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V obřadní síni se 1. 3. 2018 uskutečnil první ročník předávání ocenění „Pečovatelka roku 2017“, a to ve dvou kategoriích – „Pečovatelka
v terénních službách“ a „Pečovatelka v pobytových službách“.

Starosta města s paní Janou Polákovou, která drží kytici za ocenění „Pečovatelka roku 2017 v pobytových službách“.

Starosta města s „Pečovatelkou roku 2017 v terénních službách“, s paní
Danou Zemanovou.

V parku naproti sokolovně u sochy T. G. Masaryka proběhl 7. 3. 2018 pietní akt ku příležitosti výročí narození prvního prezidenta Československé
republiky.

Společenská kronika
NAROZENÍ
Od 15. 2. 2018 do 13. 3. 2018 se narodili:
Antonín NESVADBA, Michal NESLÁDEK, Josef ČERMÁK, Beáta ŠMÍDOVÁ, Vojtěch DRÁBEK, Danislav SIGANĚVIČ, Ema VOJÁČKOVÁ, Dominik HOLÝ, Laura SOBĚSLAVSKÁ, Ela VOPATOVÁ, Zuzana KONOPOVÁ, Jakub HLAVÁČEK, Tomáš DOLEČEK, Sofie KOUNOVSKÁ, Filip OTCOVSKÝ, Václav
CHLÁDEK, Emma ČERNÁ, Nikola PAVLÍKOVÁ, Mathias Efe OMOVIE, Emma KLEMOVÁ, Alexander Jan BOHDANECKÝ, Filip ŠAFAŘÍK, Laura BAJEROVÁ, Antonín MIHALCSATIN, Barbora KONONOVOVÁ, Matyáš BENDA, Viola SÝKOROVÁ, Nikolas MUTINSKÝ, Karel DRYÁK, Josef KOTYK, Julie
VONDRISKOVÁ, Kryštof MILER, Pavel KOROUS, Ema NYŠKOVSKÁ, Maya GONZALEZ DE CASTILLA, Zora VEJVANČICKÁ, Tereza JENÍČKOVÁ.
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INFORMACE Z MĚSTA
XX Střešní krytina radnice má svého
zhotovitele

Rada města uzavřela smlouvu o dílo s Jiřím Polukoškou, Podbořany, jejímž předmětem je výměna střešní krytiny radnice, Husovo nám. 28
v Rakovníku. Výměna bude stát 1 546 818 Kč
vč. DPH.

XXVýměna hracích prvků dětského
hřiště na Šamotce

vegetaci, která narušuje spárování. Restaurátorské práce spočívají v rozebrání, převezení sloupu a sochy do restaurátorského ateliéru, kde
budou mechanicky očištěny, chemicky omyty, biocidně ošetřeny a domyty horkou tlakovou párou. Plastické defekty budou vytmeleny
umělým pískovcem, spárování bude ošetřeno
vápenným materiálem. Očištěná socha bude
preventivně vakuově napuštěna zpevňovačem.
Po všech restaurátorských pracích bude sloup
se sochou znovu umístěn na původní místo. Restaurátorské práce na sloupu se sochou Panny
Marie Bolestné v Rakovníku provede Jan Turský,
Hostivice, za cenu 114 425 Kč vč. DPH.

Dětské hřiště na Šamotce již zná zhotovitele nových hracích prvků. Rada města uzavřela smlouvu o dílo v navrhovaném znění s firmou Hřiště
hrou s. r. o., Turnov, jejímž předmětem je výměna hracích prvků dětského hřiště Šamotka v Rakovníku za cenu 200 000 Kč vč. DPH. Předpoklá- XX Kompostéry
daná doba zahájení prací je začátek dubna 2018. Stále probíhá další kolo příjmu žádostí o kompostéry, o něž mohou žádat majitelé pozemků
v k. ú. Rakovník, kteří zatím o kompostér neXX Oprava běžecké dráhy Na Zátiší
Město uzavřelo smlouvu o dílo se společnos- požádali. Kompostéry mají objem 1000 l a jsou
tí TUBEKO SPORT, Rynholec, jejímž předmě- k dispozici pro občany zdarma. Podmínkou je
tem je oprava běžecké dráhy areálu SK (Záti- jejich použití na území města po 5 letech se staší), Ot. Beníškové v Rakovníku za celkovou cenu nou majetkem občanů, kteří je budou mít ve
výpůjčce. Stále je k dispozici 400 kompostérů
1 018 766,76 Kč vč. DPH.
z celkových 850. Žádost o kompostér vyřizuje
pan Štrougal (pstrougal@murako.cz) nebo paní
XX Sloup se sochou Panny Marie
Koubová (mkoubova@murako.cz)

Bolestné bude restaurován

Restaurátorské práce se týkají barokního sloupu na podstavci se sochou Panny Marie Bolestné v Rakovníku, umístěné za areálem SK Rakovník. Barokní sloup se sochou byl vyroben
roku 1701 a je státem chráněnou kulturní památkou, vedenou v ÚSKP pod číslem 35 426/22725. V současné době je památka znečištěna
prachem, biologickým spadem, porostlá lišejníky. Ve spodní části je narušená travinami
a plevelem, přičemž stupeň již začíná mizet ve

XX Ukliďme Česko

Město Rakovník se zúčastní dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme Česko“, která probíhá na
území celé České republiky. Cílem bude úklid
nepořádku v lokalitách na katastru města Rakovník. Akce se uskuteční 7. 4. 2018, sraz bude
v 10.00 před budovou radnice, konec očekáván
kolem 16.00. Likvidaci odpadků zajistí společnost Marius Pedersen a.s.

Informace z odboru školství, památkové péče, kultury,
tělovýchovy a cestovního ruchu MěÚ Rakovník

Zápis dětí do 1. tříd základních škol v Rakovníku
na školní rok 2018/2019
Zápisy dětí do 1. tříd základních škol v Rakovníku zřizovaných městem se uskuteční
ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 14 hod. do 18 hod.
a v pátek 6. 4. 2018 od 14 hod. do 17 hod.
K zápisu se dostaví dítě v doprovodu zákonného zástupce a předloží rodný list dítěte
a občanský průkaz.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřských
školách v Rakovníku na školní rok 2018/2019
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se bude konat ve čtvrtek 3. 5. 2018 v době
od 8.00 do 11.00 hodin a od 13.00 do 15.00 hodin ve všech mateřských školách
v Rakovníku, zřizovaných městem, na těchto adresách:
1. mateřská škola Rakovník, V Hradbách 188
Mateřská škola Klicperova Rakovník, Klicperova 1904
Mateřská škola V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249
Mateřská škola Šamotka Rakovník, Šamotka 259
Mateřská škola Vinohrady Rakovník, Zd. Štěpánka 2232
Mateřská škola V Lukách Rakovník, V Lukách 2174
Mateřská škola Průběžná Rakovník, Průběžná 2312
K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem a předloží občanský průkaz
a rodný list dítěte.

ÚVODNÍK
Milí čtenáři,
z fotografie na titulní straně T. G.
Masaryk z podstavce jakoby dohlížel na současné dění v našem
městě. Celá republika, město Rakovník nevyjímaje, si letos připomíná výročí, spojované právě
s osobou prvního československého prezidenta. Kam jsme se za
100 let posunuli, co jsme dokázali,
které roky byly mezníky ve stoleté
historii státu, jaké významné osobnosti prošly tímto obdobím, či jaké
stavby vznikly nebo co lidé nosili?
Na mnoho podobných otázek se
snaží odpovědět organizátoři akcí
připomínajících kulaté výročí naší
republiky. Rok s osmičkou na svém
konci není ale jen rokem republikového výročí. V Rakovníku si letos
připomeneme místní výročí, která
ve svém přívlastku osudovou osmičku mají také. Víte, co spojuje
roky 1518, 1588, 1678, 1848, 1898,
1928, 1938 a 1948 s Rakovníkem?
Pokud odpověď neznáte, tak není
nic jednoduššího, než si nalistovat
stranu 24 dnešního čísla Radnice,
kde se vám „Rakovnické osmičky“
představí. S logem, které je v záhlaví této strany, se budete milí
čtenáři setkávat poměrně často,
máte se na co těšit.
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. 2. 2018 do 14. 3. 2018
Datum Popis
7. 3. 2018 Černá pánská kožená
peněženka s doklady
7. 3. 2018 Vínová dámská peněženka
7. 3. 2018 Mobilní telefon NOKIA

www.mesto-rakovnik.cz
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Úplná uzavírka místní
komunikace
nábř. Dr. Beneše v úseku 100 metrů v délce před
plaveckým bazénem obousměrně z důvodu
rekonstrukce plaveckého bazénu
Od 9. 4. 2018 do 24. 4. 2018, vždy od 7.00 do 18.00 hodin
Předmět uzavírky se týká navezení střešních vazníků pro novou střechu.
Majitelé nemovitostí v úseku od plaveckého bazénu k zimnímu stadionu budou mít umožněn vjezd do uzavřené části ve směru od zimního
stadionu, a to změnou místní úpravy provozu.

SEMINÁŘ
SEBEOBRANA PRO ŽENY
Městská policie Rakovník pořádá ve spolupráci s Judo club Praha seminář, zaměřený na sebeobranu pro ženy.
Kdy: 5. 4. 2018
Kde: Tělocvična 2. ZŠ
Čas: 16.30 hodin
Vstup: zdarma
Pouze pro ženy
Celá akce se uskuteční pod záštitou starosty města

Klub sběratelů pivních suvenýrů
při KC v Rakovníku Vás zve na

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
PIVOVARSKÝCH
SUVENÝRŮ

ETIKET, TÁCKŮ, SKLA, PLECHOVEK,
ÚČTENEK,…
Sobota 7. 4. 2018
Sál KC Rakovník od 7.00 – 11.00 hodin
Rezervace stolů: p. Karel Toms,
mob.: 728 579 477, mail: karel.toms@seznam.cz

4

Radnice | duben 2018

PANTONE®
504 C

PANTONE®
186 C

C : 29 M : 82 Y : 44 K : 73
R:87 G:41 B:50

C : 0 M : 100 Y : 95 K : 9
R:200 G:16 B:46

PANTONE®
871 C

PANTONE®
730 C

C : 0 M : 15 Y : 60 K : 15 C : 10 M : 55 Y : 83 K : 35
R:221G:187 B:110
R:158 G:101 B:46

Mateřská škola
V Lukách

Mateřská škola
V Šamotce

www.mssamotka.estranky.cz

Den otevřených dveří
v mateřské školce V Šamotce
Ve čtvrtek 12. dubna 2018 od 8.00 do 11.00 hod.
zveme na prohlídku naší školou

Zápis do mateřské školy V Šamotce
Ve čtvrtek 3. května 2018 od 8.00 do 11.00 hod.
a od 13.00 do 15.00 hod.

XX NABÍZÍME:

– zaopatření Vašich dětí zkušeným kolektivem pracovníků MŠ
www.msvlukach.cz
– bohatý zábavně vzdělávací program
– výuku angličtiny pro nejmenší
– krásné zdravé a klidné prostředí školky
– veliký výběr procházek do okolních lesů a k vodě
S nástupem do mateřské školy začíná člověk vrůstat do společnosti, vy- – prostornou vlastní zahradu školky pro pravidelné aktivity dětí
jadřovat svoje potřeby a zájmy, vnímat a osvojovat si různé sociální ro- – předplaveckou výchovu dětí ve vlastním krytém bazénu
le. Buduje si nové vztahy mezi dětmi, ale i mezi dospělými. Rozvíjí nová – bohaté tělovýchovné vyžití (pravidelná cvičení, turistika, plavání,
bobování)
přátelství, tvoří vzájemný respekt důvěrou v sebe a své okolí, začíná mít
–
pravidelné
celodopolední turistické vycházky s programem
pocit sounáležitosti se svými vrstevníky a okolím.
V rámci spolupráce mezi školami jsem oslovila paní učitelku z MŠ XX INFORMACE:
V Hradbách Andreu Klementovičovou. Společně jsme se domluvily – k zápisu si vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte
na návštěvě v naší mateřské škole, jejímž cílem bylo setkávání dětí
informace na tel. 313 511 008
z různých mateřských škol, poznávání nového prostředí, aktivizace
a rozvoj zájmu dětí o poznávání nového, poznávání nových lidí, kamarádů, poznávání nového prostředí, které může rozšiřovat poznatMateřská škola
ky dětí o okolním světě.
Klicperova
Návštěva se uskutečnila v pondělí 12. 3. Děti z Hradeb zavítaly do naší třídy Pejsků, kde jsme je s radostí přivítali. Děti měly pro své nové kamarády
připravenou pohádku o tom, jak Křemílek s Vochomůrkou topili v pařezové chaloupce. Chtěly se jaksepatří předvést a na celou pohádku se podle
toho připravily. Oblékly se do bílých skřítkovských oblečků, nasadily špi- Motto: „Všechny poznatky získávají děti hrou“
čaté čepice, připravily kulisy, daly si práci a celou natrénovanou pohád- A nejen to, děti rády kreslí, zpívají, cvičí a dělají vše, co je pro ně přirozeku podle textu zacvičili. A protože vědí, že kamarádi si spolu hrají a učí se né. K tomu patří také zdravé soutěžení. V březnu to byly stavby ze staspolu nové věci, naučily kamarády i hodně veselý taneček Hoky, toky, při vebnice Lego Duplo.
kterém si všechny děti procvičily tělo a užily si spoustu legrace. Nakonec A kdo byl vítěz? Přece všichni. Bylo to fajn a stavby byly úžasné.
ukázaly novým kamarádům i své hračky ve školce a společně si pohrály. Těšíme se na nové kamarády, kteří přijdou 3. 5. 2018 od 8.00 do
Bylo to moc příjemné dopoledne a vůbec jsme se nechtěli loučit. I proto 10.00 a od 14.00 do 16.00 hodin s rodiči k zápisu na nový školní rok.
Rodný list dítěte s sebou.
jsme si předem domluvili další setkání, na které se již těšíme.
Mgr. Pavla Mašková, , MŠ V Lukách Rakovník Děkujeme, s pozdravem děti a kolektiv MŠ Klicperova

JAK SI HRAJÍ ŠKOLKY

www.ms-klicperova.cz

www.mesto-rakovnik.cz
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1. mateřská škola Rakovník
slaví narozeniny
Před 105 lety, v roce 1913 zakoupilo Město Rakovník pro mateřskou školu jednoposchoďovou budovu čp. 188, tzv. Mayerův dům. Zasloužila se
o to městská rada v čele s tehdejším starostou Ing. Schleyderem, který
nelitoval na zvelebení školy sebevětšího nákladu. Správu školy vykonávala PhDr. Kamila Spalová, odborná učitelka měšťanské školy dívčí.
Mateřská škola byla vybavena novým nábytkem pro 120 dětí. Místnosti
byly světlé, vzdušné a prostorné. Ke škole patřila i zahrada. Po mnoho
let vykonávali správu školy řídící učitelé rakovnických škol. Samostatné
ředitelství mateřské školy bylo ustaveno až 1. 7. 1946, kdy byla jmenována řídící učitelkou paní Marie Spalová a později ředitelkou.
Mateřská škola prošla dlouholetým a často velmi obtížným vývojem. Dozvídáme se o tom v emocionálních zápiscích ve školní kronice, které se
zdají místy až neuvěřitelné. Na začátku školního roku 1920 se do 1. patra
budovy mateřské školy nastěhovala nově zřízená veřejná obchodní škola. Místnosti ji však nepostačovaly, a tak po roce byly zabrány i učebny
mateřské školy. „Ta jako Popelka vystěhována na dvůr do bývalé stodoly, za války používané za chlév vepřového dobytka. Učebna byla pouze
jedna. Byla nízká, vlhká a zapáchající hnojem po chovu vepřů, slovem
naprosto nevhodná. Jak krušná to situace ubohé této školy! Nad to i zahradu, která byla dosud hlavní součástkou mateřské školy, nesměly naše
děti navštěvovati, neboť tu okupoval úplně ředitel obchodní školy pan
Dobeš. Ještě pak vypukl oheň o prázdniny v jedné části města a pohořelí a chudí to lidé, přestěhováni do místností mateřské školy. Nábytek
a všechny pomůcky narychlo dány na otevřenou půdu této budovy. Po
čase postrádáno bylo mnoho našich pomůcek. Tím míra svízelů školy
dovršena!“ Veřejná obchodní škola se z budovy vystěhovala až v roce
1929, kdy pro ni byla vystavěna nová krásná budova.
V letech 1942 – 1945 obsadila budovu mateřské školy německá mládež.
Ke konci války zde byl umístěn lazaret Československého červeného kříže. Děti se do ní vrátily až 1. října 1945. Od samého začátku byly dětem
vyhrazeny v budově pouze dvě, výjimečně tři místnosti. Jinak se mateřská škola dělila o budovu s různými institucemi, například s ochranou
matek, městskou knihovnou, státní policií, okresní mládeží, útulkem pro
školní mládež. Teprve od 15. 9. 1947 patří celá budova jen mateřské škole.
V současné době je budova mateřské školy v dobrém technickém stavu a je krásně a účelně zařízena. V posledních letech byla provedena rekonstrukce střechy, fasády, sociálního zařízení v přízemí budovy a byla
vyměněna linolea v celé budově. Byl zakoupen nový nábytek do tříd
a do kuchyně, byla zakoupena interaktivní tabule. Hračky a pomůcky se
průběžně vyměňují a doplňují. Děti tak mají skvělé podmínky pro rozvoj
her, které jsou nejdůležitější a nejpřirozenější činností v mateřské škole.

1. mateřská škola
V Hradbách
Rakovník

Škola má krásnou a rozlehlou zahradu, kterou obklopují starobylé městské hradby. Zahrada byla a je upravována tak, aby zde mohly děti pobývat v jakémkoli ročním období. Nejkrásnější je zahrada na jaře, když se
zazelená tráva, rozkvetou stromy, keře a květiny.
Pokud si chcete naši mateřskou školu prohlédnout a sami se přesvědčit,
že je skutečně krásná, přijďte na „Den otevřených dveří“, který se bude
konat dne 14. 4. 2018 od 8.00 – 11.00 hodin. Během tohoto příjemného dopoledne stráveného v mateřské škole si budete moci popovídat
s učitelkami a zeptat se na to, co vás zajímá.
Zápis do mateřské školy proběhne dne 3. 5. 2018 od 8.00 – 11.00 hodin a od 13.00 – 15.00 hodin. K zápisu se dostaví zákonný zástupce
společně s dítětem. Přinesou s sebou rodný list dítěte, občanský průkaz (cizinci pas).
Na co se mohou Vaše děti u nás těšit:
• na mateřskou školu rodinného typu, kde se všichni známe a vzájemně
spolupracujeme
• na klidné, příjemné, bezpečné a podnětné prostředí
• na milé, usměvavé a hodné paní učitelky a celý personál mateřské školy
• na krásnou zahradu obklopenou starobylými hradbami v centru města
• na školní vzdělávací program nazvaný „Kruh kamarádství a poznání“,
který je pestrý, plný her a zajímavých činností a je zaměřený na tvořivou dramatiku.
• na spolupráci s loutkářským spolkem Před Branou Rakovník
• na seznamování s anglickým jazykem hravou formou, zajištěné Jazykovou školou Svět
Dana Kubařová, ředitelka 1. MŠ Rakovník

Vernisáž výstavy
Dne 6. 3. 2018 děti z 1. mateřské školy v Rakovníku slavnostně zahájily
vernisáž výstavy svých dětských prací v Galerii Samson. Po úvodním
slovu paní Blažkové a paní učitelky Klementovičové přišlo na řadu krátké vystoupení dětí s paní učitelkou Vondříčkovou. Děti si připravily jarní
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básně s pohybem a písně, které se naučily v mateřské škole. Po krátkém
vystoupení přišlo na řadu občerstvení, které zajistily a s chutí upekly kuchařky paní Jindrová a paní Viktorová z mateřské školy. Moc všem děkujeme za spolupráci při přípravě výstavy. 
Klementovičová Andrea

www.msvparkurakovnik.cz

Mateřská škola
V Parku
Rakovník

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
V PARKU RAKOVNÍK

• Zápis do MŠ V Parku Rakovník, Frant. Diepolta 2249 na školní rok • Nabízíme Vašim dětem pobyt v moderně vybavené mateřské škole
2018/2019 se bude konat ve čtvrtek 3. května 2018 od 8.00 do 11.00
v parku, s rozlehlou zahradou, blízko okolní přírodě, městu i nádraží.
hodin a od 13.00 do 15.00 hodin v kanceláři ředitelky školy.
• Náš Školní vzdělávací program s názvem „Barevný rok“ obsahuje i en• Součástí zápisu bude i „Den otevřených dveří“.
vironmentální výchovu, zdravý způsob života a prevenci závislostí
• K zápisu se dostaví zákonný zástupce i s dítětem a předloží svůj oba seznamování s anglickým jazykem.
čanský průkaz a rodný list dítěte.
Více najdete na www.msvparkurakovnik.cz

www.1zsrako.cz

1. ZŠ Rakovník vyhlašuje zápis
do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019
Místo konání: budova školy v Martinovského ul. 153
Termíny:
čtvrtek 5. dubna 2018 od 14 do 18 hodin
pátek 6. dubna 2018 od 14 do 17 hodin
Náhradní termín (po předchozí domluvě):
pondělí 9. dubna 2018 od 14 do 16 hodin
K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2018 dovrší věk 6 let, rovněž děti, kterým byl v minulém roce povolen odklad začátku povinné školní docházky

XX Podmínky přijetí mladších dětí

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení,
podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře,
která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

XX S sebou k zápisu

Rodný list dítěte a občanský průkaz, v případě cizinců cestovní pas a povolení k pobytu.

XX Možnost rezervace k zápisu do 1. ročníku

Na začátku března byla spuštěna rezervace k zápisu. Časy, které rodičům vyhovují, je možné zamluvit telefonicky (313 512 397, 725 399 299),
emailem (1zsrako@1zsrako.cz) nebo v kanceláři školy (Martinovského
153, 269 01 Rakovník).

XX Podmínky přijetí

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje podle kritérií a v souladu
se školským zákonem ředitel školy. Seznam přijatých žáků oznámí škola
vyvěšením na veřejně přístupném místě ve škole (vestibul školy a vchod
z Vladislavovy ulice) a rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup
(školní web www.1zsrako.cz), a to alespoň na dobu 15 dnů.

XX Průběh zápisu

Hlavním smyslem zápisu je posouzení školní zralosti dítěte. Posuzujeme zejména komunikativnost a celkový verbální projev dítěte, socializační předpoklady, grafomotorické dovednosti, rozpoznávání barev a základních geometrických tvarů, dále nás zajímá, zná-li předškolák svoje jméno, adresu,
věk apod. Pozorujeme chování dítěte, manipulaci s předměty, jeho samostatnost, případně závislost na rodičích, schopnost plnit zadané instrukce.
Ke každému dítěti přistupujeme individuálně, diskutujeme s rodiči a poskytujeme odborné rady. Zápis není zkouškou, ale svým způsobem

slavnostním okamžikem.
Pro děti, rodiče i pro učitele.
Délka zápisu včetně nezbytných administrativních úkonů, se kterými rodičům naši pedagogové samozřejmě
pomohou, je přibližně dvacet minut.

XX Co by měl prvňáček
zvládnout?

Požadavky na děti předškolního věku, které mohou být pro rodiče užitečné, jsme zveřejnili na webových stránkách školy. Vhodným pomocníkem může být také publikace
Budeme mít školáka autorky Mgr. Jany Kovářové, která vznikla v rámci
projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Rakovník.
Souhrn dovedností definuje tzv. desatero školní zralosti.
1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě
ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.
2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.
3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní
dovednosti.
4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace
a orientovat se v elementárních matematických pojmech.
7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost
a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.
8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně
vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.
9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.
10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě
i v praktickém životě.

XX Kontaktní informace

Adresa:
1. ZŠ Rakovník, Martinovského 153, 269 01 Rakovník
E-mail:
reditel@1zsrako.cz, 1zsrako@1zsrako.cz
Telefon:
313 512 397, 725 399 299
Školní web: www.1zsrako.cz
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ A BUDOUCÍ SPOLUPRÁCI

www.mesto-rakovnik.cz
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Novinky z animačního ateliéru Vybíráme
Díky animačním dílnám spatřily světlo světa
další tři animované filmy. Jejich autory jsou
opět žáci naší školy, postupně se však věk zájemců o tvorbu filmů klasickou metodou stop-motion snižuje a mezi tvůrci se tak začínají prosazovat také žáci prvního stupně. Mezi
technikami, které mladí filmaři používají, převažují tzv. plošková animace a pixilace. Novinkami, které nabízíme ke zhlédnutí na školním
webu, jsou filmy Martinova cesta, Rybka Karel
a Neobyčejné přátelství pod vodou. Na jejich
vzniku se kromě žáků podíleli také dlouholetí vedoucí animačních dílen Mgr. Martina
Vorlová, Mgr. Alice Jendelová a Mgr. Martin
Donát, se zvukem pomohl během dosud poslední animační dílny Václav Flégl z Centra do-

kumentárního filmu. Velkou pomocí je také
příspěvek zřizovatele města Rakovníka, který
projekt animačních dílen již několik let finančně podporuje.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, blíží se
čas rozhodnutí, do jaké školy své dítě zapíšete.
Chtěli bychom přispět k Vaší větší informovanosti a pomoci při tak důležitém rozhodnutí.
Škola vyučuje podle vlastního školního
vzdělávacího programu „Otevřená kniha“,
který klade důraz na získávání souboru znalostí, dovedností, návyků a postojů, jež jsou
klíčem k úspěšnosti v dalším životě žáka.

z našich úspěchů

Se začátkem druhého pololetí se tradičně
rozběhnou nejrůznější soutěže a olympiády jak sportovního, tak vědomostního
charakteru, případně umělecké přehlídky.
Dva naši žáci předčili ve své kategorii konkurenci a vybojovali si právo účasti v krajském kole. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme:
• Ondřeji Petráčkovi z VII. B k vítězství
v okresním kole zeměpisné olympiády,
• Dominiku Plačkovi z 9. B k vítězství v okresním kole olympiády z anglického jazyka.
Mgr. Karel Folber, ředitel školy

www.2zsrako.cz

2. základní škola
Rakovník
Husovo nám. 3

XXZápis do 1. ročníku

se bude konat v budově Stará pošta, Martinovského 176
ve čtvrtek 5. dubna 2018
od 14.00 do 18.00 hod.,
v pátek 6. dubna 2018
od 14.00 do 17.00 hod.
K zápisu nezapomeňte: rodný list dítěte, občanský průkaz.
Další informace a tiskopisy najdete na
www.2zsrako.cz.

XX Družina

• ranní provoz již od 6.30 hod. přímo v budově Staré pošty a v budově nové družiny na
• péče o žáky se speciálně vzdělávacími poŽižkově náměstí
třebami formou integrace v běžných třídách
• tvořivá práce s dětmi, bruslení, hry, vycház• žákům 1. ročníků slavnostní předávání poky, sáňkování….
loletního vysvědčení v Heroldově síni Raba• zájmový kroužek hudebně-dramaticsovy galerie
ký, výtvarný, hra na zobcovu flétnu,
• od 6. ročníku otevíráme pro nadané děpřírodovědecký
ti třídu s rozšířenou výukou matematiky
více na www.2zsrako.cz v záložce Družina
a přírodovědných předmětů
XX1. a 2. stupeň
• pro 1. a 2. třídy samostatná budova (Stará • partnerská škola Evropského centra jazykových zkoušek – příprava k jazykovým zkoušpošta) – klidné, rodinné prostředí
kám Cambridge English
• žáci 1. tříd mohou zvolit výuku čtení a psaní genetickou metodou (bližší informace • cizí jazyky: angličtina, ruština, němčina,
francouzština
získáte na www.2zsrako.cz, u zápisu do
• pro žáky 6. ročníků adaptační kurz zaměře1. ročníku, u p. uč. Fuksové)
ný na protidrogovou prevenci
• moderní vybavení tříd (interaktivní tabule,
audiovizuální vybavení…), dvě nově vyba- • pro žáky 7. ročníků lyžařský kurz
• pro žáky 8. ročníků cykloturistický kurz
vené počítačové učebny
• pro budoucí prvňáčky setkání s učitelkami • pro žáky 9. ročníků vodácký kurz
a budoucími spolužáky – zábavné odpole- • žáci 9. ročníků ukončí školní docházku prezentací absolventských prací
dne a dílničky pro předškoláky
•
• velký výběr kroužků: keramický, zdravotnic- aktivně pomáháme žákům 9. tříd s výběrem
povolání a se záležitostmi s tím spojenými
ký, pěvecký (pro 1. a 2. st.), atletický, gymnastický, košíková, volejbal, florbal, literární klub • slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníků v KC
Rakovníku
Klubíčko, fyzikální pokusy hrou, klub mladého diváka, anglický (pro 1. a 2. třídu), hra na • škola je otevřena rodičovské veřejnosti – držitelka značky Rodiče vítáni
zobcovou flétnu (pro 1. a 2.třídu)
• žáci získávají ocenění v okresních, krajských • přírodní učebna
i republikových sportovních a vědomost- více na www.2zsrako.cz
ních soutěžích

8

Radnice | duben 2018

ŽÁCI 2. ZŠ ZVOU
DO SYNAGOGY
Pěvecký sbor 1. a 2. stupně zve veřejnost na
JARNÍ KONCERT. Uskuteční se 10. dubna 2018
od 17.00 hodin v Rabasově galerii, v synagoze.
Přijďte přivítat jaro.

BŘEZNOVÉ AKCE 2. ZŠ

XX DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V úterý 13. 3. 2018 v dopoledních i odpoledních hodinách proběhl na 2. ZŠ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Byl určen budoucím prvňáčkům,
letošním ,,páťákům“, jejich rodičům i široké
veřejnosti. Na návštěvníky školy ve třídách čekala výtvarná a hudební dílnička, práce s interaktivní tabulí, dramatizace ruské pohádky
připravená žáky 8. tříd, ukázková hodina matematiky a další. Starší děti mohly v učebně
fyziky zjistit, že věda je zábava. V družině si
předškoláci zahráli zajímavé hry a vyrobili si
upomínkové předměty.

SOUTĚŽ
v německém jazyce
V únoru se v DDM v Rakovníku konalo okresní
kolo soutěže v německém jazyce. Z naší školy
se soutěže zúčastnily 2 žákyně z 9. A – Michaela Krajčiová a Anička Procházková. Soutěž se
skládala ze dvou částí – písemné a konverzační. Anna Procházková se umístila na krásném 2.
místě a Míša Krajčiová na 4. místě. Oběma žákyním blahopřejeme a přejeme hodně úspěchů
do budoucnosti.
Mgr. Věra Křížová

XXZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO ŽÁKY
1. STUPNĚ A VEŘEJNOST

V úterý 27. 3. 2018 od 16.00 – 17.00 hodin uspořádali žáci 2. ZŠ v tělocvičně 2. ZŠ zábavné
odpoledne plné her a soutěží. Pořad zahájila
třída 3. B. Děti prožily příjemné odpoledne.
Zápisem vás stejně jako na předchozích akXX POZVÁNKA K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY cích budou provázet děti. Při zápisu budou
Pokud se Vám a Vašim dětem na akcích naší zjišťovány údaje o žákovi, školní zralost. Žádáškoly líbilo, přijďte ve čtvrtek 5. 4. 2018 (od me rodiče, aby s sebou přinesli občanský prů14.00 – 18.00 hod.) nebo v pátek 6. 4. 2018 kaz a rodný list dítěte, popřípadě doporučení
(od 14.00 – 17.00 hod.) k zápisu na Starou příslušného poradenského zařízení a odborného lékaře k odkladu povinné školní docházpoštu (Martinovského 176).
ky. Těšíme se na Vás.

Stříbrné a zlaté představení našich dívek a hochů
OKRESNÍ KOLO V KOŠÍKOVÉ
V březnu 2018 se konalo okresní kolo basketbalu dívek a hochů 8. a 9.tříd. Soutěže dívek se zúčastnilo 5 škol – 1. ZŠ, 2. ZŠ, 3. ZŠ, Nové Strašecí a Lubná. Systém soutěže byl ten nejspravedlivější – každý hrál s každým. Našim děvčatům se dařilo a po zásluze si vybojovaly krásné 2. místo.
O den později poměřili síly ve stejné kategorii také chlapci. Ve skupině sice naši kluci jednou podlehli týmu N. Strašecí, ale porážku mu oplatili ve finálovém utkání a získali zlaté medaile a postup
do březnového krajského kola v Nymburku. Gratulujeme!
Mgr. Zdeněk Brabec, Mgr. Martina Levová

Zeměpisná olympiáda

– Opět vítězí naši geografové

Dne 27. února 2018 se jako každoročně uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády.
Naši žáci soutěžili ve všech kategoriích. Nejlépe
si vedli žáci 8. A v kategorii C. Vítězným řešitelem byl Rostislav Mates a o bod za ním se
umístil Vojtěch Peterka.
V kategorii A si dobře vedli žáci 6. ročníků. Dominik Mareš ze 6. C vybojoval 5. místo a Tadeáš Kapoun ze 6. A obsadil 8. místo.
V kategorii B Jan Olšiak ze 7. A s malou ztrátou bodů obsadil 5. místo a Lukáš Vostrý také
ze 7. A se umístil na 8. místě.
Všem soutěžícím moc gratulujeme k úspěchu.
Rostislavu Matesovi a Vojtěchu Peterkovi přejeme hodně úspěchů v krajském kole zeměpisné
olympiády v Benešově.
Mgr. Jitka Čadková

Úspěch našich žáků v okresním kole recitační soutěže
Stává se již příjemnou tradicí, že se žáci naší
školy umisťují v okresním kole recitační soutěže, kterou každoročně pořádá DDM Rakovník,
na medailových místech. Dařilo se nám i letos.
V 1. kategorii zazářili hned dva naši žáci. Druhé místo obsadila Marie Klecanová z 3. A a pomyslnou bronzovou příčku získal Štěpán Kovárník z 2. A.
Ve 2. kategorii, určené pro žáky třetích až pátých ročníků, s přehledem zvítězil Adam Seidl ze
3. A, který zároveň postupuje do krajského kola.
Ve 4. kategorii mezi sebou změřili své síly recitátoři osmých a devátých ročníků. Naši osmá-

ci zaváleli. Druhou příčku, rovněž s postupem
do krajského kola, obsadil Dominik Šiška a třetí místo získala Kateřina Roubalová, oba z 8. A.
Zvláštní ocenění poroty si odnesla žákyně Jitka Marková z 9. C, která porotu ohromila recitací své vlastní básně. Společně věříme, že o Jitce ještě v budoucnu uslyšíme, neboť je velmi
talentovaná.
Našim nadaným žákům a žákyním gratulujeme
za jejich vynikající výkony a děkujeme za reprezentaci školy. Žákům postupujícím do krajského kola přejeme hodně štěstí v dalším boji!
Mgr. Iveta Vostrá

www.mesto-rakovnik.cz
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Pozvánka k zápisu

www.3zsrako.cz

3. základní škola
Rakovník
Okružní 2331

Milé děti, vážení rodiče,
měsíc duben je po změně školského zákona obdobím, kdy se konají
zápisy do první třídy základní školy. Na rozdíl od dřívějších lednových
termínů jsou děti zase o pár měsíců vyspělejší a samostatnější, a proto
věřím, že se pro ně zápis do školy stane v první řadě slavnostním aktem,
kterým zahájí novou etapu svého mladého života.
Rád bych vás proto touto cestou pozval k zápisu k nám na 3. základní
školu, Rakovník. Náš kolektiv pedagogických i nepedagogických zaměstnanců se již těší na nové žáčky a je připraven nabídnout jim vše,

co pro své vzdělávání potřebují. Naše škola je umístěna v klidné části
města a poskytuje svým žákům komplexní servis „pod jednou střechou“
počínaje kvalitním vzděláváním, přes stravovací služby, školní družinu
a klub, až po zájmové činnosti.
Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019 se koná ve čtvrtek 5. dubna od 14.00 do 18.00 hod., v pátek 6. dubna od 14.00 do 17.00 hod.
K zápisu nezapomeňte občanský průkaz a rodný list dítěte.
Více informací jak k zápisu, tak i o škole najdete na www.3zsrako.cz
Mgr. Jan Křikava

„Předškoláci“
ve školních lavicích
Tak jako každý rok jsme i letos v rámci přípravy na zápis do 1. tříd pozvali
do naší školy předškoláky z rakovnických mateřských škol. V průběhu
šesti návštěv tak postupně zasedlo mezi naše prvňáčky a druháky téměř 150 budoucích školáků.
V jedné vyučovací hodině si tak mohli vyzkoušet, jaké to je sedět ve školní lavici, předvést, co všechno se již ve školce naučili a obdivovat vědomosti a schopnosti svých starších kamarádů.
Po prohlídce školy pak druhou hodinu prožili v prostorách školní družiny, kde si dali zaslouženou svačinku a podělili se navzájem o své zážitky.
Děkuji kolegyním za přípravu vyučovacích hodin, paní učitelkám z mateřských škol za chuť vypravit se s dětmi k nám do školy a těším se na
setkání s novými školáky a jejich zákonnými zástupci při zápisu do 1. tříd
pro školní rok 2018/2019.
Mgr. Jan Křikava

Zdařilý Den otevřených dveří
Přestože dle kalendáře se vlády ujímá jaro, bylo ráno 20. března pěkně
mrazivé. Ale tento, snad poslední záchvěv zimy, v žádném případě neodradil ty, kteří si naplánovali návštěvu našeho Dne otevřených dveří.
V průběhu dne tak prošla areálem školy více než padesátka dětí a řada
rodičů dorazila na prohlídku školy i samostatně.
Ve vestibulu školy získali všichni základní informace a poté buď s průvodcem, nebo samostatně vyrazili na prohlídku školy, během níž děti
na několika stanovištích plnily rozličné úkoly. Samozřejmým prvním
cílem většiny byla návštěva některé z tematicky zaměřených vyučovacích hodin, které probíhaly na 1. stupni školy, velkému zájmu se těšila
i překážková dráha v tělocvičně a „programovatelní ozoboti“. Jídelna
připravila všem drobné občerstvení a ve školní družině se mohli odreagovat při různých hrách.
Po návratu zpět do vestibulu školy si každý malý účastník vyrobil vlastní památeční placku.
Děkuji všem, pedagogům a dalším zaměstnancům, kteří se na této vydařené akci spolupodíleli. Děkuji žákům a žákyním 9. B, kteří se výborně zhostili role organizátorů jednotlivých stanovišť a průvodců školním
prostředím. 
Mgr. Hana Sarová
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Výzva k účasti na projektu
pro první stupeň ZŠ a MŠ
SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník p. o., ve spolupráci s hradem Krakovcem a Městskou knihovnou Rakovník, připravila pro žáky z rakovnických škol
a okolí ojedinělý projekt k prohloubení spolupráce mezi jednotlivými školami. Cílem projektu je mimo již zmíněnou spolupráci především
zvýšení informovanosti žáků o nedaleké historické památce – hradu Krakovci.
V minulých dnech jsme rozesílali informační
e-mail s pozvánkou k účasti v projektu, jehož

završením bude veřejná výstava výtvarných
děl žáků prvního stupně ZŠ a dětí z MŠ na téma: „Minulost ožívá na Krakovci aneb Ať žijí
duchové“. Výstava proběhne nejprve ve vestibulu před městskou knihovnou (ul. Na Sekyře) a posléze i na hradě Krakovci, kde bude přístupná širokému okolí a návštěvníkům
hradu.
Pro více informací navštivte naše webové stránky www.zsrako.cz, kde je celý projekt zveřejněn,

Projekt Edison na ISŠ Rakovník

Do zajímavého projektu mezinárodní neziskové organizace AIESEC se zapojila ISŠ Rakovník
s nebývalým zájmem všech zúčastněných.
Nebývá zvykem, že žáky vyučuje někdo jiný,
než na koho jsou zvyklí po celý rok. Tuto zkušenost si zažili ve druhém únorovém týdnu, kdy
školu navštívilo 8 zahraničních stážistů, kteří zde vyučovali předměty v anglickém jazyce.

Úkolem projektu bylo seznámit žáky s kulturami jiných národů a odbourat ostych z mluvení
v cizím jazyce. Veškerá konverzace probíhala
totiž v angličtině. Na oplátku povinností školy
bylo zajistit pro zahraniční návštěvníky ubytování, stravu a odpolední program.

moarako.cz

Vždycky se snažte být v něčem áčka
Takovou radu dal studentům Masarykovy obchodní akademie v Rakovníku Václav Klaus ml., který do zcela zaplněné auly přijel s mladými ekonomy i zájemci z řad veřejnosti diskutovat o českém školství i odpovídat na otázky.
„Hlavní je, aby vás něco zajímalo, abyste byli v něčem
lepší než ostatní a uměli něco, co jiní neumí,“ takové
doporučení se pak táhlo jako červená nit přednáškou předsedy parlamentního školského výboru, ve
které mluvil o využití znalostí ze školy od legendárního tření ebonitové tyče liščím ohonem přes výmyk,
spočítání hypotéky až po jednání s lidmi. Podtrhl, že
vždy bude platit vnímat slovem i písmem, logicky
uvažovat a umět se kontaktovat s okolním světem.
V následné besedě se vyslovil s despektem o inkluzi,
jednotných přijímacích zkoukách i části státních maturit. Beseda o školství není jedinou aktivitou. Těmi dalšími jsou pracovní návštěvy studentů MOA na Vysoké
škole ekonomické v Praze, kde poznávají systém a zajímavosti studia na fakultě národohospodářské a mezinárodních vztahů. 
mk

Střední škola,
Základní škola
a Mateřská škola
Rakovník

nebo kontaktujte přímo koordinátorku projektu na e-mail: petben@zsrako.cz.
Za případné nevyžádané emaily se omlouváme
a budeme se těšit na spolupráci.
Za SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník,
p. o. Petra Benešová, učitelka MŠ

www.issrako.cz

ISŠ Na Jirkově
Rakovník

Setkání přineslo řadu pozitivních zkušeností,
školu prověřilo v rámci organizace a pro žáky
bylo úžasným zpestřením a poučením.
PS. Na prvním obrázku jsou žáci cestovního ruchu se stážisty a s Mgr. Gabrielou Vyskočilovou.
Na obrázku č. 2 je ukázka a ochutnávka pokrmů
asijské kuchyně.

Masarykova
obchodní
akademie
Rakovník

www.mesto-rakovnik.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovna-rakovnik.cz

Kufrování o Noc s Andersenem

OSTROV POKLADŮ

ka Lechnýř
en

na
ov

ROUBENKA
OD 16. 4. 2018

Rou
b

V pondělí 12. března byly
vyhlášeny výsledky hry nazvané Kufrování se čtvrťáky, které se zúčastnilo všech
osm kolektivů rakovnických
4. tříd ZŠ. Soutěž skončila.
Výsledky byly oznámeny. Děkujeme všem zúčastněným třídám a jejich učitelům za účast
v soutěži, ale pouze jedna třída se může radovat z vítězství. A radost z výhry byla opravdu
veliká, když jsme řekli konkrétní vítěznou třídu,
tak 27 žáků i s paní učitelkou vyskočilo do výšky s rukama nad hlavou. Vítězným kolektivem
se stala třída 4. B ze 3. ZŠ Rakovník. Ani jeden
z žáků si nedovede představit, co obnáší jedna noc v knihovně, co čeká na andersenovské
spáče, ani kam nás zavede noční putování městem. Organizaci rakovnické Noci s Andersenem
má v kompetenci pár nadšených pracovníků
knihovny. Společně s organizátory se ostatní
pracovníci, přátelé a kamarádi knihovny stanou
součástí velké party, která si užije s dětmi další
bláznivou noc mezi regály s knihami. A kdo ví,
třeba nás i letos navštíví sám H. CH. Andersen.
Milena Křikavová

R a k o ník
v

ROUBENKA, VESTIBUL PŘED PŮJČOVNOU
PRO DOSPĚLÉ ČTENÁŘE
VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO 11. DUBNA

JAKOZOO

Posledních 11 dní máte možnost rozloučit se se zvířaty knihovnické JAKOZOO. V pavilonech
Loutky a scéna Libor Daenemark
v roubence a Na Sekyře
Výstava bude doplněna o čtení z knihy a ukázky
ze záznamu představení DS Tyl Rakovník
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KNIHOVNY

ČTVRTEK 26. 4. 2018

LiStOVáNí.cz

DVĚ PŘEDSTAVENÍ V JEDEN PODVEČER

16. 4. – 10. 6. 2018

NOSTALGIE

Výstava fotografií kladenských fotografů
Vernisáž výstavy 16. 4. 2018 od 18 hodin

17.00 hodin

18.00 hodin

ZAHRADA
JIŘÍ TRNKA

BYL JSEM PŘI TOM
JERZI KOSIŃSKI

Projekt Listování uvádí ve spolupráci s nakladatelstvím Studio Trnka slavnou knihu Zahrada. Ta
patří mezi díla, která léta oslovují děti stejně jako
dospělé. Má své kouzlo, poezii i humor. Pohádku
Trnka nejen ilustroval, ale sám i napsal. Pět kluků otevře starou rozvrzanou branku a vejdou do
krásné zahrady, kde potkají starého moudrého
trpaslíka, zlomyslného kocoura a odhalují rozličná tajemství.

Světoznámý
příběh duševně
a citově retardovaného Davida Záhrabníka, který až do
zralého věku
nepoznal skutečný svět jinak než z televize a který je
po smrti svého dobrodince do něj sice vržen
rovnýma nohama. Šťastnou náhodou se však
dostane ihned do nejvyšších kruhů, kde každou jeho prostoduchou myšlenku díky obyčejnému nepochopení interpretují jako geniální ekonomický či politický vhled. A protože
ve velkém světě médií, politiky a byznysu není
nikdo připraven na člověka, který neprosazuje
ničí zájmy (ani ty svoje), stává se z něj nečekaně hvězda, okolo které všichni krouží a každý si
do ní promítá své vlastní přání a touhy. Příběh,
který nezestárne v žádné době.
Zahrada je rodinné představení, Byl jsem při tom je určené pro starší děti a dospěláky.
Menší děti na vás po prvním představení počkají v naší knihovnické herně, pokud se rozhodnete na
druhé představení zůstat. Doporučujeme prožít s Listováním obě představení.

Předprodej vstupenek v informačním centru
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Velký zájem
o židovské příběhy
Ještě úspěšnější než v Rakovníku byla v Novém
Strašecí výstava Židovskou minulostí Rakovnicka. Především její doprovodný program, který se těšil značnému zájmu veřejnosti. Výstava,
kterou připravilo Muzeum T. G. M. ve spolupráci
s Městskou knihovnou v Rakovníku, byla v loňském roce k vidění v rakovnické muzejní galerii
Samson-Cafeé, od ledna do poloviny března letošního roku ji hostilo Městské muzeum v Novém Strašecí. To expozici obohatilo i o několik
dalších pozoruhodných předmětů, především
o kamenné desky s Desaterem z místní synagogy, které se muzejníkům podařilo během přípravy výstavy objevit zapomenuté v muzejním
depozitáři.
Doprovodný program nabídl jednu přednášku
a jednu vlastivědnou vycházku po stopách židovské minulosti města Nového Strašecí. Přednášejícím i průvodcem byl spoluautor výstavy,
Roman Hartl z Městského informačního centra v Rakovníku. Při únorové přednášce vyprávěl více než čtyřiceti posluchačům příběh dědice rakovnické továrny KERAM Roberta Broka,
který byl jedním z dvanácti set Židů, zachráněných Oskarem Schindlerem (a jeho manželkou
Emilií), přiblížil jim i rakovnické dětství dirigenta Osvobozeného divadla a Národního divadla
Roberta Brocka (podobnost příjmení není náhodná, Robertové Brok a Brock byli příbuzní)
a také osudy první české filmové herečky Berty
Friedrichové, manželky ředitele někdejší rakovnické továrny KERAM Arnošta Reimanna.

SUPER
NABÍDKA
SUPER
CENY
• Malování interiérů
• Mytí oken
• Úklid společných prostor
v panelových domech
• Čištění koberců, sedaček,
plovoucích podlah, lina,
trub, WC i koupelen
pomocí stroje ZEPTER
(pára 140°C)

Volejte 605 520 062

Při březnové vlastivědné vycházce po stopách
židovské minulosti města Nového Strašecí navštívilo více než šedesát zájemců v doprovodu
Romana Hartla někdejší malou židovskou čtvrť
v bývalé Zadní ulici (dnes Palackého), nahlédli i do někdejší synagogy, která od roku 1951
slouží jako modlitebna československé církve,
a zavítali i na místní židovský hřbitov, založený v první polovině devatenáctého století. Na

hřbitově se nachází přibližně sto čtyřicet náhrobků. Pohřben je zde například dlouholetý
novostrašecký městský, obvodní, báňský a železniční lékař a také zakladatel a první předseda novostrašecké odbočky Národní jednoty
česko-židovské Josef Kafka (1855 – 1936) nebo
řevničovští prarodiče světoznámého architekta
Antonína Raymonda (1888 – 1976).
Městské informační centrum Rakovník

Vycházka po stopách židovské minulosti Nového Strašecí přilákala přes šedesát zájemců

www.cbrakovnik.cz

Zažijte 3 dny

plné zábavy

s LEGEM

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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www.rabasgallery.cz

Rabasova galerie
NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU
DO 6. 5. 2018
PETR ŠMAHA
OBRAZY 2007 – 2017

26. 4. 2018 – 20. 5. 2018
NAMALUJ SVÉ MĚSTO,
SVOJI VESNICI

vernisáž 26. dubna 2018 od 14 hodin

VÝSTAVNÍ SÍNĚ VE VYSOKÉ 232
DO 29. 4. 2018
ČESKÝ DŘEVÁK
SOUČASNÁ FOTOGRAFIE

12. 4. 2018
17 hodin
2. JARNÍ KONCERT ZUŠ RAKOVNÍK
17. 4. 2018
14 hodin
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
VÝSTAVY A PŘEDNÁŠKA O PRÁCI
S DESKOVÝMI FOTOGRAFICKÝMI
PŘÍSTROJI
22. 4. 2018
14 hodin
DERNIÉRA VÝSTAVY ČESKÝ DŘEVÁK
– SOUČASNÁ FOTOGRAFIE
26. 4. 2018
18 hodin
LENKA KORBELOVÁ
– KLAVÍR + KLARINET
koncert Církve československé husitské

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI
DO 22. 4. 2018
ZUŠ, VÝTVARNÝ OBOR

Vernisáž 29. března 2018 od 17 hodin

HEROLDOVA SÍŇ
5. 4. 2018
19 hodin
ALBAN BEIKIRCHER – HOUSLE
ANDREA MOTTLOVÁ – KLAVÍR

vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 70 Kč

6. 4. 2018
19 hodin
MAGISTRAE RACONENSES
10. 4. 2018
17 hodin
JARNÍ KONCERT 2. ZŠ RAKOVNÍK
11. 4. 2018
17 hodin
1. JARNÍ KONCERT ZUŠ RAKOVNÍK

Muzeum T. G. M.
MANSARDA
DO 29. 4. 2018
VÝTVARNÁ SKUPINA TERČ, 35 LET
PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ
DO 8. 5. 2018
ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ
KAPITOLY Z DĚJIN HYGIENY

GALERIE
SAMSON-CAFEÉ

www.muzeumtgm.cz

DO 13. 4. 2018
1. MŠ RAKOVNÍK
JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA
VE ŠKOLCE JE VŽDYCKY PRIMA

17. 4. – 18. 5. 2018
VERONIKA CINIBULK
– KRESBY
vernisáž 17. 4. v 17.00

AKCE
JARNÍ VZDĚLÁVACÍ CYKLUS
Sál Dr. Spalové

PŘEDNÁŠKY

17.00 hodin

11. 4. 2018
MGR. LUBOŠ NOVÁK, PHD.
– VIKINSKÁ VÝPRAVA
NA FAERSKÉ OSTROVY
25. 4. 2018
MGR. RENATA MAYEROVÁ
– RAKOVNÍK OD MĚSTA
KOMORNÍHO KE KRÁLOVSKÉMU
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www.ddmrako.cz

NABÍDKA DDM

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

STŘEDA 4. 4.

HLAVNÍ PRÁZDNINY 30. 6. – 31. 8. 2018
8.30 hodin XX POBYTOVÉ TÁBORY
– POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

SOBOTA 26 .5.

Klub DDM

RAKOVNICKÝ SLAVÍČEK
– XXIII. ROČNÍK

14.00 hodin

pěvecká soutěž pro děti MŠ a ZŠ
1. – 4. ročník ZŠ
pořádáno za finanční podpory
Města Rakovníka
FINANČNÍ PODPORA
MĚSTA

T. Doležal

Husovo náměstí

ZLATÁ KULIČKA

44. ročník soutěže ve cvrnkání kuliček
pro děti i dospělé

T. Doležal

DĚTSKÝ DEN

SOBOTA 14. 4.
Fotbalové hřiště Nové Strašecí

9.00 hodin

BĚH NOVOSTRAŠECKEM

mládežnické kategorie v 11.00 hodin
hlavní závod 6 km

J. Samšuková

cena 2600 Kč

NEDĚLE 27. 5.
Letiště Rakovník

14.00 hodin

hry a soutěže ve spolupráci
s Aeroklubem Rakovník

M. Donátová

PO – PÁ 28. 5. – 1. 6.
Klub DDM

KUBULA A KUBA KUBIKULA

ÚTERÝ 17. 4.
Dům osvěty

8.30 hodin

STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR

okresní kolo
taneční soutěž pro skupiny ZŠ, SŠ a střediska
volného času
pořádáno za finanční podpory
Středočeského kraje

pohádka divadelního souboru Janek
při 3. ZŠ Rakovník
pro MŠ a 1. – 2. třídu ZŠ

M. Donátová

8. 7. – 13. 7. MÁCHOVO JEZERO
pěší turistika M. Vondříčková, J. Samšuková
8. 7. – 15. 7. TŘÍMANY
všeobecný
M. Donátová, T. Doležal

cena 2700 Kč

XX PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
13. 8. – 17. 8.		 LRD III.
všeobecný

cena 800 Kč

20. 8. – 24. 8. LRD IV.
všeobecný

cena 800 Kč

T. Doležal
A. Holá

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.

M. Donátová

PÁTEK 20. 4.
z Rakovníka od Klubu DDM 14.30 hodin
z Nového Strašecí v 15.00 hodin od ZŠ

DEN ZEMĚ NA LOUŠTÍNĚ
cyklovyjížďka

J. Samšuková, H. Opatová

ČTVRTEK 26. 4.
Čermákovy sady, u altánu

16.30 hodin

ČARODĚJNICKÝ REJ

Soutěže, hry, diskotéka s Danem Adamem
z rádia Relax, opékání buřtů
za finanční podpory Města Rakovníka

T. Doležal

FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

PONDĚLÍ 30. 4.

Fotbalové hřiště v Novém Strašecí 17.00 hodin

ČARODĚJNICE

hry a soutěže se Zumbíkem, opékání buřtů,
vyhodnocení kostýmů,
ve 20.00 hodin zapálení hlavní vatry

J. Samšuková

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

PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
PÁ – SO 4. – 5. 5.
Klub DDM

NOČNÍ LES

zahájení v pá 15.00 hodin

dobrodružná večerní výprava do křivoklátských lesů s přespáním v Klubu DDM
zakončení v so 9.00 – 9.30
za finanční podpory Města Rakovníka

T. Doležal, M. Donátová

STŘEDA 23. 5.

FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

Klub DDM – Čerrmákovy sady 8.00 – 11.00 hodin

DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ

soutěže v orientačním běhu pro děti ZŠ
konané v rámci WOD 2018
za finanční podpory Města Rakovníka

T. Doležal

FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

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

KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK
ČTVRTEK 5. 4.

SOBOTA 21. 4.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA

15.00 HODIN

ČTVRTLETNÍK PRO SENIORY
PĚT KLOBOUKŮ JANA PŘEUČILA

Vstupné 60 Kč

PÁTEK 6. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA

LIMETAL TURNÉ 2018

20.00 HODIN

18.00 HODIN

Petr Šabach, Ivan Hlas, Petr Jarchovský, Jan Hřebejk,
Miroslav Hanuš

ŠAKALÍ LÉTA

Muzikálová komedie o svobodě, nezávislosti, rudé hvězdě
a hlavně rokenrolu.
Repríza Divadelního spolku TYL Rakovník
Vstupné 100 Kč

SOBOTA 21. 4.

Hosté ALERGIE, JEREM

Vstupné 250 Kč v předprodeji, 300 Kč v den konání

SOBOTA 7. 4.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA

20.00 HODIN

MICHAL HRŮZA & KAPELA HRŮZY

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 7.00 – 11.00 HODIN

SETKÁNÍ SBĚRATELŮ
PIVOVARSKÝCH SUVENÝRŮ
ETIKET, TÁCKŮ, SKLA, PLECHOVEK,
ÚČTENEK…
Pořádá Klub sběratelů pivních suvenýrů při KC Rakovník

NEDĚLE 8. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA

TANEČNÍ PODVEČER

16.00 HODIN

Hraje MERKUR – kvinteto Josefa ČERNÍKA
Zpívá Anna Hrubá
Vstupné 80 Kč

ČTVRTEK 12. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA

19.00 HODIN

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety týdeníku Raport

SPORTOVEC OKRESU RAKOVNÍK
ZA ROK 2017

Moderují Karolína Kříženecká a Pavel Sklenička
Galavečer se uskuteční ve spolupráci s Českou unií sportu
a Kulturním centrem Rakovník

PÁTEK 13. 4.
TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

Dětské představení MICHALA NESVADBY

MICHAL NA HRANÍ

Velká zábava, aktivní účast dětí, hra se samolepící páskou.
Pořádá Pragokoncert Bohemia a. s., Praha

SOBOTA 14. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA

KONCERT TŘÍ KAPEL

19.00 HODIN

Vystoupí GRIPPEDS,CARPATIA CASTLE,
BEAT SISTERS
Vstupné 150 Kč

NEDĚLE 15. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA

VODNICKÁ PÁRTY SE ZUŠ

15.00 HODIN

Programem provází kapela The SMALLPEOPLE
a žáci ZUŠ. Vodnické a vodácké masky vítány
MLÁDÍ PRO STÁŘÍ – Výtěžek bude věnován Domu s pečovatelskou službou ve Vysoké ulici v Rakovníku
Pořádá Základní umělecká škola v Rakovníku ve spolupráci
s Kulturním centrem Rakovník
Vstupné 70 Kč

PONDĚLÍ 16. 4.
TYLOVO DIVADLO

Francouzská komedie
Mateřská láska nemá žádné hranice.
Jean Robert-Charrier

19.00 HODIN

PRO TEBE COKOLIV

19.00 HODIN

LIBOR DRAHOŇOVSKÝ – ALBÁNIE

Radnice | duben 2018

NEDĚLE 29. 4.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA

TANEČNÍ PODVEČER

Vstupné 60 Kč

16.00 HODIN

Hraje KVINTET Jiřího Soukupa

Vstupné 80 Kč

PONDĚLÍ 30. 4.
TYLOVO DIVADLO

19.00 HODIN

Patrik Hartl

VYSAVAČ

Jedinečná komediální ONE MAN SHOW
Komedie o zamilovaném uklízeči z nákupního centra.
Režie Patrik HARTL
Hraje Bohumil KLEPL
STUDIO DVA DIVADLO Praha

V rámci divadelního předplatného 2017–2018

PŘIPRAVUJEME

4. 5. VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO – Tylovo divadlo
5. 5. ROCK SLAVES – oslava 4 let – host: Ill Fish
		 – Dům osvěty
9. 5. RBB – čtvrtletník pro seniory – Sál KC
10. 5. Rosťa GREGOR – přednáška s promítáním fotografií
		 – Tylovo divadlo
11. 5. ZNOUZECTNOST – Dům osvěty
17. 5. OLYMPIC – Sál KC – 19.00 hodin
5. 6. RBB – Hlavní koncert – G. Verdi: RIGOLETTO
		 – Tylovo divadlo
7. 9. HRADNÍ DUO – Dům osvěty
22. 9. HOP TROP – Sál KC
12. 10. POKÁČ – Dům osvěty
20. 10. HARLEJ TOUR 2018 – Sál KC
18. 11. Bill BARRETT a Brad LEWIS – Dům osvěty

KINO
NEDĚLE 1. 4.
TYLOVO DIVADLO

2D

TYLOVO DIVADLO

2D

17.00 HODIN

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ

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

PACIFIK RIM: POVSTÁNÍ

2D

19.30 HODIN

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,
Vstupné 130 Kč
111 minut.

PONDĚLÍ 2. 4.
TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 HODIN

PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY

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 110 Kč

ÚTERÝ 3. 4.
TYLOVO DIVADLO

MÁŘÍ MAGDALÉNA

2D

19.30 HODIN

Máří Magdaléna je životopisným dramatem o jedné z nejtajemnějších ženských postav naší civilizace. Narovnává
obraz očité svědkyně umučení a vzkříšení Ježíše Krista,
z níž dějiny udělaly prostitutku.
Režie Garth Davis
Hrají Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor, Tahar
Rahim a další.
Žánr: historický/drama – nevhodný do 12 let, s českými
Vstupné 110 Kč
titulky, 130 minut.

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

KRÁLÍČEK PETR

STŘEDA 18. 4.
Přednáška s promítáním fotografií

Vstupné 300 Kč v předprodeji, 350 Kč v den konání

TYLOVO DIVADLO

V rámci divadelního předplatného Zábavná řada 2018

TYLOVO DIVADLO

TOUR K NOVÉ DESCE – SÁM SE SEBOU

NEDĚLE 1. 4.

Hrají Jana PAULOVÁ, Pavel ZEDNÍČEK,
Simona LEWANDOWSKA, Ladislav HAMPL,
David SUCHAŘÍPA, Pavla VOJÁČKOVÁ-RYCHLÁ
a Kristián KAŠPAR
Divadlo KALICH Praha
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NEDĚLE 1. 4.

TYLOVO DIVADLO

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,
Vstupné 130 Kč
90 minut.

NEDĚLE 8. 4.
TYLOVO DIVADLO

2D
10.00 HODIN

VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY

NEDĚLE 8. 4.
TYLOVO DIVADLO

Vstupné 110 Kč

2D

14.00 HODIN

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ

Vstupné 110 Kč

NEDĚLE 8. 4.
TYLOVO DIVADLO

TÁTOVA VOLHA

2D

17.00 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 120 Kč

NEDĚLE 8. 4.
TYLOVO DIVADLO

RUDÁ VOLAVKA

2D

19.00 HODIN

NEDĚLE 15. 4.
TYLOVO DIVADLO

RAMPAGE: NIČITELÉ

2D

14.00 HODIN

Mezi samotářským primatologem Davisem Okoyem
(Johnson) a výjimečně inteligentním gorilím samcem
Georgem, o kterého se Davis stará od jeho narození, vzniklo
velmi pevné pouto. Nezdařený nebezpečný genetický
experiment však změní toho mírného lidoopa v obrovské
zuřící monstrum. A jako by to nestačilo, brzy se zjistí, že
podobně jsou zmutována i další zvířata.
Režie Brad Peyton
Hrají Dwayne Johnson, Jeffrey Dean Morgan, Malin
Åkerman a další.
Žánr: akční/sci-fi – nevhodný do 12 let, s českými titulky,
100 minut.
Vstupné 130 Kč

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

PONDĚLÍ 9. 4.
TYLOVO DIVADLO

GRINGO: ZELENÁ PILULE

2D

19.30 HODIN

V této velmi černé komedii si počestný americký obchodník
Harold Soyinka (David Oyelowo) vyjede na projížďku
a po překročení mexické hranice věci naberou nečekaný
spád. Když se Harold zaplete s mexickými narkobarony,
mezinárodními žoldáky a americkým úřadem pro boj
s narkotiky DEA, překročí tenkou hranici mezi slušným
občanem a zločincem.
Režie Nash Edgerton
Hrají David Oyelowo, Charlize Theron, Amanda Seyfried,
Joel Edgerton a další.
Žánr: akční/drama/komedie – nevhodný do 12 let, s českými titulky, 110 minut.
Vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 10. 4.
TYLOVO DIVADLO

TÁTOVA VOLHA
ČTVTEK 12. 4.
TYLOVO DIVADLO

FAKJŮ PANE UČITELI 3

2D

19.30 HODIN
Vstupné 120 Kč

2D

19.30 HODIN

Samozvaný učitel Zeki Müller je zpět. Silnější než dříve, plný
odhodlání a touhy dostat ze svých studentů v čele s Chantal
to nejlepší, co v nich ještě zbývá. Ale už toho v nich moc na
vyždímání není. Uspěje při záchraně školy a jejích chovanců?
Režie Bora Dagtekin
Hrají Elyas M‘Barek, Katja Riemann, Jella Haase, Sandra
Hüller, Max von der Groeben, Uschi Glas, Gizem Emre a další.
Žánr: komedie – nevhodný do 12 let, český dabing, 120 minut.
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 15. 4.
TYLOVO DIVADLO

SHERLOCK KOUMES

2D

10.00 HODIN

Kdo by chtěl, proboha, krást trpaslíky? Je to skutečně
praštěná otázka, pokud ovšem taky nejste sádrová ozdoba
nějaké zahrádky a nejde vám tím pádem o kejhák.
Režie John Stevenson
Hrají (hlasy): David Novotný, Martin Písařík, Matěj Hádek,
Tereza Bebarová, Tatiana Vilhelmová a další.
Žánr: animovaná komedie – přístupný bez omezení, český
dabing, 90 minut.
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 22. 4.
TYLOVO DIVADLO

RAMPAGE: NIČITELÉ
NEDĚLE 22. 4.
TYLOVO DIVADLO

VADÍ NEVADÍ

2D

17.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

2D

19.30 HODIN

Vadí nevadí je poměrně nevinná hra, při které hráči, když
na ně přijde řada, volí, zda pravdivě odpoví na nějakou
choulostivou otázku, nebo splní obtížný/nepříjemný/ponižující úkol. Spojení „poměrně nevinná“ přestává platit ve
chvíli, kdy v případě lži nebo nesplněného úkolu zemřete.
Režie Jeff Wadlow
Hrají Lucy Hale, Tyler Posey, Violette Beane, Sam Lerner
a další.
Žánr: horor – nevhodný do 12 let, s českými titulky, 100
minut.
Vstupné 120 Kč

PONDĚLÍ 23. 4.
TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 HODIN

READY PLAYER ONE: HRA ZAČÍNÁ

Vstupné 110 Kč

PÁTEK 27. 4.
TYLOVO DIVADLO

AVENGERS: INFINITY WAR

NEDĚLE 15. 4.
TYLOVO DIVADLO

FAKJŮ PANE UČITELI 3
NEDĚLE 15. 4.
TYLOVO DIVADLO

PEPA

2D

17.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

2D
19.30 HODIN

Pepa (Michal Suchánek) je asi padesátiletý úředník žijící
se svou rodinou v obyčejném okresním městě. Pepa je tak
trochu podpantoflák, respektu se mu nedostává ani od jeho
ženy (Petra Špalková), natož od dcery (Natálie Grossová).
Pepa ví, že se musí něco změnit.
Režie Ján Novák
Hrají Michal Suchánek, Petra Špalková, Filip Blažek, Anna
Stropnická, Martin Pechlát, Jakub Kohák a další.
Žánr: komedie – nevhodný do 12 let, v českém znění,
90 minut.
Vstupné 120 Kč

ÚTERÝ 17. 4.
TYLOVO DIVADLO

FAKJŮ PANE UČITELI 3
ČTVRTEK 19. 4.
TYLOVO DIVADLO

PEPA
NEDĚLE 22. 4.

TYLOVO DIVADLO

V HUSÍ KŮŽI

TYLOVO DIVADLO

V PASTI ČASU

Avengers a jejich superhrdinští spojenci musí riskovat úplně
vše a pokusit se porazit mocného Thanose dřív, než jeho
bleskový útok, provázený ničením a zkázou, zničí vesmír
jednou provždy.
Režie Anthony Russo, Joe Russo
Hrají Robert Downey Jr., Chris Evans, Josh Brolin, Mark
Ruffalo, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Scarlett
Johansson a další.
Žánr: akční/dobrodružný – nevhodný do 12 let, český
Vstupné 130 Kč
dabing, 120 minut. 

NEDĚLE 29. 4.
TYLOVO DIVADLO

V HUSÍ KŮŽI

2D
10.00 HODIN
Vstupné 120 Kč

2D

19.30 HODIN
Vstupné 130 Kč

2D
19.30 HODIN
Vstupné 120 Kč

2D

10.00 HODIN

Tihle ptáci rozhodně nejsou naštvaní, svůj život si užívají
plnými zobáky. Být v husí kůži je těžká pohoda, především
pro housera v nejlepších letech.
Režie Christopher Jenkins
Hrají (hlasy): Petr Rychlý, Vojtěch Dyk a další.
Žánr: animovaný – přístupný bez omezení, český dabing,
91 minut.
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 22. 4.

19.30 HODIN

2D

14.00 HODIN

Meg Murryová je typická středoškolačka, která bojuje
s nízkým sebevědomím a která touží zapadnout. Je dcerou
světoznámého fyzika, je inteligentní a talentovaná, stejně
jako její mladší bratr, Charles Wallace, což si však Meg
zatím neuvědomuje.
Režie Ava DuVernay
Hrají Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling,
Gugu Mbatha-Raw, Michael Peňa a další.
Žánr: dobrodružný – přístupný bez omezení, s českými
titulky, 100 minut.
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 29. 4.
TYLOVO DIVADLO

2D
14.00 HODIN

AVENGERS: INFINITY WAR
NEDĚLE 29. 4.
TYLOVO DIVADLO

Vstupné 130 Kč

2D

17.00 HODIN

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Marie je typická městská singl. Pracuje sice jako úspěšná
televizní moderátorka, ale ve vztazích má dar přitahovat
samé blbce. Naopak její sestra Karolína už toho pravého
našla a plánuje svatbu.
Režie Tomáš Svoboda
Hrají Anna Polívková, Jan Dolanský, Ester Geislerová, Eva
Holubová, Bohumil Klepl, Oldřich Navrátil a další.
Žánr: romantická komedie – nevodný do 12 let, v českém
znění, 90 minut.
Vstupné 130 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY
KULTURNÍHO CENTRA:

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

www.mesto-rakovnik.cz
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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:
16. 4. 2018
v 9.00 hod. v zasedací místnosti SZPR, z.s

KURZ RUČNÍCH PRACÍ,
VÝROBA ŠPERKŮ Z KORÁLKŮ

přír. léčivých zdrojů (přír. slatina, min. vorašelinový zábal jako forma předehřátí
da, přír. plyn), ubytování ve dvoulůžkových
před masáží, částečná masáž – záda, šíje,
pokojích (umyvadlo, TV), sprcha a WC je
volný vstup do Pool & Fitness areálu, sauna
na patře. V budově je výtah. Na stravování
+ římské vonné lázně, plavání při svíčkách
a procedury se dochází do hlavní budovy
a relaxační hudbě, stolní tenis, biliard, milázeňského hotelu. Hotel se nachází v centnigolf, 10% sleva na masáže.
Cena 7 200 Kč
ru v bezprostřední blízkosti měst. parku. Jako bonus neomezený vstup do aquaparku
Cena 14 200 Kč 4. 10. – 20. 10. 2018
Aquaforum.

Přijďte si k nám vyrobit náušnice nebo náhrdelník dle své fantazie. V případě zájmu se
prosím přihlaste v kanceláři Svazu nebo na
tel. čísle 313 513 008 z důvodu dostatečného množství materiálu.
25. 6. – 1. 7. 2018
Platí se jen spotřebovaný materiál.

11. 9. 2018

JEDNODENNÍ VÝLET:
KRALOVICE, MANĚTÍN, PLASY

REKONDIČNÍ POBYT HOTEL MÁNES II,
KARLOVY VARY

LÉČEBNÝ POBYT V HOTELU LIBUŠE,
PODĚBRADY

Cena zahrnuje dopravu autobusem z Rakovníka a zpět, stravování plná penze, pobyt začíná večeří, končí obědem, vstupní
lékařské vyšetření, 9× procedura – 2× masáž (klasická částečná, reflexní), 4× koupel
(perličková, uhličitá, suchá uhličitá, v minerální soli), 1× nožní koupel perlivá, 1× magnetoterapie, 1× parafínové rukavičky, pitná
kůra, ubytování v jednolůžkových, dvoulůžkových 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

Cena zahrnuje dopravu autobusem z Rakovníka a zpět, ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím – sprcha,
WC, lednička, TV, telefon, stravování plná penze, 6× procedura – uhličitá koupel
v minerální vodě. Hotel Libuše je zrekonstruovaný lázeňský hotel ve středu města
situovaný na okraji lázeňského parku. Ke
stravování slouží restaurace v přízemí hotelu. Veškeré procedury jsou zajištěny v objektu Centrálních a Letních lázní, které jsou
od hotelu Libuše vzdálené přibližně 30 m.

Kralovice, kostel sv. Petra a Pavla, mumie –
Kostel sv. Petra a Pavla byl postaven na konci 13. století a renesančně přestavěn v 16.
století Floriánem Griesbeckem. Součástí
kostela je hřbitovní kaple s hrobkou, kde
se nacházejí mumie této rodiny. Manětín
– zámek – přezdívá se mu „Barokní perla západních Čech.“ Expozice je zaměřena
na prezentaci života šlechty na manětínském zámku od 17. do poloviny 20. století s důrazem na období baroka, kdy zámek
Cena 6 900 Kč
při velkorysé přestavbě získal svou dnešní
podobu. Muzeum stavitelství Plasy – areál 3. 9. – 9. 9. 2018
v Plasích je místem realizace ojedinělého
REKONDIČNÍ POBYT V HOTELU OREA
projektu nazvaného Centrum stavitelského
RESORT HORIZONT ŠUMAVA
dědictví. Absolvujeme zde komentovanou
Resort se nachází na jižním svahu vrchu
prohlídku s průvodcem. Dozvíte se spoustu
Pancíř v nadmořské výšce 1100 m v Chrázajímavých informací z tohoto oboru.
něné krajinné oblasti Šumava. „Vzdušné
Cena 490 Kč senioři + ZTP 400 Kč
lázně“ v klidném a překrásném prostře20. 5. – 3. 6. 2018
dí. Z hotelu je překrásný výhled na horské
hřebeny, za pěkného počasí jsou vidět i vrLÉČEBNÝ POBYT V HOTELU OTAVA,
cholky Alp. Poblíž hotelu je stanice lanové
FRANTIŠKOVY LÁZNĚ
dráhy. V ceně je ubytování ve dvoulůžkoCena zahrnuje dopravu autobusem z Ravém pokoji Standard Plus, snídaně a večekovníka a zpět, stravování – plná penře formou bufetu, oběd formou 2chodoze, vstupní a výstupní lékařské vyšetření,
vého menu (polévka + hlavní chod), vířivá
36 procedur předepsaných lékařem, užití
koupel s aroma solí, suchá uhličitá koupel,

SZP Rakovník, Klub PCCH – Upozorňujeme na výměnu legitimací a nutnost
upřesnění registrace všech členů dle zákona o ochraně osobních údajů – dostavte se do kanceláře.
Ing. Miloslav Truksa, předseda klubu PCCH

DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR RÁČEK
Rakovník 1969 – 1973 14. 4. 2018

Zdráv buď sbormistře náš, sbor tvůj tě vítá.
Těšíme se na vás!
Přijďte všichni
s dobrou náladou
a s dobře
naladěnými hlasy!
Utíká to jako voda, ale vzpomínky na krásné chvíle prožité s pěveckým sborem Ráček zůstávají a jsou
stále živé a proto pojďme si je připomenout při našem již 4. setkání.
14. dubna 2018 od 13.00 hod., Rakovník restaurace U černého orla (náměstí)
Prosím potvrďte účast: Miloslav Hubatý, Miloslav.Hubaty@seznam.cz
18
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www.mc-palecek.com

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

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO KOJÍCÍ ŽENY

cesky-cerveny-kriz-rakovnik.webnode.cz

ČESKÝ
ČERVENÝ KŘÍŽ

CHCI UMĚT
POMOCI

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.
25. 4. 2018 (středa) od 10 do 12 hod.
Klicperova ul., Rakovník
Kontakt: tel. 607 612 714, mail: jana.kreuzmanova@gmail.com

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

Mateřské centrum Paleček pořádá

BESEDU O LESNÍCH ŠKOLKÁCH

s pracovníky Dětského klubíku MáJa v Lužné (Mgr. Jitka Matyášová)
na téma:
– co jsou lesní mateřské školy
– proč je pobyt v přírodě důležitý a jak děti rozvijí
– jaké jsou výhody malého kolektivu
– nejčastější předsudky veřejnosti o lesních školách

Kurz

25. 4. 2018 (středa) od 16 hod., Klicperova ul., Rakovník
Vstup dobrovolný.
Rezervujte si místa pro sebe a děti (u kterých máte zájem o hlídání).
Nutno předem – v kanceláři MC, tel. 736 729 579,
mc.palecek@seznam.cz, www.mc-palecek.com

ZDRAVOTNÍK
ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ

Mateřské centrum Paleček pořádá besedu

VÝVOJ DĚTSKÉ ŘEČI
s Mgr. Pavlínou Jirkovskou
Na besedě se dozvíte o vývoji řeči dítěte v závislosti na věku, co je opožděný vývoj řeči,
sluchová vada u dětí, dysartrie, koktavost, vývojová dysfázie aj., a vše co Vás zajímá.
17. 4. 2018 (úterý) od 17.30 hod., Klicperova ul., Rakovník
1 osoba/70 Kč. Rezervujte si místa pro sebe a děti (u kterých máte zájem o hlídání).
Nutno předem – v kanceláři MC, tel.736 729 579, mc.palecek@seznam.cz.
Projekt je spolufinancován MPSV, HF Stř. kraje a Města Rakovníka.
www.mc-palecek.com
Institut certifikovaného vzdělávání s.r.o. ve spolupráci s Mateřským centrem Paleček
pro Vás připravili vzdělávání v rámci projektu Evropské unie

Rekvalifikační kurz

MANAŽERSKÁ AKADEMIE
pro vás zcela ZDARMA

Zvyšte své šance na trhu práce díky našemu projektu!
Projekt mimo jiné zahrnuje:
– motivační kurzy pro posílení sebevědomí a nastartování nové kariéry
– kurzy IT kompetencí k získání či zvýšení dovedností v práci na počítači
– manažerské kurzy pro poznání kompetencí nezbytných pro řídicí pozice
– vstupní diagnostiku ke zjištění aktuální situace
– profesní a kariérové poradenství + poradenství při hledání zaměstnání
Komu je projekt určen:
– Matkám/otcům vracejícím se do práce z mateřské/rodičovské dovolené
– Rodičům s dětmi mladšími 15ti let
– Lidem ohroženým na trhu práce (věk, kvalifikace, nemoc, životní situace)
– Osobám pečujícím o jiné závislé osoby
Přijďte se dozvědět více na nezávaznou informační schůzku, která se koná 20. 4. 2018
v 9.00 hod. v Mateřském centrum Paleček, Klicperova 2, Rakovník
Pozn.: Rodičům s dětmi předškolního věku poskytneme v rámci projektu hlídání.
Pro potvrzení účasti setkání napište email na zumrova@icv.cz nebo se k účasti
přihlaste osobně přímo v Mateřském centru Paleček do 15. 4. 2018

– 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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Historie na fotografii
Zdravím všechny čtenáře dubnové Radnice a děkuji Jiřímu Kosovi za to,
že mě 28. 2. upozornil, že už vyšla Radnice. Velice pak děkuji paní Bradáčové za velice hezké popovídání nad snímkem na návštěvě u Váchů.
Od 16. do 27. února jsem od vás dostal 351 odpovědí. Na pořadí výsledků se nic nemění, jen se trochu změnily počty. Na místě prvním s 299
hlasy zůstává i nadále snímek č. 1, jenž zachycuje na západní straně Husova náměstí restauraci – Slavie – Hanoi anebo Šalanda. Na místě druhém s 273 hlasy i nadále zůstává snímek č. 2, který zobrazuje pohled ze
střechy Pralinky do ulice Masná mezi spořitelnou a domem č. 235. Třetí
místo s 98 hlasy taktéž patří snímku č. 4 a je na něm zachycen Masarykův
most přes Berounku ve Zbečně. Na posledním místě i nadále zůstává snímek č. 3 a to děvčata z Rakony na plnící lince „Sám pere sám“. Tentokrát
snímek dostal 73 odpovědí oproti původním 60. Má to za následek, že
jsme objevili jméno další ženy a že jsme jedno jméno přesunuli. Dnešní hodnocení porovnejte s minulou Radnicí. Hodnotíme zleva doprava
a totéž pak o řadu dolů. X znamená znám, ale nevím jméno. Tichá – 7,
Dubová – 6, Špatenková – 2, Kryštofová – 3, Kýnová – 11, Haunerová – 8, X
– 6, Macáková – 7, Herinková – 2, X – 7, Sajnerová – 18 a ležící děvče X – 2.
Od 28. 2. do 15. 3. 2018 jsem od vás obdržel 407 odpovědí. První místo
s 373 odpověďmi obsadil snímek č. 4, který zachycuje dva mosty přes
Berounku u obce Roztoky. Ten druhý most na snímku už dnes neexistuje, ale místo něho je tam trochu jiný a také je blíž k mostu prvnímu.
Fotografie je vyfocena z Paraplíčka, což je malý přístřešek na skále nad
vtokem Rakovnického potoka do Berounky.
Na druhém místě s 352 hlasy je snímek č. 1, který zachycuje cestu od
Tyršova koupaliště podél Rakovnického potoka pod Špičák. Budově na
snímku se od nepaměti říká „Papírna“ a původně zde bydleli Frýdlovi
a později pak Fartákovi.
Třetí pozici obhájil snímek č. 2, který obdržel 170 hlasů. Jedná se o dnes
už dostavěnou budovu, která stojí v prostoru u Hrádku na rohu ulic
Vladislavova a Václavská a paní Pužmanová zde prodává potřeby pro
zahrádkáře.

Husovo náměstí, západní strana. Foto Koubek, asi 1954
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Poslední místo obsadili rakovničtí občané. Snímek č. 3 dostal 150 bodů a zachycuje sváteční pokoj ve vile u Váchů na samotě nad Tyršovým
koupalištěm. Zleva sedící žena je paní Květa Chotová ze Sboru pro občanské záležitosti – 5 hlasů. Další žena je paní Anna Váchová – fotografka – 47 hlasů.
Muž sedící zády k oknu je akademický malíř Vladimír Vácha – 94 hlasů
a poslední muž Josef Lippert, bývalý předseda MNV Rakovník a vedoucí
odboru kultury ONV – 4 hlasy
Vylosovaným výhercem březnové Radnice se stává pan Šifner Antonín,
Luženská 2242. Vítězi blahopřeji a žádám jej, aby si v průběhu měsíce
dubna vyzvedl svoji výhru v Městském informačním centru Rakovník.
Nápověda pro dubnovou Radnici:
1 – Rosembaunův ústav
2 – Výběrčí
3 – Velo Stadion
4 – Vltava
Fotografické výstavy v našem městě v dubnu 2018:
SZeŠ – výstavní síň „Na Schodech“ – Ledvina Zdeněk – Amfora
Vinotéka Ve Vysoké – Nejman Petr – Amfora
Vysoká 232 – RG – Český dřevák
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

Nejznámější rakovnická umělkyně. Foto neznámý autor, 1959

Západní část Husova náměstí. Foto Hvězda, 1989

Pohled na kostelík sv. Jiljí. Foto neznámý autor, 1930

Bourání Masárkovic domu na Husově náměstí před výstavbou hotelu.
Foto Hvězda, 1977

Beránkovic vila Na Spravedlnosti. Foto Hvězda, 70. léta

www.mesto-rakovnik.cz
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1. Copak se nám to stavělo na Krétě u Asuánu? Foto Ing. Doubrava, 1982

2. Kde v Rakovníku je vyfocen tento detail? Foto Hvězda, 2014

3. Poznáte někoho na této fotce? Foto Hvězda, 2013

4. Kde na západě na hranicích našeho okresu má car Petr svoji obec? Foto Hvězda, 2010
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TJ SOKOL RAKOVNÍK

www.sokolrakovnik.cz

ROK 2018 100 let od vzniku Československé republiky, XVI. všesokolský slet
Srdečně vás zveme na

Slet T. J. Sokol Rakovník
Sobota 21. 4. 2018 od 14.00 hodin ve sportovní hale v Rakovníku
Program: sletové skladby (Méďové, Notičky, Borci, Ženobraní a Princezna republika)
Dále vystoupí oddíly společenského tance, orientálního tance a mažoretek.

Vstupné dobrovolné

představení pro děti 2 let

s Michalem z Kouzelné školky

KDY: v pátek 13
. dubna (snad nep
řinese smůlu)
od 17.00 hod. :)

KDE:
Tylovo
divadlo
Rakovník

www.mesto-rakovnik.cz
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RAKOVNICKÉ OSMIČKY
7. 3. 2018 PIETNÍ AKT U SOCHY T. G. M.
Park u kostela sv. Bartoloměje
28. 3. 2018 1618–2018: 400 LET OD STAVOVSKÉHO POVSTÁNÍ (NA CESTĚ K BÍLÉ HOŘE)
Přednáška – sál Dr. Spalové
25. 4. 2018 RAKOVNÍK 1588 OD MĚSTA KOMORNÍHO KE KRÁLOVSKÉMU
Přednáška – sál Dr. Spalové
4. 5. – 24. 6. 2018 FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY PRVNÍ REPUBLIKY
Výstava – mansarda muzea T. G. M.
7. 5. – 8. 5. 2018 1588 – POVÝŠENÍ MĚSTA RAKOVNÍKA MEZI KRÁLOVSKÁ MĚSTA
Výstava – Vysoká brána
červen RAKOVNÍKEM PO STOPÁCH 1. REPUBLIKY
Vydání brožury
červen ŽIDOVSKOU MINULOSTÍ MĚSTA RAKOVNÍKA
Komentovaná vycházka
2. 6. 2018 MUZEJNÍ NOC
Muzeum T. G. M. Rakovník
7. 6. 2018 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ARCHIVU
Státní okresní archiv Rakovník
7. 6. – 31. 12. 2018 RAKOVNICKÉ HISTORICKÉ OSMIČKY
Výstava – Státní okresní archiv Rakovník
9. 6. 2018 LETECKÝ DEN
100 let české státnosti – Letiště Rakovník
21. 6. – 22. 6. 2018 KŘIVOKLÁTSKO MEZI DVĚMA SVĚTY OD ŠLECHTICTVÍ KE STÁTU
Konference –
Muzeum T. G. M. Lány, hrad Křivoklát

26. 6. – 28. 9. 2018 ROK 1968 VE FOTOGRAFII
Výstava, besedy – Muzeum T. G. M. Rakovník
28. 6 – 16. 9. 2018 UNIKÁTY A KURIOZITY ZE SBÍREK K 120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MUZEA Výstava – Muzeum T. G. M. Rakovník
září RAKOVNICKÉ OSMIČKY
Výstava – zrekonstruovaný prostor Na Sekyře
září – prosinec 2018 PODZIMNÍ VZDĚLÁVACÍ CYKLUS
sál Dr. Spalové v Muzeu T. G. M.
září – prosinec TAJEMSTVÍ 1. REPUBLIKY
Cyklus přednášek – Městská knihovna Rakovník
14. 9. 2018 PIETNÍ AKT U SOCHY T. G. M.
Park u kostela sv. Bartoloměje
4. 10. – 11. 11. 2018 „TO KALNÉ RÁNO“
Výstava – Petrovcova výstavní síň
19. 10. – 9. 12. 2018 MASARYK VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Autorská muzejní výstava – Muzeum T. G. M. Rakovník, mansarda
20. 10. 2018 NAUČNÁ VYCHÁZKA DO LÁNSKÉ OBORY
Muzeum T. G. M. Lány
28. 10. 2018 ODHALENÍ PAMÁTNÍKU MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Kasárna Rakovník
Významná rakovnická výročí
1518 zahájení stavby Vysoké brány
1588 povýšení města Rakovníka na město královské
1678 zřízení židovského ghetta v Rakovníku
1848 narození Františka Otty, významného podnikatele
1898 otevření městského muzea
1928 vydání románu Váhy a meč, vrcholného díla rakovnického spisovatele Jaroslava Marii
1938 vydání poštovní známky T. G. M. s krojovaným děvčátkem v náručí od rakovnického rytce Bohumila Heinze
1948 otevření městské galerie
P o ř á d a j í : St á t n í o k r e s n í a r c h i v R a ko v n í k , M u z e u m T. G . M . R a ko v n í k , M ě s t s k á k n i h o v n a R a ko v n í k , R a b a s o v a g a l e r i e R a ko v n í k , M ě s to R a ko v n í k .
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