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UKLIĎME ČESKO

V sobotu 7. 4. 2018 se uskutečnil hlavní úklid v rámci celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. Místostarosta by rád poděkoval všem účastníkům, kteří se
před radnicí sešli v hojném počtu a také všem ostatním zúčastněným, kteří přispěli svým úklidem mimo hlavní uklízecí akci! Potěšující skutečností je
fakt, že účastníků byl větší počet, než v loňském roce. Akce byla součástí oslav Dne Země v Rakovníku, do kterých se město každoročně aktivně zapojuje spolu s nevládními neziskovými organizacemi, školami i širokou veřejností.

REKONSTRUKCE PLAVECKÉHO BAZÉNU

Rekonstrukce plaveckého bazénu pokračuje. Na přelomu března a dubna
byla zahájena demontáž a bourání střešních nosníků, vchodových panelů,
železobetonových vazníků a ocelových konstrukcí. „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Realizací projektu „Snížení 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.“
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Dobrý den, vážené čtenářky, vážení čtenáři,
dnes vás chci informovat o problému, který pálí
nejen Rakovník, ale celou ČR. Tím problémem
je naprostý nedostatek dětských lékařů.
Jak si jistě vzpomínáte, v roce 2015 došlo k uzavření dětského oddělení zdejší nemocnice. Přes
maximální snahu se vedení nemocnice podařilo
otevřít po nějaké době jen porodnici (dnes velmi úspěšnou) a neonatologii. Dětské oddělení
bylo zrušeno.
Zájmem nás všech jako rodičů bylo, aby došlo
k zachování alespoň dětské pohotovosti. Nabídli jsme proto, že se budeme podílet na úhradě mzdy zdravotní sestry, nabízeli jsme byt pro
lékaře, prostě jsme využili všechny možnosti,
které město má. Lékaři ale do nemocnice nepřišli a terénní pediatři odmítli po jednání s vedoucím odboru zdravotnictví KÚSK pohotovost
sloužit, a to z lidsky pochopitelných důvodů.
Většina z nich totiž byla v důchodovém věku,
nebo se mu blížili (podle mých informací byl
průměrný věk terénního pediatra na okrese kolem 60ti let) a již sama praxe je zatěžovala. V případě, že by byli nuceni pohotovost sloužit, někteří by zřejmě své ordinace uzavřeli již tehdy.
Čas běžel a nedostatek dětských lékařů se začíná projevovat čím dál výrazněji v celém státě. U nás (ORP Rakovník) došlo v letošním roce
k uzavření dvou dětských obvodů, protože lékařky, které je dlouhou dobu precizně provozovaly, odešly do důchodu.
Znovu jsme o věci jednali s vedením nemocnice,
ale výhled je neradostný. Pediatři prostě nejsou.
Navázali jsme součinnost s VZP, Regionální pobočkou Praha s tím, že jsme ochotni maximálně
spolupracovat pro rozšíření dostupnosti zdravotních služeb pro naše spoluobčany. Za tímto

ÚVODNÍK

účelem nabízíme dětskému lékaři, který by pomohl zajistit náhradu za uzavřené obvody, byt
po rekonstrukci v blízkosti centra města. VZP
k tomu nabízí i maximální motivační pobídku
ohledně výše úhrad.
Tím jsou ale bohužel všechny možnosti vyčerpané a nezbývá, než čekat, zda vyjmenovaná
opatření povedou k cíli.
Ano, letos je volební rok. Ale to mě nepovede
k tomu, abych sliboval například dětskou pohotovost ve volebním programu. Vím, že pokud
se nezmění situace v systému vzdělávání lékařů, nebyl bych schopen takový slib splnit. Koneckonců to není schopen splnit ani nikdo jiný.
JUDr. Pavel Jenšovský, starosta

Seminář sebeobrany pro ženy a dívky
Dne 5. 4. 2018 Městská policie Rakovník ve spolupráci s Judo club Praha a pod záštitou starosty
města uskutečnila seminář, zaměřený na sebeobranu pro ženy a dívky.
Tímto prvním seminářem chtěla Městská policie
Rakovník upozornit na fakt, že i když město Rakovník je město bezpečné, že i tak v ojedinělých
případech může dojít k napadení ženy či dívky.
Záměr semináře byl ženy a dívky seznámit se
základy sebeobrany a postupným navazováním technik, které vedou k obraně proti případ-

nému útočníkovi. Z účasti na semináři je zřejmé,
že zájem o pořádání těchto seminářů je a proto
nejlepší řešení je pokračování a dát šanci ženám
a dívkám se zdokonalovat v sebeobraně proti
případnému útočníkovi.
Další část semináře zaměřeného na sebeobranu žen a dívek je plánován na měsíc červen. Během následujících třech týdnů bude vyvěšen
přesný datum.
Těšíme se na vaši účast!
Bc. Jaromír Nový,
velitel Městské policie Rakovník

Milí čtenáři,
je květen a to znamená, že v Rakovníku oficiálně začíná další turistická
sezona. Jak jinak než tradiční historickou slavností Vysoká brána. Tradiční je i termín: 7. a 8. května. Po
večerním historickém průvodu městem vás následující den čeká u Vysoké brány historické hemžení se
stánky a vystoupeními. Letošní ročník Vysoké brány je zároveň připomínkou 430. výročí povýšení Rakovníka na královské město a pětistého
výročí zahájení stavby Vysoké brány. V květnu vychází i letošní číslo
oblíbených Turistických novin, které opět nabídnou pestrou směs tipů na výlety. Vydat se s nimi můžete po stopách židovské minulosti
města Rakovníka, do Kolešovic, které v letošním roce slaví 700 let od
první písemné zmínky nebo do Slabec a Šlovic za příběhem šlovického mlynáře a průkopníka elektrifikace Křivoklátska Josefa Čecha. Věděli
jste, že díky němu měly Slabce veřejné elektrické osvětlení už v roce 1920, tedy ještě dříve než město
Rakovník? Turistické noviny budou
zdarma k dostání v Městském informačním centru a také na jeho internetových stránkách.
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. 3. 2018 do 14. 4. 2018
Datum Popis
28. 3. 2018
28. 3. 2018
3. 4. 2018
5. 4.2018
9. 4. 2018

Koženkové tašky
Dámská kabela hnědá
Klíče od automobilu
Klíče – 2 ks
Vínové dioptrické brýle

www.mesto-rakovnik.cz
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Dne 1. 8. 2018 bude na Husově náměstí spuštěn
nový modernizovaný parkovací systém
Parkovací systém přichystal několik novinek.
V první řadě se jedná o scanner registračních
značek, který výrazně urychlí vjezd i výjezd ze
systému. Velkou změnou bude zrušení výběrčí
budky v rámci automatizace vybírání parkovného, po odstranění výběrčí budky na Žižkově
náměstí budou k výjezdu sloužit dvě závory pro
rychlejší odbavení řidičů. Obě výjezdové závory se posunou za odbočku do ul. V Hradbách.
V ulici Trojanova se prozatím žádné změny neplánují, Trojanova ul. tak nadále zůstává v režimu pěší zóny s dopravním omezením, tj. neomezený vjezd pouze pro rezidenty a abonenty
z ulice Trojanova a omezený vjezd v určitých
časech pro zásobování.
Na Husově náměstí budou osazeny 4 platební
automaty a na Žižkově náměstí 1 platební automat. Všechna zařízení budou propojena optickým kabelem na uzavřeném okruhu pro bezpečnější a rychlejší přenos dat. Další novinkou
je možnost zaplacení bezhotovostní platební
kartou v těchto automatech.
V rámci zkušebního provozu bude zřízeno dočasné kontaktní místo v budově čp. 167 na Husově náměstí (vchod do kanceláře je ze Žižkova
náměstí – bývalá cestovní agentura), kde bude také možnost uhradit parkovné. Po skonče-

ní zkušebního provozu bude kontaktní místo -system-husova-namesti/ a dále v každém
zrušeno a systém bude dále provozován jako dalším vydání měsíčníku Radnice. V současbezkontaktní.
né chvíli jsou známa pravidla užívání pro běžZávory budou fungovat 24 hodin denně ného návštěvníka.
s tím, že placená doba zůstává stejná, tj. od
8.00 – 18.00 hod.
XX Běžní návštěvníci:
Návštěvník zajede ke vjezdovému stojanu, vyXX Provozní doba:
táhne si lístek a zaparkuje. Před odjezdem napondělí – pátek od 8.00 do 18.00 hod
vštíví platební automat, kde si lístek načte a ausobota
od 8.00 do 12.00 hod.
tomat mu zobrazí částku, kterou návštěvník
23. 12 a 31. 12. každého roku
uhradí. Poté mu běží lhůta 15 minut na to, aby
od 8.00 do 12.00 hod.
placený prostor opustil. V případě, že nebude
XX Ceník:
dodržen odjezd z placeného prostoru do 15 mi1 min. až 30 min.
10 Kč
nut, závora se již neotevře. Scanner značek ro31 min. až 60 min.
dalších 10 Kč
zezná vozidlo, které již parkovné uhradilo a zá61 min. až 90 min.
dalších 10 Kč
vora se zvedne, aniž bude muset řidič zastavit.
91 min. až 120 min.
dalších 20 Kč
Pokud vjede návštěvník na náměstí v čase, kdy
za každých dalších 30 min. dalších 30 Kč
se neplatí (v čase od 18.01 – 7.59 hod.), nemusí
Ztráta lístku bude zpoplatněna částkou 600 Kč.
automat navštívit, ale rovnou odjíždí. Závora se
XX Návod na používání závorového
mu automaticky otevře, protože scanner regissystému:
tračních značek vozidlo pozná. Pokud návštěvParkovací systém je ve fázi příprav. Pravidla, ník vjede do placeného prostoru v době, kdy
především pro vlastníky parkovacích karet, se parkovné platí a bude odjíždět v čase, kdy
jsou stále v řešení. Aktuality budeme průběž- se již parkovné neplatí, musí navštívit platební
ně zveřejňovat na webových stránkách pod automat a uhradit částku za dobu strávenou ve
odkazem http://www.mesto-rakovnik.cz/roz- zpoplatněném prostoru.
voj-mesta/pripravovane-projekty/parkovaciJiří Cafourek, tiskový mluvčí

Společenská kronika
NAROZENÍ
Od 13. 3. 2018 do 10. 4. 2018 se narodili:
Tobiáš KADLÍK, Kristián HRUBÝ, Anna DUDOVÁ, Adéla BÖHMOVÁ, Marie DRASKÁ, František PONEŠ, Matouš KRINKE, Anna MAJEROVÁ, Zita HEJDUKOVÁ, Janek CHYBA, Tadeáš ROUBÍK, Vilém Kristián ŤUCH, Nela ELZNICOVÁ, Frederik Lev DIDUNYK, Dorota HLADÍKOVÁ, Jáchym VENCEFR,
Robin BLÁHA, Štěpán KLIMO, Hubert PELC, Adriana VOKÁLOVÁ, Laila MEJZLÍKOVÁ, Matyáš FAJGL, Josef Abrahám KAMENÍČEK, Vojtěch HOZÁK,
Beáta JAKIMIVOVÁ, Lukáš KOTÍK, Alexandra Andrejevna SUBBOTINA, Sofie KUPČÍKOVÁ, Vojtěch Vít WILLNER, Alex LIPRT, Jonáš PROKOP, Jan
HOCHSTEIGER, Alžběta NÝVLTOVÁ, Martin BRÉDA, Hedvika VALENTOVÁ, Adam BÍMA, Mathias KOTEK, Alžběta PEVNÁ, Tereza HANUŠOVÁ, Natálie ČERNÁ, Beata India DRAVECKÁ, Michael ČERNOHORSKÝ, Zdeněk ŠMÍD, Matyáš PŘÍHODA, Šimon ŠTILLER, Martin HROCH, Samuel SCHENK,
Matěj FOUSEK, Vincent HOŘÍNEK
17. 3. 2018 si řekli své „ANO“: Jiří MIKA + Jarmila HOCKÁ.

Jesle Rakovník (Na Sekyře 1765) pořádají 23. 5. 2018

Den otevřených dveří se zápisem
9.30 – 11.00, 14.00 – 15.30 hodin

PROJEKT “TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME”
Třída Zajíčků se v letošním školním roce zapojila do projektu “Třídíš, třídím, třídíme”, který
je financován Městem Rakovník. Cílem projektu je vytvořit u dětí úctu k životu a osvojit si
poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o životní prostředí. Tím chceme nenásilnou a hravou formou
dovést děti ke třídění odpadů tak, aby se stalo
automatickou součástí jejich každodenního života nejen ve školce, ale i doma.
Na úvod jsme si třídu vybavili kontejnery na třídění odpadu. Děti tedy měly možnost se každý
den seznamovat se způsobem třídění odpadu.
Vztah k přírodě byl budován mnoha výlety, ex-
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www.msvlukach.cz

Mateřská škola
V Lukách

kurzemi a zážitky. V září nás čekal výlet na Křivoklát. Po příjezdu jsme se nejdříve s dětmi vydali
na naučnou stezku. Zde si děti v malebném prostředí lesa našly místo pro odpočinek i pro hru na
lesním hřišti. Prohlédli jsme si i informační tabule.
Nechyběla ani návštěva hradu. Tam děti zaujala expozice na téma “Můj stát”. Postavy Tomáše
a Elišky seznamovaly děti se symboly české státnosti, jako jsou například vlajka, hymna, pečeť
či státní znak. Dalším podzimním výletem byla
exkurze do sklárny v Nižboru “RÜCKL CRYSTAL
a.s.” Jeli jsme vlakem, což se dětem moc líbilo.
Na začátku programu jsme se dozvěděli informace o zpracování skla a poté se naše skupinka
odebrala do dílny, kde si děti mohly prohlédnout
průběh výroby. Nahlédli jsme i do sklářské pece, kde vzniká hutní sklo a poté do chladící pece, kam se postupně výrobky ukládají. Během
těchto výletů jsme nezapomněli ani na období dušiček a přípravu školní zahrádky na zimu.
Na dušičky jsme pracovali s usušenými květinami. Poté děti vyráběly skřítka Podzimníčka z přírodních materiálů a udělaly si ve třídě výstavu.
Na Halloween jsme společně vydlabávali dýně.
Vše probíhalo na naší zahrádce, kde jsme si povídali o zazimování a ukládání zvířátek k zimnímu spánku. Celou zimu jsme se starali společně s ostatními třídami o ptáčky na naší zahradě
a kachny u Rakovnického potoka. V únoru jsme
měli ve školce besedu s panem myslivcem Miroslavem Fraňkem, který se snažil dětem přiblížit
práci myslivce. Děti se dozvěděly o přikrmování
zvěře v zimě, lovení přemnožených zvířat, vývoji
zbraní od doby kamenné, péči o lesy a další. Děti
vyprávění naslouchaly, během výkladu využily
možnost položení otázek i doplňovaly diskuzi
o své znalosti. Beseda by se určitě neobešla ani
bez názorných ukázek, jako bylo např. paroží jelena a srnce, lebky jezevce, lišky a také vajíčka
bažanta nebo kožešiny z lišky. Celou besedou
nás provázely i fotografie lesních zvířat a ptactva. Autorem fotek byl sám pan Franěk.
Dalším naším hostem ve školce byl včelař pan
Cafourek. Celé dopoledne se neslo v duchu včel.
Děti se dozvěděly mnoho věcí o včelařství, které
je z jedním z nejstarších odvětví živočišné výroby. Přímý užitek spočívá v produkci lehce stravitelného a dieteticky hodnotného medu a některých dalších produktů, například mateří kašičky,
včelího vosku, tmelu (propolisu), včelího jedu.
Nepřímý užitek spočívá ve zvyšování produkce rostlinné výroby opylováním. Pan Cafourek
k nám do školky donesl dětem na ukázku včelí kombinézu, kuklu, dýmák a plásty. Děti si jej
mohly vyzkoušet a vžít se do role včelaře. Dozvěděly se, co vše se dá z medu vyrábět, jak se

XXZVEME NA KVĚTNOVÉ AKCE
Čtvrtek 24. května 2018 od 15.30 hodin

INFORMATIVNÍ SCHŮZKA
S RODIČI BUDOUCÍCH
ŠKOLÁKŮ
Středa 30. května 2018 od 15.30 hodin

ŠKOLIČKA
ANEB SETKÁNÍ
PRVŇÁČKŮ S BUDOUCÍMI
TŘÍDNÍMI UČITELKAMI

zpracovává po odběru z plástů. Vše se dětem
moc líbilo a tak s panem Cafourkem chystáme
další spolupráci.
Na začátku března se ve školce uskutečnila beseda s dravci. Děti viděly sovu pálenou, orla
skalního a jako překvapení k nám zavítal i papoušek Ara. Další aktivitou projektu byla návštěva sběrného dvora v Rakovníku s panem
Kinkalou. Na začátku exkurze jsme se zvážili na
váze pro auta, prohlédli novou rampu, kam vozy najíždí a potom vykládají nábytek, spotřebiče, pneumatiky a další odpady. Sledovali jsme
i jízdu s ještěrkou, lisování kartonů a zkoušeli
skartaci dokumentů. Tato exkurze děti zaujala.
Pochopily, že třídění odpadů je důležité. V rámci projektu chystáme na jaře ještě návštěvu botanické zahrady a pěší výlety do přírody. Začát-

kem jara jsme ve třídě začali také s pěstováním
osení, zeleniny a bylinek. Vše začalo na Velikonoce sázením osení. Děti o rostliny pečují a už
se moc těší, až vše sklidíme a budeme to moci
použít k dochucení.
Různé činnosti v projektu ukázaly dětem kladný vztah k sobě, k prostředí, ve kterém žijeme,
k přírodě. Děti se naučily poznávat a chápat, že
lidská činnost může životní prostředí chránit,
ale také poškozovat. Dovedli a motivovali jsme
je k aktivnímu přístupu k okolí a možnostem
zlepšení vlastního života. V rámci projektu měly
děti možnost získat znalosti, dovednosti a návyky potřebné k ochraně životního prostředí
a k vytváření si základních ekologických návyků.
Kateřina Hanychová,
MŠ V Lukách Rakovník

www.1zsrako.cz

PROJEKT KROKUS
Naše škola se v listopadu 2017 v rámci výuky dějepisu a občanské a rodinné výchovy zapojila
do mezinárodního projektu Krokus.
Cílem projektu bylo připomenout lidem jeden
a půl milionu židovských dětí, které zahynuly
během holokaustu, a tisíce dalších dětí, jež se
staly oběťmi nacistické brutality.
Žluté krokusy symbolizují židovskou Davidovu
hvězdu, kterou Židé museli nosit během 2. světové války. Společně se žáky sedmých a devátých tříd jsme na podzim vysázeli ve školním
arboretu cibulky krokusů a na jaře jsme se potěšili z prvních žlutých kvítků.

www.mesto-rakovnik.cz
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ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
Zápisem do 1. ročníku vyvrcholila série akcí pro
předškoláky a jejich rodiče pořádaných od listopadu do dubna.
Několik desítek rodičů využilo možnosti a přišli
i s dětmi na den otevřených dveří a rodičovskou
kavárnu, při které proběhla prezentace projektu animačních dílen a projekce nejnovějších žákovských filmů. Největšímu zájmu se však těšila
Pohádková škola, na jejíž organizaci se tradičně
kromě žáků a pedagogů 1. stupně podílela také
8. A s třídní učitelkou.
K samotnému zápisu do 1. ročníku ve dnech
5. a 6. dubna a v náhradním termínu 9. dubna
přišlo přes pět desítek dětí. Z tohoto počtu vyplývá, že ve školním roce 2018/2019 budeme
otevírat dvě první třídy.
Děkujeme všem rodičům, kteří se rozhodli zapsat své dítě na naši školu. Vážíme si vaší důvěry a těšíme se na spolupráci.
Mgr. Karel Folber

ČTENÁŘSKÝ KLUB ODHALOVAL TRADICI VELIKONOC
Čtenářský klub je kroužek, kde se nejenom
čte a učí dětí porozumět textu, ale také učí
žáky hledat souvislosti mezi divadelní, filmovou a hudební formou. Témata hodin jsou
různá. Tentokráte ale bylo předem jasno.
VELIKONOCE.
Proč se vlastně slaví Velikonoce? Je to pohanský
zvyk, nebo křesťanská tradice? Nejdříve jsme
začali pátrat v knihách, pak přišel na řadu internet a nakonec jsme s pracovními listy vyrazili ke
kostelu svatého Bartoloměje v Rakovníku. Tam
jsme si prakticky ukázali, jak takové Velikonoce probíhají.
Děti se dozvěděly spoustu informací. Co je to
paškál, pašije, kdo je to Jidáš, Pilát, proč v minulosti lidé mazali dveře krví z beránka nebo proč
se zapalují v sobotu večer ohně.
Čtenářský klub je jednou z mnoha aktivit, které
od roku 2016 můžeme realizovat díky projektu
Efektivní škola.
Mgr. Pavla Pešková

VÝROČÍ, VÝROČÍ, VÝROČÍ
Toto slovo nás bude v roce 2018 neustále pronásledovat. Ať už se bude jednat o výročí kulatá, tj. s osmičkou na konci letopočtu, nebo
o výročí mapující sto let existence republiky.
První a nejdůležitější událostí byl určitě vznik
Československa 28. 10. 1918. Dalším mezníkem
byl nástup komunistů v roce 1948 a Pražské jaro 1968. Významné pro naši stoletou republiku
bylo také období Protektorátu Čechy a Morava 1939 – 1945, normalizace v 70. letech a hlavně Sametová revoluce 1989. Další výročí jsme
si už připomněli – rozdělení republiky v roce
1993 na Českou republiku a Slovenskou republiku. Symbolické je i to, že jsme v lednu 2018,
opět jako před sto lety, volili prezidenta republiky. Tyto události, ale i další mezníky, bychom chtěli žákům připomenout trochu jinak.
Nejen suchými fakty, která získají kdekoli, ale
také různými činnostmi, na kterých se budou
sami aktivně podílet – projekty, soutěžemi,
pracovními semináři, exkurzemi, výstavami,
výlety. Chtěli bychom jim dobu od vzniku republiky přiblížit fotografiemi, dobovými dokumenty, reáliemi. Věříme, že nás, stejně jako při organizaci oslav 125. výročí naší školy,
podpoříte a pomůžete nám. Určitě se obrátíme s prosbou o pomoc při hledání materiálů
na vás – rodiče, prarodiče, bývalé žáky i širokou veřejnost. Každý člověk, a mladá generace hlavně, by měl znát své dějiny, své hrdiny
a vzory. V minulosti máme hodně.
Mgr. Milena Fridrichová,
autorkou loga školního projektu
je Mgr. Martina Vorlová

www.2zsrako.cz

2. základní škola
Rakovník
Husovo nám. 3

Návštěva 3.B
na Policii ČR
Minulý pátek jsme šli se třídou na prohlídku místní policejní stanice, kterou nám pomohla zajistit moje maminka. Ujala se nás tisková
mluvčí a technik kriminální policie. Ten s námi
dělal otisky prstů. Všichni jsme měli připravené
otázky a ptali se, co nás zajímalo. Nakonec jsme
si prohlédli celu. Prohlídka byla pěkná.
Sabina Kudrnová, žákyně 3. B (2. ZŠ)
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GEOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2018 NA 2. ZÁKLADNÍ ŠKOLE
ÚSPĚCH 2. ZŠ
V KRAJSKÉM KOLE
CHEMICKÉ OLYMPIÁDY
Ve středu 21. 3. 2018 se konalo krajské kolo chemické olympiády. Zúčastnilo se 31 soutěžících
z celého Středočeského kraje a Radek Vyskočil
v této silné konkurenci obsadil 9. místo . O průběhu olympiády napsal: „Byla náročná. Skládala se ze dvou částí – z testu, který obsahoval
hodně výpočtů a doplňování, a z praktické části v laboratořích. Tam jsme měli za úkol oddělit
měďnaté a zinečnaté ionty a připravit magnetiku ze železnatých a železitých iontů. Po splnění
obou částí jsem čekal na vyhlášení výsledku, ze
kterého jsem měl radost.“
Blahopřejeme.
Mgr. Jitka Seemannová, učitelka chemie

DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH 2. ZŠ

Geologie žáky většinou moc nepřitahuje. Bohužel to na mnoha školách v současnosti vede
k podceňování její výuky. Neživá příroda lidem
mnohdy přijde méně atraktivní nežli třeba říše
rostlin a živočichů. Pravdou zůstává, že tyto dva
světy nás provází na každém kroku. Je tedy jistě
správné, že i geologické vědy jsou součástí výuky na škole a žáci mají tak možnost dozvědět
se nejen o „šutrech“ něco více například v hodinách přírodopisu.
Jejich vědomosti prověřuje Geologická olympiáda, které se naši žáci pravidelně účastní. Jedná se
o předmětovou soutěž z geologických disciplín,
jejímž cílem je napomáhat výuce o neživé přírodě, vyhledávat talentované žáky a systematicky
podporovat a rozvíjet jejich odborný růst v tomto směru. Geologická olympiáda je jednotná pro
celé území České republiky a pořádá se každoročně. Vyhlašuje ji Masarykova univerzita v Brně,
spolupořadateli jsou Česká geologická služba
a Univerzita Karlova v Praze. Generálním partnerem geologické olympiády je Diamond Prague
Museum, s.r.o., které zajišťuje ceny pro soutěžící,
včetně hlavní ceny pro vítěze ústředního kola GO.
Vybraní žáci 9. ročníků nejprve v lednu prošli
školním kolem, z něhož se 23 žáků probojovalo
do kola okresního. V něm museli najít odpovědi na nelehké otázky z mineralogie, petrografie,
paleontologie a dalších geologických oblastí.
V okresním kole zvítězila Anička Procházková,
druhé místo patřilo Katce Chaloupkové a třetí
místo obsadil Josef Erben. Tito žáci 9. A následně postoupili do kola krajského. Čekala je několikatýdenní příprava, kterou výborně zvládli.
Krajské kolo se uskutečnilo v pondělí 9. dubna
2018 v Muzeu Českého krasu. Josef Erben bo-

hužel onemocněl, takže se do Berouna vydaly
pouze dvě výše jmenované dívky. Během dopoledne na soutěžící čekal písemný test, poznávačka 50 různých minerálů, hornin a zkamenělin a v neposlední řadě také nesoutěžní úkol.
Zadání bylo celkově velmi obtížné, což také přiznal i jeden z místních organizátorů soutěže –
paleontolog Mgr. Štěpán Rak, který sám soutěžící velmi chválil za to, jaké výkony předvedli
a jak se s nelehkými úkoly poprali.
Po obědě následoval program v geoparku pod
vedením Mgr. Pavla Bokra s velmi poutavým vyprávěním o geologické minulosti Barrandienu.
Všechny účastníky učil velmi „lidskou“ formou
číst z kamenů a hledat v nich doklady o geologickém vývoji naší krajiny. Následovala prohlídka paleontologické expozice s Mgr. Rakem. Zde
vystavené minerály představují ukázky nerostů,
které se vyskytují na Berounsku a Hořovicku.
Poté byl soutěžícím již představeno správné řešení geologické olympiády a vyhlášeny oficiální výsledky. Pro naši školu byly velmi příjemné, neboť Katka Chaloupková obsadila 5. místo
a Anička Procházková vybojovala místo druhé.
Opravdu krásné výsledky. Obě dívky dostaly
od pořadatelů pěkné ceny a samozřejmě také
diplomy. Na památku si mohly vybrat krásné
krystaly kalcitu a také některou z typických barrandienských zkamenělin.
Oběma žákyním velmi děkujeme za výbornou
reprezentaci nejen naší školy, ale také celého
města Rakovníka. Předvedly své výtečné znalosti a snad nejen svým spolužákům dokázaly,
že i geologie se opravdu dá zvládnout.
Ještě jednou gratulujeme!
Mgr. Monika Lüftnerová, učitelka přírodopisu

Ve středu 4. 4. 2018 se v tělocvičně 2. ZŠ konala Rakovnická laťka. Našim se opět dařilo. Vybojovali 5 zlatých, 1 stříbrnou a 5 bronzových
medailí. Padaly nádherné výkony. J. Lebeda
jako ml. žák 155 cm, K. Roubalová 153 cm (kat.
starších žákyň), Mach T. 130 cm, Maňurová A.
123 cm (oba kat. 4. – 5. tříd). Závěr soutěže patřil starším žákům. Mnozí vytvořili své osobní
rekordy (O. Polcar 155 cm, M. Karafiát 160 cm
a P. Müller 160 cm). Tomáš Šíma soutěží prolétl bez jediného zaváhání a zastavila jej až laťka
180 cm vysoko. Skočených 176 cm je jeho vylepšený osobní rekord. 
Mgr. Jiří Kotlík, 2.ZŠ

VÝUKA PRVNÍ POMOCI NA 2. ZŠ
Poslední březnovou středu ve škole v odpoledních hodinách proběhla výuka první pomoci v režii zdravotníků z oddělení JIP Masarykovy nemocnice v Rakovníku.
Využili jsme ochoty zdravotní sestry paní Radky Pánkové, maminky Elišky z 3. A, která nám
zprostředkovala školení pro žáky zdravotníky a cyklisty, kteří se připravují na soutěže.
Společně s MUDr. Janem Seemannem, který je zároveň naším bývalým žákem, dětem
názorně ukázali, jak se zachovat při záchraně lidského života. Všichni si mohli vyzkoušet, jak postupovat při poskytování první pomoci dospělému i malému dítěti, jak funguje
defibrilátor nebo jak vyprostit člověka z auta.
Panu doktorovi i sestřičce moc děkujeme za
poutavé školení a těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Jana Šváchová, třídní učitelka 3. A

Vítězství v anketě Sportovec okresu 2017
Ve čtvrtek 12. 4. 2018 se v podvečer v Kulturním centru v Rakovníku konalo slavnostní vyhlášení ankety týdeníku Raport „Sportovec
okresu Rakovník 2017“. V kategorii mládežnických kolektivů byl nominován i náš tým
mladších žáků za vítězství v republikovém finále v hokejbalu a anketu vyhrál.
Tento tým v okresním, krajském, ale i v republikovém kole nepoznal hořkost porážky. Na
republice dokonce brankař M. Nistor nedostal
ani gól. Samozřejmě to nebylo zas tak jednoduché, jak to vypadá. V kraji měli chlapci na-

mále, když po prvním poločase prohrávali 0:1
se ZŠ Beroun. Kluci však svou trpělivou hrou
soupeře zlomili a rozhodující zápas obrátili ve
svůj prospěch. Bojovnost, šikovnost, touha po
vítězství, obětavost, týmovost, chuť hrát a vyhrát provázela hochy po celou dobu tohoto
turnaje. Za obrovským úspěchem stáli: Miroslav Nistor, Jakub Šiler, David Nistor, Petr Čech,
Daniel Křišík, Matěj Polcar, Martin Lev, Ondřej
Polcar, Ladislav Kiš, Filip Vlasjuk, Adam Vondráček, Jakub Lebeda, Štěpán Malý.
J. Kotlík

www.mesto-rakovnik.cz
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3. základní škola
Rakovník

Ohlédnutí za letošními zápisy
Začátek dubna je na školách spojen se zápisem
k povinné školní docházce na nový školní rok.
Na naši školu se k němu dostavilo na sklonku
prvního dubnového týdne více než devadesát
budoucích prvňáčků.
Po uvítání ve vestibulu školy a předání základních informací od organizátorů, kterými byli žáci a žákyně devátého ročníku, vytvořily děti první kresbu a rodiče vyplnili úřední dokumenty.
V další části zápisu si již děti a jejich rodiče převzaly paní učitelky, aby s nimi prošly jak formální tak motivační složkou zápisu. Rodiče blíže
představili svého potomka a děti se v řízeném
rozhovoru s paní učitelkou pochlubily tím, co je
zajímá, přednesly básničku, poznávaly předmě-

Okružní 2331

ty každodenního života, prokázaly jednoduché
početní znalosti atp.
Všichni byli odměněni baťůžkem na přezůvky
a jako památku na tento den obdrželi pamětní
list a pak již nadšeně sdělovali rodičům své zážitky.
Jak již tradičně zveme i letos naše budoucí prvňáčky na školičku, což je setkání nových třídních
kolektivů s paní učitelkou. Tato setkání organizujeme dvě, vždy v délce cca jedné vyučovací hodiny.
Letos se budou konat ve dnech 25. dubna
a 9. května, vždy od 14.15 hod.
Tak nezapomeňte a přijďte všichni.
Děkuji všem svým kolegům a kolegyním a našim deváťákům za přípravu organizaci a perfektní průběh zápisů.
Mgr. Jan Křikava, foto Mgr. L. Abrahám

VELIKONOČNÍ ZAJÍC

Ve středu 28. března uspořádala naše škola
v pořadí již 20. ročník oblíbené taneční soutěže VELIKONOČNÍ ZAJÍC.
Soutěže se zúčastnilo 63 žákyň ze tří základních
škol. Své taneční umění nám předvedlo 17 tanečních skupin.
Hostem našeho tanečního odpoledne byl sportovní tým Workout Rakovník, kterému děkujeme za úvodní skvělé vystoupení.

Výkony tanečníků hodnotili učitelé 1. a 2. stupně: Petra Michalová, Libor Šíma, Jitka Bernardová, Pavel Knapp a Lenka Přibíková, jedna
ze zakladatelek této soutěže. Porota sledovala výběr písně, choreografii, dodržování rytmu,
vyrovnání se s trémou a další drobné aspekty. Po dvouhodinovém vystoupení se poradila
a rozhodla o vítězích i dalších umístěných. Pak
všechny výkony náležitě odměnila.

Na závěr nezbývá než pogratulovat těm nejlepším, poděkovat všem tanečníkům za účast,
porotcům za jejich hodnocení, rodičům a spolužákům za jejich podporu, prostě všem, kteří
se na této akci podíleli.
Mgr. Martina Rajsová,
foto Mgr. L.Abrahám

Generační spolupráce dětí ze ŠD při 3. ZŠ Rakovník a Domovem seniorů
Velikonoce v Domově seniorů
Stalo se již tradicí, že děti ze Školní družiny při
3. ZŠ v Rakovníku , chodí každé Velikonoce potěšit obyvatele rakovnického domova důchodců svým pásmem básniček, písniček i tanečků.
Malí divadelníci připravují svůj program na zájmovém odpoledni (ZO) Divadlo, tanečnice na
ZO Mini disko, nebo zatancují děti z CTS Lentilky, které jsou žáky 3. ZŠ, hudebníci využijí
svých dovedností ze ZUŠ a z toho všeho pak
namíchá vychovatelka Vlaďka Benešová koktejl
– tentokráte byl velikonoční. Aby zůstalo i něco
na památku, vyrobí vždy děti ze ZO Kreativky,
Malování či Dílničky tematický obrázek, který
dozdobí interiéry domova seniorů. Za své vystoupení jsou děti vždy odměněny nejen milými úsměvy a bouřlivým potleskem diváků, ale
také dárečkem, který pro ně klienti „domova“
sami vyrobili. Tentokrát to byl sladký motýl. Tělíčko = lízátko sluply děti hned po vystoupení,
ale křídla motýlka si odnesly domů na památku.
Radost z této akce mají vždycky všichni – děti,
diváci i organizátoři.
Školní družina při 3. ZŠ spolupracuje s domovem seniorů již více než 12 let v rámci projektu
„Kouzelný gramofon“. Děti navštěvují domov se-
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niorů pravidelně třikrát do roka. V říjnu
ke Dni seniorů, v prosinci s vánočním pásmem a právě na Velikonoce. Na akce se
děti vždy těší a svou
radost a energii předávají dál.
Za ŠD při 3. ZŠ
v Rakovníku
Blanka Pšenčná

www.zsrako.cz

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná ve středu 9. května a 16. května 2018 od 13.00 do 16.00 hodin v budově školy – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Rakovník, příspěvková organizace,
Františka Diepolta 1576, 269 01 Rakovník.

Střední škola,
Základní škola
a Mateřská škola
Rakovník

SVÉ DÍTĚ MŮŽETE ZAPSAT DO:
XX Mateřské školy logopedické

– vzdělávací program je zaměřen na rozvoj komunikačních schopností a dovedností
– nižší počet žáků ve třídě (6–14) umožňuje individuální přístup učitele
– intenzivní logopedickou péči zajišťují speciální pedagogové ve spolupráci s klinickým logopedem

XX Mateřské školy speciální

Tradice
v naší škole

– poskytuje všestrannou péči předškolním dětem ve věku od 2 do 6 (7) let se speciálními vzdělávacími potřebami
– možnost individuálního výchovně vzdělávacího plánu
Letošní masopustní karneval se obzvláš– nižší počet žáků ve třídě (6 – 14) umožňuje individuální přístup učitele
tě vydařil. Paní učitelky ze Žluté třídy MŠ
Během vzdělávání jsou uplatňovány speciálně pedagogické metody, postupy, prostředky a formy práce přichystaly pro děti den plný zábavy, zpěa dětem je poskytována taková míra podpůrných opatření, s jejíž pomocí mohou dosahovat výsledků, vu a tance. Veselý průvod maškar prokteré odpovídají jejich maximálním možnostem.
šel celou školou, kde za sebou nechával zmalované a rozesmáté tváře žáků
Škola disponuje nadstandardními materiálně technickými podmínkami:
i pedagogů. Den jsme si zpestřili i sou– bezbariérové prostředí
těží o nejlepší masopustní koblížek.
– bazén s posuvným dnem, vířivé vany
Další tradiční akcí bylo vynášení Smrtky, kte– snoezelen (místnost pro multisenzoriální stimulaci)
rou připravily paní učitelky z Červené třídy.
– rehabilitační a kompenzační pomůcky
S dětmi jsme pronesli Moranu parkem a za
– sauna
zpěvu a klapání dřívek ji vhodili do Rakov– nově vybudovaná školní zahrada a dětské hřiště
nického potoka. Nazdobili jsme májíček,
– svozové auto
snědli drobné občerstvení, které pro nás
K zápisu nezapomeňte: rodný list dítěte, občanský průkaz jeho zákonného zástupce a doporučení
připravili žáci z vyšších ročníků, a tím jsme
školského poradenského zařízení (možno doložit dodatečně).
se nadobro rozloučili se zimou.
Další informace najdete na: www.zsrako.cz
Bc. Petra Benešová
Střední škola, Základní škola
OTEVŘENÉ DVEŘE PRO VÁS MÁME KAŽDÝ DEN!
a Mateřská škola Rakovník, p. o.
(domluvte si termín na zsrako@zsrako.cz nebo tel. č. 313 112 513)

www.mesto-rakovnik.cz
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Unikátní spolupráce rakovnického gymnázia
Pondělí 19. 3. 2018 se stalo dalším významným
dnem, který se zapíše do historie našeho gymnázia. Ředitelka školy PhDr. Zdeňka Voráčková a ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky RNDr. PhDr.
Zdeněk Hostomský, CSc. podepsali Memorandum o vzájemné spolupráci. Podobné partnerství ÚOCHB uzavřel s Univerzitou Karlovou,
VŠCHT Praha a CEITEC MU. Jsme tedy dosud
jediná, a tudíž pilotní střední škola v ČR, která
má podepsanou smlouvu o spolupráci s tímto
prestižním ústavem AV.
Cíle spolupráce citované z Memoranda: „Obě
strany mají společný zájem na zahájení spolupráce v oblasti vzdělávání středoškolské mládeže s cílem prohloubit zájem studentů o studium
přírodních věd, zejména chemie. Sdílejí proto
odhodlání společně rozvíjet praxi v oblasti zajištění přednášek pro studenty vysoce kvalifikovanými vědeckými pracovníky (v prostorách gymnázia) a v zajištění exkurzí do laboratoří ÚOCHB.“
Z hlediska spolupráce s akademickými organizacemi je naše gymnázium zcela jistě výjimečné.

Unikátní partnerství se 4 pražskými prestižními
vědeckými institucemi – VŠCHT, FEL ČVUT, Přírodovědeckou fakultou UK a ÚOCHB AV ukazuje na
kvalitu přírodovědného vzdělávání na naší škole,
jíž by nebylo možné dosáhnout bez dobře připravené a na vysoké úrovni organizované výuky
chemie i dalších přírodních věd, které mají v regionu dlouholetou tradici. Taková spolupráce především přináší zajímavý profit našim studentům
v podobě ještě lepší přípravy ke studiu na vysokých školách a poznání akademického prostředí.
ÚOCHB AV je významnou veřejnou výzkumnou institucí v ČR v oblastech organické chemie,
biochemie, chemie přírodních látek, bioorganické a medicinální chemie, analytické chemie,
molekulární a chemické biologie, syntetické nanochemie, fyzikální chemie, výpočetní chemie,
bioinformatiky a dalších oborech.
Domnívám se, že je vždy velkou výhrou mít
dobrého a spolehlivého partnera. A za naším
gymnáziem nyní stojí hned 4 silní partneři.
Ing. Kamil Březina
vyučující chemie GZW

ISŠ RAKOVNÍK – STUDENTI PŘIVEZLI DALŠÍ
ZKUŠENOSTI Z ITÁLIE
V termínu 18. března až 1. dubna 2018 vycestovalo na 2 týdny do severní Itálie na odbornou
stáž 20 žáků z ISŠ Rakovník (12 z oboru „Cestovní ruch“ a „Podnikání“, 4 z oboru „Truhlář“ a 4 žákyně z oboru „Kuchař – číšník“, které zde zůstávají dokonce 4 týdny). Tato odborná pracovní
stáž spočívá v tom, že účastníci jsou zařazeni do
běžného pracovního procesu hotelů či podniků odpovídající jejich budoucí profesi. Na rozdíl
od minulého pobytu, který probíhal v přímořském letovisku Cesenatico, bylo letošní lokalitou Tyrolsko, a to okolí horského města Cavalese a Tasero. Pod vedením odborníků se studenti
naučili připravovat tradiční italská jídla a servírovat je hostům. Truhláři pracovali na smluvních pracovištích odborných italských škol. Ve
volném čase pak absolvovali také mnoho výletů, neboť oblast Itálie – Val di Fiemme patří
celoročně k turisticky atraktivním místům, je
vyhledávána milovníky letních i zimních sportů a jihotyrolské kuchyně. I naši žáci měli možnost ochutnat speciality italské kuchyně, které
jsou založeny na kvalitních tradičních surovinách. Stravování i ubytování bylo zajištěno po
celou dobu pobytu ve 4*hotelu dle aktuálního
programu. Náklady na stáž byly financovány
plně z grantu programu ERASMUS+.
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www.gzw.cz

Gymnázium
Zikmunda
Wintra
Rakovník

www.issrako.cz

ISŠ Na Jirkově
Rakovník

DEN ZEMĚ – UKLIĎME ČESKO
Akcí, konajících se v rámci ekologického svátku
„Den Země“, je nespočet. Naše škola a většina
studentů /2. A, 3. A, 2. CR s Mgr. Ilonou Musilovou a 2. B + 1. N s Mgr. Robertem Kupkou …/ se
zapojila, jako každý rok, do úklidové akce s názvem „Ukliďme Česko“. Začali jsme již v okolí
školy, pokračovali u obchodu Albert, na Průhoně, v okolí Černého potoka a v Lubenské ulici
kolem zahrádkářské kolonie. Druhá část žáků
se zaměřila na úklid v okolí vlakového nádraží.
Jenom tady nasbírali žáci za několik málo minut plných 10 pytlů odpadků. Akce se konala
pod záštitou města Rakovník, které dodalo potřebné pomůcky ke sběru. Jsme pyšní na to, že
našim studentům není lhostejné prostředí, ve
kterém žijí a již poněkolikáté se do této činnosti
aktivně a ochotně zapojili.

Zveme vás na koncert jazzových legend v rámci cyklu

JAZZOVÉ LÉTO V PAVLÍKOVĚ
Emil Viklický – klavír · František Uhlíř – basa · Jiří Válek – flétna · Josef Vejvoda – bicí
čestný host kapela GRAFIČANKA
O umění a životě promluví Jiří Anderle
první koncert v sobotu 19. 5. 2018 ve 14 hodin
Galerie Anderle Pavlíkov
rezervace místa v kanceláři městyse nebo na tel. 313 533 775

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

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

FESTIVAL RESPEKTU K TĚHOTENSTVÍ, PORODU A RODIČOVSTVÍ

RAKOVNÍK, MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

PROGRAM 2018
PONDĚLÍ 14. 5.
14.00 – 15.30 hodin

ZDRAVÉ NOŠENÍ
Marie Goszlerová

přednáška o ergonomických nosítkách, ukázka šátků
a předvedení základního úvazu, přínosy pro dítě a matku

15.30 – 16.00 hodin

SETKÁNÍ NOSÍCÍCH RODIČŮ

neformální setkání a sdílení zkušeností s nošením dětí
různého věku, možnost vyzkoušet si nosítka a šátky, možný
prodej nebo výměna

16.30 – 18.00 hodin

PŘÍPRAVA NA POROD

Bc. Jana Zdeňková – porodní asistentka
co je to přirozený porod a jak se na něj připravit, využití
techniky „Spinning babies“, šátky Rebozo

ÚTERÝ 15. 5.
10.00 – 11.30 hodin

LÁTKOVÉ PLENY

MUDr. Jaroslava Doubravová

ukázky moderních látkových plen a zdravého přebalování

14.30 – 16.00 hodin

STŘEDA 16. 5.

15.30 – 17.00 hodin

VŠE O KOJENÍ

10.00 – 11.30 hodin

setkání a sdílení zkušeností s kojením, diskuze nad možnými potížemi, vhodné i pro těhotné

DULA U PORODU

10.00 – 11.30 hodin

kdo je to dula a co může nabídnout, zkušenosti duly
s doprovázením do rakovnické porodnice

Mgr. Lenka Chuchutová
– fyzioterapeutka

mýty a fakta o šestinedělí, psychická podpora ženy v šestinedělí pomocí aromaterapie, homeopatie

vliv těhotenství a porodu na ženské pánevní dno, workshop
s ukázkami

15.15 – 16.30 hodin

PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVA
S DULOU

12.30 – 14.00 hodin

ŽENSKÉ ZDRAVÍ
A CYKLIČNOST

Mgr. Adéla Lančová – dula

psychická příprava ženy z pohledu duly

16.45 – 18.15 hodin

Mgr. Lenka Chuchutová

PŘIROZENÝ POROD
V RAKOVNÍKU

14.15 hodin

zkušenosti z rakovnické porodnice, porodní přání, dříve
vyslovená přání

ZÁVĚR FESTIVALU
– LOSOVÁNÍ O CENY

síla a krása ženského menstruačního cyklu

Bc. Petra Galiová – porodní asistentka

ČTVRTEK 17. 5.

Lucie Kolářová – masérka

Simona Matějková

PÁNEVNÍ DNO

Mgr. Adéla Lančová – dula

přínosy cvičení v těhotenství, jak se udržet fit

ŽENA V ŠESTINEDĚLÍ

PÁTEK 18. 5.

13.30 – 15.00 hodin

9.30 – 11.00 hodin

16.30 – 18.00 hodin

příprava na kojení, správná technika a polohy, vliv porodu
na kojení, mýty a fakta o kojení

Mgr. Jana Kreuzmanová

AQUATĚHOBIK
Kateřina Maierová

Mgr. Jana Kreuzmanová
– laktační poradkyně

PODPŮRNÁ SKUPINA
PRO KOJÍCÍ ŽENY

Změna programu vyhrazena!
Bližší informace na
jana.kreuzmanova@gmail.com

MASÁŽE MIMINEK

Děkujeme partnerům za zajímavé ceny
do soutěže – fotografka Katka Hůlová,
Voňavá Pasáž, bistro Adolf Engel,
obchůdek KTV, Nivea, Maitrea,
Bosorka Plzeň a další

důležitá role masáže v péči o kojence, přínosy pro vztah
mezi rodičem a dítětem, praktické ukázky masáže

13.30 – 15.00 hodin

JEMNÉ ZROZENÍ
Marie Ilkivová – dula

techniky Hypnoporodu pro klidný a krásný porod

ZMĚNA TERMÍNU
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.

2. 5. 2018 (středa) od 17.00 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
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pořádá

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2018
Cestou necestou po svých, někdy vláčkem
Přijďte si pohrát do lesa…

pro děti ve věku od 4 do 8 let
8 – 16 hodin
Zajištujeme svoz dětí z Rakovníka a zpět vlakem

1. turnus: 6. – 10. 8., 2. turnus: 13. – 17. 8.
Cena za 1 týden: 1750 Kč, 2 sourozenci 3150 Kč
Kontakt: 776 03 99 28, klubikmaja@email.cz
www.klubik-maja.cz
Lužná II, Husův sbor

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

www.knihovna-rakovnik.cz

Noc s Andersenem 2018
Na začátek trochu statistiky. V dětském oddělení rakovnické knihovny spalo z pátku 23.3 na sobotu 24. 3.
2018 celkem 35 dětí (25 čtvrťáků, kteří zvítězili v naší
soutěži Kufrování 2018 a 10 náplav – příbuzných a známých pracovníků knihovny), 16 dospěláků, knihovníků a přátel knihovny, ve funkcích moderátorů, asistentů družstev, vedoucích, porotců, hudebníků a kuchtíků.
Noc byla na celorepublikově vyhlášené téma Pejsek a kočička (90 let
od prvního vydání této úžasné knihy), k tomu byly uzpůsobeny všechny celkem náročné úkoly vymyšlené knihovnicemi na základě jednotlivých kapitol z knihy.
První dva úkoly na nás čekaly na rozehřátí v roubence, do které nás zavedla podvečerní vycházka po městě. Malá zastávka a pozdravení učitelského sboru 3. ZŠ na oslavě Dne učitelů a šup zpátky k dalším úkolům. Rakovnické náměstí zaplnily šňůry, na kterých vlálo čerstvě vyprané
prádlo. To vypadalo náměstí opravdu velice vtipně, protože nejen trika
a šály visely na šňůrách, vyprat se musely i spoďáry a podprsenky. Tento
venkovní úkol pobavil mnoho kolemjdoucích a i nás moc bavil.
Při naší cestě městem jsme potkali mladíka, který venčil svého psa. Díval se na nás, a pak se zeptal, jestli spíme v knihovně. A začal dětem
vyprávět, jak to bylo úžasné, když v knihovně spal on se svojí třídou,
která vyhrála strašně náročnou soutěž. Jaké plnili úkoly a co celou noc
v knihovně dělali. A jak rád na to vzpomíná. Nám toto vzpomínání udělalo opravdu velkou radost. A přátelé, tyhle vzpomínky byly už pár let staré.
Jako pejsek a kočička i my jsme v jednom úkolu museli mýt podlahu.
Na čas, a všemi čtyřmi končetinami najednou, věřte, že to jde, ale je to
docela náročné. Pejsek s kočičkou psali dopis děvčatům do Nymburka, my jsme měli za úkol také napsat dopis děvčatům, s podmínkou,

že všechna písmena dopisu musí začínat stejným písmenem. Nevěřili
byste, kolik slov je možné použít do jednoho dopisu od písmene P, D,
M nebo K. V neskutečně vtipných dopisech došlo i na verše. A stejně
jako naši knižní hrdinové, i my jsme si v knihovně zahráli divadlo a jako zuřiví reportéři jsme museli odvysílat akční reportáž z jeho premiéry. Vrcholným úkolem večera bylo zdobení vlastního dortu, ovšem
z vysoutěžených surovin a ozdobných prvků, které bylo potřeba do
posledního použít.
Děti neusnuly, dokud pyšná noční košilka a ochotný pomocník Ondra nedočetli knihu Záhada hlavolamu (80 let od prvního vydání). Čtení jsme se věnovali v krátkých vstupech mezi hrami a zpíváním, a také
před spaním, průběžně vlastně po celou noc. Poslední spáči usnuli ve
4.15 hodin, a první ptáčátka vstávala v 6.30 hodin. Ráno snídaně, ochutnávka vlastně upečených a nazdobených dortů z jedné večerní soutěže,
splnění posledního úkolu a zpívání. Krásné vzkazy pro nejrůznější adresáty děti ráno psaly na originální pohlednice.
Děkuji všem, kdo se zúčastnili příprav na tuto krásnou noc, kolegyním
z knihovny a přátelům, kteří ji s námi už pár let prožívají. Děkuji dospělákovi Ondrovi Suchému, který na této akci na poslední chvíli zastoupil
jiného kolegu, jako pomocník byl s námi poprvé a svého úkolu se zhostil
s opravdu velkým nadšením. Děkuji Honzovi Šváchovi za úžasný hudební doprovod a kuchařkám, které zvládly kuchaření tak, že o něm psaly
i děti na svých pohlednicích. A samozřejmě děkuji super kolektivu třídy
4. B ze 3. ZŠ a jeho paní učitelce Daniele Píchové.
Shrnuto: další krásná noc, prožitá s prima lidmi v úžasné atmosféře je za
námi. Budeme z ní chvíli žít a snad i děti na ni budou dlouho vzpomínat,
třeba stejně jako mladík, kterého jsme potkali.
Milena Křikavová

Teplé a slunečné dny již klepou na dveře a proto Městské informační centrum v Rakovníku prodlužuje svou
otevírací dobu. Navštivte nás každý všední den od 9 do 17.30 a v sobotu od 9 do 12 hodin na Husově náměstí. Načerpejte informace a odneste si propagační materiály, brožury, průvodce či letáky, které vám pomohou
rozhodnout se, jaká místa byste měli v našem městě a okolí navštívit. V nabídce informačního centra na vás
čeká také spousta turistických map, suvenýrů či regionální literatury. Začněte turistickou sezonu právě v „íčku“!

www.mesto-rakovnik.cz
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BUDE, NEBUDE…

Pohádka z budoucnosti knihovny
Pohádky obvykle začínají jinak. Bylo, nebylo… Jenže tato pohádka se odehrává v budoucnu. Je o nové budově rakovnické městské
knihovny, která se ne a ne stát skutečností, přestože na papíře už nějakou dobu existuje. Představili jsme si, jaké by to bylo, kdyby
tu najednou stála. A jak by se vzpomínalo, jaké to bylo, když se otevírala. Nebudeme vám lhát. Bylo to krásné.
Vidíte, už máme zase slzy v očích. To se nám přihodí pokaždé, když
si vzpomeneme, jak se tenkrát otevírala nová budova naší rakovnické knihovny. Od chvíle, kdy veřejná knihovna v Rakovníku vznikla, se
stěhovala třináctkrát. A pak už jsme to přestali počítat. Dovedete si to
představit, co to muselo být za práci, přestěhovat ty tisíce knih. Nevěřili jsme, že se jednou dočkáme vlastní střechy nad hlavou a naše
kočování skončí.
Na chodbě u kanceláří nám visel obrázek, jak by nová budova mohla
jednou vypadat. Vizualizace se tomu říkalo. Vypadala krásně. Jako sen.
Jenže nikdo nevěřil, že se někdy stane skutečností. Ale najednou to přišlo. Stáli jsme před novou budovou a říkali si, jestli se nám to jenom
nezdá. Museli jsme se štípnout do ruky, abychom se přesvědčili, že to
je pravda. V prosklené fasádě se jako v zrcadle shlíželo celé Zákostelí.
Kostel, gymnázium, zvonice i brána.
Zvenčí to byla krása. A co teprve uvnitř! Nezapomeneme na úžas prvních návštěvníků. Připadali si v nové knihovně jako Alenka v říši divů.
Všude světlo, prostor a pohodlí. Čtenáři se do nové knihovny jenom
hrnuli, každý sem chtěl chodit, protože byla moderní, příjemná a člověk se tu nikdy nenudil. Vzali jste si knížku a sedli si v ní v kavárně nebo do pohodlného křesla v čítárně, nebo na lavičku pod stromem na
nádvoří, nebo jen tak na schody nebo kdekoliv vám bylo mile. V čítárně u prosklené stěny s výhledem do Zákostelí bylo pořád plno, a je to
tak dodneška, protože se tam zkrátka krásně čte.
Nic v nové knihovně člověku nechybělo. Po ruce měl veškeré zázemí,
které potřeboval, jídlo, pití, internet, všechno tu bylo. Knihovna žila
od rána do večera, najednou po všech těch strastech a polovičatostech byla jako opravdové srdce města, které nepřestává bít. Chodilo
se sem číst, studovat, poslouchat audioknihy i živé slovo, na koncerty, na přednášky, na literární sešlosti, básníci i spisovatelé tu četli svá
díla, talenty se tu probouzely k životu, hrálo se tu divadlo i stolní hry,
rozdávaly ceny. Knihovnou proudil život a rozléval se odtud do celého
Rakovníka, nová budova přinesla spoustu nových možností a žádnou
jsme nechtěli promarnit. S novou knihovnou jako by rozkvetlo celé
město. Bylo to neuvěřitelné.
Než jsme se do nové budovy přestěhovali, všechno bylo hrozně komplikované a složité, knihovna byla rozstrkaná po celém městě, ať jsme
chtěli nebo ne, stále šlo o provizorium, které časem nejspíš nahradí
jiné provizorium. I tak jsme rok co rok pořádali hory akcí, ale spoustu
dalších jsme museli lidem upřít, protože se zkrátka v našich tehdejších
podmínkách dělat nedaly. Nešlo to, i když jsme sebevíc chtěli.
Ale v nové budově, to bylo něco jiného. Tam najednou šlo všechno.
Najednou jsme měli sál pro koncerty i přednášky, dvůr pro divadlo
i letní promítání… Sem jsme se nemuseli stydět pozvat ani ty největší
spisovatelské hvězdy (a že jich tu od té doby bylo!), zkrátka nikoho. Už
žádné věčné hledání, kde hlavu složit, mělo to úroveň a kultivovanost,
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každého sem lákalo už samo prostředí a co teprve program, který jsme
si tam mohli troufnout připravit. Dávalo nám to křídla.
Všichni nám novou budovu záviděli a o Rakovníku se zase jednou
psalo na titulních stránkách, tentokrát ale jenom v dobrém: Rakovník příkladem pro ostatní! Klobouk dolů před Rakovníkem! Nejhezčí
knihovna široko daleko! Takovou bychom chtěli také, říkají v okolních
městech! V Rakovníku chápou důležitost a význam knihovny. Příklad
k následování!
Krásně se to četlo i poslouchalo a víte, co na tom bylo nejhezčí? Ne
chvála samotná, ale že Rakovník si tenkrát opravdu uvědomoval, jak
důležitou institucí knihovna je. Že to není obyčejná, všední půjčovna
věcí, jako třeba půjčovna vysavačů nebo nafukovacích míčů. A nová
budova ještě dodala knihovně váhu. Najednou už se nekrčila někde
vzadu, ale stála v čele. Zaujala místo, které jí patří. Kdo měl oči, ten to
viděl. Začala se dokonce objevovat na pohlednicích. Mezi největšími
skvosty města.
Víte, my si myslíme, že lidé, kteří nečtou, nikdy nemohou být doopravdy kultivovaní. I bez knih mohou samozřejmě být dobří, spravedliví i úspěšní, ale navždycky zůstanou při zemi. A nekultivovaní lidé
vždycky budou knihovny odstrkávat na okraj a vidět je jako obyčejné půjčovny, bez kterých by se obešli. Jenže. Podívejte se na budovu
knihovny, divadla, galerie a podle nich poznáte úroveň celého města.
Město nestoupá s počtem supermarketů ani továren ani šířkou silnice.
Když se nová budova knihovny otevírala, dostal tenkrát starosta města
otázku, jaký on sám je čtenář. „Na dobrou knihu si vždycky najdu čas,“
odpověděl. A byla to pravda, to víme jistě, protože k nám do knihovny rád chodil. Někdy pro knihu, někdy se jen zeptat, jak to jde. Zajímal
se, a to bylo důležité. A platilo to vlastně pro celé zastupitelstvo, bez
toho bychom novou budovu nikdy neměli. Všichni do jednoho byli
našimi čtenáři, i když někteří si na svou průkazku nikdy nic nepůjčili.
Jenže o to nešlo, jestli si z knihovny nosí domů stohy knížek nebo ne.
Šlo o to, že tou průkazkou se ke knihovně hlásili, dávali najevo, že o ní
vědí a podporují ji.
Veřejná knihovna v Rakovníku kdysi dávno vznikla, aby lidem otevírala
obzory. Vzdělávala je, vychovávala, pozvedávala jejich ducha i duše na
vyšší úroveň. A oni pak pozvedávali své město. Na tom se dodnes nic
nezměnilo. Lidem, kteří důležitost knihovny chápou, ale nic vysvětlovat nemusíte. Těm je to jasné.
Kdybyste nevěděli, k čemu máte ve svém těle srdce, mohli byste snadno dospět k přesvědčení, že je vám k ničemu. Že se bez něj docela dobře obejdete. Zkuste si ale srdce vyrvat z hrudi. Říkáme vám: Lidé, kteří
vidí pod povrch, dělají pro svoje srdce to nejlepší.
Pokaždé, když jdeme kolem nové budovy knihovny, napadne nás, jaké
máme štěstí, že právě takoví lidé naše město vedou.

Rou
b

OSTROV POKLADŮ

Loutky a scéna Libor Daenemark
Vernisáž výstavy je plánována na červen

VESTIBUL PŘED PŮJČOVNOU
PRO DOSPĚLÉ, NA SEKYŘE
DO 17. 5. 2018

ka Lechnýř
en

na
ov

ROUBENKA
OD 16. 4. 2018

R a k o ník
v

16. 4. – 10. 6. 2018

NOSTALGIE

Výstava fotografií kladenských fotografů

PŘIPRAVUJEME

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ

Výstava výtvarných prací na téma oblíbené filmové předlohy

2. 6. 2018
15.00 – 19.00 hodin 

Park pod kostelem

PRVOREPUBLIKOVÝ PIKNIK

Dobové kostýmy
Brass Band
Swing Melody Ostrov
Klub historických kol
Komentované prohlídky městem
Prohlídka sokolovny
Piknikové koše, občerstvení

Od 19.00 hodin

Muzum T. G. M.

MUZEJNÍ NOC

Módní přehlídka dobového prádla
Prvorepubliková kavárna
Fotoateliér
Pořádá Městská knihovna Rakovník a Muzeum T. G. M. Rakovník,
ve spolupráci s dalšími organizacemi

www.mesto-rakovnik.cz
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www.krouzekagatka.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RAKOVNÍK
XXVÍTÁNÍ JARA

Ve středu 20. března, tedy první jarní den, se
na Husově náměstí před rakovnickou radnicí
sešli děti i dospělí, aby přivítali jaro a vynesli
smrtku Moranu. Nejprve několik dětí s učitelským doprovodem zavítalo do kanceláře pana
starosty, aby se ho zeptaly, zda smějí vyhnat
z města zimu a přivítat tak jaro. Za doprovodu
harmoniky děti i zazpívaly a pan starosta je za
to odměnil drobnými sladkostmi. Na náměstí pak vítání pokračovalo tanečním a pěveckým vystoupením folklórního souboru Borůvky. Dalším, kdo vítal jaro, byly děti z Mateřské
školy Klicperova Rakovník a z Mateřské školy
V Lukách. Ty zazpívaly společně se svými učitelkami za doprovodu harmoniky a ozvučných
dřívek na náměstí, respektive před kostelem
svatého Bartoloměje. Od kostela se průvod
přesunul k Rakovnickému potoku, kde děti
vhodily ručně vyrobené Morany do vody, aby
tak vyprovodily zimu z Rakovníka.

www.ddmrako.cz

XXVELIKONOČNÍ TVOŘENÍ A HRY

Na Zelený čtvrtek 29. března proběhla v Klubu
DDM velikonoční akce, které se zúčastnilo bezmála 30 dětí. Ty si v dopoledních hodinách vyzkoušeli upéct jidášky, uplést pomlázku, ozdobit velikonoční věnec či vyrobit velikonočního
zajíčka s osením. Nechybělo samozřejmě také
zdobení kraslic. Po dobrém a vydatném obědě
děti ještě chvíli dodělávaly své výrobky a pak
se vrhly na luštění velikonočních křížovek, bludišť a rébusů. Akce pokračovala i venku v parčíku pod bývalým Domem pionýrů a mládeže. Tady se děti po laně dostaly do zaječí nory,
trefovaly míčkem cíl, musely si zapamatovat
deset zvířat rozmístěných na kartičkách po
parku a nakonec si proběhly zaječí stezku plnou překážek. V Klubu DDM proběhlo už jen
závěrečné vyhodnocení soutěží a pak se děti
rozprchly na velikonoční prázdniny.

Mladí zpěváčci zápolili v pěti kategoriích a podávali skvělé pěvecké výkony. Ty ocenila i porota, jmenovitě paní Barbora Polánková ze ZUŠ
Rakovník, paní Marie Círová z DDM Rakovník a
pan Václav Tvrdý z Trubačů Rakovník.

XX FYZIKÁLNÍ OLYMPIÁDA

Ve středu 4. dubna se v Klubu DDM v Čermákových sadech konalo okresní kolo 59. ročníku
fyzikální olympiády kategorií E a F. V kategorii
F byla nejúspěšnější řešitelkou Anna Vrbová ze
Základní školy v Novém Strašecí, v kategorii E
vyhrál Jan Doležal z rakovnického Gymnázia
Zikmunda Wintra.

XX RAKOVNICKÝ SLAVÍČEK

Ve středu 4. dubna jsme v Klubu DDM uspořádali soutěž pro všechny malé zpěváčky
s názvem Rakovnický slavíček. Jednalo se už
o 23. ročník této pěvecké soutěže. Zúčastnilo
se jí 40 dětí z osmi škol rakovnického okresu.

www.mesto-rakovnik.cz
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XXV. BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
– KAT. D

Ve čtvrtek 12. dubna se v Klubu DDM v Čermákových sadech uskutečnilo okresní kolo biologické olympiády kategorie D (6. a 7. třídy
ZŠ). Účastníky nejprve čekal test teoretických
znalostí, a po rozdělení do menších skupinek
pak poznávání rostlin a živočichů a laboratorní práce. Ta letos byla zaměřena na pozorování struktury motýlích křídel. Součástí olympiády bylo i zpracování vstupního úkolu, který
účastníci vypracovali doma. Se vším se nejlépe vypořádal Jáchym Hanko z 2. základní školy Rakovník, následovaný Jakubem Dvořákem
a Denisou Rezkovou ze 3. ZŠ Rakovník.

NABÍDKA DDM

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

AKCE PRO VEŘEJNOST

SOBOTA 26. 5.

PÁTEK 4. A SOBOTA 5. KVĚTNA
Klub DDM

NOČNÍ LES

zahájení v pá 15.00 hodin,
zakončení v so 9.00 – 9.30 hodin

Dobrodružná večerní výprava do křivoklátských lesů s přespáním v Klubu DDM.
Za finanční podpory Města Rakovníka

M. Donátová, T. Doležal

ČTVRTEK 10. 5.

FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

Nerudova ulice DDM 9.30 – 10.30, 11.00 – 12.00
12.30 – 13.30, 14.00 – 15.00 hodin

ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Hodinová beseda o stravování a duševní
hygieně spojená s ochutnávkou jídel
ve spolupráci s ISŠ Rakovník – Jirkov.
Za finanční podpory Města Rakovníka
Info na tel.: 313 517 298

M. Vondříčková, J. Samšuková
cena: 25 Kč za osobu/blok FINANČNÍ PODPORA

SOBOTA 12. 5.

MĚSTA

STŘEDA 13. 6.

Husovo náměstí

8.30 hodin

ZLATÁ KULIČKA

44. ročník soutěže ve cvrnkání kuliček pro
děti i dospělé.
Pořádáno za finanční podpory
Města Rakovníka + ČPZP FINANČNÍ PODPORA

T. Doležal

MĚSTA

Burza materiálů, přebytků, zbytků, polotovarů, nářadí a dalších potřeb pro malé
i velké šikuly.
Ve spolupráci s Ds. Ballotrie a kroužkem
paličkářek DDM

Areál Letiště Rakovník

14.00 hodin

DĚTSKÝ DEN

Ve spoluráci s Aeroklubem Rakovník
a MC Paleček

M. Donátová

M. Donátová

Fotbalové hřiště Nové Strašecí

14.30 hodin

DĚTSKÝ DEN

Soutěže, hry, skákací hrad Rytířů Kladno,
diskotéka s Danem Adamem, ukázky hasičů

J. Samšuková

Skryje

POCHOD BARRANDE A TRILOBIT

Ve spolupráci s Klubem českých turistů

M. Donátová
Klub DDM – Čermákovy sady 10.00 – 17.00 hodin

VÝSTAVA PLASTIKOVÝCH MODELÁŘŮ
Okresní kolo

T. Doležal

M. Donátová

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

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
dle sportů

Klub DDM – Čermákovy sady 8.00 – 11.00 hodin

DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ

Soutěže v orientačním běhu pro děti ZŠ
konané v rámci WOD 2018.
Ve spolupráci s OK Rakovník
Za finanční podpory Města Rakovníka
FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA
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vstupné dobrovolné

Sokolovna Rakovník

8.00 hodin

OLYMPIÁDA MŠ

Atletické soutěže.
Za finanční podpory Města Rakovníka

V. Skoupá

FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

Dům Osvěty

RAKOVNICKÝ FOLKLORNÍ
FESTIVÁLEK

M. Donátová

HLAVNÍ PRÁZDNINY 30. 6. – 31. 8. 2018
XX PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
– POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
6. 8. – 10. 8.

LRD II.

Pěší, všeobecný – 2 místa

H. Opatová

6. 8. – 10. 8.

14.00–17.00 hodin

Z POHÁDKY DO POHÁDKY

Procházka za pohádkou pro nejmenší.
Za finanční podpory Města Rakovníka

M. Donátová
cena za průkazku 20 Kč
FINANČNÍ PODPORA
ostaní vstupné dobrovolné MĚSTA

cena 800 Kč

LRD II.

Cyklo – 4 místa

cena 800 Kč

LRD IV.

Všeobecný

A. Holá

SOBOTA 9. 6.

14.00 hodin

V. ročník
V 16.30 hodin
Pohádka O skákavé princezně
Pohádka O princezně Čárypíše
Pořádá KC Rakovník a ZK Borůvky DDM
Rakovník
Hraje Loutkové divadlo Před Branou

20. 8. – 24. 8.

Atletika a hry.
Za finanční podpory Města Rakovníka

Čermákovy sady

T. Doležal

H. Opatová

OLYMPIÁDA ZŠ

V. Skoupá

STŘEDA 23. 5.
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Pohádka divadelního souboru Janek při
3. ZŠ Rakovník.
Určeno pro veřejnost

STŘEDA 6. A ČTVRTEK 7. ČERVNA

PONDĚLÍ 21. 5.

T. Doležal

17.00 hodin

KUBULA A KUBA KUBIKULA

PŘÍRODOVĚDNÁ KNIHOVNA

SOBOTA 12. 5.

Pohádka dramatického kroužku JeštěRák
– DDM Rakovník.
Určeno pro veřejnost

SOBOTA 16. 6.

NEDĚLE 27. 5.

vstupné dobrovolné

16.00 hodin

MALÁ ČARODĚJNICE

PÁTEK 15. 6.

NEDĚLE 27. 5.

STŘEDA 30. 5.
Klub DDM – Čermákovy sady
10.00 – 16.00 hodin
Klub DDM

ZE ŠUPLÍKU DO ŠUPLÍKU

Klub DDM – Čermákovy sady

cena 800 Kč

UPOZORŇUJEME, ŽE NA TYTO TÁBORY SE
NOVĚ PŘIHLAŠUJE POUZE PŘES WEBOVÉ
STRÁNKY „WWW.DDMRAKO.CZ“
BLIŽŠÍ INFORMACE NAJDETE VŽDY PŘED
AKCÍ NA STRÁNKÁCH DDMRAKO.CZ

www.kulturnicentrum.cz

KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK
PÁTEK 4. 5.
TYLOVO DIVADLO

ČTVRTEK 17. 5.
19.00 HODIN

VOJTA KIĎÁK TOMÁŠKO

Písničkář a folková legenda ze západních Čech
Vstupné 120 Kč

SOBOTA 5. 5.
FFF CUP 2018

Mistrovství České republiky ve fitness 2018
Pořádá FFF CUP ve spolupráci s KC Rakovník
Vstupné celodenní 220 Kč, finále 180 Kč

SOBOTA 5. 5.
19.00 HODIN

ROCK SLAVES – OSLAVA 5 LET

Host FRET, LAST MOMENT Vstupné 100 Kč

STŘEDA 9. 5.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 15.00 HODIN

PROCHÁZKA ČESKOU OPERETOU

Na programu slavné melodie z operet českých skladatelů
Oskar Nedbal, Rudolf Friml, Rudolf Piskáček, Karel Hašler
Polská krev, Vinobraní, Krásná Saskia, Rosemarie, Král
tuláků, Španělská vyzvědačka, Perly panny Serafinky,
Tulák, Dcera druhé roty
Účinkují: Ivana VEBEROVÁ – soprán, sólistka
opery Divadla J. K. Tyla v Plzni, nositelka ceny
Thálie
Lubomír HAVLÁK – tenor, sólista Státní opery a opery Národního divadla v Praze
Klavírní doprovod Irena HAVLÁKOVÁ
Koncert se koná v rámci festivalu RAKOVNÍK BRATŘÍ
BURIANŮ a ČTVRTLETNÍKŮ PRO RAKOVNICKÉ SENIORY
Vstupné 50 Kč

ČTVRTEK 10. 5. A PÁTEK 11. 5.
TYLOVO DIVADLO
vždy v 8.30 a 10.00 HODIN
Klasická pohádka Boženy Němcové v úpravě Libora Jeníka

O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI

Divadlo Za2
Vhodné pro děti mateřských škol a žáky 1. – 2. tříd
základních škol 
Vstupné 70 Kč

ČTVRTEK 10. 5.
TYLOVO DIVADLO

18.30 HODIN

ROSŤA GREGOR
SRBSKO, BULHARSKO
A RUMUNSKO NA KOLE

Zapomenuté pravoslavné kláštery v bulharských horách
· Kočovní cikáni v Rumunsku · České osady v Srbsku
a Rumunsku
Přednáška s promítáním fotografií Vstupné 60 Kč

PÁTEK 11. 5.
DŮM OSVĚTY

ZNOUZECTNOST
NEDĚLE 13. 5.

20.30 HODIN
Vstupné 150 Kč

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN

TANEČNÍ PODVEČER

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

ÚTERÝ 15. 5.

TYLOVO DIVADLO

MŮŽEM I S MUŽEM

OLYMPIC

Vstupné 590 Kč

SOBOTA 19. 5.
DŮM OSVĚTY

SÁL KULTURNÍHO CENTRA
9.00 až 18.00 HODIN

DŮM OSVĚTY

ÚTERÝ 5. 6.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

19.00 HODIN

Vtipná autorská féerie 4 žen, 4 archetypů, vznikla
z potřeby podívat se pravdě do očí
Hrají: Kateřina Kaira HRACHOVCOVÁ, Dáša ZÁZVŮRKOVÁ,
Vanda HYBNEROVÁ a Jitka SEDLÁČKOVÁ.
Pořádá VIP Art Company – Noja s.r.o.
Vstupné přízemí 340 Kč, balkón 320 Kč
– předprodej v pokladně KC

19.00 HODIN

GALAVEČER RAKOVNICKÉHO
BOXU

Program: 10 ZÁPASŮ RAKOVNICKÝCH
BOXERŮ, GRILL PÁRTY, AFTER PÁRTY
Pořádá Oddíl boxu TJTZ Rakovník za podpory Města Rakovníka a ve spolupráci s Kulturním centrem Rakovník

Vstupné 70 Kč

ÚTERÝ 22. 5.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

KONCERT SLAVNÝCH OPERNÍCH
MELODIÍ V PODÁNÍ MLADÝCH
PĚVCŮ

Na programu árie z českých a světových oper
Bedřich Smetana, Vilém Blodek, Wolfgang Amadeus
Mozart, Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Gaetano
Donizetti, Georges Bizet, Léo Delibes
Účinkují: Petra HAVRÁNKOVÁ – soprán
Petra KOLIÁŠOVÁ – mezzosoprán
Daniel KLÁNSKÝ – basbaryton
Klavírní doprovod Augustin KUŽELA, pedagog
Pražské konzervatoře
Průvodní slovo PhDr. Radmila HRDINOVÁ

Vstupné 60 Kč

STŘEDA 23. 5.
Pavel Khek & Lenka Smrčková

19.00 HODIN

CHAPLIN

Směšně neveselý a nevesele směšný příběh „krále
komiků“
Režie Pavel KHEK. Hrají Matouš RUML, Petr PROKEŠ,
Lucie MATOUŠKOVÁ, Hana Marie MAROUŠKOVÁ, Aleš
PETRÁŠ, Svatava MILKOVÁ, Petr MIKESKA, Roman TEPRT,
Petr BUCHÁČEK, Karolina FRYDECKÁ, Tereza RUMLOVÁ
a další.
Městské divadlo Mladá Boleslav
Poslední inscenace divadelního předplatného
2017–2018

SOBOTA 26. 5.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN

TAK JAK PLYNE RO(C)KŮ PROUD

HUDBA PROTI PROUDU ČASU
OD ELVISE PO STINGA
Hraje QR BAND A JEHO HOSTÉ
Jan STANĚK (2ND) – zpěv
Michal NOVÁK (2ND) – kytara
Šimon POLAN (FALEŠNÁ OZVĚNA) – basa
Nick ŠTÍBR (FIVE SINS) – bicí
Vstupné 80 Kč

ČTVRTEK 31. 5.
MALÝ PRINC

16.30 a 18.00 HODIN

ZÁVĚREČNÉ PŘEDSTAVENÍ
TANEČNÍHO OBORU ZUŠ RAKOVNÍK
Choreografie Magdalena RÖDEROVÁ, Klára a Martina
Vstupné 50 Kč
BUGNEROVY

ÚTERÝ 5. 6.
URNOVÝ HÁJ

PIETNÍ AKT
U PAMÁTNÍKU
BRATŘÍ BURIANŮ

16.00 HODIN

19.00 HODIN

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Giuseppe Verdi
RIGOLETTO– průřez operou
Osoby a obsazení:
Vévoda mantovský – Jaroslav KOVACS – sólista
opery Severočeského divadla Ústí nad Labem
Rigoletto, jeho šašek – Richard HAAN – nositel ceny
Thálie, sólista Státní opery a Národního divadla v Praze
Gilda, jeho dcera – Petra HAVRÁNKOVÁ
– členka Semperoper Dresden
Sparafucile, nájemný vrah – Yevhen SHOKALO
– sólista opery DJKT Plzeň
Maddalena, jeho sestra – Valeriya VAYGANT
– sólistka opery Severočeského divadla Ústí nad Labem
Orchestr Severočeského divadla Ústí nad Labem
řídí šéf opery Milan KAŇÁK
Průvodní slovo PhDr. Radmila HRDINOVÁ
Vstupné 70 Kč

PŘIPRAVUJEME

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
29. 11.Janek LEDECKÝ – Sál KC
– předprodej vstupenek od 1. 9. 2018 v pokladně KC

KINO
ÚTERÝ 1. 5.
TYLOVO DIVADLO

TYLOVO DIVADLO

TYLOVO DIVADLO

TYLOVO DIVADLO

KRÁLÍČEK PETR

2D

10.00 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 100 Kč

ÚTERÝ 1. 5.
TYLOVO DIVADLO

2D

14.00 HODIN

AVENGERS: INFINITY WAR

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
dabing, 120 minut. 
Vstupné 130 Kč

ÚTERÝ 1. 5.
TYLOVO DIVADLO

2D

17.30 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 a další. Žánr: romantická komedie – nevodný do
12 let, v českém znění, 90 minut. Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 6. 5.
TYLOVO DIVADLO

KRÁLÍČEK PETR
NEDĚLE 6. 5.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN
Vstupné 100 Kč

2D

14.00 HODIN

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Vstupné 130 Kč

www.mesto-rakovnik.cz
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NEDĚLE 6. 5.
TYLOVO DIVADLO

DEN CO DEN

2D

17.00 HODIN

Romantický příběh vypráví jaké to je, když se každý den
probudíte v jiném těle a každý den žijete život někoho
jiného. Platí jedna jediná zásada – vyhněte se tomu,
aby si někdo všiml, že na jeden den přebýváte v těle
někoho jiného a nepleťte se do jeho života.
Režie Michael Sucsy
Hrají Owen Teague, Angourie Rice, Maria Bello, Jacob
Batalon, Colin Ford a další.
Žánr: romantický – nevhodný do 12 let, s českými
Vstupné 110 Kč
titulky, 97 minut.

ÚTERÝ 8. 5.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ

Že jsou trollové jen malé roztomilé bytůstky? Ani
nápad! Král trollů je zlověstný a hrozivý obr z hor, který
dříme ve své jeskyni a čeká na to, až se některá z princezen do svých osmnáctých narozenin nestihne provdat,
aby ji mohl lapit a sníst.
Režie Mikkel Brænne Sandemose. Hrají Vebjørn Enger,
Eili Harboe, Mads Sjøgård Pettersen, Elias Holmen
Sørensen a další. Žánr: fantasy pohádka – přístupný
bez omezení, s českým dabingem, 104 minut.
Vstupné 110 Kč

NEDĚLE 13. 5.
TYLOVO DIVADLO

PSÍ OSTROV

2D

14.00 HODIN

Japonské souostroví, za dvacet let od dnešních dnů. Psí
chřipka dosáhla epidemických rozměrů, její ohnisko leží
ve městě Megasaki. Hrozí, že přeskočí z psích nositelů
na člověka. Starosta Kobayashi vyzývá k okamžité
karanténě. Tedy k vyhoštění a izolaci všech toulavých
i domácích psů.
Režie Wes Anderson. Žánr: animovaná dobrodružná
komedie – nevhodný do 12 let, s českými titulky,
101 minut.
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 13. 5.
TYLOVO DIVADLO

KLUCI Z HOR

2D

17.00 HODIN

I z těžkého života, se dá udělat ještě těžší...
Film s Martinem Dejdarem a Jiřím Lábusem v hlavních
rolích vypráví o vztahu mentálně postiženého strýce
(J. Lábus) se svým synovcem (M. Dejdar), které osud
svede v jedné chvíli dohromady, aby postupně mezi nimi
vzniklo pouto, které je prezentací síly a „moci“ přátelství.
Režie Tomáš Magnusek. Hrají Martin Dejdar, Jiří Lábus,
Martin Huba a další. Žánr: drama/komedie – nevhodný
do 12 let, v českém znění, 90 minut. Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 13. 5.
TYLOVO DIVADLO

PŮLNOČNÍ LÁSKA

2D

19.30 HODIN

Výpravné romantické drama vypráví příběh 17leté Katie
Price, dívky plné životního optimistu, která se od dětství
musí úzkostlivě vyhýbat slunečnímu světlu, protože
trpí vzácným onemocněním, při kterém je i sebemenší
vystavení slunečnímu světlu smrtelné.
Režie Scott Speer. Hrají Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger a další. Žánr: romantický/drama – přístupný
bez omezení, s českým dabingem, 91 minut.
Vstupné 110 Kč

ÚTERÝ 8. 5.
TYLOVO DIVADLO

2D

14.00 HODIN

AVENGERS: INFINITY WAR

Vstupné 130 Kč

ÚTERÝ 8. 5.
TYLOVO DIVADLO

NEZNÁMÝ VOJÁK

2D

17.30 HODIN

V listopadu 1939 bez vyhlášení války vtrhla Rudá
armáda do Finska, ale i přes mnohonásobnou převahu
v mužích i zbraních nedokázala finskou obranu prolomit. Až po několika měsících tzv. Zimní války vybojovali
na Finsku část území.
Režie Aku Louhimies. Hrají Eero Aho, Aku Hirviniemi,
Jussi Vatanen, Joonas Saartamo a další. Žánr: válečné
drama – nevhodný do 12 let, s českými titulky,
135 minut.
Vstupné 110 Kč

NEDĚLE 13. 5.
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 120 Kč

PONDĚLÍ 14. 5.
TYLOVO DIVADLO

TAXI 5

2D

19.30 HODIN

Další díl slavné francouzské akční série v produkci Luca
Bessona.
Policista Eddy Maklouf má za úkol dostat skupinu
italských lupičů, kteří řídí výkonná ferrari. Legendární
bílé taxi se vrací do akce.
Režie Franck Gastambide. Hrají Salvatore Esposito,
Franck Gastambide, Sabrina Ouazani a další. Žánr:
akční/dobrodružný/komedie – nevhodný do 12 let,
s českými titulky, 103 minut.
Vstupné 120 Kč

STŘEDA 16. 5.
TYLOVO DIVADLO

KLUCI Z HOR

PÁTEK 18. 5.
TYLOVO DIVADLO

DEADPOOL 2

TYLOVO DIVADLO

HLEDÁ SE PRINCEZNA
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2D

14.00 HODIN

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA

Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 20. 5.
TYLOVO DIVADLO

DEADPOOL 2 

2D

17.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

ČTVRTEK 24. 5.
TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 HODIN

SOLO: STAR WARS STORY

V řadě troufalých eskapád hluboko v temném a nebezpečném zločineckém podsvětí potkává Han Solo nejen
mohutného Chewbaccu, svého budoucího kopilota, ale
narazí i na nechvalně známého hazardního hráče Landa
Calrissiana. Na této cestě se zrodí jeden z nejnepravděpodobnějších hrdinů ságy Star Wars.
Režie Ron Howard. Hrají Alden Ehrenreich, Woody
Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton a další. Žánr: akční/sci-fi – přístupný bez omezení,
s českými titulky, 135 minut.
Vstupné 130 Kč

PÁTEK 25. 5.

2D

TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

S českým dabingem

Vstupné 130 Kč

SOLO: STAR WARS STORY

NEDĚLE 27. 5.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

HLEDÁ SE PRINCEZNAVstupné 110 Kč

NEDĚLE 27. 5.

2D

TYLOVO DIVADLO

14.00 HODIN

S českým dabingem 

Vstupné 130 Kč

SOLO: STAR WARS STORY

NEDĚLE 27. 5.
TYLOVO DIVADLO

DEADPOOL 2 

2D

17.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 27. 5.
TYLOVO DIVADLO

PŮLNOČNÍ LÁSKA

2D

19.30 HODIN
Vstupné 110 Kč

2D

Vstupné 120 Kč

2D

19.30 HODIN

PONDĚLÍ 28. 5.
TYLOVO DIVADLO

BOHU ŽEL

2D

19.30 HODIN

Celovečerní autorský dokumentární film Saši Dlouhého
Bohu žel sleduje šest uprchlických příběhů prožívaných
po dobu několika let v České republice.
Režie Saša Dlouhý. Žánr: dokumentární – přístupný bez
omezení, v českém znění, 85 minut. Vstupné 80 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY
CENTRA:
2D KULTURNÍHO
Pokladna Kulturního centra Rakovník, Na Sekyře 2377,

10.00 HODIN

Kouzelný příběh Ruslana a Mily se odehrává v době
statečných rytířů, krásných princezen a zlých čarodějů.
Ruslan, kočovný herec, který sní o titulu rytíře, potkává
nádhernou Milu a na první pohled se do ní zamiluje.
Režie Oleh Malamuzh. Žánr: animovaný – přístupný
bez omezení, s českým dabingem, 85 minut.
Vstupné 110 Kč
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TYLOVO DIVADLO

19.30 HODIN

Deadpool je zkrátka chlapík mnoha tváří, byť by ta
jeho pravá, ukrytá pod maskou, je pěkně hnusná. Ale
za to nemůže. Což ovšem neplatí o jeho hodně černém
smyslu pro humor a netradičním přístupu k superhrdinským pravidlům fair play.
Režie David Leitch. Hrají Ryan Reynolds, Josh Brolin
a další. Žánr: akční komedie – do 15 let nepřístupný,
s českými titulky, 110 minut.
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 20. 5.

NEDĚLE 20. 5.

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.rabasgallery.cz

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

10. 5. 2018 – 8. 7. 2018
STŘEDOČESKÉ TRIENÁLE 2018

Vernisáž ve čtvrtek 10. května 2018 od 16 hodin

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI
DO 20. 5. 2018
NAMALUJ SVÉ MĚSTO,
SVOJI VESNICI

24. 5. 2018 – 24. 6. 2018
JAN PARTYŠ
PRÁCE PRO FILM

Vernisáž ve čtvrtek 24. května 2018 od 16 hodin

VÝSTAVNÍ SÍNĚ VE VYSOKÉ 232
DO 13. 5. 2018
ČESKÝ DŘEVÁK
SOUČASNÁ FOTOGRAFIE

HEROLDOVA SÍŇ
10. 5. 2018
18.30 hodin 22. 5. 2018
od 17 hodin
TRIBUTE2HEADHUNTERS
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
– JAZZOVÝ KONCERT
RAKOVNÍK
Jan Hasenöhrl – trubka
23. 5. 2018
od 17 hodin
Vít Pospíšil – klávesy
ABSOLVENTSKÝ
KONCERT
ZUŠ
Otto Hejnic – bicí
RAKOVNÍK
Lukáš Chejn – kytara
Tomáš Uhlík – baskytara
Koncert Církve československé husitské
Vstup zdarma

Emma Knorová, Jaroslav Redl

30. 5. 2018
od 19 hodin
SCHUBERT/MOZART – PÍSNĚ A ÁRIE
Hana Prachařová – mezzosoprán

17. 5. 2018 – 15. 7. 2018
LIBOR KALÁB
OBRAZY

Vernisáž ve čtvrtek 17. května 2018 od 16 hodin

17. 5. 2018
19.00 hodin
Marek Žihla – tenor
Radka Dědičová – klavír
7. KONCERT KRUHU PŘÁTEL HUDBY
ZUŠ Rakovník
HAMU PRAHA S PROF. IVANEM
ŠTRAUSEM
1. 6. 2018
od 21 hodin
Martin Cába – kytara
DUO BEAUTIFUL STRINGS
Vít Dvořáček – kytara
MUZEJNÍ NOC
vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 70 Kč

Monika Urbanová – housle
Hedvika Mousa Bacha – harfa

vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 70 Kč

www.mesto-rakovnik.cz
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www.muzeumtgm.cz

Muzeum T. G. M.
MANSARDA

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ

4. 5. 2018 – 17. 6. 2018
FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY

DO 8. 5. 2018
ČISTOTA PŮL ZDRAVÍ
KAPITOLY Z DĚJIN HYGIENY

11. 5. 2018 – 17. 6. 2018
RENATA COLLARD
NA STŘEŠE SKALISTÝCH HOR

Fotografie
Čtvrtek 10. května 17.00 hod.
Přednáška Na posvátné hory Inků

Vernisáž v neděli 13. 5. v 16.00 hodin
Výstava zavede návštěvníky do nitra Skalistých hor. Série vybraných fotografií ukazuje
panenskou přírodu a také půvab a rozmanitost Skalistých hor na území Spojených
Států v průběhu všech ročních období. Doprovodné panely představí geologický vývoj a historii osídlení hor, vysvětlují způsob
ochrany přírody v USA a přiblíží také horskou floru a faunu. Vedle reliéfové mapy
nalezneme stručnou charakteristiku a zajímavosti o jednotlivých amerických státech,
kudy hory prochází.

GALERIE
SAMSON-CAFEÉ
DO 18. 5. 2018
VERONIKA CINIBULK – KRESBY

22. 5. 2018 – 22. 6. 2018
MŠ V LUKÁCH RAKOVNÍK
CO VIDĚLO SLUNÍČKO
Vernisáž 22. 5. v 15.30 hodin

22

Radnice | květen 2018

AKCE
7. – 8. 5.
VYSOKÁ BRÁNA 2018

Srpen 1968
na Rakovnicku
ve fotografii

9. 5.
Sál Dr. Spalové

JARNÍ VZDĚLÁVACÍ CYKLUS
RNDR. KAREL ŽÁK, CSC.

Program na straně 28

17.00 hodin

Kudy tekly třetihorní řeky přes Křivoklátsko, Rakovnicko a Džbán a co po nám po nich zůstalo?

10. 5. 2018
Sál Dr. Spalové

RENATA COLLARD
POSVÁTNÉ HORY INKŮ

17.00 hodin

12. 5. 2018
POCHOD BARRANDE A TRILOBIT
14. 5. 2018
9.00 – 15.00 hodin

MUZEUM NA DVOŘE
ANEB POHLED DO ZÁKULISÍ MUZEA

Chystáme výstavu, která připomene události srpna roku 1968. Máte doma založené
fotografie z tohoto období?
Žádáme veřejnost o spolupráci a poskytnutí soukromých fotografií na výstavu „Srpen
1968 na Rakovnicku ve fotografii.“
Fotografie můžete nosit do Galerie Samson
Cafeé, ulice V Brance 233, v otevírací době
od 9.00 do 17.00 hodin nebo je digitálně posílat na mail Honza.mudra@email.cz do 31.
května 2018.
Výstavu pořádá Jan Mudra ve spolupráci
s Muzeem T. G. M. Rakovník a SOA Rakovník.

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

XX Pro osoby se zdravotním postižením a seniory nabízíme:
ny, 2× taneční večer, ubytování ve dvoulůž22. 5. 2018
v zasedací místnosti SZPR, z. s.

PŘEDNÁŠKA ZDRAVÍ V RODINĚ

14.30 hod.

Naše zdraví ovlivňují vztahy – a to již
před početím, což prozrazují poznatky
z epigenetiky, ale i potom, v průběhu celého života. Jiné jsou problémy v dětství,
jiné v dospívání a dospělosti, zatěžující
jsou často potíže ve stáří a péče o nemocného seniora. Jak se vyhnout násilí v rodině i syndromu vyhoření při vší časové
i psychické náročnosti, jaká je zdravá péče
o sebe i o své nejbližší?
Přednášející MUDr. Jana Krynská

28. 5. 2018

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ DÁMA OD
MAXIMA – GEORGES FEYDEAU

divadlo Most. Každý noční flám se může
zvrhnout! Ale co teprve ty následky druhý den! Velký francouzský mistr komediálního žánru, a především tradiční frašky,
Georges Feydeau je klasikem, který čas od
času nemůže chybět na žádných divadelních prknech.. Pokud vás baví sledovat prekérní situace, do kterých se hlavní hrdina
hry dostane, zvláště pak do situací spojených se zálety nebo zkrátka obecně s náhlými okolnostmi, které naruší spořádaný
život hrdiny, pak jste na Dámě od Maxima
zcela správně! Hrají: Markéta HAUSNEROVÁ, Vít HERZINA, Jiří KRAUS, Jakub DOSTÁL,
Matyáš PROCHÁZKA, Lukáš KOFROŇ, Jan
BENEŠ, Michal PEŠEK,… V ceně je vstupenka a doprava.
Cena: 380 Kč

21. 7. – 28. 7. 2018

LÉČEBNÝ POBYT V HOTELU PARK
HOKOVCE, SLOVENSKO

Cena zahrnuje dopravu autobusem z Rakovníka a zpět, stravování – polopenze –
možnost plné penze – cena 7.890 Kč, lékařská prohlídka zdarma, 10 léčebných
procedur, volný vstup do bazénu a do sau-

kových nebo třílůžkových pokojích s přísl.,TV. V hale k dispozici internet, V budově
je výtah (vhodné i pro vozíčkáře). Nabídka fakultativních výletů na zajímavá místa v okolí. Návštěva vinného sklepa, který
je součástí zámku v areálu hotelu. Prohlídka zámku,muzea a galerie v areálu hotelu. Stravování, ubytování, procedury, sauna a bazén jsou umístěny v jedné budově.
Možnost čtrnáctidenního pobytu –14.
7. – 28. 7. 2018. Cena 15 300 Kč polopenze,
16 400 Kč plná penze. Příplatek za jednolůžkový pokoj 1.080 Kč (na 14 dní 2 340 Kč) příplatek za pokoj na jižní stranu 300 Kč. PoCena 7.390 Kč
byt začíná v neděli obědem.

něné krajinné oblasti Šumava. „Vzdušné
lázně“ v klidném a překrásném prostředí. Z hotelu je překrásný výhled na horské
hřebeny, za pěkného počasí jsou vidět i vrcholky Alp. Poblíž hotelu je stanice lanové
dráhy. V ceně je ubytování ve dvoulůžkovém pokoji Standard Plus, snídaně a večeře formou bufetu, oběd formou 2chodového 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 7 200 Kč

11. 9. 2018

JEDNODENNÍ VÝLET:
KRALOVICE, MANĚTÍN, PLASY

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
při velkorysé přestavbě získal svou dnešní
podobu. Muzeum stavitelství Plasy – areál
v Plasích je místem realizace ojedinělého
projektu nazvaného Centrum stavitelského
dědictví. Absolvujeme zde komentovanou
prohlídku s průvodcem. Dozvíte se spoustu
zajímavých informací z tohoto oboru.
Cena 490 Kč senioři + ZTP 400 Kč

3. 9. – 9. 9. 2018

REKONDIČNÍ POBYT V HOTELU OREA
RESORT HORIZONT, ŠUMAVA

Resort se nachází na jižním svahu vrchu
Pancíř v nadmořské výšce 1100 m v Chrá-

14. 10. – 20. 10. 21018

REKONDIČNÍ POBYT HOTEL MÁNES II,
KARLOVY VARY

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), 1x 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
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HISTORIE NA FOTOGRAFII
Jako vždy vás všechny vítám při čtení nového čísla Radnice a přeji vám
příjemné prožití měsíce května a doufám, že již bude stále teplé počasí.
Hned v úvodu se všem čtenářům omlouvám za dubnové zmatky v nápovědě. Mnozí čtenáři na to přišli sami, že 4 – Vltava patřila na 1 a 1 – Rosembaunův ústav patřil na 4.
Od 16. března do 28. března jsem od vás obdržel 301 vyluštění. Na místo
první se 160 odpověďmi se vyhoupl snímek č. 1, který zachycuje zimní
cestu podél Rakovnického potoka pod Špičák. Na snímku je zachycena
budova, které se od nepaměti říká papírna. Na druhém místě se umístil
snímek č. 4, který dostal 159 odpovědí. Jde o snímek focený z Paraplíčka, u soutoku Rakovnického potoka s řekou Berounkou. Na snímku jsou
vidět dva mosty, které spojují stranu křivoklátskou s Roztokami. Třetí
pozici si podržel snímek č. 2, který dostal 151 odpovědí. Jde o zahrádkářskou prodejnu paní Pužmanové na rohu ulic Vladislavova a Václavská.
Poslední pozici má snímek č. 4, který obdržel 145 hlasů. Snímek byl pořízen u příležitosti narozenin Vladimíra Váchy, akademického malíře, ve
Váchově vile nad Tyršovým koupalištěm. Lidé na snímku zleva doprava
a počet hlasů: paní Květa Chotová – 9, paní Anna Váchová – 63, Vladimír
Vácha – 112 a Josef Lippert – 11.
Od 29. března do 15. dubna jsem od vás dostal 460 odpovědí. Na první
místo s 376 hlasy se dostal snímek č. 2. Na snímku je zachycena dětmi
ozdobená ruka sochy zvané „Výběrčí daní“, umístěná na souběhu ulic
Kamenná a Masná, poblíž Finančního úřadu v Rakovníku. Místo druhé
pak náleží snímku č. 3, který dostal 250 hlasů. Na snímku foceném na
Husově náměstí jsou čtyři dosti známé osoby. Zleva doprava plus počet
bodů: Míra Pancner, sportovec a stadionkář (210), Josef Vejvoda, známý
motocyklový závodník (183), pan Pelikán, bývalý mechanik motocyklů
Jos. Vejvody (120), paní Pancnerová, manželka Míry, (100). Třetí místo
náleží snímku č. 1, který dostal 127 hlasů. Snímek zachycuje přípravné
práce pro výstavbu Střední průmyslové školy na sídlišti Generála Kholla,
bývalé továrny TOS, na Krétě, dříve Vltavský. Poslední čtvrté místo má
snímek č. 4, který dostal 52 hlasů. Na snímku je zachyceno nádvoří léčebného ústavu v obci Petrohrad poblíž Jesenice. Sem jezdíval baron
Rosenbaum (známá postava Rakovníka) za „carem“ na léčení.
Vylosovaným výhercem dubnové Radnice se stává paní Hana Urbanová,
Wintrova 1659, Rakovník. Vítězce blahopřeji a žádám ji, aby si v průběhu měsíce května vyzvedla svoji odměnu v Městském informační centrum v Rakovníku.
Nápověda pro květnovou Radnici:
1 – Nějaká jáma
2 – Malá brána
3 – Sladká kaše
4 – Tam se lidé bojí

Rakovník od východu. Foto M. Uher, 1994
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Fotografické výstavy na našem okrese v květnu 2018:
SZeŠ – výstavní síň „Na Schodech“ – Obst Bohumil – Amfora
Vinotéka Ve Vysoké – Nejman Petr – Amfora
Křivoklát Budy – informační centrum – Amfora
Lužná II – kostel – Noc kostelů – Amfora
Muzeum T. G. M. Rakovník – mansarda – Fotoateliéry 1. republiky
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

Husovo náměstí u Cédlů. Foto neznámý autor, 1965

Pohled na severní část středu města. Foto Hvězda, 90. léta

Rakonské ženy před průvodem. Foto Hvězda, 1975

1. máj na Sekyře. Foto Bláha, 1983

1. máj na Husově náměstí. Foto Bláha, 50. léta

www.mesto-rakovnik.cz
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1. Kde stojí v našem městě tyto domy? Foto Hvězda, 2006

2. Na kterém tržním prostoru byla tato zeď? Foto Hvězda, 2010

3. Poznáte známého rakovnického fotografa z Rakony? Foto neznámý autor, 60. léta
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4. Která obec našeho okresu má tento znak?
Foto Hvězda, 2010

TJ SOKOL RAKOVNÍK

www.sokolrakovnik.cz

Výzva T. J. Sokol Rakovníkk 100. výročí vzniku Československé republiky

„100 KVĚTIN PRO REPUBLIKU“
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás vyzvat, abyste se připojili k našemu projektu
„100 květin pro republiku“.
Číslovka v názvu je pouze symbolická připomínka výročí, těch květin
bude určitě mnohem více. Vždyť v každém městě i obci jsou pomníky, pamětní desky nebo cedule s názvy ulic, které připomínají oběti
a hrdiny obou světových válek, k nimž můžeme kytičku položit. Ve
svém okolí i celé republice můžeme najít takových míst bezpočet.
Oslavy vzniku republiky, to není jen jediný den, 28. říjen 2018, kdy
se budou oficiálně klást velké věnce a kytice jménem představitelů

PÁTEK 25. 5. 2018, 19.00 – 21.00 hodin 

státu a politiků, ale rádi bychom již od teď vyzvali k položení květu, byť skromného, k uctění památky všech, kteří přispěli k tomu, že
dnes můžeme žít v samostatné republice. Prosím o vaše zapojení do
této jednoduché aktivity a sdílejte přes sociální sítě fotografie míst,
kde jste památku uctili.
Prosíme vás o zasílání na náš facebook: Sokol Rakovník, nebo na
email: info@sokolrakovnik.cz
Přejeme naší vlasti všechno nejlepší do dalších let!
Tělocvičná jednota
Sokol Rakovník

HUSŮV SBOR V LUŽNÉ – NÁDRAŽÍ

NOC KOSTELŮ

Husitský sbor v Lužné – nádraží se otevře s kulturně-tanečním programem.
Od 20.00 hodin zavzpomínáme se skupinou Brass Band a tanečníky na doby swingu.
Fotoklub Amfora vystaví po celou dobu akce svá díla.
Připravena bude i tématická přednáška a prohlídka místní zvonice.
Aktuální program sledujte na webu http://m.husuv-sbor-luzna.webnode.cz či na našem FB.
V případě dotazů nás prosím kontaktujte na +420 602 398 911.
Těšíme se ve swingovém stylu na viděnou!

www.mesto-rakovnik.cz
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