaží
dezinformovat. Co ale často opakovaná spojení fake news, dezinformace a alternativní fakta
zahrnují? Jedná se o fenomén posledních let,
nebo jsou tu s námi, šikovně skryté, už dlouhá
staletí? Jak je možné, že fungují? Kdo a proč je
vypouští? A co je hlavní, jak se proti nim můžeme bránit? Tato kniha se šikovnou manipulací
20. 3. 2018
10.00 hodin
v samotném názvu vám pomůže najít odpovědi, nebo alespoň poskytne vodítka k přemýšCO VÍ VĚDA O DLOUHOVĚKOSTI
lení nad každodenní záplavou informací, se
Přednáška je zdarma a je určena pro veřejnost.
kterou je dobré se vypořádat kriticky, ale bez
V únoru jsme ve spolupráci s Místní akční skuzbytečné paranoie.
pinou Rakovnicko uspořádali přednášku pro
Miloše Zemana můžete přijít volit až v druhém
seniory s tématem optimistický pohled senikole! Ta zpráva byla, jak jistě víte, falešná, asi jaorů na život. V březnu budeme pokračovat
ko ta raketa mířící na Hawai.
ve spolupráci a zveme zájemce na přednášku
LiStOVáNí tak navazuje na úspěšnou adaptaci
„Co ví věda o dlouhověkosti“.
Ekonomie dobra a zla a přináší na jeviště opět další vysoce aktuální vědecko-naučný text, vtipnou,
V úterý 20. 3. 2018 od 10 hodin v dětském odneotřelou scénickou formou.
dělení knihovny se od dobrovolníků z nadace
– účinkují: Alan Novotný (alternuje Jan Brožek) a Jiří Ressler
Lepší senior dozvíme určitě mnoho zajíma– v roce 2018 vydalo nakladatelství CPress/Albatrosmedia
vých informací.
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ROUBENKA,
VESTIBUL PŘED PŮJČOVNOU PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 11. DUBNA

JAKOZOO

Originální výstava knihovny a dětí
O našich zvířecích kamarádech v roubence jsme podali dokumentaci
v minulém čísle Radnice. Dnes vám nabízíme pár fotek z předsálí knihovny před oddělením pro dospělé čtenáře. Už z fotek a zvířecích pohledů
vyzařuje radost. My máme zase radost z každé návštěvy naší Jakozoo.
A vy, pokud jste u nás na návštěvě ještě nebyli, tak máte ještě čas zastavit se v roubence nebo i ve vestibulu před dospělým oddělením a seznámit se se zvířaty, která na vaši návštěvu trpělivě čekají. Věřte, že nám
bude na konci smutno, až budeme rozebírat výstavu nazvanou Jakozoo.
Jako v bavlnce se v našich pavilonech cítila všechna zvířata, a snad jen
venkovní výběhy chyběly k vytvoření dokonalé atmosféry opravdové
zoologické zahrady.
Pokud nevěříte všemu, co se píše nebo je nafoceno, tak se přijďte přesvědčit na vlastní oči a uši, jak to teď v roubence vypadá. Přijďte si pohladit své oblíbené zvíře a nebojte se, rozhodně vás nekousne.

O
Z
O
O
K
JA
www.cbrakovnik.cz

Zažijte 3 dny

s LEGEplnMé zábavy

Příměstský
tábor

Termín: 2. – 4. července 2018
Čas: 8 – 17 hod.
Místo konání: Rakovník
Akce je určena pro děti: 7 – 14 let
Cena: 300 Kč/3 dny/dítě
Stravování: odpolední svačinka, oběd, pitný režim
Program tábora: skládání Lega, míčové hry,
zábava v každém počasí, biblické příběhy
a soutěže
Více info a Přihláška na http:
//www.cbrakovnik.cz/
Tel.: 603 52 25 34
Přihlášku zasílejte do 30. 4. 2018.
Akci pořádá Sbor Církve bratrské
v Rakovníku.

www.mesto-rakovnik.cz
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Rabasova galerie
NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU
DO 18. 3. 2018
JEDNOTA UMĚLCŮ VÝTVARNÝCH

22. 3. – 6. 5. 2018
PETR ŠMAHA
OBRAZY 2007 – 2017

www.rabasgallery.cz
VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

VÝSTAVNÍ SÍNĚ VE VYSOKÉ 232

DO 25. 3. 2018
LIBOR JIŘINEC
PŘEVÁŽNĚ MEZI PTACTVEM

DO 29. 4. 2018
ČESKÝ DŘEVÁK
SOUČASNÁ FOTOGRAFIE

Fotografie

29. 3. – 22. 4. 2018
ZUŠ VÝTVARNÝ OBOR

Vernisáž 29. března 2018 od 17 hodin

Vernisáž 22. března 2018 od 16 hodin

vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 70 Kč

Muzeum T. G. M.
MANSARDA
DO 25. 3.
MONIKA HOBZIKOVÁ-SIEGLOVÁ
DOTKLA SE SVĚTLA

HEROLDOVA SÍŇ
8. 3. 2018
19 hodin
5. KONCERT KRUHU PŘÁTEL HUDBY
LUKÁŠ KLÁNSKÝ – KLAVÍR

8. 3. – 8. 5. 2018
ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ
KAPITOLY Z DĚJIN HYGIENY
Vernisáž 8. 3. v 16.00 hodin

Obrazy a kresby

www.muzeumtgm.cz
AKCE
2. 3. 2018

29. 3. – 29. 4. 2018
VÝTVARNÁ SKUPINA TERČ 35 LET

Sál Dr. Spalové

KŘEST KATALOGU
GERMÁNI A DOBA ŘÍMSKÁ
NA RAKOVNICKU

Vernisáž 29. 3. v 17.00 hodin

JARNÍ VZDĚLÁVACÍ CYKLUS
Sál Dr. Spalové

17.00 hodin

17.00 hodin

PŘEDNÁŠKY
15. 3. 2018
ak. arch. David Vávra:
10 KROKŮ ARCHITEKTURY
DAVIDA VÁVRY,
MOŽNÁ PŘIJDOU I ŠUMNÉ STOPY
28. 3. 2018
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc.:
1618 – 2018: 400 LET
OD STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ
DO 4. 3. 2018
MIROSLAV ZÝKA
FASCINUJÍCÍ SVĚT BROUKŮ
Sběr  preparace  sbírka

GALERIE
SAMSON-CAFEÉ
DO 2. 3. 2018
BÁJEČNÝ SVĚT
VLADIMÍRY KUBIČKOVÉ
Fotografie
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6. 3. – 13. 4.
1. MŠ RAKOVNÍK

Jaro, léto, podzim, zima
ve školce je vždycky prima
Vernisáž 6. 3. v 15.30 hodin

www.mesto-rakovnik.cz
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www.kulturnicentrum.cz

KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK
PÁTEK 2. 3.

PÁTEK 16. 3.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN

Moderuje Miroslav ŠIMŮNEK
Hraje kapela JOY BOX
Pořádají studenti GZW Rakovník a Kulturní centrum
Rakovník

Hraje IDEAL BAND
Vystoupí CTS LENTILKY Rakovník
V ceně vstupenky je raut a tombola
Pořádá Okresní agrární komora Rakovník a Kulturní
centrum Rakovník
Vstupné 400 Kč

MATURITNÍ PLES
GZW RAKOVNÍK – C4.B

I. REPREZENTAČNÍ AGRÁRNÍ PLES

PÁTEK 16. 3.

SOBOTA 3. 3.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN

DŮM OSVĚTY

Hraje GOLDEN BIG BAND PRAGUE
Dále vystoupí Taneční škola Vavruška, Jitka Zelenková
Foyer divadla Zuzana Dubnová Trio
Ke vstupence dárek. Společenský oblek podmínkou.
Ples je nekuřácký
Pořádá P&G – Rakona Rakovník a Kulturní centrum
Rakovník
Vstupné 300 Kč

DJ S, Wash!, Driver, FeFe + Alík UI (Drums),
Vstupné 100 Kč
dundee76, Lucky79

48. REPREZENTAČNÍ PLES RAKONY

NEDĚLE 4. 3.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN

TANEČNÍ PODVEČER
Hraje KVINTET Jiřího Soukupa

Vstupné 80 Kč

STŘEDA 7. 3.
TYLOVO DIVADLO
ZÁBAVNÁ TALKSHOW

19.00 HODIN

IVO ŠMOLDAS S HOSTY

Marie FORMÁČKOVÁ – spisovatelka a novinářka
Andrea ANDREI – italský zpěvák
NICOLAS – muzikálový zpěvák
Pořádá Umělecká agentura GARDES

PÁTEK 9. 3.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN

MATURITNÍ PLES SPŠ E. KOLBENA RAKOVNÍK,
TŘÍD E4 – S4
Hraje IDEAL BAND
Pořádají studenti SPŠ E. Kolbena Rakovník a Kulturní
centrum Rakovník

SOBOTA 10. 3.
DŮM OSVĚTY

19.30 HODIN

TOTÁLNÍ NASAZENÍ + IMODIUM
MIKRO TOUR 2018

Host COVERS FOR LOVERS
Vstupné 150 Kč v předprodeji, 200 Kč v den konání

SOBOTA 10. 3.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.30 HODIN

1. MATURITNÍ PLES
– HŘÍŠNÝ TANEC 4. CR

BEJBY NEBUDE SEDĚT V KOUTĚ
Hraje kapela IDEAL BAND
Moderuje Marcela Škábová-Tomčíková
Pořádají studenti ISŠ Rakovník a Kulturní centrum Rakovník

NEDĚLE 11. 3.
TYLOVO DIVADLO
Carole Greep

19.00 HODIN

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ

Svěží francouzská komedie
Jak snadné je narušit dlouholeté přátelství...
Hrají Miroslav VLADYKA, Tereza KOSTKOVÁ, Radek
HOLUB a Nela BOUDOVÁ
Divadlo v Rytířské Praha
V rámci divadelního předplatného 2017–2018

STŘEDA 14. 3. – SOBOTA 17. 3.
TYLOVO DIVADLO

WINTRŮV RAKOVNÍK

XXXXII. postupová přehlídka amatérských divadelních
souborů s výběrem na celostátní přehlídku amatérského
činoherního a hudebního divadla Divadelní Piknik Volyně
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SOBOTA 31. 3.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN
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21.00 HODIN

BEAT PARADE

NEDĚLE 18. 3.
DŮM OSVĚTY

14.30 HODIN

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Holky a kluci na palubu
Moderuje Bára Ladrová

Vstupné 50 Kč

NEDĚLE 18. 3.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN

TANEČNÍ PODVEČER
Hraje ŠLAPETON

Vstupné 80 Kč

STŘEDA 21. 3.
TYLOVO DIVADLO

19.00 HODIN

Jakub Nvota

ROŠÁDA

Manželská komedie
Hrají Martin TRNAVSKÝ, Bára MUNZAROVÁ,
Radim NOVÁK, Marika PROCHÁZKOVÁ
Divadelní spolek FRÍDA Brno
V rámci divadelního předplatného
Zábavná řada 2018

TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

Miloš Meier
DRUMMING SYNDROME

Vstupné 200 Kč v předprodeji, 250 Kč v den konání.

PŘIPRAVUJEME

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 28. 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 12 let, v českém znění,
90 minut.
Vstupné 110 Kč

ČTVRTEK 22. 3.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

PAVEL ŠPORCL A GIPSY WAY
ENSEMBLE 
Vstupné 450 Kč
PÁTEK 23. 3.
DŮM OSVĚTY

19.00 HODIN

Host Jamaron

Vstupné 100 Kč

FALEŠNÁ OZVĚNA

SOBOTA 24. 3.

TYLOVO DIVADLO

SÁL KULTURNÍHO CENTRA
a TYLOVO DIVADLO

20.00 HODIN

XV. REPREZENTAČNÍ PLES
KRÁLOVSKÉHO MĚSTA
RAKOVNÍKA

K tanci a poslechu hrají taneční orchestr IDEAL BAND,
DASHA & PAJKY PAJK, hudební skupina HAMLETI,
CIMBÁLOVÁ MUZIKA Saši VRÁBELA, BRASS BAND,
GRIPPEDS taneční orchestr ZUŠ Rakovník, klavírista
Václav TOBRMAN a Honza ROUŠAR – zpěvák, kytarista
Dále vystoupí Aerobic club Angels Rakovník, CTS
LENTILKY Rakovník
Večerem provázejí Marcela ŠKÁBOVÁ-TOMČÍKOVÁ,
moderátorka TV NOVA a Vlasta KOREC, moderátor
Rádia IMPULS a TV PRIMA Vstupné 400 Kč a 350 Kč

ÚTERÝ 27. 3. A STŘEDA 28. 3.
TYLOVO DIVADLOvždy v 8.30 a 10.00 HODIN

POHÁDKY OVČÍ BABIČKY

Vhodné pro děti mateřských škol od 4 let a žáky
1. – 3. tříd základních škol
Divadlo ALFA Plzeň
Vstupné 70 Kč

STŘEDA 28. 3. A ČTVRTEK 29. 3.
TYLOVO DIVADLO

PÁTEK 2. 3.

vždy v 19.00 HODIN

SCREAMERS – TV UPOUTÁVKA

– travesti show nejvyšší kvality.
Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout do 28. 2.
2018 v pokladně KC Rakovník 
Vstupné 250 Kč

AKTA PENTAGON:
SKRYTÁ VÁLKA

2D

19.30 HODIN

Film líčí dramatický příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří se rozhodli
riskovat nejen kariéru ale i svou svobodu a zveřejnit
zprávu z utajované studie o americkém nasazení ve
Vietnamské válce označovanou jako Pentagon Papers.
Režie Steven Spielberg. Hrají Tom Hanks, Meryl Streep
a další. Žánr: drama/životopisný/historický – nevhodný
do 12 let, s českými titulky, 116 minut. Vstupné 110 Kč

NEDĚLE 4. 3.
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 125 Kč

NEDĚLE 4. 3.
TYLOVO DIVADLO

VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ

2D

14.00 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 120 Kč

NEDĚLE 4. 3.
TYLOVO DIVADLO

JÁ, TONYA

2D

17.00 HODIN

Černočerná komedie „Já, Tonya“ přináší divoký a stěží
uvěřitelný příběh, který by vydal hned na několik
životů. Vzestup z ničeho až na vrchol, touhu, vášeň,
pád na samotné dno a jeden z největších skandálů
sportovní historie.
Režie Craig Gillespie. Hrají Margot Robbie, Allison
Janney, Sebastian Stan a další.
Žánr: komedie/drama/životopisný – do 15 nepřístupný,
s českými titulky, 119 minut.
Vstupné 110 Kč

PONDĚLÍ 5. 3.
TYLOVO DIVADLO

TVÁŘ VODY

2D

19.30 HODIN

Němá uklízečka se v tajné vládní laboratoři sblíží s podivuhodným vodním tvorem a s pomocí své nejlepší kamarádky,
souseda a několika špiónů naplánuje jeden z nejpodivuhodnějších a nejromantičtějších únosů v dějinách filmu.
Režie Guillermo del Toro. Hrají Sally Hawkins, Octavia
Spencer, Michael Shannon, Richard Jenkins a další.
Žánr: fantasy/drama – do 15 let nepřístupný, s českými
titulky, 119 minut.
Vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 6. 3.
TYLOVO DIVADLO

JÁ, TONYA
ČTVRTEK 8. 3.

TYLOVO DIVADLO

TÁTOVA VOLHA

2D

19.30 HODIN
Vstupné 110 Kč

2D

19.30 HODIN

Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně
ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě
jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně
starého nemanželského syna.
Režie Jiří Vejdělek. Hrají Eliška Balzerová, Tatiana
Vilhelmová, Martin Myšička, Boleslav Polívka, Emilia
Vášaryová, Vilma Cibulková a další.
Žánr: komedie/drama – přístupný bez omezení,
v českém znění, 90 minut.
Vstupné 130 Kč

PÁTEK 9. 3.
TYLOVO DIVADLO

TROCHU MIMO

PONDĚLÍ 12. 3.
TYLOVO DIVADLO

TÁTOVA VOLHA

2D

19.30 HODIN
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 18. 3.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY

V Májině úlu to bzučí vzrušením, už dokončili letní
sklizeň a z Buzztropolis přijel vysoký hodnostář s důležitým vzkazem pro královnu. Obdrží její úl už konečně
pozvánku na Velké medové hry?
Režie Noel Cleary, Alexs Stadermann.
Žánr: animovaný – přístupný bez omezení, český
dabing, 100 minut.
Vstupné 110 Kč

NEDĚLE 18. 3.
TYLOVO DIVADLO

PRAČLOVĚK

NEDĚLE 18. 3.
TYLOVO DIVADLO

TOMB RAIDER

2D

14.00 HODIN
Vstupné 125 Kč

TYLOVO DIVADLO

TÁTOVA VOLHA

PONDĚLÍ 19. 3.
TYLOVO DIVADLO

RUDÁ VOLAVKA

2D

19.30 HODIN

PACIFIK RIM: POVSTÁNÍ

Kaiju versus Jaegeři. Monstra z vesmíru versus pilotovaní obří roboti. Druhé kolo. Ve výpravném akční sci-fi
Pacific Rim: Povstání se znovu hraje o planetu Zemi
a my prohráváme.
Režie Steven S. DeKnight
Hrají John Boyega, Scott Eastwood, Jing Tian, Cailee
Spaeny, Rinko Kikuchi a další.
Žánr: akční sci-fi – nevhodný do 12 let, s českými
titulky, 111 minut.
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 1. 4.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY

Vstupné 110 Kč

2D

2D

19.30 HODIN
Vstupné 130 Kč

2D

19.30 HODIN

Dominika Jegorovová má mnoho tváří. Je milující dcerou, primabalerínou, kterou dovedla její dravost až na
absolutní hranici sil. Mistryní ve svádění a manipulaci.
A především je špičkově vycvičenou agentkou ruské
tajné služby.
Režie Francis Lawrence. Hrají Jenifer Lawrence, Joel
Edgerton, Matthias Shoenearts, Jeremy Irons, Mary-Louise Parker a další.
Žánr: thriller – nepřístupný do 15 let, s českými titulky,
136 minut.
Vstupné 120 Kč

2D

19.30 HODIN

Pásmo krátkých filmů o lidech, co jsou tak
trochu mimo!
Čtyři filmy od čtyř skvělých talentovaných českých
režisérů, které sbírají ceny, nominace a ocenění na
festivalech po celém světě. Jejich hlavní hrdinové jsou
mimo realitu, normalitu, společenskou konvenci, jsou
TROCHU MIMO, ale přesto mají co říci světu.
Těšit se můžete na následující filmy:
Přistoupili absolventky UTB ve Zlíně Terezy Pospíšilové
o mladém romském klukovi Martinovi, který si při útěku z domova přisedne ve vlaku ke staříkovi Vojtěchovi.
Jak se protnou jejich životy?
BioBuddy režiséra Honzy Chramosty o muži, který
vstoupí do baru a všem převrátí život naruby.
TWOFOLD absolventa UTB ve Zlíně Luďka Wellarta
o tom, když jedna a dva vypadají reálně, ale což když
tomu tak není?
Nehoda studenta FAMU Šimona Štefanidise ukazující,
že děti to s rodiči nemají jednoduché, stejně tak jako to
nemají jednoduché rodiče s dětmi. Vstupné 80 Kč

TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Laře Croft (Alicia Vikander) je 21 let a právě zdědila
obrovské obchodní impérium. Její otec, bohatý šlechtic
a známý dobrodruh, Lord Richard Croft (Dominic West),
zmizel beze stopy před sedmi lety, když byla ještě dítě.
Od té doby se marně snaží najít nějaký smysl svého
života.
Režie Roar Uthaug. Hrají Alicia Vikander, Walton
Goggins, Hannah John-Kamen, Dominic West, Daniel
Wu a další. Žánr: akční – nevhodný do 12 let, s českými
Vstupné 120 Kč
titulky, 122 minut.

NEDĚLE 18. 3.

ČTVRTEK 22. 3.

NEDĚLE 1. 4.
TYLOVO DIVADLO

KRÁLÍČEK PETR

2D

14.00 HODIN

Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarostný život
spolu s ostatními zvířátky na farmě. Nový majitel statku
se však o svůj životní prostor dělit nemíní – a už vůbec
ne se zvířaty.
Režie Will Gluck. Hrají James Corden, Margot Robbie,
Elizabeth Debicki, Domhnall Gleeson. Žánr: rodinný –
přístupný bez omezení, český dabing, 90 minut.
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 1. 4.
TYLOVO DIVADLO

READY PLAYER ONE:
HRA ZAČÍNÁ

2D

17.00 HODIN

Děj nového filmu legendárního režiséra Stevena
Spielberga je zasazen do roku 2045, kdy se svět ocitá
na pokraji chaosu a kolapsu. Lidé však nalezli spásu
v OASIS, rozsáhlém světě virtuální reality, který vytvořil
geniální a excentrický James Halliday (Mark Rylance).
Když Halliday zemře, odkáže své nesmírné bohatství
prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko
ukryté někde v OASIS.
Režie Steven Spielberg. Hrají Tye Sheridan, Olivia Cooke,
Vin Diesel, Simon Pegg, Ben Mendelsohn, Mark Rylance
a další.
Žánr: sci-fi– nevhodný do 12 let, s českými titulky,
140 minut.
Vstupné 110 Kč

NEDĚLE 1. 4.
TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 HODIN

PACIFIK RIM: POVSTÁNÍ

Vstupné 130 Kč

ÚTERÝ 20. 3.
TYLOVO DIVADLO

TLUMOČNÍK

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY
2D KULTURNÍHO CENTRA:

19.30 HODIN

Hlavními hrdiny svérázné roadmovie jsou dva staří
páni, kteří cestují napříč Slovenskem, aby poznali
pravdu o vlastní minulosti. Během cesty se dostávají do
bizarních situací, potkávají rozmanité lidi a postupně
si skládají mozaikovitý obraz světa, který se navenek
mění, ale v hloubce ukrývá nevyřešené konflikty.
Režie Martin Šulík. Hrají Jiří Menzel, Peter Simonischek,
Zuzana Mauréry, Réka Derzsi, Anna Rakovská a další.
Žánr: tragikomedie – nevhodný do 12 let, s českými
titulky, 113 minut.
Vstupné 120 Kč

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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XX Přistoupili?

Mladý romský chlapec Martin
je na útěku z domova. Ve vlaku
si přisedne k osamělému staříkovi Vojtěchovi a postupně,
i přes jejich rozdílnost, nachází jeden v druhém spřízněnou
duši. Martinův skutečný důvod
útěku z domova je ale mnohem
složitější, než by si Vojtěch dovedl představit…

XXTwofold

Anton, Lola, Frank. Jedna, dva,
jedna, dva, jedna? Vše vypadá
reálně, ale co když není? Jedno
ovlivňuje druhé, ale jak rozeznáte realitu od snu a naopak.
Kdo jste? A co když to, co cítíte
nejsou vaše pocity? Film o prozření Antona, Loly a Franka.

XX BioBuddy

Muž vstoupí do baru a během
okamžiku převrátí všem život
naruby.

XX Nehoda

Starý pan Tošovský svý autem
porazí paní Pařízkovou. Jeho
dcera Zuzana zuří vztekem a zabaví mu klíčky od auta, aby mu
zabránila v dalším řízení. Na jednu stranu sice problém vyřeší,
ale na stranu druhou si znepřátelí svou matku Janu, která už
dlouho plánuje jet na vzdálený
hřbitov a provést tam jarní úklid.
Po hádce se Jana rozhodne, že
to takto rozhodně nenechá.

www.mesto-rakovnik.cz
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www.mc-palecek.com

cesky-cerveny-kriz-rakovnik.webnode.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK
Mateřské centrum Paleček pořádá

BURZU JARNÍHO A LETNÍHO
DĚTSKÉHO OBLEČENÍ
PŘÍJEM. čtvrtek 8. 3. 12.00 – 17.30
pátek
9. 3. 9.00 – 15.00
PRODEJ. pondělí 12. 3. 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30
úterý 13. 3. 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30
středa 14. 3. 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.30
čtvrtek 15. 3. 9.00 – 12.00
VÝDEJ: 19. 3., 20.3. a 21. 3. během otevírací doby
Předem se přihlašujte SMS na tel. 739 285 297. Kapacita omezena (max.
50 ks/os.) Předem se seznamte s pravidly burzy na webu centra.
Přijímáme jen ČISTÉ a NEPOŠKOZENÉ oblečení!
Za nevyzvednuté zboží po 21. 3. neručíme.
Klicperova ul., Rakovník
MC Paleček: tel. 736 729 579, mc.palecek@seznam.cz
Pravidla burzy na www.mc-palecek.com.
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.
28. 3. 2018 (středa), od 10 do 12 hod.
Klicperova ul., Rakovník
Kontakt: tel. 607 612 714, mail: jana.kreuzmanova@gmail.com

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
CHCI UMĚT POMOCI
Český červený kříž Rakovník pořádá:
Okresní studijní středisko
intenzivní, zážitkový, pobytový

KURZ PRVNÍ POMOCI

pro děti od 10 do 15 let
Kdy: 16. 4. 2018 – 20. 4. 2018
Kde: Žihle – Poustky
Kolik: 1500 Kč
Přihlášky a další informace: OSČČK Rakovník Palackého 76,
Lucie Škorpilová, mobil: 604 233 114
Facebook: Český červený kříž Rakovník

Kurz
ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ – 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.

Spolek pro okrašlování a ochranu domoviny v Rakovníku
Vás zve na přednášku pana Jiřího Hlouška, který Vám sdělí vše

•

O PĚSTOVÁNÍ LILIÍ

•
•
•

v Muzeu T. G. M. v Rakovníku 7. března 2018
v Sále Dr. Spalové v 16 hod.
vstupné 30 Kč

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

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:
11. 9. 2018

JEDNODENNÍ VÝLET KRALOVICE, MANĚTÍN, PLASY

projektu nazvaného Centrum stavitelského
dědictví. Absolvujeme zde komentovanou
prohlídku s průvodcem. Dozvíte se spoustu
zajímavých informací z tohoto oboru.

Kralovice kostel sv. Petra a Pavla, mumie
Cena 490 Kč senioři + ZTP 400 Kč
– Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven na
22. 4. – 28. 4. 2018
konci 13. století a renesančně přestavěn
v 16. století Floriánem Griesbeckem. SouREKONDIČNÍ POBYT V HOTELU
částí kostela je hřbitovní kaple s hrobkou,
POLONIA, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
kde se nacházejí mumie této rodiny. MaHotel má ideální polohu na hlavní třídě
nětín – zámek – přezdívá se mu „Barokní
v centru města. Pouhé 3 minuty chůze krásperla západních Čech.“ Expozice je zaměřeným parkem Vás dělí od známé ,,Zpívající
na na prezentaci života šlechty na manětínfontány“ a kolonády. Pečlivě upravené parském zámku od 17. do poloviny 20. stoleky, nádherná architektura, zachovalá památtí s důrazem na období baroka, kdy zámek
ná místa, krása okolní přírody a slavná mipři velkorysé přestavbě získal svou dnešní
nulost pomáhají Mariánským Lázním stát se
podobu. Muzeum stavitelství Plasy – areál
uznávaným kulturním a společenským centv Plasích je místem realizace ojedinělého
rem. Nejdůležitější památky ve městě – Hlav-
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ní 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.
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

7. 5. – 13. 5. 2018

LÉČEBNÝ POBYT LÁZNĚ KUNDRATICE

a procedury se dochází do hlavní budovy
lázeňského hotelu. Hotel se nachází v centru v bezprostřední blízkosti měst. parku. Jako bonus neomezený vstup do aquaparku
Aquaforum.
Cena 14 200 Kč

ře formou bufetu, oběd formou 2-chodového menu (polévka + hlavní chod), vířivá
koupel s aroma solí, suchá uhličitá koupel,
rašelinový zábal jako forma předehřátí
před masáží, částečná masáž – záda, šíje,
volný vstup do Pool & Fitness areálu, sauna
+ římské vonné lázně, plavání při svíčkách
a relaxační hudbě, stolní tenis, biliard, minigolf, 10% sleva na masáže.

Cena zahrnuje dopravu autobusem z Rakovníka a zpět, dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, balkon, telefon, možnost TV,
lednice, wifi za poplatek , stravování – pl- 25. 6. – 1. 7. 2018
ná penze (snídaně – rozšířená kontinentální,
LÉČEBNÝ POBYT V HOTELU LIBUŠE,
teplé a studené nápoje, oběd a večeře – serPODĚBRADY
vírované, výběr ze 3 menu, jedno jídlo bezCena 7 200 Kč
Cena zahrnuje dopravu autobusem z Ramasé). Možnost dietního stravování (šetřící
14.
10.
–
20.
10.
2018
kovníka a zpět, ubytování ve dvoulůžkodieta, diabetická dieta). Vstupní prohlídka
vých pokojích s příslušenstvím – sprcha,
REKONDIČNÍ POBYT HOTEL MÁNES II,
u lékaře, 10 procedur . Nabídka procedur buWC, lednička, TV, telefon, stravování plde vždy obsahovat slatinou koupel nebo záKARLOVY VARY
ná penze, 6× procedura – uhličitá koupel
bal, ostatní procedury dle doporučení lékaře
Cena zahrnuje dopravu autobusem z Rav minerální vodě. Hotel Libuše je zrekona podle zdravotního stavu klienta. Je dobré
kovníka a zpět, stravování plná penze, postruovaný lázeňský hotel ve středu města
s sebou mít alespoň krátkou lékařskou zprábyt začíná večeří, končí obědem, vstupní
situovaný na okraji lázeňského parku. Ke
vu od vašeho lékaře. Tři taneční večery – Po,
lékařské vyšetření, 9× procedura – 2× mastravování slouží restaurace v přízemí hoSt, Pá, bazén v odpoledních hod. zdarma (nesáž (klasická částečná, reflexní), 4× koupel
telu. Veškeré procedury jsou zajištěny v obbude-li probíhat léčebný tělocvik v bazénu).
(perličková, uhličitá, suchá uhličitá, v minejektu Centrálních a Letních lázní, které jsou
Lázně Kundratice nabízí možnost 3 ubytorální soli), 1× nožní koupel perlivá, 1× magod hotelu Libuše vzdálené přibližně 30 m.
vacích budov, všechny budovy jsou v těsné
netoterapie, 1× parafínové rukavičky, pitná
Cena 6 900 Kč
blízkosti stravování a léčebného domu. V bukůra, ubytování v jednolůžkových, dvoudově je výtah. 
Cena: 6 900 Kč 3. 9. – 9. 9. 2018
lůžkových a třílůžkových standartních pokojích,
(koupelna s vanou a WC, TV, malá
20. 5. – 3. 6. 2018
REKONDIČNÍ POBYT V HOTELU OREA
lednice, telefon). V budově je výtah ( pouze
LÉČEBNÝ POBYT V HOTELU OTAVA,
do 3. patra). Na stravování a procedury se
RESORT HORIZONT ŠUMAVA
dochází do hlavní budovy lázeňského hoResort se nachází na jižním svahu vrchu
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
telu. Hotel se nachází v klidném prostředí
Pancíř v nadmořské výšce 1100 m v ChráCena zahrnuje dopravu autobusem z Raměsta. Vzdálenost od vřídla cca 15 – 20 min.
něné krajinné oblasti Šumava. „Vzdušné
kovníka a zpět, stravování – plná penchůze. Možnost využití MHD, zastávka u lélázně“ v klidném a překrásném prostřeze, vstupní a výstupní lékařské vyšetření,
čebny. Léčebna se skládá z pěti vedle sedí. Z hotelu je překrásný výhled na horské
36 procedur předepsaných lékařem, užití
be stojících budov propojených spojovací
hřebeny, za pěkného počasí jsou vidět i vrpřír. léčivých zdrojů (přír. slatina, min. vochodbou. V areálu se nachází restaurace, kacholky Alp. Poblíž hotelu je stanice lanové
da, přír. plyn), ubytování ve dvoulůžkových
várna s terasou, společenské prostory a baldráhy. V ceně je ubytování ve dvoulůžkopokojích (umyvadlo, TV), sprcha a WC je
neoprovoz.
Cena 6 600 Kč
vém pokoji Standard Plus, snídaně a večena patře. V budově je výtah. Na stravování
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TJ SOKOL RAKOVNÍK

www.sokolrakovnik.cz

Srdečně Vás zveme do rakovnické sokolovny na nové pravidelné cvičební hodiny:

XX KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO SENIORY

každý čtvrtek 9.00 – 10.00 hod.
Cvičení je zaměřeno hlavně na seniory, ale mohou ho navštěvovat i zájemci z ostatních věkových kategorií. Jedná se o cvičení v pomalém tempu, zaměřené hlavně na protažení a uvolnění všech partii těla a také na jejich přiměřené posílení, hodina je přizpůsobená se potřebám a možnostem cvičenců.
Jsou zařazovány cviky zdravotní prvky ze cvičení podle Feldenkreise a z Taiči.
Kontakt pro přihlášení: 603 737 063, info@sokolrakovnik.cz

Historie na fotografii
Zdravím všechny čtenáře a děkuji za pochvaly i za výtky. Vše použiji ke
zlepšení mé další práce. Nyní se zde pokusím napravit chybu, která vznikla v Radnici č. 2 na straně 19 u snímku Mariánského sloupu. Datování tohoto snímku není rok 1930, ale 40. léta. Dokladem toho jsou V na roletách
obchodu na snímku vpravo. Na tuto chybu mne upozornilo 12 čtenářů.
Jsem moc vděčný za to, jak si čtenáři všímají. Velký dík.
Od 16. do 31. ledna mi od vás došlo 270 odpovědí. Na místě prvním
s 208 odpověďmi zůstává i nadále snímek č. 4, který zachycuje roh Masarykova náměstí v Lužné I. Nesmí vás mýlit, že dům vlevo už dnes neexistuje. K hodnocení přispělo 10 občanů z Lužné. Na druhém místě je
snímek č 1, který tentokrát dostal 198 hlasů. Snímek zachycuje skupinu
smutečních občanů, kteří stojí před brankou Husova sboru, na rohu
ulic Havlíčkova a V Jamce. Místo třetí tentokrát obsadil snímek č. 2, který dostal 157 hlasů. Jedná se o závod míru údajně prý z roku 1957, který
zde jede po silnici na Lišany nebo na Mýto u sv. Vojtěcha a je zachycen
v úvozu nad vyústěním ulice Čelakovského anebo nad „Jiráskovic“ vilou.
Poslední čtvrté místo zůstalo pro občany z Rakovníka a to Zdeňka Kosa,
který dostal 53 hlasů a Míru Skoupého, který dostal 62 hlasů. Tento snímek č. 2 dostal celkem 88 hlasů.
Od 1. do 15. února jsem od vás dostal celkem 371 hlasů. Na místě prvním s 368 hlasy se suverénně umístil snímek č. 1, který zachycuje levý
západní roh Husova náměstí, na kterém je oblíbená restaurace – vinárna Slavie. Ať už se jmenuje „Hanoi“ nebo „Šalanda“ pro čtenáře i nadále
zůstává a vítězí „Slavie“.
Na druhém místě se umístil snímek č. 2, který dostal 310 hlasů a zachycuje ze střechy bývalé diskotéky „Pralinka“, průhled do ulice Masná s pohledem na bývalé garáže, kde je dnes butik Linda. Na levé straně je severní blok bývalé spořitelny a na pravé straně je jižní část domu č. 235.
Místo třetí obsadil snímek č. 4, který dostal 140 hlasů. Jedná se o část
Masarykova mostu ve Zbečně, který je vyfocen na levém břehu Berounky, ve směru proti toku řeky. Poslední místo s 60 hlasy obsadilo ženské

Návštěva TGM. Přivítání na Husově náměstí dne 17. 7. 1926. Foto Kračmar
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osazenstvo plnící linky „SAM pere SÁM“ Rakona. Ačkoliv hádání jmen
děvčat na snímku se zúčastnilo i 20 bývalých „Rakoňáků“, výsledek odpovídá datu focení. Zleva doprava, ze shora dolů. Symbol X – znamená
znám, ale nevím, jak se jmenuje: Tichá – 15, Dubová – 4, X – 3, Kryštofová – 6, Kýnová – 12, Haunerová – 2, X – 7, Macáková – 2, Špatenková – 3,
X – 4, Sajnerová – 14, ležící X – 3.
Vylosovaným výhercem únorové Radnice se stává paní Drahomíra Čermáková, Luženská 2128. Vítězce blahopřeji a žádám ji, aby si v průběhu
března vyzvedla svoji odměnu v Městském informačním centru Rakovník na Husově náměstí.
Nápověda pro březnovou Radnici:
1 – Dělá se ze dřeva
2 – Semena
3 – Fotomalba
4 – U Permoníků
Fotografické výstavy na našem okrese v březnu 2018:
SZeŠ – výstavní síň „Na Schodech“ – Richter Jindřich – Amfora
Vinotéka Ve Vysoké – Kozler Luboš
Restaurace Korzo – Ledvina a Radvan – Amfora
VSNR – RG – Libor Jiřinec
Vysoká 232 – RG – český dřevák
Pavlíkov – výstavní síň Městyse Pavlíkov – 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

Rakovník – Husovo náměstí. Foto neznámý autor, 1957

Ulice V Jamce, pohled na Huškovic dům. Dnes Terč. Foto Hvězda, 1988

1. ZŠ při pohledu od České chalupy. Foto Hvězda, 1991

MŠ Klicperova, na YMCE. Foto Vostrý, 70. léta

1. Kde to je a jak se tomu lidově říká? Foto Hvězda, 70. léta

2. Kde stojí tento dům? Foto Hvězda, 1998

3. Poznáte někoho na snímku? Foto Krejčí, 1982

4. Kde stojí tyto mosty? Foto Prokš, 60. léta

www.mesto-rakovnik.cz
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KČT STŘEDOČESKÁ OBLAST
SPOLU S ODBOREM KČT RAKOVNÍK
A MUZEEM T. G. MASARYKA V LÁNECH
VÁS ZVOU 3. BŘEZNA 2018 NA

1. ROČNÍK TURISTICKÉHO POCHODU

DO LÁN NA DEN
T. G. MASARYKA
XX Prezentace, start:
6.30
6.30
8.00
9.30

–
–
–
–

10.30
9.30
11.30
12.00

Nové Strašecí ČD, trasy 11 a 18 km
Kamenné Žehrovice ČD, trasy 9 a 15 km
Stochov ČD, trasy 4 a 8 km
Lány muzeum T. G. Masaryka 2,5 a 5 km

XX Cíl:
10.00 – 15.00 Lány muzeum T. G. Masaryka, všechny trasy

XX Startovné:
50 Kč dospělý, 40 Kč mládež do 15 let
v ceně startovného kupon na ochutnávku oblíbených jídel T. G. M.,
diplom, sušenka a razítka pochodu

XX Program v cíli:
10.00 – 15.00
				
			 13.00
				
			 16.00
				

Oživená prohlídka Muzea T. G. M,
ochutnávka jeho oblíbených jídel
Pietní akt u jezdecké sochy T. G. Masaryka
(pěvecký sbor Chorum Laneum)
Koncert na loutnu a akordeon
– „Hudba v myšlenkách Masarykových“

XX Další informace:
– Jan „Jeňýk“ LAIBL, Blahoslavova 1505, 269 01 Rakovník,
		 tel.: 313 512 138, mobil: 721 132 464.
– Trasy vedou převážně po značených turistických stezkách, které
najdete na mapách KČT (měřítko 1:50 000) č. 33 „KŘIVOKLÁTSKO
A RAKOVNICKO“

24

Radnice | březen 2018

– Pochod se koná za každého počasí.
– Každý účastník se pochodu zúčastňuje na vlastní nebezpečí, doporučujeme lékařskou prohlídku nejdéle rok starou.

XX Popisy tras:
11 km: Nové Strašecí ČD – Ruda – Pilský rybník (zelená TZ) – Lány
(žlutá TZ)
18 km: Nové Strašecí ČD – Mšecké Žehrovice – Čelechovice (červená TZ) – Honice – Stochov – Stochov ČD – Čs. armády – Vašírov – Lány (silnice, neznačené cesty)
9 km: Kamenné Žehrovice ČD – Kamenné Žehrovice obec – rozc.
Na Pískách (modrá TZ) – Lány (cyklostezka)
15 km: Kamenné Žehrovice ČD – Kačice – Čelechovice (NC, modrá
TZ) – Honice – Stochov – Stochov ČD – Čs. armády – Vašírov
– Lány (silnice, neznačené cesty)
4 km: Stochov ČD – Čs. armády – Vašírov – Lány (silnice, neznačené cesty)
8 km: Stochov ČD – Rynholec – Lány (silnice, neznačené cesty)
6 km: Lány – Stochov ČD – Čs. armády – Vašírov – Lány (silnice, neznačené cesty)
2,5 km: Lány – procházka po Lánech
POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINANČNÍ
SPOLUÚČASTI STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Muzeum T. G. M.
Rakovník, p. o.
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