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Starosta města Pavel Jenšovský a místostarosta Miroslav Samaš položili při příležitosti Dne vítězství květiny k památníkům a hrobům válečných hrdinů
a významných osobností. Postupně vzdali hold v urnovém háji, u pomníku Josefa Kholla, pomníku obětem 2. světové války a u pamětní desky příslušníků RAF.

V restauraci Černý orel se opět zpívalo

A nebylo to v žádném případě tím, že hosté restaurace byli opojeni alkoholem, ale bylo to ze zcela jiného důvodu.
To totiž přijel v sobotu 14. dubna 2018 do Rakovníka z Mariánských Lázní zakladatel dětského pěveckého sboru Ráček a jeho sbormistr Miloslav Hubatý, který si na tento den pozval do uvedené restaurace bývalé členy tohoto pěveckého tělesa, které zpívalo při 1. ZDŠ v Rakovníku.
Z dítek školou povinných se za těch 50 let, co se neviděly, staly maminky i babičky, tátové i dědečkové, ale všichni se i po tolika letech poznali
a dobře se bavili. A co je důležité, že zpívat nezapomněli a za varhan-
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ního doprovodu svého sbormistra si s chutí zazpívali repertoár sboru
a dokonce zpaměti zazpívali na závěr školní scénu z opery Jakobín od
A. Dvořáka.
Bylo to již 5. setkání sboru Ráček a všichni se již dnes těší na příští setkání v roce 2019. A protože jsme byli moc spokojeni v salonku u Orla
a s bezvadnou obsluhou a příjemným personálem, sejdeme se opět
v této restauraci.
Miloslav Hubatý,
sbormistr pěveckého sboru Ráček, ředitel LŠU v. v. – Mariánské Lázně

Kroky Městského úřadu Rakovník
ohledně možnosti zřízení a provozování
měřící stanice kvality ovzduší
Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí
v rámci svých kompetencí zjišťoval, jaké jsou pro
město Rakovník možnosti zřízení a provozování
měřící stanice, která by ve městě zjišťovala a vyhodnocovala kvalitu ovzduší. Nejprve odbor ŽP
oslovil ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav
v Praze), úsek ochrany čistoty ovzduší s žádostí
o pomoc při realizaci měřící stanice ve městě. Obratem MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí obdržel odpověď od náměstka ředitele ČHMÚ
RNDr. Jana Macouna Ph. D s tím, že pokud se rozhodneme umístit ve městě stanici monitorování
kvality ovzduší, velmi rádi nám pomůžou s výběrem vhodné lokality i s návrhem stanice. Na základě dohody ji pro město můžou i provozovat – bohužel za úplatu. Obecně pokud jde o financování
měřících stanic, ČHMÚ má již delší dobu podhodnocený rozpočet. Nemá tedy k dispozici žádné
finanční prostředky ani na pořízení nové stanice (investice), ani na financování jejího provozu.
Dále Městský úřad Rakovník, odbor životního
prostředí zjišťoval, jaké jsou pro město Rakovník
možnosti získání měřící stanice, která by ve městě
zjišťovala a vyhodnocovala kvalitu ovzduší. Oslovil společnosti, které jsou výhradními dodavateli kompletních kontinuálních automatizovaných
monitorovacích stanic venkovního ovzduší a požádal je o zpracování a zaslání cenových nabídek monitorovacích systémů vhodných pro měření imisí ve městě (znečištění ovzduší vyjádřené
hmotnostní koncentrací znečišťující látky). Nejvýhodnější nabídku zaslala spol. Horiba GmbH,
Praha Hostivař a společnost Pragolab s. r. o., Praha 9. Obě tyto společnosti zdarma zpracovaly pro
město Rakovník nabídku, včetně cenové relace.
Celková cena monitorovací stanice od f. Horiba
GmbH byla stanovena na 2 051 953 Kč, včetně DPH.
Druhá společnost PRAGOLAB s. r. o. zpracovala
nabídku v cenové relaci cca 2 551 406 Kč, včetně DPH.
Provozní roční náklady vybavené automatické měřící stanice vyčíslily oslovené společnosti na částku cca 250 – 280 tis Kč.
Další možností, kterou odbor životního prostředí zjišťoval pro město Rakovník, byla identifikace problému kvality ovzduší ve městě
jednorázovým měřením pomocí mobilní měřící jednotky. Cenovou nabídku na jednorázové měření mobilní měřící jednotkou zaslalo
pět společností. Jejich cenové nabídky činily za
jedno 24h měření a vyhodnocení v rozmezí cca
16 335 Kč – 28 314 Kč, včetně DPH.
Dále MěÚ Rakovník, odbor životního prostředí kontaktoval vysokoškolská pracoviště, která
se problematikou měření imisí a životním prostředím zabývají. Nabídl jim možnost realizace
měření emisí ve městě Rakovníku v rámci vysokoškolských výzkumných projektů a vědeckých
prací. Nabídka byla zaslána 9 vysokoškolským
pracovištím. Z devíti oslovených vysokoškolských pracovišť reagovala pouze VŠCHT Praha
chemicko – technologická škola, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrana ovzduší. Pracovník uvedené vysoké školy Doc. Ing. František
Skácel odboru ŽP sdělil, že měřicí přístroje ne-

mají k dispozici. Navrhoval pouze odběry a rozbory vzorků. Upozornil na skutečnost vysokých
škol, které nemají akreditaci a tudíž jejich vyhodnocení je nezávazné a neprokazatelné.
Město Rakovník dále pokračovalo ve zjišťování kvality ovzduší ve městě a dopisem požádalo kompetentní orgán ke kontrole určitých
vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
v Rakovníku, tj. Českou inspekci životního prostředí Praha o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o výsledcích všech měření
ovzduší od roku 2011 až do prosince 2015.
V návaznosti na výše uvedené Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí realizoval u starosty města schůzku se zástupci společnosti ENVItech Bohemia s. r. o., Praha 6, která je dodavatelem
kompletních měřících stanic na měření imisí.
Město Rakovník následně oslovilo dopisem ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce
s žádostí o pomoc městu Rakovníku ohledně řešení situace se znečištěním ovzduší ve městě a se
zřízením monitorovací stanice ve městě. Obdrželo od ministra životního prostředí Mgr. Richarda
Brabce odpověď, že Ministerstvo životního prostředí v dohledné době neplánuje zřídit monitorovací stanici ve městě Rakovníku, ale vzhledem
k tomu, že kvalita ovzduší může ovlivnit především zdraví lidí ve městě, měla by tato stanice být
zřízena a provozována po linii zdravotnictví.
Na základě doporučení Mgr. Richarda Brabce
Město Rakovník zaslalo dopis ministrovi zdravotnictví MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, MBA,
urgenci odpovědi MUDr. Svatoplukovi Němečkovi, MBA a dále dopis novému ministrovi zdravotnictví JUDr. Ing. Miloslavovi Ludvíkovi, MBA
s prosbou o pomoc městu při řešení zhoršujícího se zdravotního stavu obyvatel města, zejména nárůstů novotvarů horních cest a s prosbou
o zřízení a provozování měřící stanice ovzduší
po linii zdravotnictví. Přes opakovanou urgenci město doposud neobdrželo od Ministerstva
zdravotnictví žádnou odpověď.
Město Rakovník se dále obrátilo na Ing. Miloše
Peteru, hejtmana Středočeského kraje se stejnou prosbou. Ing. Miloš Petera městu odpověděl, že bohužel v tuto chvíli nemá Krajský úřad
Středočeského kraje možnosti, jak městu Rakovníku pomoci.
Město Rakovník se rozhodlo ještě požádat o pomoc Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje. Zejména o pomoc při řešení zhoršujícího se zdravotního stavu obyvatel města
a o prověření možnosti provozování měřící stanice ve městě. Krajská hygienická stanice provozovala ve městě Rakovníku od září 1994 do prosince 2001 automatickou měřící stanici ovzduší.
Město Rakovník by uvítalo, kdyby na měření
kvality ovzduší bylo navázáno a pokračovalo
se v něm. Doposud neobdrželo od Krajské hygienické stanice Středočeského kraje odpověď.
V současné době se připravuje dopis pro nového ministra zdravotnictví s prosbou o zřízení
a provozování měřící stanice ve městě po linii
zdravotnictví, čeká se však na ustanovení vlády,
která nebude v demisi.

ÚVODNÍK
Pokud vydrží teplotní trend letošního
horkého jara, čeká nás nejspíš spalující léto. Hice a pařáky, jak se hezky česky
říká. Nový vodní prvek, který se v době
uzávěrky červnové Radnice dokončuje na piazzettě před Městskou knihovnou v ulici Na Sekyře, nám v rozpáleném
městě přijde více než vhod.
Buďme vděční za každou novou vodní
plochu, která ve městě vznikne. Voda do
města patří (tím samozřejmě nemáme
na mysli povodně nebo příliš vlhké sklepy) a čím více kašen, fontán, jezírek anebo docela obyčejných pítek budeme ve
městě mít, tím lépe pro nás. Nebojme se
přitom nápaditých řešení! Jak neotřele
se dá s vodou ve veřejném prostoru pracovat, ukazují v blízkých Senomatech,
kde při úpravě tamního náměstí vytvářejí v jeho středu pozoruhodnou přírodní
oázu s křivolakým potokem a jezírkem.
Když se před časem na západ od našich hranic konal velký výzkum, který
měl zjistit, jakému typu krajiny dávají lidé přednost, vítězily ty s rybníky, jezery,
tůněmi, potoky, řekami, vodopády a podobně. Zkrátka s malebným vodním prvkem, který osvěžuje už napohled. Hodnocení městské krajiny není odlišné,
spíše naopak. Prostředí, v němž vládne
asfalt, beton, sklo a železo volá po blahodárné přítomnosti vody dvojnásob.
Voda je život. Kde není voda, není život,
i když se to místo hemží lidmi jako mraVaše redakce
veniště.

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. 4. 2018 do 14. 5. 2018
Datum Popis
30. 4. 2018 Pánská hnědá peněženka
s doklady, hotovost
10. 5. 2018 Pozlacený přívěšek – křížek
14. 5. 2018 Svazek klíčů na fialovém pásku

www.mesto-rakovnik.cz
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INFORMACE Z MĚSTA
XX Dotace pro TJ Sokol Rakovník

Rada města rozhodla poskytnout dotaci z rozpočtu města Rakovníka ve výši 15 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Rakovník na Promenádní
koncert k 100. výročí vzniku Československé republiky v roce 2018. Koncert se uskuteční dne
8. září 2018 od 10.00 do 11.00 hodin v altánu
v Čermákových sadech v Rakovníku. Účinkovat
bude Městská hudba Kolín Františka Kmocha.

dět, odvezla také hodinový stroj zn. Hainz, který
bude dílensky modernizován a opět instalován
do půdního prostoru. Nyní je ke kompletnímu
dokončení staré části školy nutno zajistit odbornou repasi vstupních dveří. Na základě průzkumu trhu provede renovaci vstupních dveří
v historické budově 1. ZŠ Rakovník společnost
ALTRYSS s.r.o. za cenu 114 500 Kč bez DPH.

XX Piano se vrátí do průjezdu radnice

V rámci projektu „Piana na ulici“ bude opět
XX Postup prací na 1. ZŠ
umístěno piano do radničního průjezdu. K zimV současné době probíhají práce na opravě nímu spánku se poté uloží 31. 10. 2018.
střechy a fasády 1. ZŠ. Ve čtvrtek 26. 4. 2018
byly demontovány hodiny v průčelním rizali- XXČástečná uzavírka silnice druhé
tu, které budou nahrazeny novým ciferníkem
třídy
v černé barvě a zlatými ručičkami. Společnost Od 21. 5. 2018 do 21. 8. 2018 probíhá částečL. Hainz, spol. s. r. o., která bude repasi prová- ná uzavírka silnice č. II/237 v Rakovníku přes Li-

šanský potok (u čerpací stanice Robin Oil), z důvodu opravy mostu (oprava mostních závěrů
mostu). Provoz bude zajištěn světelnými signalizačními zařízeními.

XX Sjednocení povrchů cyklotrasy
č. 303

V rámci postupné opravy účelových komunikací na cyklotrase č. 303 Rakovník – Křivoklát na
Rakovnickém okrese došlo k dohodě na možné
koordinaci s městysem Pavlíkov a obcí Lašovice. Rada města proto rozhodla objednat rekonstrukci zhruba 200 m úseku ve vlastnictví města Rakovník, kterou provede firma Froněk spol.
s r. o. za cenu 149 730 Kč bez DPH. Úseky cyklotrasy budou nově opatřeny asfaltovým povrchem, čímž budou nově propojeny zpevněné
úseky z Rakovníka až do Pustovět.

Návštěva z Dietzenbachu
Ve dnech 8. – 10. června navštíví Rakovník hosté
z partnerského města Dietzenbachu. Na celý víkend je připraven bohatý program, kterého se
mohou účastnit všichni zájemci z řad občanů.
V pátek 8. 6. od 20.00 proběhne v Rabasově
síni společný koncert dietzenbašského sboru
Sing & Shout a rakovnického sboru Magistrae
Raconenses.
Na sobotu 9. 6. je naplánován celodenní výlet
autobusem do Nelahozevse a Mělníka. V Nelahozevsi si prohlédneme rodný dům Antoní-

na Dvořáka a v Mělníku zámek nad soutokem
Labe s Vltavou. Den bude zakončen společnou večeří v Zámecké restauraci. Návrat do Rakovníka je plánován mezi 22.00 a 23.00 hodin.
Pro zájemce o tuto akci bude vybírána částka
350 korun.
V neděli dopoledne pak společně navštívíme
Muzeum TGM a společným obědem se s hosty rozloučíme.
Stejně jako každý rok bude probíhat i společný
turnaj v basketbalu mezi žáky 3. Základní ško-

ly Rakovník a Základní školy Heinricha Manna
z Dietzenbachu.
Všichni zájemci mohou přijít podpořit naše basketbalisty a basketbalistky.
Závěrem je třeba dodat, že celá tato akce proběhne díky finančnímu příspění Města Rakovníka a Česko-německého fondu budoucnosti.
Edita Čechová
Předsedkyně Spolku pro mezinárodní
spolupráci v Rakovníku
607600212, cechova.edita@seznam.cz

Loutkáři úspěšně zakončili sezónu
Loutkářský spolek Před Branou Rakovník měl
v divadelní sezóně 2017 – 2018 opravdu napilno.
Sezónu zahájil 16. 9. 2017, kdy na sále kulturního
centra proběhlo představení pohádky Červená
Karkulka a následovalo Slavnostní odpoledne
s loutkou, velký slavnostní program k 70. výročí
našeho spolku. Jen tyto akce navštívilo celkem
650 diváků. Spolu s námi účinkovali naši přátelé z řad amatérů i profesionálů a všem účinkujícím patří velké poděkování za vzorný přístup
a odvedené výkony.
Další událostí ve spolkovém životě je vždy
premiéra. Tentokrát to byly hned tři. Nejprve, v lednu 2018, premiéra pohádky Kašpárkovy obrázky, kterou výtvarně a režijně připravil Pavel Koutecký. Sám si v ní také zahrál. Do
představení zapojil především nejstarší členy
spolku a použil způsob hry rozdělenou interpretací, kdy každou postavu hrají dva herci, jeden loutku vodí a druhý mluví. Děti si s chutí
zazpívaly spolu s hrdiny pohádky. Další premiéry, tzv. obnovené, následovaly v jarních měsících, nejprve premiéra pohádky Honza, čert
a Kašpárek v režii Jiřího Suka a pak Budulínek
v režii Dany Kubařové. Oba režiséři se podíleli
i na výtvarné a textové stránce svých pohádek.
Dramatizaci pohádky Budulínek připravila Naďa Mikesková.
A do třetice všeho, tentokrát dobrého, spolek
připravil další ročník celostátní loutkářské přehlídky Rakovník Letnice 2018. Té se zúčastnilo včetně domácího souboru 6 loutkářských
spolků. Krom domácího Budulínka, hrané-
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ho v kombinaci maňásků a dvou živých herců, mohli diváci vidět marionetová představení na tzv. krátkém i dlouhém vedení. Spolek
loutkářů Louny uvedl v sobotu 28. dubna pohádku Jak rozčertit čerta. Opět šlo o kombinaci živých herců a loutek, marionet na krátkém
vedení – divák vidí nejen loutku, ale i loutkáře
při jeho práci. Pak následovala dvě představení
na dlouhém vedení, loutkáři z Vysokého Mýta

uvedli pohádku Jak Kašpárek vyléčil Lucifera
a loutkáři z Přerova pohádku O chytré princezně. To dlouhé vedení loutek je opravdu dlouhé,
loutky visí na nitích dlouhých 2,5 m. Pro tato
představení bylo nutné přestavět jeviště divadla a opět se jednalo o rozdělenou interpretaci.
Ani práce s loutkou zde není jednoduchá, herec
musí předvídat a pohyb loutce udělit o malou
chvilku dříve, než se má projevit na jevišti. Pře-

nos pohybu na dlouhé niti má přeci jen malé
zpoždění. Neděle 29. dubna pak byla ve znamení marionet voděných na drátě. Nejprve to
bylo v pohádce Kocour v botách, kterou sehrálo divadlo Bubeníček z Prahy, a pak v představení divadla V Boudě z Plzně, s názvem Kašpar
u čarodějinice aneb… Všechna představení byla kvalitní, návštěvnost byla vysoká, počasí nám
přálo, co si přát více. Všechny účinkující potěšila návštěva pana starosty a jeho partnerky na
naší akci.
Od 11. do 13. května se soubor zúčastnil moravského kola přehlídky Letnice 2018, pořádané
v Přerově. Vystoupili jsme s pohádkou Kašpárek a čerti, se kterou jsme sklidili velký úspěch.
Diváky oslovilo i začlenění folklóru do naší pohádky, hrajeme ve stylizovaných krojích, hudbu
nám nahrála folklórní skupina Borůvky a skladby jsou z našeho regionu. A na to na Moravě
slyší!
Malou kaňkou na uplynulé sezóně je snad jen
to, že jsme poslední představení museli změnit,
namísto Budulínka viděli diváci Čtyři pohádky
o jednom drakovi. Je to tím, že stačí, aby one-

mocněl jeden člen souboru a už je problém
na cestě. No a když náhle odpadnou dva, tak
jsou jen dvě možnosti – rychle změnit program
a uvést jiné představení, nebo představení zrušit. Tahle nejhorší varianta nás ale za posledních
30 let potkala jen jednou, jinak se vždy podařilo
představení nahradit jiným.
Výše uvedené akce byly pořádány nad rámec
naší běžné činnosti. Soubor uspořádal během
sezóny 32 představení doma i na zájezdech.
A to není konečné číslo, neboť další představení, na různých akcích mimo naše divadlo ještě proběhnou během června a o prázdninách.
Zatím nás navštívili 4 053 diváci. Krom toho se
již intenzivně pracuje na zcela nové premiéře,
uvedeme pohádku Kocour v botách. Pokud si
teď někdo říká, že už ji viděl v podání loutkářů
z Prahy na Letnicích, tak ho musím ujistit, že naše pohádka bude úplně jiná. Podrobnosti ale
neprozradím, jen snad to, že se naši diváci mají
opravdu na co těšit.
A závěrem se sluší poděkovat. Poděkovat Městu Rakovník a jeho vedení za podporu, které
se od něho našemu spolku dostává a pak čle-

nům spolku. Nejen těm, které můžete vidět na
jevišti, tušit je schované za loutkou nebo slyšet jejich hlasy, ale především těm, kteří zajišťují chod divadla, úklid, přípravy představení,
zvukovou a světelnou složku divadla. Jsou to
především naši nejstarší členové, pánové Pém,
Mařík, Bretšnajdr, Koutecký a pak jejich rodiny,
které jejich činnost tolerují a podporují. A samozřejmě musím poděkovat i Vám, našim milým divákům protože jak říkám v závěru pohádky Budulínek: „Bez Vás diváků by nebyly naše
pohádky“.
Naši milí diváci, přejeme Vám pohodové prožití
letních měsíců a těšíme se na Vás, ať už se uvidíme na některé letní akci, pořádané mimo naše
divadlo, nebo až v nové sezóně v útulném sále
našeho divadla. O všech akcích, kde účinkujeme, informujeme na www.loutkarirakovnik.cz
a na facebooku: Loutkáři Rakovník.
A členům našeho spolku přeji hodně chuti, sil
a energie do další radostné práce
Za loutkářský spolek Před Branou Rakovník
Tomáš Kapsa,
principál

Společenská kronika
NAROZENÍ
Od 12. 4. 2018 do 16. 5. 2018 se narodili:
Vilém TOMIŠKA, Dorota KOUBOVÁ, Václav VOMASTEK, Tim PAVLÍČEK, Matěj ŠTĚRBA, Štěpán ZÁVORA, Radek VRÁNA, Antonín MICHALÍK, Jindřiška GRUBNEROVÁ, Isabella Rose NEAVES, Lukáš KAPOUN, Tadeáš HLOBIL, Jakub HLADÍK, Nina ČIMBUROVÁ, Václav MORÁVEK, Viktoria BŘEZKOVÁ, Benjamín PŘÍHODA, Kristýna DOLEJŠÍ, Marie SÝKOROVÁ, Jindřiška KŘÍŽOVÁ, Evelína ŠPAČKOVÁ, Ronja GERYK, Dalimil MUŽÍK, Lenka
MAJEROVÁ, Martin Bořivoj ČEČELEV, Matěj PADIVÝ, Natálie FEIGE, Mayara MATRONE, Vít VACHUŠKA, Leona PONGRÁCOVÁ, Adéla ŠEJVLOVÁ,
Hugo HALAŠA, Albert ČERMÁK, Tamara CIENIK, Maxim PURKYT, Alica JEDLIČKOVÁ, Bedřich NĚMEČEK, Klára KUBIČKOVÁ, Sofie Ann LODESOVÁ,
Lilly Marlen HAVLOVÁ, Adam ANDRAŠČUK, Šimon ŠIMŮNEK, Filip REJNEK, Matouš SVOBODA, Tereza MUCHOVÁ, Viktória MOSKALOVÁ, Marie
MANIŠOVÁ, Nevena JAROŠOVÁ, Linda NOVOBILSKÁ, Ema TALLIÁNOVÁ, Meda KARÁSKOVÁ, Antonín JANČAŘÍK, Julie KOTĚŠOVSKÁ, Sofie STAŇKOVÁ, Ema KRAUSOVÁ, Prokop BERNÁŠEK, Daniel KREISSL, Bára MŽOURKOVÁ, Ondřej JENÍČEK, Samuel CIUPEK, Nina ŠKUBALOVÁ, Gabriela VARYŠOVÁ, Kristián Vít PELIKÁN, Jiří Miroslav SEIDL, Erich LÜFTNER.

SVATBY
Od 21. 4. 2018 do 9. 5. 2018 – radnice: Ondřej ZEDNÍČEK a Lucie MILIČKOVÁ, Jiří NETÍK a Dana MÁČEKOVÁ, Lukáš MARTINEK a Jana ZDĚNKOVÁ, Jan ZLECHOVEC a Kateřina KUČEROVÁ
21. 4. 2018 – Kostel sv. Bartoloměje: Štěpán ZECHOVSKÝ a Zdeňka SAJFRIDOVÁ
28. 4. 2018 – Rabasova galerie: Tomáš RŮŽIČKA a Veronika JEDLIČKOVÁ
28. 4. 2018 – Kostel sv. Bartoloměje: Radim VĚŽNÍK a Tereza MATUŠKOVÁ
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JAK SE DÁ ČÍST POHÁDKA
Pravidelné předčítání má nejenom v předškolním věku obrovský vliv a význam pro rozvoj
emočního zdraví dítěte.
V mateřské škole probíhá předčtenářská gramotnost formou předčítání, prohlížením si obrázků z knížek nebo „čtením“ obrázků. Možností je i forma je tzv. „řízené čtení“, kdy děti
během četby mají možnost reagovat na text.
Další možnost jak oživit text knížky je si pohádku zacvičit. A právě toto byl důvod, proč v pátek
4. 5. proběhlo setkání dětí z Pejsků z Mateřské
školy V Lukách a třídou 2. A ze 3. ZŠ. Setkání
proběhlo v místě k tomu určeném, v Roubence Lechnýřovně.
Nejdříve si děti z mateřské školy se školáky povídaly o tom, jaké knížky mají rády a jaké knížky čtou. Potom postupně navázaly rozhovor
o tom, jak se dá číst pohádka bez písmenek.
Motivací pro předškolní děti byl příběh z knihy Václava Čtvrtka Jak Křemílek s Vochomůrkou topili v pařezové chaloupce. Podle čteného textu celou pohádku zacvičily a přesvědčily
se o tom, že školáci porozuměli pohádce i bez
písmen. Školáci nám na oplátku dva příběhy
s Křemílkem a Vochomůrkou přečetli.
Celé setkání proběhlo v moc příjemném duchu a u předškolních dětí probudilo další zájem o knížky a bylo motivací pro další „čtení“.
Mgr. Pavla Mašková, Mateřská škola
V Lukách Rakovník

Mateřská škola
V Lukách

eTwinningová škola – Mateřská škola V Lukách Rakovník
S radostí oznamujeme, že
Centrální podpůrné středisko pro eTwinning v Bruselu udělilo naší školce certifikát eTwinningová škola
pro období 2018 – 2019.
Certifikace probíhala ve
dvoukolovém řízení. Naše škola prošla v oblastech, jako jsou digitální
postupy, e-bezpečnost, inovace a pedagogická tvořivost nebo podpora profesního růstu pedagogů. Tento nově udělovaný certifikát získalo
v Evropě 1212 škol, v ČR pouze 17, z mateřských
škol pouze 2. Ocenění si velmi vážíme.
Naše škola je v eTwinningu zapojena od roku
2012, postupem času se do mezinárodní spo-

lupráce zapojuje více učitelek. Projekty, které
vytváříme, reagují na vzdělávací potřeby našich dětí. V tomto školním roce se jich ve školce
uskutečnilo nejvíce – ve spolupráci s evropskými mateřskými školami jsme například poznávali velikonoční tradice a posílali si vyrobená
přáníčka. Projekt Princess Bee-Bot učil děti logickému myšlení při programování robotické
včelky. V dalším projektu – Travelling in Europe,
děti vytvářely panenky, které si poslaly a které nyní v partnerských zemích prožívají dobrodružství a poznávají způsob života. Ve spolupráci s rodiči navštěvují i domovy dětí. Projekt
Life is like a rainbow byl zase velkou inspirací –
školní týmy z celé Evropy si vzájemně zadávaly
úkoly z oblastí jazykové výchovy, matematiky,

Návštěva výtvarného kroužku GZW
V rámci projektu Animace na Jedničce proběhla tři milá dubnová setkání se studenty
Gymnázia Zikmunda Wintra.
Členové výtvarného kroužku pod vedením Dalibora Blažka vytvářeli kratičké animace
na téma «Masakr!» Každá ze tří skupinek měla k dispozici reprodukce obrázků a obrazů,
z nichž mohli stříhat, dokreslovat, domalovávat, skládat a slepovat tak, aby postupně
vznikala animace podle jejich záměru. Během prvního setkání vznikly tři zajímavé scénáře a promýšlelo se, jak obrázky rozpohybovat.
Během druhé návštěvy se doladily detaily a začalo se fotit. Téma umožňovalo dostatečně popustit uzdu fantazii – nejčastěji používanou barvou byla rozhodně červená.
Na konci třetího setkání se vyklubal film – či spíše filmeček – příběh lehce hororový, čemuž odpovídala i hudba a další zvuky. Právě těm byl věnován čas vyhrazený této schůzce.
Stejně jako naši žáci, i jejich o něco starší kolegové si vyzkoušeli a ověřili, jaké úsilí je potřeba k oživení nápadu a jeho dotažení až do konce. Animace je zkrátka školou trpělivosti.
Mgr. Martina Vorlová
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vědy, hudby, umění, řemesel a pohybových her.
Náš tým připravil 7 a splnil 10 úkolů. Koncem
dubna také vyvrcholil projekt Sing along, kdy
se předškoláci z Walesu, Slovenska a Rakovníka
naučili navzájem písně ve svých jazycích a poté si je společně během online setkání zazpívali. Naše děti perfektně zvládly i nácvik písně
ve velštině.
eTwinning považujeme za atraktivní formu
vzdělávání a v naší mateřské škole ji často využíváme. Učit se ve spolupráci se zahraničními
partnery prostřednictvím ICT obohacuje nejen
děti, ale i učitelky. Projekty nás prostě baví a pro
vzdělávání v naší mateřské škole je plánujeme
využívat i nadále.  Za MŠ V Lukách Rakovník
Mgr. Radka Bradáčová

www.1zsrako.cz

Jedničky z Jedničky na kytarovém soustředění
Poslední dubnový víkend strávila kytarová skupina Jedničky z jedničky na kytarovém soustředění na Malé Skále.
Jeli jsme v doprovodu rodičů a sourozenců jako osmnáctičlenná skupina. V tenisovém areálu,
kde jsme opět bydleli, nás už netrpělivě čekala
paní správcová s nachystanými pokoji..
Hráli jsme poctivě každý den dopoledne a večer. Připravili jsme k vystoupení další čtyři
písničky.
V sobotu jsme navštívili dvě korálkárny v Jablonci
nad Nisou, kde jsme byli i na hrázi tamní přehrady a obešli jsme druhou z přehrad. V malebném
prostředí jsme také natočili podklady pro nový
klip a doufáme, že se ho podaří brzy sestříhat.
V neděli jsme jeli do Českého ráje. Ukázali jsme
rodičům místo na Hrubé Skále, kde jsme natočili náš první klip „Čokoláda“. Zavedli jsme je po
Zlaté hruboskalské stezce na vyhlídku U lvíčka
a hrad Valdštejn, kde jsme byli už před dvěma
lety na exkurzi.
Oběd jsme měli zajištěný ve vesnici Kacanovy,
kam se jde kolem Kopicova statku. Jeho majitel
na počátku minulého století do pískovcových
skal kolem svého domu vytesal výjevy z čes-

kých dějin. Letos vzpomínáme 100 let vzniku
Československé republiky a tak se nám připomenutí historie docela hodilo.
Celé naše putování jsme zakončili ve Šťastné Zemi v Radvánovicích. Je to obrovský areál Tomového parku s atrakcemi. To se nám moc líbilo.
Děti se ihned rozeběhly na atrakce, rodiče měli
krásné místo k odpočinku u stánků s občerstve-

ním, kam se děti přišly jen ukázat, občerstvit se
a zase utíkaly řádit na průlezkách, houpačkách,
skákadlech a všem možném, na co si vzpomenete.
I když se zavíralo v 18 hodin, nás tam nechali
ještě po zavírací době. Do Rakovníka jsme přijeli spokojení v půl desáté večer plni dojmů. Všem
se nám to moc líbilo a těšíme se, že si příští rok
zase spolu užijeme.  Mgr. Zuzana Ledvinová

Revolution train – protidrogový vlak
V pátek 11. 5. 2018 se osmé a deváté ročníky
zúčastnily netradičního projektu. Do Rakovníka zavítal Revolution train, tzv. protidrogový
vlak, jehož autorem je Pavel Tůma, který vycházel z vlastních prožitků. Cílem projektu je

ukázat následky závislosti na drogách a donutit návštěvníky přemýšlet nad svými budoucími rozhodnutími.
Žáci po malých skupinách procházeli jednotlivými vagony vlaku s průvodcem a postupně

prožívali obyčejný příběh založený na základě
skutečné události, který se kvůli několika špatným rozhodnutím změnil na příběh tragický.
V každém vagonu byla nejdříve projekce části
příběhu a poté následovalo interaktivní zatažení do děje. Žáci si tak mohli vyzkoušet jaké je
to sedět v baru, být svědky dopravní nehody,
ocitnout se v cele vězení, být podroben výslechu i lékařské prohlídce. Po celou dobu žáci vypracovávali dotazník, kde odpovídali na otázky,
které se týkaly jednak jejich zkušeností s drogami a jednak situací z příběhu.
Konec celé projekce vyzněl docela optimisticky, jedna z hlavních hrdinek se vyléčí a začne žít
nový život se synem. Při loučení s autorem projektu jsme se ovšem dověděli, že ve skutečnosti je to trochu jinak. Hrdinka je nemocná a její
synek vážně postižený. Bylo vidět, že to žáky
ohromilo. Celý projekt má sílu hlavně v tom, že
je to skutečný příběh. 
Mgr. Pavla Pešková

www.2zsrako.cz

Úspěch 2. ZŠ v okresním kole ekologické soutěže
Ve čtvrtek 19. dubna 2018 proběhlo jarní kolo Okresní ekologické soutěže. Jedná se o akci
pořádanou DDM Rakovník ve spolupráci s Botanickou zahradou SZeŠ Rakovník, Informačním
střediskem SCHKO Křivoklátsko – Křivoklát za
finanční podpory Města Rakovník. Naši školu
reprezentovaly dvojice žáků z prvního i druhé-

ho stupně. Ve II. kategorii získaly 3. místo Viola
Jirátková a Natálka Štrougalová a nejlépe se
umístili Jáchym Hanko a Pavel Pecánek – obsadili 1. místo. Také ve III. kategorii se nám podařilo zvítězit – Vojtěch Peterka a Pavel Kelich
vybojovali 1. místo. Gratulujeme!!!
Mgr. Monika Luftnerová, učitelka přírodopisu

Den Země ve 3. A

V dubnu jsme sbírali odpadky v parku v okolí
školy, abychom tak oslavili Den Země. Na městském úřadu nám dali pytle na odpadky a rukavice a mohli jsme vyrazit. Na první pohled byl
park uklizený. Přesto jsme posbírali odpadky,
které by se vešly asi tak do jednoho odpadkového koše. Nejvíce jsme nacházeli nedopalky z cigaret. Jeden dokonce hořel v koši, ale děvčata

ho uhasila. Největší nepořádek jsme objevili na
travnaté ploše před kostelem. Někdo měl asi na
lavičce hostinu, po níž lahve, plastové příbory,
kelímky, plechovky a igelitové sáčky odhodil
pod keř. Přejeme naší Zemi k jejímu svátku, aby
byly všechny odpadky v popelnicích a aby jich
bylo co nejméně. Žáci 3. A s třídní učitelkou
Mgr. Janou Šváchovou, 2. ZŠ

2. základní škola
Rakovník
Husovo nám. 3

Úspěch 2. ZŠ v krajském
kole recitační soutěže
Dne 19. 4. 2018 jsem se zúčastnil krajského kola
recitace dětí. Soutěž se konala v DDM v Kolíně.
Z celkového počtu 20 dětí jsem skončil s čestným uznáním poroty, tedy v první šestce dětí.
Celá akce pro mne byla cennou zkušeností.
Doufám, že se budu moci zúčastnit i příští rok.
Dominik Šiška, žák 8.A
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2.ZŠ V OKRESNÍM KOLE OVOV
POBYT 2. ZŠ V ANGLII VÚSPĚCH
pátek 27. 4. 2018 se uskutečnil další ročník želi až do poslední disciplíny. V jednotlivcích

V neděli večer jsme se autobusem vydali do
Anglie. Cesta ubíhala pomalu a trajekt měl
zpoždění. Také byly velké vlny a mnohým
z nás se udělalo špatně.
V pondělí odpoledne jsme dorazili do města
Margate, prošli si město a mušličkovou jeskyni. V podvečer jsme se ubytovali v hostitelských rodinách.
V úterý ráno jsme měli výuku s anglickými
učiteli a odpoledne navštívili město a katedrálu Canterbury.
Ve středu jsme se vydali na Leeds Castle, kde
jsme viděli černé labutě a prošli si pěknou
zahradu s bludištěm.
Ve čtvrtek odpoledne jsme jeli do přístavu
Chatham. Prohlédli si ponorku Ocelot, podívali se, jak se vyrábějí lana a sami si jedno udělali.
V pátek ráno jsme se rozloučili s našimi hostitelskými rodinami a vyjeli směr Londýn.
Zhlédli jsme spoustu památek, například
Londýnské oko, Trafalgarské náměstí, projeli se lodí po Temži a další.
Zájezd se nám všem moc líbil.
Žáci z 9. A, 2. ZŠ

okresního kola OVOV (Odznak všestrannosti
olympijských vítězů). Naši školu reprezentovalo družstvo a několik jednotlivců. Soutěžící
absolvovali během necelých tří hodin 5 disciplín – trojskok, hod medicinbalem, přeskoky
přes švihadlo 2 minuty, kliky 2 minuty a běh
1000 m nebo driblink 2 minuty. Družstvo tvořili
4 dívky a 4 chlapci. V soutěži družstev jsme první disciplínu (trojskok) vyhráli a 1. místo si udr-

1. místo získali Jakub Lev, Martin Lev, Jakub Šiler, Rosťa Mates, 2. místo Gábina Uriková, Florian Ketman, Julie Ketmanová a 3. místo Lucie Letová, Vojta Ohnemichl, Viola Jirátková
a Jakub Lebeda. Některým stupně vítězů unikly o kousek. Všem gratulujeme za předvedené
výkony a k postupu do krajského kola, které se
bude konat 14. 5. ve Slaném.
Martina Levová, učitelka 2. ZŠ Rakovník

Úspěch 2. ZŠ v okresním turnaji v nohejbalu
Skvělý den prožili kluci z „dívčí“ ve sportovním
areálu U Kolečka na Křivoklátě, kde se uskutečnil okresní turnaj v nohejbalu. Na výborně připravených kurtech nenašla trojice Tomáš Šíma,
Josef Erben a David Řezáč přemožitele a zaslouženě si převzala pohár pro vítěze. Neztratil se ani druhý tým školy, který ve složení Matěj Polcar, David Šrédl, Marek Havel a Ondřej
Polcar rovněž zaujal svou hrou a v konkurenci
14 týmů obsadil konečnou 5. příčku. Výborná
práce, HOŠI!
Marek Pavlík, učitel 2. ZŠ

Anglická pohádka na 2. ZŠ
Den se se dnem sešel a po měsících pilné práce
žáci 7. C předvedli pohádku ´Popelka/Cinderella´ v anglickém jazyce. Kulisy a kostýmy si mladí talenti sehnali a připravili sami. Dokonce přišly i děti dlouhodobě nemocné, aby podpořily
své spolužáky a zahrály si svoji roli. Vystoupení
se setkalo s pozitivním ohlasem od pozvaných
žáků a od vedení školy. Cílem bylo umožnit dětem pochopit použití anglického jazyka v praxi
a také vnímat jazyk z jiného pohledu.
Margarita Bindíková ,
učitelka anglického jazyka

www.3zsrako.cz

Naše úspěchy v přírodovědných soutěžích
XX Biologická olympiáda

Jaro je plné přírodovědných soutěží. Během
dubna se konala okresní kola biologické olympiády kategorie D (6. – 7. r.) i kategorie C (8. – 9. r.)
Téma letos bylo „Pohyb organismů“.
Na okresní kola se děti připravovaly od února, kdy proběhla školní kola (test a poznávání
organismů). Postupující do okresního kola pak
museli vypracovat vstupní úkoly, které byly
v okresním kole hodnoceny až 10 body. Z mladších postoupili Jakub Dvořák ze 7. D, Denisa
Rezková a Radek Humr ze 7. A. Ve starší kategorii se okresního kola účastnili Kája Bílková
a Jan Fišer z 8. A a Tomáš Pavlík z 8. C. Jako téma vstupních úkolů si zvolili většinou „Pohyb
klíčících rostlin“ kde zkoumali vliv naklonění či
zastínění na rostliny. Další si zvolili „Pohyb žížaly“ a sledovali její reakce na mechanické či
světelné podněty, a ostatní si zvolili práci, ve
které porovnávali způsoby pohybu pěti druhů
bezobratlých živočichů a zdůvodňovali, proč se
někteří pohybují rychle a jiní pomalu.
Okresní kolo krom hodnoceného vstupního
úkolu mělo další části: test, poznávačku rostlin,
poznávání živočichů a laboratorní práci.
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V „mladších“ se nejlépe vedlo Jakubu Dvořákovi (skončil v okrese druhý) a Denise Rezkové (skončila třetí) a oba postupují do krajského
kola, které se uskuteční v Mělníku.
Ve „starších“ si nejlépe vedla Kája Bílková, která se umístila na 5. místě v konkurenci žáků základních škol okresu i gymnázií.
Gratulujeme k úspěchu. Ing. Lenka Blažková

3. základní škola
Rakovník
Okružní 2331

vin, se znalostí značek, které při výletech přírodou potkáváme, a s mnohým dalším.
Odměnou jim byly diplomy, zajímavé ceny, ale
i opékání buřtů nebo doprovodný program, hry
či střelba ze vzduchovky.
Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaXX Křivoklátská sovička
26. 4. se v Křivoklátě konala okresní soutěž čtyř- ci naší školy a gratulujeme k dosaženým úspěIng. Lenka Blažková
členných týmů „Křivoklátská sovička“, kterou chům.
pořádají Lesy ČR.
Je to soutěž na trase v přírodě, kde děti proka- XX Mladý zahrádkář
zují své vědomosti, ale i dovednosti týkající se 10. května se konalo okresní kolo soutěže Mladý
lesa. V kategorii 6. – 9. ročník zvítězil tým žáků zahrádkář, opět v Botanické zahradě v Rakovní8. A, který tvořili: Kája Bílková, Nela Havlíčko- ku. Šlo o soutěž jednotlivců. Otázky i poznávačvá, Jan Fišer a Ondra Mendel. Třetí byl náš tým ky se týkaly jak užitkových rostlin, tak i okrassestavený z dětí ze 6. A: Naty Štefanová, Adéla ných zahrad. Mladší kategorie byla tentokrát pro
Husáková, Tomáš Polák ze 6. C a Jakub Dvo- děti 4. – 6. tříd. V té se z našich žáků nejlépe dařák ze 7. D (v konkurenci 13 týmů ze základních řilo Tomáši Polákovi, který skončil 2. a Danieškol okresu, i z gymnázia). Na zkušené byl i tým lu Varyšovi ze 6. C, který se umístil na 6. místě
z 24 soutěžících.
dětí z 5. C.
Děti si musely poradit s poznáváním dřevin, pa- Ve starší kategorii (7. – 9. ročník) byli naši žáci
roží, ryb... s rozeznáním druhů dřev našich dře- ještě úspěšnější. Na 2. místě se umístila Karolí-

na Bílková z 8. A, 4. byl Jan Fišer, 5. Nela Havlíčková (oba také z 8. A), šestý byl Jakub Dvořák
ze 7. D a osmá Nikola Kuklová z 8. A z celkového počtu 26 žáků okresu.
Je vidět, že na naší škole vyrůstají i šikovní mladí
zahrádkáři.
Ing. Lenka Blažková

XX Ekologická soutěž

Jarní kolo ekologické soutěž dvojic se konalo tradičně v Botanické zahradě SZeŠ a klubu
DDM v Rakovníku. V botanické zahradě byly připravené soutěžní otázky a obrázky k poznávačce, v sále DDM proběhla pro starší přednáška

o přírodě Madagaskaru a mladší si zahráli s paní
Proškovou „Ekoriskuj“.
Úspěšní jsme byli ve starší kategorii kde dvojice
Nela Fraňková a Zuzka Kotková z 9. A obsadily
2. místo. Gratulujeme.
Ing. Lenka Blažková, foto Mgr. Tomáš Kressl

Den se záchranáři
Ochrana, připravenost, informovanost, bezpečnost byly hlavní cíle projektového dne, který
jsme uspořádali pro žáky 1. stupně. Záchranné
složky – policie, hasiči a záchranáři – a Valeo Rakovník ve spolupráci s pedagogy a asistentkami
pedagogů měli za úkol během celého dne zkoordinovat 450 žáků, seznámit je s poskytováním

první pomoci, informovat o ochraně před požáry, bezpečnosti na silnici, jak přivolat pomoc,
ukázat, jak jsou řidiči schopni reagovat na chodce… Všichni žáci v rámci prevence obdrželi bezpečnostní pásky a náramky s důležitými telefonními čísly, aby si vždy dokázali přivolat pomoc co
nejrychleji. Bezpečnostní pásky byly poskytnu-

Minulost ožívá na Krakovci
aneb Ať žijí duchové

ty firmou Valeo, Laktea, Lasselsberger. Ke zdárnému průběhu přispělo krásné počasí. Velikou
pochvalu zaslouží žáci, kteří pozorně a zodpovědně procházeli všemi stanovišti a odnášeli si
velké množství informací. Zaměstnancům školy
děkuji za hladký průběh celého projektu a dík
patří i zúčastněným složkám.Mgr. Hana Sarová

www.zsrako.cz

Střední škola,
Základní škola
a Mateřská škola
Rakovník

Meziškolní projekt, zaměřený na spolupráci
mezi jednotlivými školami na Rakovnicku, který
realizovala naše škola ve spolupráci s Městskou
knihovnou Rakovník a hradem Krakovcem, měl
za cíl uspořádat výstavu děl žáků mateřských
škol a prvního stupně základních škol. Výstava
ve vestibulu knihovny byla zahájena 24. dubna vernisáží, kde vystoupila červená třída MŠ
pod vedením učitelek Jany Rajské a Petry Benešové s krátkým hudebně-divadelním představením na téma „Ať žijí duchové“. Pozvání na
vernisáž přijal i kastelán hradu Krakovce, který všem přítomným připravil milé překvapení.
S sebou na vernisáž přivedl herce Jiřího Procházku, který ve známé pohádce ztvárnil postavu Janka Dlouhého. „Dlouhý Janek“ si s námi
dokonce zahrál a zazpíval několik písniček z filmu. Duchové budou ve vestibulu „strašit“ do
17. května, poté bude výstava přemístěna přímo na hrad, kde potrvá až do poloviny června.
Za SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, p. o., Petra Benešová,
koordinátorka projektu
Reportáž Rakovnického deníku o vernisáži výstavy:
https://rakovnicky.denik.cz/kultura_region/do-rakovnicke-knihovny-zavital-i-dlouhy-janek-z-pohadky-at-ziji-duchove-20180426.html

Ukliďme Česko
Letos poprvé se naše mateřská škola (SŠ, ZŠ
a MŠ Rakovník, p. o.) zapojila do 5. ročníku celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme Česko“. V pátek 20. dubna jsme s dětmi vyrazili na
úklid odpadků do okolí školy, kam rádi chodíme
na dopolední vycházky. Pytle s rukavicemi nám
poskytlo Město Rakovník, odbor správy majetku.

První skupina nejstarších dětí – předškoláků
vysbírala odpadky na cyklostezce od školy
směrem k Novému Mlýnu a pak dále na cyklostezce k Zábranskému mlýnu okolo chatové oblasti. Druhá třída se vydala po cyklostezce okolo Tyršova koupaliště. Celkem jsme
naplnili odpadem tři velké pytle. Protože na

této cestě byla spousta nepořádku, uskutečníme s dětmi ještě jednu výpravu od Tyršova
koupaliště směrem Na Spravedlnost. Děti se
nejen učí třídit odpad, ale uvědomí si, jak se
správě chovat v přírodě.
Jana Rajská,
SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, p. o.

www.mesto-rakovnik.cz
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Miss (Ježi)Baba 2018

Letošní čarodějnice jsme v naší škole pojali poněkud netradičně. Vedle opékání buřtů
a zpívání písniček u táboráku jsme zařadili
první ročník soutěže „Miss (Ježi)Baba“. Přítomní žáci volili královnu čarodějnic hlasováním. Paní učitelky i paní uklízečka si daly na

svých kostýmech náležitě záležet, a tak není
divu, že je žáci nemohli na první pohled poznat. Při představování soutěžících a chůzi po
přehlídkovém molu jsme si užili mnoho legrace. První cenu osobní automobil si odnesla
výherkyně v kapse, což nikoho z přítomných

nepřekvapilo. Každá správná čarodějnice totiž ovládá kouzlo „Maximo Grande“, totiž zvětšovací kouzlo. Jen škoda, že kouzlo „ Minimo
piccolo“ ovládá tak málo čarodějek. Komu by
se nechtělo parkovat v kabelce?!

SOUTĚŽ ŘEMESEL SUSO ČESKÉ BUDĚJOVICE
Žáci ISŠ Rakovník pokořili velké soupeře a navázali na předešlé úspěchy zedníků.
Stejně jako touha hokejistů na MS uspět v zápase se soupeřem, taková byla i touha žáků Jirky Bartůška a Petra Ježka, žáků – zedníků ISŠ
v Rakovníku z 2. A. na soutěži řemesel SUSO
2018 v Českých Budějovicích. Na tuto soutěž
jezdí vždy ti nejlepší žáci z celé České republiky a Slovenska, nechybí dokonce ani zástupci
Polska. V Budějovicích se sešlo celkem 5 družstev druhého ročníku oboru zedník a soutěžilo
se ve stavbě fragmentů od výrobců firmy Ytong,
Schiedel, Wieneberger a Cemix. Tato soutěž má
velkou prestiž díky mediální podpoře a podpoře MŠ ČR, Jihočeského kraje a AMSP ČR. Je o ní
velký zájem i z řad široké veřejnosti.
Jako učitel odborného výcviku jsem pyšný na
to, že v Rakovníku vyrůstají šikovní řemeslníci,
kteří právem obsadili druhou příčku v soutěži. Rád bych zmínil, že Jirka s Petrem měli stejný počet dosažených bodů jako jejich soupeři
z Tábora, kteří obsadili první příčku. Začíná být
pravidlem, že rakovničtí a táborští učni spolu
soupeří na každé akci. Naše kluky zradila teorie,
a tak porota přihlédla k těmto výsledkům a rozhodla o vítězi. Není to však žádná ostuda, neboť v testech zaostali o pouhé tři body. Kromě
tohoto ocenění jsme si přivezli domů ještě dva

10

Radnice | červen 2018

certifikáty za zvládnutí technologií firem Ytong
a SCHIEDEL. I toto je důkazem dobré přípravy
a znalostí. Jde o dobrý základ pro budoucí povolání a já doufám, že takovýchto šikovných
žáků bude v oborech přibývat. Ve společnosti
převládá mýtus, že bez maturity to nejde. Omyl,
znalost dnešních výrobků na trhu a jejich správné použití, stejně tak orientovat se ve stavebním prostředí, je tzv. maturita profesionálů.
Profesionální řemeslník se na trhu práce pozná a zájem o jeho práci přesahuje jeho možnosti vyhovět všem. Gratuluji úspěšným sou-

www.issrako.cz

ISŠ Na Jirkově
Rakovník

těžícím Petrovi a Jirkovi, za jejich umístění a za
vzornou reprezentaci školy a nakonec jim přeji
mnoho štěstí ve finálovém kole v Praze, které
se bude konat v září na výstavě For Arch v Letňanech, kam postupují mezi deset nejlepších
škol ČR a SR.
Emil Hanych,
učitel odborného výcviku

Královské město Rakovník
Město Rakovník si v tomto roce připomíná 430 let od povýšení na město
královské. Výročí města vybízí k zamyšlení, k pohledu zpět, co děje minulé
v průběhu staletí městu přinesly.
Každá doba zanechala v Rakovníku
po sobě nějaký otisk. Historii města
výrazně ovlivnily dochované písemné památky od počátku 14. století.
Promlouvají o věcech všedních i výjimečných, slávě, ale i životě a pokoře.
Rakovničtí se bezmála po tři století
snažili zvrátit statut komorního města, závislého na konkrétním postavení
královského hradu Křivoklátu, který
jim potvrdil roku 1319 český král Jan
Lucemburský. Následující panovníci
Jiří z Poděbrad a Vladislav Jagellonský svými privilegii povýšili Rakovník
pouze nad běžná poddanská města.
Privilegiem císaře Rudolfa II. se pak
„opatrní věrní naši milí“ měšťané
přiřadili 27. července roku 1588 ke
třetímu stavu. Město dosáhlo nejen
zaručených výsad, ale i správa města
začala připravovat nové plány směřující k rozvoji Rakovníka.
Renata Mayerová, SOkA Rakovník

My, Rudolf II., z Boží milosti volený římský císař, po všecky časy rozmnožitel říše a uherský,
český, dalmatský, chorvatský král, arcikníže
rakouské, markrabě moravské, lucemburské
a slezské kníže, lužický markrabě, oznamujem
tímto listem všem, jakož jsou opatrní purkmistr a konšelé i na místě vší obce města našeho
Rakovníka, věrní naši milí, při nás toho nejednou skrze suplikací své ve vší poníženosti hledali, abychom jim tu milost učinili, a též město Rakovník, kteréž předešle od starodávna
k zámku a panství našemu hrádku Křivoklátu
náleželo, od povinností platův k témuž zámku náležitých osvoboditi a k městům našim
v království tomto Českém, kteréž třetího svobodného stavu užívají, připojiti ráčili. Za čež
jsou se také i všichni tři stavové tohoto království, věrní naší milí, více nežli na jednom
sněmu snažně přimlouvali.
I jsouce my z obzvláštní naší dobrotivostí, jakž
k poníženým jich Rakovnickým prosbám, tak
i k snažným přímluvám dotčených tří stavův
království Českého milostivě nakloněni, protož s dobrým rozmyslem naším, jistým vědomím, mocí královskou v Čechách a s radou věrných našich milých, jim Rakovnickým,
nynějším i budoucím, tuto milost činiti a též
město Rakovník od povinností, kterouž jsou
k jmenovanému zámku našemu Křivoklátu
náleželi, na níže položený způsob osvobozovati a je město Rakovník, měšťany a obyvately
jeho nynější i budoucí, k třetímu stavu městskému v království Českém připojovati ráčíme,
tak aby již těch svobod a práv, kterýchž jiná
naše města svobodná třetího stavu v království tomto Českém, buď k soudům zemským
neb obecným sněmům i k jiným všelijakým vě-
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cem a potřebám obecním požívají, hlas svobodný
podle nich majíce, a podkomořím království Českého, kterýž aneb na místě jeho hofrychtéř ouřad
jich konšelský každého roku vším tím způsobem
a obyčejem jako v jiných městech našich saditi
a obnovovati, a od toho jemu podkomořímu 4 kopy grošův a hofrychtéři 30 grošův a písaři komornímu 15 grošův českých, nynějším i budoucím, od
nich Rakovnických dávno býti má, se spravujíce
požívati mohli a požívali.
Však oni Rakovničtí, nynější i budoucí, mají a budou povinni na potomní a budoucí časy nám, dědicům našim a budoucím králům českého platu
komorního dědičného, do důchodův oznámeného panství našeho hrádku Křivoklátu každého
roku 24 kopy dvaceti půl vosma grošův českých
žehráš a na ty časy jako jiná města, totiž při času
Hromnic dávati a platiti. Nicméně také kdyžbychomkoli my, dědicové naši neb budoucí králové
čeští lovy na vysokou a černou zvěř v lesích nadepsaného panství hrádku Křivoklátu míti chtíti ráčili, anebo že bychom my neb dědicové a budoucí
naši sami při takových lovech nebyli a jim neb potomkům jich skrze psaní hejtmana téhož panství,
nynějšího neb budoucího, o tom oznámeno bylo,
mají oni Rakovničtí spotřebu lidí a čeládky darmo, koně pak i vozy proti záplatě tak, jakž se na
jiných panstvích našich při lovích za den na kůň
platí, vysílati a zvěř honiti pomáhati a jiné k týmž
lovům náležité obyčejné služby, jakž jsou předešle
činívali, činiti a vykonávati.
Strany pak pastev, kterých jsou oni Rakovničtí vedle jistého jim od předkův našich slavných pamětí
na to daného privilegium, dobytky svými ve fořtu
našem Křivoklátském od starodávna užívali, jest
s nimi o ten artikul v témž privilegium dostavený na tom zůstáno. Poněvadž by to fořtu našemu,
kdyby tak daleko dobytky své honiti a pastev užívati měli, k veliké škodě býti chtělo, že takových
pastev podle jistého jim od hejtmana a fořmistra
našeho vykázání, jmenovitě od dolu u Hromádkovského mleyna dolinou nahoru až k mostu hořejšímu slove u Hliníkovy seči, od téhož mostu
cestou, kteráž jde od hrádku Křivoklátu k přednímu mostu slove u Wolfovy seči, a od téhož mostu
travnou cestou, jakž lízy ukazují až na mýtí, odtudž k dubu Jiskrovému, od Jiskrového dubu cestou, kteráž jde od Křivoklátu k Lužný až na louky
Chodourovské, jinak Portnarovské, užívati mají
s těmito při tom výminkami.
Předkem: aby v nynějších i budoucích mýtech, kteréž v tom vykázaném revíru neb položení jsou neb
býti by mohly, nikterakž pásti nedávali dotud, dokud nedorostou, aby se v místech beze škody pásti mohlo.
Druhé: aby hovězím dobytkem toliko v těch místech pastvy užívali a ovčáci jich netoliko v ta místa
ovcí neodháněli, nýbrž také jakž ovčáci tak i pastýři jich, žádných psův s sebou do lesův nebrali.
Třetí: Jestliže by se počasích hustiny zdělaly, že by
tu léč býti mohla, tehdy kdyby jim Rakovnickým
fořmistr náš nynější neb budoucí dal znáti, aby
do té leče za některou neděli nehonili, že se tak
mají zachovati a do té liče nehoniti, až by po lovu
neb honu bylo. A jakož mnozí z sousedův a obyvatelův častopsaného města Rakovníka chmelnice, louky a dědiny k fořtu našemu blízko ležící
mají, i na tom jsme se s nimi Rakovnickými snésti
ráčili, aby tíž sousedé a obyvatelé, ani žádný jiný, chodíc neb jedouc k týmž chmelnicím, lukám
a dědinám, žádných dlouhých ručnic při sobě nenosili a nemívali na grunty naše nepřecházeli pod
pokutou a trestáním, kteréž každého času v moci
naší zůstávati má. Jakož jsou se pak, že tomu vše-

12

Radnice | červen 2018

mu, což tak tento list neb majestát náš v sobě obsahuje a zavírá, zadosti učiniti chtějí, za sebe i budoucí své listem neboližto reversem dostatečně
zapsali a zavázali. Jestliby pak tomu všemu, což
se svrchu píše, zadosti neučinili a to na ně ukázáno bylo, tehdy jim dědici svými a budoucími králi
českými v tomto privilegium státi povinni býti neráčíme, nýbrž takové obdarování zase zdviženo
a casírováno býti má.
Také sobě a dědicům našim a budoucím králům
českým tu v městě Rakovníce všecky a všelijaké
odúmrtí, nápady a jiné spravedlnosti, tak jakž
jest toho posavad obyčej byl, vymiňovati ráčíme, o kterýchžto napadích a odúmrtích ihned,
jakž by se co toho přitrefilo, purkmistr a konšelé
nám neb radám našim komory české oznámiti
mají. Poroučejíc všem obyvatelům a poddaným
našim království Českého, abyste často jmenované Rakovnické, nynější i budoucí, při této milosti
naší měli, drželi, nezrušitelně zachovali, žádných
jim v tom překážek nečiníce ani činiti dopouštějíce, pod uvarováním hněvu a nemilosti naší, dědicův našich a budoucích králův českých. A při tom
i úředníkům vyšším i menším desk zemských poroučíme, abyste tento list náš, když toho nadepsaní Rakovničtí, nynější neb budoucí, požádali, bez
další relací do desk zemských vložiti a vepsati dali.
Vědouc, že na tom jistou vůli naši císařskou naplníte. Tomu na svědomí pečeť naši císařskou jsme
přivěsiti rozkázali, jenž jest dán na hradě našem
Pražském v středu po památce sv. Jakuba, apoštola Páně, léta Božího 1588 a království našich
římského třináctého, uherského šestnáctého, českého též třináctého.
Rudolf II. m. p.
Hertvík Žejdlic m. p. Humprecht Czernin
z Chudenic m. p.
Jiří, z Boží milosti král Český, markrabě Moravský,
kníže Lucemburský a Slezský, markrabě Lužický.
Tímto činíme známo všem, že od purkmistra, konšelů a celého města našeho Rakovníka, našich věrných milých byla přednesena našemu Veličenstvu
pokorná prosba, abychom jim obvyklou dobrotivostí královskou ráčili obnoviti, schváliti a potvrditi všechny milosti, svobody, povolení, výsady
a veškerá práva, která jim byla postoupena, dána
a udělena nejjasnějšími a nejdražšími předchůdci
našimi Václavem, Janem a Ladislavem.
Poskytujíce dobrotivý souhlas jejich spravedlivým
prosbám, nemůžeme žádajícím odepřít projev své
milosti. Ne omylem nebo neopatrně, nýbrž s rozvahou, k tomu na rozvážnou radu věrných našich,
s jistým svým vědomím a mocí královskou obnovujeme, schvalujeme, ověřujeme a potvrzujeme
všecky milosti, svobody, darování, povolení a veškerá práva jmenovaného města Rakovníka, udělená a darovaná vznešenými předchůdci našimi
Václavem, Janem a Ladislavem, a to ve všech jejich punktech, artikulích, klausulích a zněních, jak
jsou obsaženy v listinách a privilegiích zmíněných
králů, jakoby jejich znění slovo od slova v této listině naší bylo obsaženo a obvyklým svým vědomím.
Rozhodujeme a chceme, aby všechno i jednotlivě,
v jejich privilegiích a naší listině obsažené, obdrželo účinnost plné, pevné a věčné platnosti. Doplňujeme také z plnosti královské moci každý nedostatek, který by se mohl vyskytnouti nebo této listině
nebo našich předchůdců něco namítati z práva, ze
skutku nebo obyčeje. Nikomu není dovoleno tento
náš list obnovy, potvrzení, dekretu, doplnění a vykonání zmařiti nebo jemu odporovati hanebným
činem. Opak však činící nechť ví, že upadne do nejtěžšího hněvu našeho.

Na důkaz toho jsme nařídili tuto naši listinu vyhotoviti a přivěsiti k ní naši královskou pečť. Dáno v Praze dne 2. měsíce listopadu leta Páně 1459,
království našeho roku druhého.
Prokop z Rabštejna, kancléř
Hilarius, děkan měst Pražských
Jiří, z Boží milosti král Český, markrabě Moravský,
kníže Lucemburský a Slezský, markrabě Lužický.
Známo činíme tímto všem, že na žádost purkmistra, konšelů a obyvatelů našeho města Rakovníka, věrných našich milých, jejichž povinností jest
starati se o prospěch a užitek města, jim dáváme
a ochotně postupujeme ne omylem a neopatrně,
nýbrž s rozvahou a obezřelou radou našich rádců
a věrných, s jistým našim vědomím, mocí královskou i jejich nástupcům svůj potok, tekoucí od hory zvaná Haná, pod místem, kde druhdy se tavilo
železo, nazývaném lidově „hut“, k držbě a vlastnictví se břehy a lukami na nich se prostírajícími
tak však, aby v témž potoce mohly býti chytány
ryby k našemu Hrádku, kdykoli toho bude potřeba.
Také obvyklou pokutu v případu, přihodí-li se, že
oheň od některého obyvatele zmíněného města
ne ze zloby nebo z úmyslně nýbrž náhodou vypukne, z kteréžto ohně požár téhož města nebo
některých domů povstane, dáváme svou zvláštní
milostí a postupujeme témuž městu a jeho obyvatelům, takže ji mohou svobodně užiti k svému
prospěchu budoucně na věčné časy.
Nikomu tedy není vůbec dovoleno osadníkům
a obyvatelům zmíněného města Rakovníka brániti jakýmkoli způsobem v těchto milostech, udělených jim naší štědrostí nebo jim odporovati pod
trestem našeho královského hněvu. Na důkaz toho jest této listině přivěšena naše královská pečeť.
Dáno v Praze dne 6. prosince leta Páně 1466,
království našeho leta devátého.
Z králova rozkazu
relátor Jakub z Kadaně
Vladislav, z Boží milosti král český, markrabě moravský, kníže lucemburské a slezské a markrabě
lužický, všem na věky. Domníváme se, že je vhodno pro královskou vznešenost, aby se projevovala štědrá a velikomyslná těm, kteří s veškerou věrností a stálou poslušností a poddaností prokazují
pánům neúnavně vojenskou službu, jakými že byli, jak se dovídáme, měšťané a obyvatelé města
našeho Rakovníka. Ti totiž kdysi při nejjasnějších
našich předchůdcích králích českých stáli všemi
silami svými a podle možnosti své poskytovali pomoc proti nepřátelům, za kteroužto zásluhu jsou
obdařeni právy, rozličnými milostmi, výsadami,
jimž se těší a je užívají.
Rozhodujeme se proto pečovati o jejich pevnost,
aby potěšeni jsouce naší královskou milostí, byli připraveni poslouchati naši vůli a stali se k tomu ochotnější. Zajisté proto nám byla předložena
prosba jménem opatrných purkmistra, konšelů
a celé obce řečeného města Rakovníka, věrných
našich milých, abychom královskou dobrotivostí
svou ráčili schváliti, ověřiti i potvrditi všecky a jednotlivé milosti, listiny, svobody, osvobození, povolení, chvalitebné zvyky, privilegia, laskavosti i veškerá práva, daná jim kdysi a jejich městu povolená
zvěčnělými králi českými, nejjasnějšími panovníky,
našimi předchůdci.
Aby zmíněné město naše Rakovník okusilo naši
královskou velkou štědrost a tím ochotněji nám
bylo poddáno, činíme tuto zvláštní milost jemu
a jeho obyvatelům nynějším, aby jako kdysi zvěčnělý král český, náš předchůdce, dovolil témuž
městu Rakovníku, jeho měšťanům a obyvatelům

toto město své hradbami, věžemi a hradebními
branami obklopiti a obklíčiti…
Tomu na důkaz platnosti a svědectví kázali jsme
tuto listinu vyhotoviti a opatřiti zavěšením naší
královské pečeti.
Dáno v Praze dne 17. měsíce prosince leta Páně
1471, našeho království roku prvního.
Vladislav, z Boží milosti král český, markrabě moravský, lucemburské a slezské kníže a lužický markrabě. Na věčnou paměť tímto uvádíme ve veřejnou známost, že jménem opatrných purkmistra,
konšelů a celé obce města našeho Rakovníka, věrných našich milých, byla nám pokorně předložena prosba, abychom jim ze své královské dobrotivosti ráčili dáti a uděliti znak k plnosti jejich cti.
My vzavše zřetel k věrné poslušnosti, služebnosti
a stálosti, nepohnuté věrnosti k naší Výsosti, až
dosud nepřetržitými úkony zmíněného města občany a obyvateli užitečně prokázanými a nadále

užitečněji prokazovatelnými, milostivě přesvědčujeme zmíněným prosbám jejich a ozdobou sebranými. Proto nikoliv omylem nebo neopatrně,
nýbrž s rozvahou a moudrou radou našich rádců i jiných věrných našich, svým jistým vědomím
a královskou mocí jmenovanému městu Rakovníku dáváme a povolujeme i darem zvláštní milosti udělujeme znak a to: štít bílé barvy, na němž
se spatřuje rak vzhůru vztyčený. Štít však zdobí
koruna shora pozlacená, nad níž polokruh na
způsob oblouku se spatřuje, ten spojuje dvě věže,
uprostřed nichž je položen sám štít nad hradbami
otevřenou branou, jak jasněji ukazuje malba, vložená tomuto našemu listu. Tyto výzdoby či znaky
řečené město a jeho konšelstvo i celá obec chceme a rozhodujeme, aby na věčné časy budoucně užívati, požívati svobodně mohli a užívali jich
na téhož města pečetích, štítech a znacích i jinde
všude, na kterýchkoli věcích a místech, kde bude
vyžadovati jejich nutnost.

Kromě toho z hojně milosti své postupujeme a témuž městu povolujeme, aby obec a přísežní téhož města nynější a budoucí všecky i jednotlivé
vyhlášky, listy a všeobecně veškerá jednání řečeného města , jak jim příhodně se uvidí, svou pečetí
městskou zeleným voskem svobodně pečetiti měli,
směli a mohli, bez jakéhokoliv odporu budoucně
na věčné časy.
Ukládáme tedy všem pánům, šlechticům a úředníkům a ostatním poddaným svým pevně a výrazně, aby zmíněným měšťanům a obyvatelům
Rakovníka v těchto milostech nepřekáželi nebo jakýmkoliv způsobem překážeti nezamýšleli,
chtějí-li se těžké nevole naší a nástupců našich
vyrovnati. Tomu na důkaz moci a síly nařídili
jsme tento list zhotoviti a závěsem královské pečeti naší opatřiti.
Dáno v Praze 12. dne měsíce února
leta Páně 1482, království našeho roku 11.

2. 6. 2018

10.00 a 16.30 hodin

KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTEM

V sobotu 2. června vás zve Městská knihovna Rakovník na komentované prohlídky městem. Po zajímavých moderních stavbách Rakovníka
vás provede Roman Hartl, autor mnoha publikací a regionální nadšenec. S Romanem se určitě nebudeme nudit, poznáme originální místa
(nejen zvenku) a dozvíme se rozhodně mnoho zajímavého. Udělejte si čas a poznejte Rakovník trochu jinak.
Prohlídky začínají v 10 a v 16.30 hodin u informačního centra na Husově náměstí.
Během dne, od 11 do 15 hodin, bude možné prohlédnout si poprvé v historii interiéry Lexovy vily v parku.
Na tuto prohlídku je nutné se objednat. Více informací v Městském informačním centru.
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www.knihovna-rakovnik.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
14. a 15. 6. 2018

RAKOVNICKO

10 – 17 hodin

ANTIKVARIÁT
V BRANCE

Na hrad? Do muzea? Za uměním? Do přírody?

Přijďte si zakoupit
levné knihy na
dovolenou, na
tábor nebo jen
pro radost do
knihovního antikvariátu, který
bude mimořádně
otevřen před začátkem prázdnin.

14. 6. – 20. 8. 2018
HURÁ NA VÝLET

Rou
b

Vernisáž 14. června od 17 hodin, Roubenka Lechnýřovna

ka Lechnýř
en

na
ov

ROUBENKA

od 15. června 2018
do 20. srpna 2018

R a k o ník
v

Na hrad? Do muzea? Za uměním? Do přírody?
Jestli máte potíže se rozhodnout, kam vyrazit na odpolední výlet, tuhle výstavu budete přímo nenávidět. Zasypeme vás tunou tipů z Rakovnicka a blízkého okolí, až vám z toho půjde hlava kolem.
Vernisáž výstavy 14. 6. 2018 od 17 hodin

HURÁ

NA VÝLET

OD 16. 4. 2018

OSTROV POKLADŮ

Loutky a scéna Libor Daenemark
Vernisáž výstavy 14. 6. 2018 od 17 hodin

PŘIPRAVUJEME NA LÉTO

Libor Daenemark

13. ČERVENEC
od 10 a od 16 hodin, Husovo náměstí
STAROČESKÝ PERNÍK Z FOREM ZE 17. STOLETÍ

VÝSTAVA LOUTEK LIBORA DAENEMARKA

ze stejnojmenného představení Divadelního spolku Tyl Rakovník
ka Lechnýř
en

na
ov

Rou
b

(*18. 11. 1955 – † 13. 11. 2016)

Beseda o perníkářském řemesle s perníkářskou dílnou

od 16. dubna 2018 roubenka Lechnýřovna Rakovník.
Vernisáž výstavy proběhne 14. června 2018 od 17 hodin.

Libor Daenemark patří mezi výrazné regionální výtvarníky. Jako rodák z Hradce
Králové, propadl kouzlu dřeva už v deseti
letech, kdy začal vyřezávat díky sousedovi
u babičky, který byl řezbář. Vyučit se řezbařině nemohl. Za socialismu tento obor
na žádné škole neexistoval. Řezbáři totiž
vyřezávali svaté a figurky do betléma, proto byli u komunistů na černé listině. Po studiu na rakovnickém gymnáziu a střední
zdravotnické škole se stal radiologickým
laborantem. Měl být lékařem po otci, kvůli jeho protikomunistickým postojům ale
na medicínu nastoupit nemohl. Ve zdravotnictví nakonec nezůstal, pracoval v kladenské Poldovce, dolech Rynholec a Rako a řezbařina mu byla až do revoluce jen koníčkem. V 90. letech
se postavil na vlastní nohy a konečně se začal věnovat výtvarné činnosti naplno.
VÝSTAVA LOUTEK LIBORA DAENEMARKA
ze stejnojmenného
představení
Divadelního spolku
Tyl Rakovník
Libor
Daenemark
byl pořadatelem
prvních
ročníků Křivořezání, organizoval i řezbářské
symposium
na
Haunštejně
a další sympozia (nejprod 16. dubna 2018 roubenka Lechnýřovna Rakovník.
Vernisážavýstavy
proběhnekomornější
14. června 2018 od 17
hodin.
ve řezbářská
později
grafická)
pořádal několik let i doma
v Přílepích. Jeho díla se nacházejí ve sbírkách po celé Evropě.
Nezapomenutelným dílem Libora Daenemarka jsou loutky a kompletní
scéna pro loutkové představení Ostrov pokladů rakovnického divadelního souboru Tyl. A právě s loutkami z Ostrova pokladů a velkou částí
scény se můžete setkat na výstavě v roubence.
V den vernisáže výstavy, 14. 6. 2018 od 17 hodin, máte jedinečnou příležitost vidět na plátně záznam celého úžasného představení rakovnických „Tyláků“.
Milena Křikavová
R a k o ník
v

OSTROV POKLADŮ

ka Lechnýř
en

na
ov

Rou
b

www.infocentrum-rakovnik.cz

R a k o ník
v

OSTROV POKLADŮ
www.infocentrum-rakovnik.cz
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20. – 22. ČERVENEC
RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ

Víkend plný sportu, závodů, soutěží, her, hudby a odpočinku.

14. SRPNA

10.00 a 16.00 hodin, Letní scéna V Brance

Divadlo Teátr Pavla Šmída

POHÁDKA Z BUDÍKU

Pospícháčkek a Loudáček se vydají na dobrodružnou cestu za Časem,
aby se ho zeptali, jak to s ním vlastně je.

7. SRPNA

20.00 hodin, Terasa roubenky

Divadelní klub Jirásek Česká Lípa

TANGA PRO JEŽÍŠKA

Hořká komedie o osudovém setkání během Vánoc

27. SRPNA

20.00 hodin, Terasa roubenky

Spolek Kašpar
AUDIENCE, Václav Havel
Slavná aktovka našeho předního dramatika se odehrává v 70. letech
v kanceláři jednoho malého, bezvýznamného pivovaru, kde místní
sládek a spisovatel Vaněk (co tu za trest koulí sudy) společně zjistí, že
je to tu všechno na hovno. To jsou paradoxy, co?!
Hrají Jan Potměšil a Jakub Špalek. Režie: Jakub Špalek.

1. ZÁŘÍ
JARMARK NA DVORKU

Dvorek roubenky

Tradiční řemeslný jarmark, hudba a pohoda v rámci Rakovnického
posvícení.
Nezapomeňte si zakoupit vstupenky na jednotlivé pořady včas.
Počet míst v roubence je omezen.
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Vzpomínky na Noc s Andersenem
Andersenovská noc je v myšlenkách čtvrťáků Za skvělý den plný zážitků a za skvělé úkoly a dobŠ. Dušková
i po dvou měsících. Knihovna děkuje letošním ré lidi.
spáčům za milý dopis a za ohlasy na společnou Za to, že nám umožnili užít si skvělou noc. Na jídle
jsme si moc pochutnali.
E. Pekárnová
zábavu. Byla to opravdu moc fajn „noc“.
Již po patnácté vyzvala městská knihovna ra- Za krásné soutěže. Po náměstí jsme šli v maskách
E. Píclová
kovnické čtvrťáky, aby bojovali o možnost pře- a zpívali si. Bylo to prostě super.
spat v knihovně. V soutěži Kufrování se čtvrťá- Všichni se o nás dobře starali, dobře vařili. Určitě
A. Bendlová
ky mezi osmi kolektivy vyhrála 4. B. z naší školy. mají velkou trpělivost.
Radost byla obrovská. V knihovně je přivítal Za příjemnou noc a večer plný dobrodružství. My
H. CH. Andersen, celým večerem je provázel jsme si to moc užili a doufáme, že si to užijí i ti, co
E. Šváchová
Pejsek a Kočička. Soutěží bylo celkem osm. Ně- budou po nás.
Za
to,
že
jsme
mohli
být
u
Kufrování.
Byla to fankteré byly umístěny v Roubence, jiné na HusoM. Frolíková
vě náměstí a samozřejmě i v knihovně. Děti by- tastická noc.

Bylo to tam sice „tvrdý, ale suprový“. Hezky jsme
si tam zazpívali a zasoutěžili.
D. Virglerová
Byla to skvělá noc, kterou prožije vždy jen jedna
třída čtvrťáků.
S. Přibíková
Za krásné aktivity a za to, že nám věnovali volný
čas a byli na nás hodní.
S. Vrtílková
Přejeme dalším dětem, aby si to užily alespoň tolik,
jako my.
M. Bradáč
Mgr. Daniela Píchová

ly nadšené. Takto čtvrťáci vzpomínají a děkují:
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Zažijte 3 dny

s LEGEplnMé zábavy

Příměstský
tábor

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

JEZDECKÁ STÁJ BRUNNEROVÁ V RUDĚ VÁS ZVE NA

VIII. ROČNÍK BEGA SPORTU V RUDĚ
RUDA U RAKOVNÍKA, 16. 6. 2018, 10.00 zahájení

–
–
–
–
–
–

kvalifikace na národní finále soutěží chladnokrevných koní
vozatajská soutěž jedno a dvojspřeží
ovladatelnost koně jedno a dvojspřeží
těžký tah jedno a dvojspřeží
těžký tah jedno a dvojspřeží
vozatajská soutěž pro pony

XX Doprovodný program

– westernové vystoupení pana Vladimíra Špáni
Divákům nabízíme nevšední zážitek a krásu chladnokrevných koní

XX Program:

9.00 Prezentace
9.30 Technická porada
10.00 Zahájení
		 soutěž č. 1 – Ovladatelnost koně jednospřeží
		 soutěž č. 2 – Ovladatelnost koně dvojspřeží
		 přestávka + doprovodný program
		 soutěž č. 3 – Formanská jízda jednospřeží
		 soutěž č. 4 – Formanská jízda dvojspřeží
		 soutěž č. 5 – Formanská jízda – volné tempo
		 (soutěž je otevřena pro všechny kategorie koní)
		 přestávka + doprovodný program
		 soutěž č. 6 – Těžký tah jednospřeží
		 soutěž č. 7 – Těžký tah dvojspřeží
Předpokládané ukončení závodů mezi 17.00 – 18.00 hodin. Přesný čas
zahájení jednotlivých soutěží není možné přesně určit, vše bude záviset na počtu soutěžících. Po ukončení jednotlivých soutěží bude vždy
následovat vyhlášení vítězů.
Občerstvení v areálu zajištěno
Vstupné – na podporu bega sportu Dospělí 35 Kč, malé děti zdarma
Informace: 737 33 81 15, 777 16 11 77, ebon5@seznam.cz

16

Radnice | červen 2018

www.hlidaniudracka.cz

Centrum Drak
Zveme vás na

2. VÝSTAVU
VÝTVARNÍKŮ
RAKOVNICKA
Dobrodružná indiánská stezka pro školačky i školáky
a na konci tě čeká překvapení!
Tyršovo koupaliště v Rakovníku
29. 6. 2018 od 10.00 do 14.00 hodin

16. a 17. června 2018, 10.00 – 17.00 hodin, Ruda, Nádražní 13
Vstup volný, možnost parkování, WC, bezbariérová zahrada,
občerstvení, hudební doprovod, pejsci jen na vodítku

Skákací hrad, zpěv, tanec, soutěže, jízda na koních,
doprovodný program na pódiu i pod pódiem.
Vstupné dobrovolné – na podporu POMOCNÉ TLAPKY o. p. s.
(cvičení asistenčních psů)

LETNÍ PRÁZDNINY V POHÁDKOVÝCH PŘÍBĚZÍCH

na rok 2018

2. 7. – 4. 7. 2018
SLUNEČNÍK, MĚSÍČNÍK A VĚTRNÍK
2. 7. Pavlíkovská rozhledna
3. 7. Exkurze – hasiči
4. 7. Rakovník – minigolf

9. 7. – 13. 7. 2018
CESTA DO PRAVĚKU
9. 7.
10. 7.
11. 7.
12. 7.
13. 7.

Rakovník – pravěcí lidé
Exkurze – vlakové depo
Skryje – po stopách trilobita
Kladno – trampolínové centrum
Rakovník – koupání, výroba trilobita

16. 7. – 20. 7. 2018
KUCHAŘSKÁ POHOTOVOST
16. 7.
17. 7.
18. 7.
19. 7.
20. 7.

Italská kuchyně
Exkurze – kuchyně v restauraci
Nezabudice – převozník – pečení buřtů
Kuchyně USA
Holandská kuchyně – Zoopark ZÁJEZD

23. 7. – 27. 7. 2018
PO INDIÁNSKÉ STEZCE
23. 7.
24. 7.
25. 7.
26. 7.
27. 7.

Jesenice – Krty – viklany – pečení hadů
Exkurze – kurz první pomoci
Křivoklát – lesní stezky
Rakovník – indiánská olympiáda
Beroun – skanzen Solvayovy lomy

30. 7. – 3. 8. 2018
MAJNCRAFT
30. 7.
31. 7.
1. 8.
2. 8.
3. 8.

Rakovník – koupání
Exkurze – policie ČR
Lužná – železniční muzeum
Rakovník – střílení, koupání
Domoušice – hrad Pravda, pečení buřtů

6. 8. – 10. 8. 2018
VODNÍK ČESÍLKO A VODNÍK KEBULE
6. 8.
7. 8.
8. 8.
9. 8.
10. 8.

Rakovník – jízda na člunu, koupání
Exkurze – čistička odpadních vod
Krty – rybník Štikáč a sběr borůvek
Rakovník – minigolf
Křivoklát – muzeum Jawa

13. 8. – 17. 8. 2018
DO POHÁDKY MEZI AUTA A LETADLA

13. 8.
14. 8.
15. 8.
16. 8.
17. 8.

Rakovník – koupání
Exkurze – letiště Rakovník
Lány – muzeum závodních automobilů
Rakovník – NS, koupání
Beroun – medvědi

20. 8. – 24. 8. 2018
SPORTUJEME NEJEN NA KOLE

20. 8.
21. 8.
22. 8.
23. 8.
24. 8.

Rakovník – Punčoška
Rakovník – Pavlíkovská rozhledna
Kladno – trampolínové centrum
Rakovník – Křivoklát
Rakovník – Krásné údolí

27. 8. – 31. 8. 2018
PIRÁTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ

27. 8. Velká Buková – Pustověty
28. 8. Exkurze – hasiči
29. 8. Rakovník – Pražská a Vysoká brána
– střílení
30. 8. Červený Újezd – hrad, videohry
31. 8. – Rakovník – pirátská bitva
Cena: 300 Kč/den (v celý týden)
350 Kč/jednotlivé dny
V ceně je doprava, vstupy, oběd, poklad.
Vhodné oblečení i obuv je samozřejmostí.
Děti by měly ujít min. 3 km/den
(cca na Tyršovo koupaliště a zpět).
Počítejte i s tím, že se děti budou vracet
unavené.
Přihlášky na osdrak@seznam.cz,
nejpozději do 15. dubna 2018.
Děti přiveďte od 6.30 do 8.00 hod. a vyzvedávají se od 16.00 do 18.00 hod. v Centru DRAK.
Děti můžete přihlásit i na jeden či dva dny.
S SEBOU: svačinu, pití, pevnou obuv, pláštěnku, pokrývku hlavy, plavky, batoh s pevnými
popruhy
NEDÁVEJTE DĚTEM: mobilní telefony, tablety,
notebooky, MP3 přehrávače, zbraně, hračky
nevhodnou obuv a oblečení, peníze, žádné
čokoládové sušenky

Kurz ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ – doškolení
akreditovaný kurz MŠMT (dále jen ZZA) je pořádán OS ČČK Rakovník, Palackého 76, Rakovník
TERMÍN: 16. 6.2018, 8.30 – 18.00 hod., KDE: budova OS ČČK Rakovník (Palackého 76, Rakovník)
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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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RAKOVNÍK

www.ddmrako.cz

XX ÚKLID CYKLOSTEZEK KE DNI ZEMĚ se zapojily do soutěže s názvem EKOABECE- noc v Klubu DDM ve vlastních spacácích. Ráno

V pátek 6. dubna i v pátek 13. dubna vyrazili členové cykloturistického kroužku DDM Rakovník
společně se svými vedoucími a několika dobrovolníky uklízet odpadky podél cyklostezek.
Děti před Klubem DDM nejprve vyfasovaly rukavice na sběr odpadků a poté už se vydaly do
terénu. První vyjížďka spojená s úklidem proběhla na cyklostezce směrem na Křivoklát, druhá pak směrem na Senomaty. Odpadky se sbíraly do pytlů i igelitových tašek a nebylo jich
málo. Přesto se děti za pěkného počasí i příjemně projely na kole a odměnou jim byl pohled na
čisté cyklostezky podél rakovnického potoka.

DORISKUJ, který si pro ně připravila paní Jiřina
Prošková z IS – Křivoklátsko – Křivoklát. Starší
žáci a studenti si vyslechli přednášku o Madagaskaru, který jim svým výkladem přiblížil pan
Ing. Pazdera ze SZeŠ Rakovník. Úspěšné řešitele
čekala výhra v podobě některé z masožravých
rostlin a sladká odměna.

všechny čekala pestrá snídaně. Po snídani ještě
proběhla instalace veverčího krmítka na strom
na dvorku a nakonec došlo na rozdání pamětních listů a medailí z této akce.

XX MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ

XXČARODĚJNICKÝ REJ

Ve čtvrtek 26. dubna se u altánu v Čermákových
sadech sešli malé čarodějnice a čarodějové, aby
oslavili tancem a pohybem svůj den. Celou čarodějnickou akci moderoval Dan Adam z Relax
Radia, který děti báječně zapojoval do všemožných soutěží a svými vtípky bavil i rodiče. Na
XX STŘEDOČESKÝ TANEČNÍ POHÁR
V úterý 17. dubna 2018 se v Domě Osvěty konal malé čaroděje i čarodějnice čekalo v blízkosuž X. ročník amatérské taneční soutěže v mo- ti altánu i šest čarodějnických disciplín: závod
derních tancích nazvané Středočeský taneční na lyžích a v ploutvích v přechodu přes „bažipohár. Soutěžilo se ve dvou kategoriích: mini nu“, zkouška létání na slack-line (chození po latýmy (2 – 4 tanečníci) a skupiny (5 a více taneč- ně s pomocí koštěte), hod koštětem na cíl a do
níků) a ve třech věkových kategoriích. Bezmála dálky, slalom na koštěti, ale i vaření čarodějnic150 aktivních tanečníků a několik dalších přihlí- kého lektvaru s tajnými přísadami. Za každou
žejících a fandících návštěvníků provedla celým splněnou disciplínu byly děti odměněny drobdopoledním programem Sylva Wilhelmová ze nou pozorností. Během programu se účastníci
ZUŠ Rakovník. Letos všechny zúčastněné týmy mohli vyřádit tancem na známé písničky a nepředvedly velmi kvalitní výkony a porota tak bo si nechat opéct buřta na grilu.
nejlepší z nich ocenila nejen pohárem, diplomem a věcnými cenami, ale také postupem do
krajského kola, které se uskuteční 24. května
v Mladé Boleslavi. U dalších souborů porota (ve
složení Adéla Hauptmanová – vedoucí tanečního oboru ZUŠ Rakovník, Zdeňka Černá – ředitelka Taneční školy Nezbedný bakalář, Josef
Šíma – taneční oddíl Sokola Rakovník) pořadí
neurčila, protože všichni zúčastnění předvedli
mimořádně vyrovnané a přesvědčivé výkony.

XX NOČNÍ LES

XX OKRESNÍ EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ
– JARO

Ve čtvrtek 19. dubna 2018 se v Botanické zahradě SZeŠ konalo okresní kolo ekologické soutěže. Tématem letošního ročníku byla ekologická
abeceda. Soutěžící se nejprve sešli v botanické zahradě, aby vyslechli úvodní slovo organizátora Františka Pazdery a vedoucí odboru
životního prostředí města Rakovníka paní Aleny Škoudlínové. Účastníci poté procházeli zahradou a zodpovídali na otázky týkající se ekologie a přírody. Starší žáky a studenty čekala
i poznávačka několika rozličných rostlin a živočichů. V Klubu DDM čekal účastníky všech kategorií také doprovodný program. Mladší děti
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Děti, co se nebojí tmy, se v pátek 4. května zúčastnily dobrodružné večerní výpravy do křivoklátských lesů. Nejprve si však připravily nocleh
na sále Klubu DDM a vyzkoušely si přechod po
lanových překážkách. Následoval přesun vlakem do Křivoklátu, kde účastníky akce čekala
návštěva Informačního a vzdělávacího střediska Lesů ČR. Tady si děti prohlédly interaktivní
výstavu o přírodě Křivoklátska a potrápily své
hlavy křížovkami, rébusy a hlavolamy s přírodovědnou tématikou. Po prohlídce se všichni přesunuli na lesní hřiště a společně s vedoucími si
ve skupinkách prošli Veverčí stezku s několika
atrakcemi a úkoly. To už všem náležitě vyhládlo,
proto si s chutí opekli na táboráku špekáček. Po
večeři už byl program v režii lesníků z Lesů ČR,
kteří si pro děti připravili noční program v lese. Děti se naučily chovat a pohybovat tiše, aby
je zvěř nezpozorovala, zkusily se zaposlouchat
do podvečerních zvuků lesa a poté poznat podle zvuku lesní zvířata a také si zahrály spoustu
her v přírodě. U nočního táboráku se pak lesníci se všemi rozloučili a naše výprava pokračovala zpátky do Rakovníka, kde děti strávily

Ve čtvrtek 10. května 2018 jsme ve spolupráci s Botanickou zahradou SZeŠ Rakovník a ÚS
ČZS Rakovník uspořádali okresní kolo soutěže
MLADÝ ZAHRÁDKÁŘ. Akce probíhala v botanické zahradě, kde účastníky čekal test zahrádkářských znalostí i poznávání rostlin a škůdců z řad
hmyzu. Nejlépe si vedla v kategorii A Michaela
Holá z 1. ZŠ Rakovník a v kategorii B Nicole Jarošová z Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku.
Národní kolo soutěže se uskuteční v Šumperku
ve dnech 15. – 17. června 2018.

XXZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL

Ve čtvrtek 10. května se v Domě dětí a mládeže v Nerudově ulici sešlo několik skupinek žáků
a studentů, kteří se zapojili do besedy o zdravém a správném stolování a životosprávě. Besedu vedla paní Ilona Novotná z ISŠ Rakovník
– Jirkov. Účastníci se od ní dozvěděli mnoho
informací a mnohým odpověděla i na zvídavé dotazy. Na konci každého hodinového bloku čekala studenty ochutnávka jídel a pokrmů
připravených podle receptů paní Novotné. Na
stole nechyběly zeleninové a ovocné saláty, těstovinové saláty na mnoho způsobů, různé druhy pomazánek, ale i domácí chléb, cizrna nebo
sušenky. Žákům i studentům zdravá strava očividně chutnala, někteří ochutnali téměř všechno, jiní si zase chodili přidat svůj oblíbený pokrm. Po ochutnávce si ještě účastníci procvičili
své mozkové závity s paní Jiřinou Laitnerovou
ze Základní školy Lubná. Ta si pro ně připravila
několik logických hádanek, rébusů a her, které
rozvíjejí paměť, postřeh i hbitost. Studenti si tak
vyzkoušeli např. i oblíbené tangramy.

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 16. 6.
Dům Osvěty

SOBOTA 9. 6.
Čermákovy sady

RAKOVNICKÝ FOLKLORNÍ
FESTIVÁLEK – V. ROČNÍK

14.00 – 17.00 hodin

Z POHÁDKY DO POHÁDKY
M. Donátová

FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

XX PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
– POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
14.00 hodin
6. 8. – 10. 8.

pořádá KC Rakovník
a ZK Borůvky DDM Rakovník

procházka za pohádkou pro menší i větší
za finanční podpory Města Rakovníka

cena za průkazku 20 Kč,
ostatní vstupné dobrovolné

16.30 hodin

Pohádka O skákavé princezně
Pohádka O princezně Čárypíše
hraje Loutkové divadlo Před Branou

STŘEDA 13. 6.
Klub DDM – Čermákovy sady

MALÁ ČARODĚJNICE

pohádka dramatického kroužku JeštěRák
– DDM Rakovník

T. Doležal

M. Donátová

17.00 hodin

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

vstupné dobrovolné

HLAVNÍ PRÁZDNINY 30. 6. – 31. 8. 2018

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

LRD II.

Pěší, všeobecný – 2 místa

H. Opatová

6. 8. – 10. 8.

cena 800 Kč

LRD II.

Cyklo – 5 místa

H. Opatová

20. 8. – 24. 8.

cena 800 Kč

LRD IV.

Všeobecný – 4 místa

A. Holá

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

Rakovnický rybářský kroužek se díky finanční odměně za „Skokan roku 2017“ od SÚS ČRS mohl vydat 19. 5. 2018 na exkursi do Střední rybářské školy
ve Vodňanech. Při této příležitosti také navštívil Krokodýlí ZOO v nedalekém Protivíně.
Vyrazilo nás 45, ale co je důležité….., že se nás i 45 vrátilo.

Rakovničtí junioři rybářského kroužku se zúčastnili 1. kola juniorské ligy
v přívlači na Rachyni, kde díky pečlivé přípravě získali nádherná umístění. Ve dvou věkových kategoriích získali jedno první (Josef Pšenička), dvě
druhá (Pavel Franče a Aleš Vorel) a jedno třetí místo (Jan Lukeš). A aby toho nebylo málo, tak přivezli i pohár za největší rybu (Candát 76 cm Jana
Lukeše). Tohoto závodu se zúčastnilo 53 závodníků z celé republiky. Velmi
teplé počasí se projevilo na malé aktivitě ryb, ale rakovnickým to nezabránilo k výborným výsledkům, jak nám sdělil vedoucí kroužku Jaroslav Vorel.

KLUB MARCO z. s.

www.ddmrako.cz

Dětská skupina Miniškolka MARCO

NABÍZÍ HLÍDÁNÍ DĚTÍ VE VĚKU od 1 roku do 6 let
ve vile na Zátiší se zahradou a krytým bazénem

Cena školkovného: 2000 Kč/měsíc (celoroční docházka) · Prázdninové hlídání: 1000 Kč/týden (nutno se objednat)
Těšíme se na Vás a Vaše děti!
Klub MARCO, Riegrova 1543, Rakovník, tel: 603 455 764, www.marcofitness.cz

www.mesto-rakovnik.cz
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KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK
ÚTERÝ 29. 5.

PÁTEK 15. 6.

TYLOVO DIVADLO

ČERVENÁ KARKULKA

16.00 HODIN

Hraje a zpívá NOTIČKA pod vedením Ivy Hudečkové
a Dity Škaloudové
Pořádá MŠ V Lukách Rakovník ve spolupráci s Kulturním
centrem Rakovník
Vstupné 50 Kč

ČTVRTEK 31. 5.
TYLOVO DIVADLO

MALÝ PRINC

16.30 a 18.00 HODIN

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

NEDĚLE 3. 6.
TYLOVO DIVADLO

14.00 a 17.00 HODIN

FESTIVAL
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉHO
OBORU ZUŠ RAKOVNÍK
– III. ROČNÍK

Odpolední a večerní vystoupení jsou věnována představením a sólovým výstupům žáků Literárně-dramatického oboru. Začátek první části od 14.00,
druhé od 17.00 hodin.
Uvidíte a uslyšíte divadelní představení, umělecký
přednes, žonglérské výstupy.
Vstupné na každou část zvlášť 50 Kč

ÚTERÝ 5. 6.
URNOVÝ HÁJ

16.00 HODIN

TYLOVO DIVADLO

19.00 HODIN

PIETNÍ AKT
U PAMÁTNÍKU BRATŘÍ BURIANŮ
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

STŘEDA 6. 6.
TYLOVO DIVADLO

THE WIZARD OF OZ
/ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ

18.00 HODIN

Anglické divadelní představení na motivy pohádkového
románu Lymana Franka Bauma v podání anglického
divadelního souboru Amaeving theatre z Gymnázia
Zikmunda Wintra v Rakvníku.
Režie Maeve Quinn Duffy. Dramaturgie Ly Nguyenová
V hlavních rolích Anežka Sixtová, Matěj Klíma, Jonáš
Doleček, David Bláha, Jarek Požár
Pořádá Kulturní centrum Rakovník a studenti GZW
Vstupné 50 Kč
Rakovník

ČTVRTEK 7. 6.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.30 HODIN

TVŮJ HLAS MÁ ZNÁMOU TVÁŘ

Pořádá 2. ZŠ Rakovník pod vedením Mgr. Miluše
Seidlové ve spolupráci s KC Rakovník
Libovolné sezení
Vstupné 50 Kč
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TYLOVO DIVADLO

ČTVRTEK 7. 6.
18.00 HODIN

AEROBIC SHOW
– CLUB ANGELS RAKOVNÍK

Ukázky úspěšných sestav fitness aerobiku a sportovního aerobiku.
Slovem provází Marcela TOMČÍKOVÁ – moderátorka
TV NOVA
Vstupné 50 Kč

SOBOTA 16. 6.
DŮM OSVĚTY

14.00 HODIN

V. RAKOVNICKÝ FOLKLÓRNÍ
FESTIVÁLEK

14.00 – HLAVNÍ PROGRAM
Vystoupení folklórních souborů BORŮVKY Rakovník,
MOTÁK Praha, KVÍTEK Hradec Králové, orientální
tanečnice Harmonie Rakovník
16.30 – POHÁDKY
O SKÁKAVÉ PRINCEZNĚ a O PRINCEZNĚ ČÁRYPÍŠE
– Loutkářský spolek Před Branou Rakovník
Děti si mohou vyzkoušet drobné lidové tvoření
Pořádá soubor Borůvky Rakovník ve spolupráci s DDM
Rakovník a KC Rakovník za finanční podpory Města
Rakovníka
Vstupné 70 Kč, děti 50 Kč

PŘIPRAVUJEME

LETNÍ KINO
21.30 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 120 Kč

SOBOTA 2. 6.
HASTRMAN

21.30 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,
Morena Baccarin, Brianna Hildebrand a další. Žánr:
akční komedie – do 15 let nepřístupný, s českými titulky,
110 minut.
Vstupné 120 Kč

PÁTEK 8. 6.
LETNÍ KINO

21.30 HODIN

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY

Hvězdně obsazený film volně navazující na legendární
sérii Dannyho parťáci. Debbie a její tým mají smělý
plán loupeže, kterou se chystají provést na velkolepé
kostýmní gala přehlídce celebrit v newyorském
Metropolitním muzeu.
Režie Gary Ross. Hrají Anne Hathaway, Sarah Paulson,
Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter,
Rihanna a další. Žánr: krimi/komedie – nevhodný do
12 let, s českými titulky, 110 minut. Vstupné 120 Kč

LETNÍ KINO

21.30 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, Oldřich Navrátil a další.
Žánr: romantická komedie – nevodný do 12 let,
v českém znění, 90 minut.
Vstupné 100 Kč

ČTVRTEK 14. 6.

PÁTEK 1. 6.

LETNÍ KINO

DEADPOOL 2

SOBOTA 9. 6.

7. 9. HRADNÍ DUO – Dům osvěty
22. 9. HOP TROP – Sál KC
12. 10. POKÁČ – Dům osvěty
20. 10. HARLEJ TOUR 2018 – Sál KC
30. 10. Jakub SMOLÍK s kapelou – 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

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

21.30 HODIN

Příběh jedné lásky, jedné vášně a jedné krajiny ve filmu
Čestmíra Kopeckého a Ondřeje Havelky. Romantický
thriller s Karlem Dobrým v hlavní roli hastrmana vznikl
na motivy oceňovaného románu Miloše Urbana.
Režie Ondřej Havelka. Hrají Karel Dobrý, Simona
Zmrzlá, Jan Kolařík, Jiří Maryško, David Novotný
a další. Žánr: romantický thriller – nevhodný do 12 let,
Vstupné 110 Kč
v českém znění, 100 minut.

LETNÍ KINO

21.30 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, český dabing, 135 minut. Vstupné 120 Kč

PÁTEK 15. 6.
LETNÍ KINO

ESCOBAR

21.30 HODIN

Pablo Escobar. Jméno, které jste slyšeli. Myslíte ale,
že už o něm víte všechno? V novém thrilleru Escobar
se jako legendární narkobaron představí Oscarový
a charismatický Javier Bardem. Režie Fernando León
de Aranoa. Hrají Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter
Sarsgaar a další. Žánr: thriller – nevhodný do 12 let,
s českými titulky, 123 minut.
Vstupné 120 Kč

SOBOTA 16. 6.
LETNÍ KINO

21.30 HODIN

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

„A je to opět tady“ Pat a Mat, naši dva známí kutilové
znovu v akci. Přestěhovali se do nových domů, kde na
ně čekají nové kutilské výzvy a nové příhody. Pro Pata
a Mata není nic problém, ať již se jedná o boj s rojem
včel, opravu elektrické sekačky, ucpaný odpad, boj
s krtkem nebo stavbu nové skalky.
Režie Marek Beneš. Žánr: animovaný/rodinný – přístupný bez omezení, český dabing, 75 minut.
Vstupné 110 Kč

ČTVRTEK 21. 6.
LETNÍ KINO

JSEM BOŽSKÁ

NEDĚLE 10. 6.
21.30 HODIN

V nové komedii JSEM BOŽSKÁ hraje Amy Schumer
úplně obyčejnou plus size holku, která po ráně do
hlavy začne sama sebe vidět a vnímat jako super kočku.
A taky se podle toho začne hned chovat. Její okolí se
pak nestačí divit.
Režie Abby Kohn, Marc Silverstein. Hrají Amy Schumer,
Michelle Williams, Rory Scovel, Naomi Campbell, Emily
Ratajkowski, Lauren Hutton a další.
Žánr: komedie – přístupný bez omezení, s českými
titulky, 110 minut.
Vstupné 120 Kč

21.30 HODIN

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

Pokračování jednoho z nejúspěšnějších filmů všech
dob. Dinosauři z Jurského světa jsou v ohrožení a Chris
Pratt spolu s Bryce Dallas Howard se vydávají na jejich
záchranu.
Režie Juan Antonio Bayona. Hrají Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Jeff Goldblum, Ted Levine a další.
Žánr: dobrodružný/akční – nevhodný do 12 let, český
Vstupné 130 Kč
dabing, 130 minut.

SOBOTA 23. 6.
LETNÍ KINO

TÁTOVA VOLHA

NEDĚLE 1. 7.
10.00 HODIN

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH
O OBROVSKÉ HRUŠCE

Život ve Slunečném městečku je tichý a poklidný až
do dne, kdy kočka Míca a sloník Sebastian najdou
v přístavu vzkaz v láhvi. Pochází od zmizelého starosty
Slunečného města a stojí v něm, že se nachází na
tajemném ostrově a učinil velký objev.
Režie Philip Einstein Lipski, Jørgen Lerdam, Amalie
Næsby Fick
Žánr: animovaný – přístupný bez omezení, český
dabing, 90 minut.
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 10. 6.

PÁTEK 22. 6.
LETNÍ KINO

TYLOVO DIVADLO

21.30 HODIN

Kostýmní výtvarnice Eva (Eliška Balzerová) nečekaně
ovdověla. Ludvík se jí ani nestačil svěřit s tím, že kromě
jejich dcery Terezy (Tatiana Vilhelmová), má ještě stejně
starého nemanželského syna
Režie Jiří Vejdělek. Hrají Eliška Balzerová, Tatiana
Vilhelmová, Martin Myšička, Boleslav Polívka, Emilia
Vášaryová, Vilma Cibulková a další.
Žánr: komedie/drama – přístupný bez omezení,
Vstupné 110 Kč
v českém znění, 90 minut.

TYLOVO DIVADLO

19.00 HODIN



Vstupné 120 Kč

DEBBIE A JEJÍ PARŤAČKY

NEDĚLE 17. 6.
TYLOVO DIVADLO

10.00 HODIN

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

Vstupné 110 Kč
NEDĚLE 17. 6.
TYLOVO DIVADLO

ESCOBAR
NEDĚLE 24. 6.

TYLOVO DIVADLO

19.00 HODIN
Vstupné 120 Kč

10.00 HODIN

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH
O OBROVSKÉ HRUŠCE

Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 24. 6.
TYLOVO DIVADLO

19.00 HODIN

TYLOVO DIVADLO

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

NEDĚLE 1. 7.
TYLOVO DIVADLO

TICHÉ MÍSTO

10.00 HODIN
Vstupné 120 Kč

19.00 HODIN
Vstupné 110 Kč

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ PRO DIVÁKY
V LETNÍM KINĚ:

– ZAČÁTKY PROJEKCE SNÍMKŮ JE MOŽNÉ POSUNOUT
S OHLEDEM NA POTŘEBNOU TMU NUTNOU PRO
KVALITU PROJEKCE
– V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ – SILNÝ DÉŠT, BOUŘKA
– BUDE PROJEKCE PŘERUŠENA
POKLADNA KULTURNÍHO CENTRA JE VE DNECH
1. 6. AŽ 20. 8. UZAVŘENA!
V ČERVNU BUDE POKLADNA OTEVŘENA KAŽDOU
STŘEDU (6., 13., 20. A 27. 6.)
VŽDY V 10.00 – 13.00 A 14.00 – 17.00 HODIN
A PAK VŽDY 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM PŘEDSTAVENÍ.
K REZERVACI VSTUPENEK MŮŽETE VYUŽÍT WEBOVÉ
STRÁNKY KC
– REZERVACE BUDE AŽ DO KONÁNÍ AKCE.
POKLADNA LETNÍHO KINA BUDE OTEVŘENA
VŽDY 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM PROMÍTÁNÍ.
VSTUPNÉ VČETNĚ 1% Z CENY VSTUPENKY NA FOND
KINEMATOGRAFIE.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE

Vstupné 130 Kč

ČTVRTEK 28. 6.
LETNÍ KINO

TICHÉ MÍSTO

21.30 HODIN

Když tě uslyší, tak tě uloví. Obyčejná rodina se snaží
přežít ve světě, kde i ten nejtišší zvuk může znamenat
rozsudek smrti. V hlavních rolích John Krasinski a Emily
Blunt.
Režie John Krasinski. Hrají Emily Blunt, John Krasinski,
Millicent Simmonds, Noah Jupe a další.
Žánr: horor/thriller – nevhodný do 12 let, s českými
titulky, 90 minut.
Vstupné 110 Kč

PÁTEK 29. 6.
LETNÍ KINO

21.30 HODIN

PAT A MAT ZNOVU V AKCI

Vstupné 110 Kč

SOBOTA 30. 6.
LETNÍ KINO

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

21.30 HODIN

Tři ufoni se rozhodli, že si u nás pořídí speciální a bezkonkurenčně nejlepší matraci, kterou viděli ve vysílání
teleshoppingu. Jsou to ale ťulpasové, dělají blbosti
a místo hladkého přistání ztroskotají.
Režie Christoph Lauensteun, Wolfgang Lauenstein
Žánr: animovaný – přístupný bez omezení, český
dabing, 93 minut.
Vstupné 120 Kč

KINO – TYLOVO DIVADLO
PONDĚLÍ 28. 5.
TYLOVO DIVADLO

BOHU ŽEL

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

www.mesto-rakovnik.cz
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Rabasova galerie
NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU
DO 8. 7. 2018
STŘEDOČESKÉ TRIENÁLE 2018

www.rabasgallery.cz
28. 6. – 2. 9. 2018
LADISLAV JANOUCH
PORTRÉTY

Vernisáž ve čtvrtek 28. června 2018 od 16 hodin

HEROLDOVA SÍŇ
1. 6. 2018
od 21 hodin
DUO BEAUTIFUL STRINGS
MUZEJNÍ NOC
Monika Urbanová – housle
Hedvika Mousa Bacha – harfa

vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 70 Kč

VÝSTAVNÍ SÍNĚ VE VYSOKÉ 232

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

DO 15. 7. 2018
LIBOR KALÁB
OBRAZY

DO 24. 6. 2018
JAN PARTIŠ
PRÁCE PRO FILM
7. 6. 2018
od 19 hodin
8. KONCERT KRUHU PŘÁTEL HUDBY
Kalabis Quintet
Zuzana Bandúrová – flétna
Jarmila Vávrová – hoboj
Anna Sysová – klarinet
Denisa Beňovská – fagot
Adéla Triebeneklová – lesní roh

vstupné 80 Kč, studenti a důchodci 70 Kč

8. 6. 2018
od 20 hodin
MAGISTRAE RACONENSES
+ SBOR DIETZENBACH

Muzeum T. G. M.
MANSARDA
DO 17. 6. 2018
FOTOGRAFICKÉ ATELIÉRY

www.muzeumtgm.cz
21. 6. – 30. 9.
JAK JSME JEZDILI NA DOVOLENOU
Vernisáž 21. 6. v 16.00

AKCE:
2. 6.
MUZEJNÍ NOC

19 – 24.00 hodin

Info na straně 28.

28.6. – 16.9.
UNIKÁTY A KURIOZITY
ZE SBÍREK MUZEA

14. 6.
20.30 hodin
RAKOVNICKÁ NOKTURNA
MAGISTRAE RACONENSES

výstava k 120. výročí založení muzea
Vernisáž 28. 6. v 16.00

GALERIE SAMSON-CAFEÉ
PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ
DO 17. 6. 2018
RENATA COLLARD
NA STŘEŠE SKALISTÝCH HOR
Fotografie

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

26. 6. – 27. 9.
SRPEN 1968 NA RAKOVNICKU
VE FOTOGRAFII
Vernisáž 26. 6. v 17.00
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22. 6.
chrám sv. Bartoloměje

19.30 hodin

VARHANNÍ LÉTO
– GABRIELA CZURLOK (POLSKO)

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:
třílůžkových pokojích s přísl.,TV. V hale k dis- 14. 10. – 20. 10. 21018
4. 6. 2018
v zasedací místnosti SZPR, z. s.

9.00 hod.

KURZ RUČNÍCH PRACÍ KORÁLKOVÉ
STROMEČKY, PROPLÉTANÉ KORÁLKY
A RŮZNÉ JINÉ TECHNIKY

Přijďte si k nám vyzkoušet různé techniky
výroby z korálků. V případě zájmu se prosím přihlaste v kanceláři Svazu nebo na tel.
čísle 313 513 008 z důvodu dostatečného
množství materiálu. Platí se jen spotřebovaný materiál.

12. 6. 2018
v zasedací místnosti SZPR, z. s.

14.30 hod. 3. 9. – 9. 9. 2018

PŘEDNÁŠKU NA TÉMA PREVENCE
NEMOCÍ – JAK VYUŽÍT LÉTA

Čas slunce, dlouhých dnů a teplého počasí
zve do přírody i k poznávacím zájezdům či
na pobytovou dovolenou. Je to vhodná doba k odpočinku, ale i zvýšení pohybových
aktivit a nastartování zdravějšího jídelníčku, tedy „jak nabrat, ale nepřebrat (všeho)“.
Posilou imunitního systému může být i využití vodoléčby – principy jejího používání
a způsobu života k prodloužení věku i svěžesti budou také tématem přednášky.

21. 7. – 28. 7. 2018

pozici 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. Pobyt
Cena 7.390 Kč
začíná v neděli obědem.

REKONDIČNÍ POBYT V HOTELU OREA
RESORT HORIZONT, ŠUMAVA

Resort se nachází na jižním svahu vrchu
Pancíř v nadmořské výšce 1100 m v Chráněné 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.

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

SUPER
NABÍDKA
SUPER
CENY
Trápí se vaše dítě

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 sauny, 2× taneční večer, ubytování ve dvoulůžkových nebo

Cena 7 200 Kč

při učení?

Přijďte na bezplatnou konzultaci.
Nabízíme vám individuální
přístup a efektivní pomoc.

www.basic.cz
Zaregistrovali jste u svých dětí nechuť k učení, nedostatek soustředěnosti,
nesamostatnost, domýšlení slov při čtení, nechuť ke psaní,
potíže s gramatikou a matematikou?
Předškolní příprava, ZŠ i SŠ, můžete využít specializovaného doučování
Studijního centra BASIC Rakovník.
Srdečně zveme na přednášku zdarma 7. června 2018 od 16.30 hod.

„ Jak zvládat učení“

Trojanova 271, Rakovník, tel: 731 317 848, e-mail: rakovnik@basic.cz

• 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
www.mesto-rakovnik.cz
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MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK
Mateřské centrum Paleček pořádá besedu

PÉČE O ZAHRADU

s paní Lenkou Šulcovou (zahradnická pohotovost)
Dozvíte se vše, co vás zajímá.
Např. každoroční údržba zahrady,
jak na pěstování zeleniny, nešvary na
našich zahrádkách, užitečné rady a nápady, pokojové rostliny.
13. 6. 2018 (středa), 16.30 – 18.30 hodin
Klicperova 2, Rakovník
1 osoba/90 Kč
Rezervujte si místa . Nutno předem – v kanceláři MC,
tel. 736 729 579,
mc.palecek@seznam.cz.
Projekt je spolufinancován MPSV, HF Stř. kraje a Města Rakovníka.
www.mc-palecek.com
Mateřské centrum Paleček pořádá besedu

PRVNÍ POMOC U MALÝCH DĚTÍ

vedenou paní Lucií Kolářovou
Osvojte si základy první pomoci.
Zajímavá budou i témata: krvácení, vyražený dech, úpal a úžeh,
bodnutí hmyzem/klíště atd.
14. 6. 2016 (čtvrtek) od 10 hod.
Klicperova 2, 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

www.mc-palecek.com

TÁTA FRČÍ

17. června 2018
Výlet na kolech, odrážedlech, v kočárku nebo prostě pěšky
START: cyklostezka Rakovník – Olešná – odpočívadlo za cvičištěm pro pejsky
		 od 14.30 do 15.30 hodin
		 Nehodí se start z Rakovníka? Doraž i tak, zábavné odpoledne je pro všechny.
CÍL: Olešná – areál restaurace U Barona
CENA: dospěláci 20 Kč, děti od 1 roku 10 Kč
PROGRAM: Tentokrát tak trochu mužská záležitost, zasoutěží si ale
i „holky“
		 2 km dlouhá trasa
V CÍLI: od 14.30 disciplíny, které prověří mužské dovednosti a dále: tvoření, malování na obličej, skákací hrad, medaile
a překvapení pro tatínky
Chcete ocenit svého tatínka, rádi Vám s tím pomůžeme v rámci akce
Táta frčí.
Více informací v kanceláři MC Paleček nebo na pavlina.jirkovska@atlas.cz
Jsi z Olešné? Přijď za námi rovnou k Baronovi
Akce je součástí celorepublikové kampaně Sítě mateřských center.
Mateřské centrum Paleček srdečně zve
(nastávající) maminky i tatínky.

PODPŮRNÁ SKUPINA PRO KOJÍCÍ ŽENY
s laktační poradkyní Mgr. Janou Kreuzmanovou
Přijďte si popovídat o kojení a potřebách malých dětí.
Vzájemnou výměnou zkušeností a podporou od poradkyně
a ostatních žen zvýšíte šanci na úspěšné dlouhodobé kojení.
27. 6. 2018 (středa) od 10 do 12 hod.
Klicperova ul., Rakovník
Kontakt: tel. 607 612 714, mail: jana.kreuzmanova@gmail.com

Historie na fotografii
Vítejte v červnové Radnici. V letošním květnu tomu bylo právě 20 let, co
jsem v Radnici uveřejnil první fotky a první článek „Historie na fotografii“. V úvodu červnového čísla bych velice rád a ze srdce poděkoval paní Miluši Tiché ze Štefánikovy ulice za velice milý a velmi poučný dopis,
který mi ohledně mých článků a fotek v Radnici zaslala.
Od 16. do 30. dubna jste mi zaslali 399 vyluštění. Na prvním místě s 311
odpověďmi se tentokrát umístil snímek č. 3, na kterém jsou čtyři známé
osobnosti motoristického sportu. Zleva doprava: Míra Pancner – 207, Josef Vejvoda – 183, pan Pelikán – 145 a paní Pancnerová – 111 hlasů. Místo
druhé náleží snímku č. 2, který dostal 308 hlasů, na kterém je vyfocena
pravá ruka sochy lidově zvané „Výběrčí daní“ a která stojí na souběhu ulic
Kamenná a Masná. Třetí místo zůstává snímku č. 1, který zachycuje výkopové práce pro stavbu střední průmyslové školy vedle bývalého podniku
TOS na Krétě. Snímek dostal 171 hlasů. Poslední příčku s 63 hlasy obsadil
snímek č. 4. Na snímku je zachyceno travnaté nádvoří léčebného ústavu
Petrohrad, který leží poblíž Jesenice a takřka vedle karlovarské silnice.
Od 1. do 15. května jsem od čtenářů dostal 428 vyluštění. První místo s 389
odpověďmi suverénně vyhrál snímek č. 1. Na snímku foceném z Vysoké
brány je vidět původní zámečnictví pana Kovaříka a dále pak dům „Nonfriedův, Huškův a nyní Procházkův“. Vše se nachází v předpolí lesoparku
Jamka. Na místě druhém je snímek č. 2, který dostal 299 hlasů. Jedná se
o západní zeď v Grillově ulici před bývalými veřejnými WC. Na snímku č. 3,
který dostal 181 hlasů je zachycen velice známý rakovnický fotograf Lumír
Krupička, který už delší dobu není mezi námi. Dlouhá léta pracoval v Rakoně a Šamotce. Poslední místo se 179 správnými hlasy dostal snímek č.
4, který zobrazuje znak města Nové Strašecí a je umístěn na domě, který
stojí na rohu ulic Havlíčkova a 28. října v Novém Strašecí. Snímek „rakonské
ženy“, který je uveřejněn mimo soutěž, dostal od vás 120 hlasů.
Vylosovaným výhercem květnové Radnice se stává paní Jana Elznicová,
Fojtíkova 2400, Rakovník. Vítězce blahopřeji a žádám ji, aby si v průběhu
měsíce června vyzvedla svoji odměnu v Městském informačním centru
na Husově náměstí v Rakovníku.

24

Radnice | červen 2018

Nápověda pro červnovou Radnici:
1 – Časopis
2 – Dráha
3 – Povozník
4 – Honza
Fotografické výstavy na našem okrese v červnu 2018:
SZeŠ – výstavní prostor „Na Schodech“ – Radvan Zdeněk – Amfora
Vinotéka Ve Vysoké – Nejman Petr – Amfora
Křivoklát Budy – informační centrum – Amfora
Lužná II – kostel – Noc kostelů – Amfora
Muzeum T. G. M. Rakovník – Fotoateliéry a Na střeše Skalistých hor
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 Mariánského sloupu. Foto Hvězda, 80. léta

3. Poznáte známou rakovnickou postavu? Foto Fr. Herink, 1946

1. Poznáte tuto stavbu v Rakovníku? Kresba Ing. Soukup, nedatováno

2. Poznáte co a kde to bylo? Foto Hvězda, 1997

4. Poznáte obec na trati ČD Rakovník – Louny? Foto Hora, 2000

www.mesto-rakovnik.cz
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Tábor letecko-modelářského klubu Rakovník
Letecko-modelářský klub Rakovník pořádá o letošních prázdninách tradiční příměstský modelářský tábor na rakovnickém letišti. Letos
bude tábor probíhat dva týdny, a to ve dnech
13. – 17. 8. a 20. – 24. 8. 2018.
Výuka stavby modelů a létání s nimi bude probíhat v osvětlených párty stanech pod dohledem zkušených instruktorů a vedoucích. Veškeré nářadí i materiál na stavbu modelů zajišťuje
LMK Rakovník, přesto je možné si přivézt třeba
i vlastní nedostavěný nebo nový model a zde si
ho postavit nebo dokončit.
Za vhodných povětrnostních podmínek budeme průběžně na naší modelářské ploše provádět výuku RC létání s našimi klubovými modely nebo létání s již postavenými modely ve
dvojím řízení. Připravenu máme také exkurzi
do domovského aeroklubu. Na závěr tábora se
uskuteční soutěž pro účastníky tábora se zhotovenými modely.
Přestože v letošním roce bude tábor dvou- ce času na získání potřebných dovedností pro
týdenní, je možno zúčastnit se i jen jednoho stavbu modelů a létání s nimi i na výuku RC
týdne. Při účasti na obou turnusech je však ví- létání (dálkové ovládání modelů), kterému se
chceme věnovat především.
Tábor je určen pro děti od 4. třídy výše, mladší
děti po dohodě.
Pro zájemce budeme zajišťovat dovoz obědů
na letiště, jídlo bude přizpůsobeno pro děti.
Začátek tábora bude každý den v 8.00, konec výuky v 16.00, je ale možné dítě po dohodě přivézt nebo si vyzvednout dříve nebo
později.
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Sponzory tábora jsou LMK Rakovník, Svaz modelářů ČR a město Rakovník.
V případě zájmu a dotazů nás můžete kontaktovat na těchto telefonech a e-mailových adresách:
Ing. Milan Hůla, 608 377 622,
mh.centrum@tiscali.cz nebo
Jiří Habart, 602 297 274, habart5@seznam.cz
Některé informace nebo foto z minulých ročníků naleznete i na našich klubových stránkách:
www.lmk-rakovník.cz
Za LMK Rakovník,
Ing Milan Hůla

www.letamevtom.cz

Areál otevřen od 10.00, hlavní program začíná v 12.30.
podrobné info na: www.letamevtom.cz

www.mesto-rakovnik.cz
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od 15 do 19 hodin

park u kostela sv. Bartoloměje

PRVOREPUBLIKOVÝ
PIKNIK

ING
W
S

1.

2. ČERVNA

DOBOVÉ KOSTÝMY
BRASS BAND
SWING MELODY OSTROV
DOBA MINULÁ – Historická jízdní kola
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY MĚSTEM
PROHLÍDKA SOKOLOVNY
PIKNIKOVÉ KOŠE, OBČERSTVENÍ

IKA
L
UB
P
RE

od 19 hodin

hlavní budova a nádvoří
Muzea T. G. M. Rakovník

ZÁ
BA
VA

HU
DB
A

MUZEJNÍ NOC
MÓDNÍ PŘEHLÍDKY DOBOVÝCH ODĚVŮ
A PRÁDLA
PRVOREPUBLIKOVÁ KAVÁRNA
FOTOATELIÉR

Pořádá Městská knihovna Rakovník a Muzeum T. G. M. Rakovník ve spolupráci s Domovem Ráček a ISŠ Na Jirkově Rakovník
www.infocentrum-rakovnik.cz, www.muzeumtgm.cz
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