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V kostce na fotce

Dne 5. 6. 2018 bylo slavnostně otevřeno prostranství před knihovnou v ulici Na Sekyře! Rekonstrukce byla provedena podle vítězného návrhu společnosti Hlaváček & partner, s. r. o., zhotovitelem pak
byla firma Energie-stavební a báňská a. s.

www.murako.cz

V pondělí 18. 6. 2018 navštívil rakovnickou radnici
velvyslanec USA pan Stephen B. King.
Starosta města Pavel Jenšovský k jednání uvedl,
že se pan velvyslanec živě zajímal o dění v průmyslové zóně, míru nezaměstnanosti na našem okrese, spolupráci města s firmou Procter & Gamble
a některé další ekonomické otázky.

Další části města se mění k lepšímu. V okolí budovy soudu proběhla rekonstrukce chodníku, novou tvář dostane také chodník v ulici Kokrdovská.

Práce na rekonstrukci plaveckého bazénu pokračují. Bourací práce jsou ukončeny a probíhá samotná stavba. Byly osazeny nové dřevěné vazníky a bazénová hala dostala novou střechu. Pracuje se na budování nové kanalizace a u budovy jsou patrné základy pro tobogán. „Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Realizací projektu „Snížení energetické náročnosti Městského plaveckého bazénu v Rakovníku“ dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Předmětem podpory je zateplení obvodových konstrukcí, nová střešní konstrukce,
výměna výplní otvorů, instalace nové vzduchotechniky, kogenerační jednotky a tepelných čerpadel. Městu byla přidělena dotace ve výši max. 12,422 mil. Kč.“
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Vážené čtenářky, vážení čtenáři Radnice.
Je to stěží k uvěření, ale před námi jsou další prázdniny. Nedočkavěji než děti je vyhlížejí snad jen jejich unavení vyučující,
rodiče se na straně jedné těší na dovolenou, na straně druhé
mají plnou hlavu starostí s tím, kdo bude jejich ratolesti hlídat.
Tak nebo tak jsou prázdniny krásnou dobou, plnou sluníčka,
vlahých letních nocí s vůní schnoucího sena, dobou grilování
a setkávání. Chci vám přát, abyste všechny radosti toho úžasného ročního období užívali plnými hrstmi, a to mezi lidmi,
se kterými je vám dobře. Předzvěstí takového setkávání byl
Prvorepublikový piknik. Proběhl v Čermákových sadech pod
kostelem a měl atmosféru, která se zažije málokdy. Od stylové
hudby až po dobové oděvy některých zúčastněných, či veteránské dopravní prostředky. Za to příjemné a inspirující odpoledne patří velký dík Mileně Křikavové a týmu jejích spolupracovníků (snad mi GDPR a Milena to úplné jméno prominou).
Krom setkávání patří k létu také koupání. Vím. Bazén, zavřený
statikem, právě přestavujeme, na Tyršák se každému nechce,
ale přesto nechápu způsob, jakým se někteří lidé chovali k nové fontáně Na Sekyře. To celkově zrekonstruované prostranství
od divadla po park je krásné, vodní plocha je tu nejen proto, aby mu dodávala originality, ale i proto, aby v parných dnech zvlhčovala vzduch a tak vytvářela zdravější prostředí pro všechny. Někteří
obyvatelé ale došli tak daleko, že v ní hráli fotbal, ucpávali a vytrhávali trysky a podobně. Bylo mi
smutno, když odborník, který trysky opravuje, prohlásil, že postavil 200 fontán, ale to, co v Rakovníku, ještě nezažil….
Ale já stejně věřím. Věřím, že se k lepšímu mění nejen naše město, ale i vnímání a chování lidí. Opravy
budov (teď aktuálně 1. ZŠ, střechy malé radnice) nebo chodníků (před soudem a následně před vstupem na hřbitov) jdou rychle. Změna často bezdůvodně negativních nálad je pochopitelně pomalejší.
Její rychlost závisí na každém z nás. A já věřím, že pod modrou letní oblohou budeme schopni rozdávat úsměvy, projevovat respekt, naslouchat si navzájem.
Krásné léto!
JUDr.Pavel Jenšovský
Starosta

Společenská kronika

NAROZENÍ
Od 17. 5. 2018 do 16. 6. 2018 se narodili:
Vojtěch HEIDRICH, Julie ŠPINAROVÁ, Oscar JURKOVSKÝ, Monika LÖRINCOVÁ, Denisa OPATRNÁ, Mariana TAČNEROVÁ, Viola Miriam OLCHAVOVÁ, Karolína MOŠNIČKOVÁ, Antonín KUBÍNEK, Sebastián
ČERYCH, Amálie PEREVORSKA, Marie KOTKOVÁ, Marek BOIHMANIS-BOIKMANIS, Maya ŠADRINA,
Ema TOUŠKOVÁ, Amálie MAIEROVÁ, Tomáš KOPECKÝ, Anna HAJNÁ, Rozálie VITOUŠOVÁ, Martin HERINK, Julie VALÍKOVÁ, Ondřej MALÝ, Tobias HŮLA, Inka BERLINGEROVÁ, Edita KOMRSKOVÁ, Eduard
KRAUS, Veronika VOKOUNOVÁ, Matěj VOŘÍŠEK, Matyáš KREIF, Simona JANOUŠKOVÁ, Lukáš SAUER,
Albert FLIEGER, Marie SAMAŠOVÁ, Tereza DURKOVÁ, Julie GRILLOVÁ, Michaela KROUPOVÁ, Natálie HAUPTVOGEL, Jakub BECHYNĚ, Margaux Marie DE RIVIERE DE LA MURE, Edita ŠICOVÁ, Prokop
SOUČEK, Jaromír NOVÁK, Adrian MAZUR, Emílie ŠIRMEROVÁ, Samuel BRETŠNAJDER, Žofie REJTHAROVÁ, Nella BARTOŠOVÁ, Kateřina STODOLOVÁ, Josef VOLTR, Eliška ŠIKOVÁ, Kristián BARTOŇ, Petr
MÁR, Alois DANIELL, Róza FLEISIGOVÁ, Trang VUONG THAO, Jan REČNÝ, Meda KRČILOVÁ, Václav
CEJPEK, Antonín KINDLMAN, Rozálie DZIAMOVÁ, Radka ZELENKOVÁ.

SVATBY
Od 26. 5. 2018 do 16. 6. 2018 – radnice: Zdeněk KOPŘIVA a Adriana HOTÁRKOVÁ, David KVAPIL
a Gabriela KLEČKOVÁ, Zdeněk LAUBR a Petra PECHOVÁ, Jan ŠTÍBR a Aneta JELÍNKOVÁ, Martin KREJČÍ a Pavla HALUŠKOVÁ, Martin CIKÁN a Nela ŠTEFANOVÁ, Ivan NOVÁK a Alena KOPECKÁ, Pavel RUBÁŠ a Petra SEJPKOVÁ
2. 6. 2018 – Senecký rybník: Dominik SOBOLÍK a Lucie SIKOLOVÁ
9. 6. 2018 – Skřivaň: Petr LINKA a Lenka URIKOVÁ

Seminář, zaměřený na sebeobranu žen a dívek

Dne 12. 6. 2018 Městská policie Rakovník pořádala seminář, zaměřený na sebeobranu žen a dívek. Seminář byl uskutečněn ve spolupráci s Judo club raion – ryu Praha, pod vedením pana Rubínka. Celá akce byla pořádána pod záštitou starosty města. Ženám
a dívkám bylo nastíněno, jaké situace mohou nastat při případném napadení a jak by se mělo v takových případech reagovat
a postupovat při odvrácení nebezpečí.
O semináře zaměřené na sebeobranu žen a dívek je zájem, proto
další pokračování chceme udělat hned v září. Tento seminář bude zaměřen na použití slzotvorných prostředků. Každá účastnice
semináře obdrží slzotvorný prostředek jako dárek.
Jaromír Nový, velitel MP Rakovník

ÚVODNÍK
Je tu červenec a začínají prázdniny. Užijte si je, ať už je budete
trávit kdekoliv. Pokud i v létě zůstáváte v Rakovníku, pak zalistujte Radnicí a vyberte si z nabídky
pořadů, které pro vás připravily
zdejší kulturní instituce. Nabídka
není malá. V Roubence Lechnýřovně můžete po celé prázdniny
navštívit výstavu Hurá na výlet,
která vám dokáže, že nemusíte
cestovat stovky kilometrů daleko, abyste našli kouzelná místa,
která ve vás vzbudí úžas. Rakovnicko je takový malý ostrov turistických pokladů. Pokladů, které
čekají, až je objevíte. A další klenoty do vaší sbírky cestovatelských zážitků najdete hned za
rakovnickými humny. Například
prezidentské Lány, které by letos
ve vašem výletním itineráři neměly vzhledem k letošnímu stému výročí vzniku Československa rozhodně chybět. Šťastnou
cestu a bezpečný návrat vám
přeje
Vaše redakce

Ztráty
a nálezy
Problematiku ztrát a nálezů upravuje ust.
§ 1045 až § 1065 zákona č. 89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2014.
Věc nalezenou na území města Rakovníka je možné oznámit a odevzdat na Městský úřad v Rakovníku,
Husovo nám. 27, 269 01 Rakovník, tel.
+420 313 259 111 v kanceláři č. 1 (recepce). Na stejném místě je možnost ztracenou věc vyzvednout.
Hodiny pro příjem a výdej nalezených
věcí jsou: pondělí, středa 8.00 – 17.00,
úterý, čtvrtek 8.00 – 15.00, pátek
8.00 – 13.00.
Mimo uvedené hodiny převezme nalezenou věc od nálezce městská policie.

Aktuální seznam nalezených
věcí od 15. 5. 2018
do 14. 6. 2018
Datum Popis
16. 5. 2018 Mobilní telefon
21. 5. 2018 Černé látkové pouzdro
s doklady
24. 5. 2018 Klíč – 1 ks
25. 5. 2018 Klíče – 2 ks
28. 5. 2018 Klíče – 2 ks, zelený přívěšek
4. 6. 2018 Benzínová sekačka na trávu
4. 6. 2018 Svazek klíčů – 7 ks

www.mesto-rakovnik.cz
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INFORMACE Z MĚSTA
XX Otevření prostranství Na Sekyře

V úterý 5. 6. 2018 proběhlo v Rakovníku slavnostní otevření prostranství Na Sekyře. Rekonstrukce byla provedena podle vítězného
návrhu společnosti Hlaváček & partner, s. r. o.,
stavbu poté realizovala firma Energie-stavební a báňská a.s.
Celková cena prostranství Na Sekyře byla 9.607.611,81 Kč vč. DPH. V ceně je zahrnuta
kompletní rekonstrukce prostoru před knihovnou, revitalizace plochy před budovou vedle
knihovny včetně parkoviště, nové chodníky,
osazení nových lamp, mobiliář (lavičky, koše,
atp.), bezbariérová autobusová zastávka. Cena
koní byla 2.702.500 Kč, 1.000.000 Kč přispěla na
koně společnost Procter & Gamble.

XX Cyklostezkou z Rakovníka do
Pustovět po asfaltu

sy Eurovelo 4 Roscoff – Kyjev. Oprava se týkala
úseku od křižovatky s účelovou komunikací na
Ryšín až k vlakovému nádraží Lašovice. Asfaltový povrch tak získal další 1,5 km dlouhý úsek
cyklotrasy, po souvislém asfaltovém povrchu
dnes tedy cyklisté dojedou z Rakovníka až do
Pustovět. Na opravě se podílely a prostředky sdružily hned tři subjekty. Městys Pavlíkov,
obec Lašovice a město Rakovník. Celkové náklady dosáhly výše 1.200.00 Kč vč. DPH a největší podíl ve výši 925.000 Kč uhradil Pavlíkov
(cyklotrasa vede převážně po katastru obce Ryšín, spadající pod Pavlíkov). Město Rakovník se
na akci podílelo částkou 180.000 Kč a stavební
práce realizovala firma FRONĚK spol. s r. o. Po
páteřní cyklostezce městem Rakovník, zrealizované v loňském roce, se tak jedná o další významný počin v oblasti cyklodopravy na rakovnickém okrese.

V termínu od 4. do 8. června 2018 proběhla
oprava účelové komunikace cyklotrasy č. 303 XXVyhlášení výtvarné soutěže
Rakovník – Křivoklát, která je součástí Green- V obřadní síni proběhlo 12. 6. 2018 vyhlášení
way Berounka – Střela a mezinárodní cyklotra- výtvarné soutěže pro děti mateřských škol a žá-

ky 1. – 9. tříd základních škol správního obvodu
Městského úřadu Rakovník, téma bylo „Strom
snů“. Soutěž byla vyhlášena pod záštitou starosty Pavla Jenšovského, který k vystaveným
dílům dodal:
„Rád jsem se dnes ráno zastavil u výstavy obrázků, které děti namalovaly. Nebyl jsem zdaleka
sám. Stála tam řada dospělých a všichni jsme
obdivovali barevné vidění světa, fantazii a talent vítězů soutěže. Chci výtvarníkům poděkovat za to, že se s námi o tu krásu podělili, jejich
rodičům za to, že talent dětí umožňují rozvíjet.“

XX Nové prostory domu
s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou otevřel minulý
týden v pátek nové prostory! Klienti mají nyní k dispozici nové odpočinkové místnosti. Jak
uvedla ředitelka Zlatuše Lüftnerová, otevření
proběhlo ve velice příjemné atmosféře. Nové
prostory vyšly na cenu 2.137.943 Kč.

Začátkem srpna tohoto roku bude na Husově náměstí
spuštěn nový modernizovaný parkovací systém
Parkovací systém přichystal několik novinek.
V první řadě se jedná o scanner registračních
značek, který výrazně urychlí vjezd i výjezd ze
systému. Velkou změnou bude zrušení výběrčí
budky v rámci automatizace vybírání parkovného, po odstranění výběrčí budky na Žižkově
náměstí budou k výjezdu sloužit dvě závory pro
rychlejší odbavení řidičů. Obě výjezdové závory se posunou za odbočku do ul. V Hradbách.
V ulici Trojanova se prozatím žádné změny neplánují, Trojanova ul. tak nadále zůstává v režimu pěší zóny s dopravním omezením, tj. neomezený vjezd pouze pro rezidenty a abonenty
z ulice Trojanova a omezený vjezd v určitých
časech pro zásobování.
Na Husově náměstí budou osazeny 4 platební
automaty a na Žižkově náměstí 1 platební automat. Všechna zařízení budou propojena optickým kabelem na uzavřeném okruhu pro bezpečnější a rychlejší přenos dat. Další novinkou
je možnost zaplacení bezhotovostní platební
kartou v těchto automatech.
V rámci zkušebního provozu bude zřízeno dočasné kontaktní místo v budově čp. 167 na Husově náměstí (vchod do kanceláře je ze Žižkova
náměstí – bývalá cestovní agentura), kde bude
také možnost uhradit parkovné. Po skončení zkušebního provozu bude kontaktní místo zrušeno
a systém bude dále provozován jako bezkontaktní. Na toto místo je také možné se dovolat prostřednictvím vyznačeného tlačítka na platebním
automatu v případě jakéhokoliv problému.
Závory budou fungovat 24 hodin denně s tím,
že placená doba zůstává stejná, tj. od 8.00 –
18.00 hod.

XX Provozní doba:

pondělí – pátek
od 8.00 do 18.00 hod.
sobota
od 8.00 do 12:00 hod.
státem uznané svátky zdarma
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XX Ceník:

1 min. až 30 min.
10 Kč
31 min. až 60 min. dalších 10 Kč
61 min. až 90 min. dalších 10 Kč
91 min. až 120 min. dalších 20 Kč
za každých dalších započatých 30 min.
dalších 30 Kč
Ztráta lístku bude zpoplatněna částkou 600 Kč.

XX Návod na používání závorového
systému:

Běžní návštěvníci:
Návštěvník zajede ke vjezdovému stojanu,
odebere si lístek a zaparkuje. Před odjezdem
navštíví platební automat, kde se lístek načte
a automat mu zobrazí částku, kterou návštěvník uhradí. Poté mu běží lhůta 15 minut na to,
aby placený prostor opustil. V případě, že nebude dodržen odjezd z placeného prostoru do
15 minut, závora se již neotevře. Scanner značek rozezná vozidlo, které již parkovné uhradilo a závora se zvedne, aniž bude muset řidič zastavit.
Pokud vjede návštěvník na náměstí v čase, kdy
se neplatí (v čase po 18.00 do 8.00 hod.), nemusí
automat navštívit, ale rovnou odjíždí. Závora se
mu automaticky otevře, protože scanner registračních značek vozidlo pozná. Pokud návštěvník vjede do placeného prostoru v době, kdy se
parkovné platí a bude odjíždět v čase, kdy se již
parkovné neplatí, musí v platebním automatu
uhradit částku za dobu strávenou ve zpoplatněném prostoru.
DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME, ŽE PARKOVNÉ NENÍ MOŽNÉ ZAPLATIT V PROSTORU VÝJEZDOVÝCH ZÁVOR! Parkovné musí být vždy uhrazeno před výjezdem v platebních automatech
(4× Husovo náměstí, 1× Žižkovo náměstí).
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Rezidenti a abonenti
Rezident pro stání vozidel ve vymezené oblasti (dále jen „VO“) je fyzická osoba, která má
místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve VO.
Abonent pro stání vozidel ve VO je fyzická nebo právnická osoba s oprávněním podnikat dle
zvláštního právního předpisu, která má sídlo
nebo provozovnu ve VO a prokáže, že je provozovatelem vozidla.
Rezident a abonent, který má na své nemovitosti prostor pro parkování, obdrží na základě
žádosti bezkontaktní čipovou kartu (dále jen čipovou kartu) a známku s označením „V“ (vjezd),
kterou si nalepí na boční okno vozidla. Tito rezidenti a abonenti nesmí parkovat ve VO.
Rezident a abonent, který nemá možnost zaparkovat na své nemovitosti (na pozemku, ve
stavbě), obdrží na základě žádosti a po zaplacení ceny uvedeném v ceníku, čipovou kartu
a známku s označením „P“ (parkování), kterou
si nalepí na boční okno vozidla. Tito rezidenti
a abonenti mohou parkovat ve VO.
Palackého (v placeném prostoru), Husovo náměstí, Masná, Kamenná, Žižkovo náměstí, Martinovského, V Hradbách, U Hluboké studny.
Rezidenti a abonenti z uvedených ulic mohou
pro vjezd do placeného prostoru použít obě
vjezdové brány. Výjimkou jsou držitelé čipových karet „V“ z Palackého ulice, kteří mohou
do VO vjíždět pouze přes vjezdovou bránu v ulici Palackého. Karta bude mít párování vjezdu
a výjezdu, při jiném použití se karta zablokuje. (např. neoprávněný výjezd ulicí Trojanova).
Palackého (mimo placený prostor)
Rezidenti a abonenti z uvedené ulice mají nově nárok na vydání čipové karty a známky „V“,
umožňující výjezd z placeného prostoru. Pro
vjezd do placeného prostoru mohou použít
pouze vjezdovou bránu v ulici Palackého, kar-

ta nebude funkční při vjezdu do VO z ulice Vysoká. Karta bude mít párování vjezdu a výjezdu, při jiném použití se karta zablokuje. (např.
neoprávněný výjezd ulicí Trojanova). Další novinkou v ulici Palackého (mimo placený prostor) bude skutečnost, že všechna parkovací
místa v této části ulice budou vyhrazena pro
rezidenty a abonenty čp. 2098 – 2102, 69, 71, 72,
73 a 74. Parkovací karty budou k vyzvednutí od
1. 7. 2018.
Vysoká (v placeném prostoru)
Rezidenti a abonenti z uvedené ulice mohou
pro vjezd do placeného prostoru použít pouze vjezdovou bránu v ulici Vysoká, karta nebude funkční při vjezdu do VO z ulice Palackého.
Karta bude mít párování vjezdu a výjezdu, při jiném použití se karta zablokuje. (např. neoprávněný výjezd ulicí Trojanova).
Trojanova
Rezidenti a abonenti z uvedené ulice mohou
pro vjezd do placeného prostoru použít obě
vjezdové brány, karta se nebude párovat, bude mít nastavený pouze vjezd. Při pokusu o výjezd přes výjezdové brány na Žižkově náměstí
se karta zablokuje.

XX Návštěvnické karty

Rezidenti a abonenti, kteří mají na své nemovitosti prostor pro parkování více vozidel, mají
možnost po prokázání obdržet „návštěvnickou“
kartu. Tato karta bude přenosná a bude nastavena pouze pro výjezd. Při pokusu o vjezd přes
vjezdové brány se závory nezvednou. Příklad:
Návštěvník si u vjezdového stojanu vytáhne
parkovací lístek a zaparkuje uvnitř nemovitosti rezidenta příp. abonenta. Poté mu bude rezidentem nebo abonentem zapůjčena návštěvnická karta, která mu umožní bezplatný výjezd
z placené zóny. Jak si vlastníci návštěvnických
karet zajistí jejich navrácení, je na jejich uvážení.

Instituce (příp. abonenti) se sídlem ve VO – celních orgánů opatřených nápisem „Celní
správa“,
a možností parkování mimo veřejné prostranství mají pro své zaměstnance nárok na vydá- – poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní
ní takového počtu čipových karet a známek
služby, poskytovatele přepravy pacientů nes označením „V“, kolik mají prokazatelných parodkladné péče, převážející krev a biologický
kovacích míst na své nemovitosti. Karta bude
materiál
mít párování vjezdu a výjezdu, při jiném použití
– havarijních čet při odstraňování poruch dose karta zablokuje.
dávky elektrické energie, vody, plynu, tepla
nebo kanalizace,
XX Držitelé průkazů ZTP a TP
Spuštěním nového parkovacího systému bu- – poskytovatelům sociálních služeb a zdravotní péče (pečovatelské služby, domovy pro
dou pro držitele uvedených průkazů platit
seniory, domovy pro osoby se zdravotním
stejná pravidla jako pro běžné uživatele, tepostižením, zdravotní služby, domácí zdrady budou zpoplatněni podle schváleného
votní péče apod.),
ceníku
– právnických osob zřízených a založených
městem Rakovníkem,
XXVlastníci, popř. provozovatelé
– města Rakovníka,
jednostopých motorových vozidel – servisních firem zajišťujících služby na záklaa cyklisté
dě smlouvy s městem Rakovník,
Vlastníci, popř. provozovatelé jednostopých za předpokladu, že byla Městským úřadem Ramotorových vozidel a cyklisté jsou od poplat- kovník na žádost vydána bezkontaktní čipová
ku v placené zóně osvobozeni. Vedle vjezdo- karta dle Pravidel pro vydávání a používání parvých i výjezdových závor pro ně bude vytvořen kovacích známek a bezkontaktních čipových
prostor pro bezpečné projetí, aniž by museli karet ve vymezených oblastech.
odebírat parkovací lístek.
Vydávání čipových karet, známek a parkovacích karet do ulice Palackého bude probíhat
od 1. 7. 2018 na ekonomickém odboru u paní
Renaty Hejdové (rhejdova@murako.cz, 313 259
držitelům průkazu ZTP/P,
Ministerstva vnitra používaná Policií ČR 133), číslo dveří 19.
a označená nápisem „POLICIE“,
Návod, Ceník placeného stání a parkovacích
Vězeňské služby ČR,
ozbrojených sil ČR včetně vojenské policie známek, Pravidla pro vydávání a používání známek a čipových karet, společně s dalšími aktuoznačená nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“,
městské nebo obecní policie označené alizacemi budou vyvěšeny na webových strán„MĚSTSKÁ POLICIE“ nebo „OBECNÍ POLICIE“, kách města pod následujícím odkazem:
hasičských záchranných sborů a jednotek http://www.mesto-rakovnik.cz/rozdobrovolných hasičů opatřených nápisem voj-mesta/pripravovane-projekty/
parkovaci-system-husova-namesti/
„HASIČI“,

XX Bez poplatku je ve vymezených
oblastech povoleno stání vozidel:

–
–
–
–

–
–

NÁVRAT SAMURAJE DO RAKOVNÍKA

Rok se sešel s rokem a opět jsem byl osloven
bývalým kolegou z jednotky (Skupina operativní pomoci) Filipem Rubínkem, že v ČR má opět
velmistra Tanaka Koshira, který zde dohlíží nad
výukou otevřené pobočky. Tentokrát velmistr
do Rakovníka přijel se svým týmem, tj. čtyři bojovníci z Japonska a jeden bojovník z Maďarska
(Zoltan Zsigray – instruktor na policejní škole).
Jen připomínám, že velmistr Tanaka Koshiro
pochází z oblasti Hiko v Japonsku a narodil se
v roce 1940.

Tanaka Koshiro bojoval ve válce v Afghánistánu,
následně i v Iráku. Velmistr učí speciální složky
po celém světě. Vyučuje armádu i policii. V USA
učí jednotky Rangers, Swat, v Thajsku učil protidrogovou národní jednotku, Na Filipínách,
jednotky policie SWAT, Kuwait Gracie Academy, Tibet Dalajlama – ochranku jeho výsosti,
Vietnam, a další.
Na základě této nabídky jsem okamžitě naplánoval seminář, který se uskutečnil 22. 5. 2018.
Ze zkušeností z minulého roku jsem se chtěl po-

dělit i s kolegy z jiných městských policií, proto
jsem pozval strážníky z Nového Strašecí, Příbrami a Žatce. Přítomni byli i zástupci Policie
ČR z Rakovníka.
V závěru nemohu opomenout mentalitu japonských bojovníků. Svojí skromností a pokorou se
máme opravdu co od nich učit.
Jaromír Nový,
velitel MP Rakovník
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32. setkání občanů partnerských měst
Rakovníka a Dietzenbachu
Ve dnech 8. – 10. 6. došlo v Rakovníku k již
32. setkání občanů partnerských měst Rakovníka a Dietzenbachu . Společné setkávání obou
měst má dlouholetou tradici a my jsme rádi, že
i nadále pokračuje. V pátek okolo 17.00 přijely
do Rakovníka dva autobusy našich 70 německých přátel – sportovců a dospělých. Nejprve
proběhlo společné oficiální uvítání zástupci
města ve školní jídelně 1. ZŠ. Za město Rakovník
vítal německé hosty radní Ludvík Vožech a tiskový mluvčí Jiří Cafourek, za město Dietzenbach Erster Stadtrat Dieter Lang, místostarosta
města Dietzenbachu, a Yvonne – Tech Klühspies, předsedkyně Spolku pro mezinárodní vztahy. Pak se program obou skupin již lišil.
Dospělé hosty čekala společná večeře formou
rautu v jídelně 1. ZŠ a ubytování. Němečtí hosté byli ubytováni ve dvou hotelech – Bezděkov
a Rozmarýn. Poté už byl celý páteční večer ve
znamení hudby. V rakovnické synagoze (Heroldově síni Rabasovy galerie) proběhl společný
koncert, kde vystoupil rakovnický sbor Magistrae Raconenses a německý sbor Sing&Shout
z Dietzenbachu. Koncert představoval nádherný hudební zážitek. Sportovci měli odlišný program. Povečeřeli ve školní jídelně 3. ZŠ, a poté
již proběhlo první společné utkání v basketbalu. Basketbalové týmy tvořili současní a bývalí
žáci 3. ZŠ Rakovník a Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach a utkali se již po jedenácté.
V sobotu byl pro všechny naplánován náročný,
ale velice zajímavý program. Dospělí hosté jeli
na výlet do Nelahozevsi, kde si prohlédli rodný
dům a muzeum Antonína Dvořáka. Zde se dozvěděli více informací o životě tohoto významného českého skladatele, které jim tlumočila
Edita Čechová. Pak si poslechli i některé Dvořákovy skladby a zatancovali si při nich. Poté pokračovali do města Mělník, kde měli naši hosté
tři hodiny čas na prohlídku města, oběd a společné povídání. V rámci tohoto času si prohlédli soutok Labe s Vltavou, kostel sv. Petra a Pavla s kostnicí, kostel Sv. Ludmily aj. V 16.00 na
všechny čekala prohlídka zámku Mělník, kde
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se dozvěděli více z jeho bohaté historie a prohlédli si vzácné exponáty. Závěr celého krásného dne byl završen společnou večeří v zámecké restauraci. Sportovci měli opět odlišný
program. Dopoledne pokračovali v basketbalových utkáních. Na sportovním poli se utkaly týmy starších chlapců, mladších chlapců a děvčat.
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Po sportovní stránce měli navrch chlapci z Německa, kteří i letos opět udrželi zisk putovního poháru, podobně jako na druhé straně dívčí tým 3. ZŠ Rakovník. Odpoledne pak čekala
sportovce prohlídka Prahy a Pražského hradu,
kterou nepokazila ani drobná nepřízeň počasí.
V neděli měli naši přátelé možnost dopoledne navštívit Muzeum T.G. Masaryka a dozvědět
se více o historii našeho královského Rakovníka. V poledne se konal společný oběd na 1. ZŠ.
Tímto bych chtěla poděkovat i jídelně 1. ZŠ za
dobrou organizaci a přípravu stravování. Pak
proběhla pracovní schůzka SMSR a ViB, kde se
domluvil termín dalšího setkání na příští rok,
které proběhne v Dietzenbachu. Sportovci dopoledne sehráli další utkání v basketbalu. Výbornou tečkou za celou sportovní akcí pak bylo
utkání UČITELÉ vs. ŽÁCI. V něm dokázalo sedm
statečných dospěláků proti šesti pětkám mládežníků nejen těsně zvítězit, ale též všechny
dobře pobavit.
V 15.00 již naši hosté nastoupili do autobusu
a za mohutného loučení a mávání odjížděli zpátky domů. Celý víkend se velice podařil,
bylo krásné počasí a navázala se další přátelství.
Tímto bych chtěla velice poděkovat městu Rakovník a Česko-německému fondu budoucnosti, bez jejichž finančního příspěvku by nebylo
možné toto setkání uskutečnit. 
Mgr. Petra Čechová,
Spolek pro mezinárodní spolupráci v Rakovníku

Výletování v červnu

www.1msrako.cz

V červnu jsme navštívili farmu Hedecko, kde děti měly možnost vidět na vlastní oči hospodářská zvířátka i s jejich mláďaty. Pan farmář dětem velmi pěkně přiblížil, jak těžká práce je na farmě a jakou starost a zodpovědnost musí při chování zvířátek vynaložit. Všechny děti byly odvážné a statečně se svezly na koni.
Další akcí v měsíci červnu byl velmi zdařilý vícedenní výlet do Skryj. Výletu se zúčastnili pouze předškoláci.
Užívali jsme krásu přírody v okolí Berounky dlouhými procházkami po naučných stezkách, navštívil nás pan
myslivec, který dětem velmi živě povyprávěl o životě lesních zvířat, se kterými má vlastní zážitky.
Na oba výlety nám finančně přispělo Město Rakovník a touto formou za finanční podporu děkujeme. 
1. MŠ Rakovník, Bc. Gabriela Jarošová, Bohuslava Vondříčková

AHÓÓÓJ BEROUNKO

Napsat článek o vodáckém kurzu se zdá být jednoduchým úkolem. Při psaní jsem myslela na Aničku
z 8. A, která je vynikající vypravěčka a o jednom
dnu ve škole dokázala napsat čtyři stránky. Kolik
by jich asi napsala o vodáckém kurzu?
Když jsem si ale před psaním článku začala
v hlavě skládat všechny zážitky čtyř dnů strávených na Berounce, zjistila jsem, že na tom
můžu být ještě hůř. A tak se budu snažit být
stručná, protože všechen ten smích, odhodlané
a lehce vystrašené pohledy před jezem, občasnou netrpělivost, povyk a zpěv na papír stejně
přenést nemohu.
Pro účastníky kurzu začala „voda“ v neděli
3. června. Pro nás mnohem dříve. Po objetí všech
kempů a ujištění se, že naše zlatíčka budou mít
veškerý důležitý servis a nákupu svačin nás čekal ten nejdůležitější úkol – neustálé sledování předpovědi počasí a zaříkávání, aby to ještě
chvíli vydrželo. A asi nám to šlo dobře, protože
během těch čtyř dnů jsme na obloze spatřili jen
pár mráčků a teploty vybízely ke koupání.
V neděli v podvečer nás všechny čekala zdravotní přednáška o první pomoci, za kterou moc
děkujeme žákům Zuzce Plačkové, Matěji Kocovi, Matyáši Kunovi z 5. B, Majdě Jirkovské a paní
učitelce Pavlíně Jirkovské, že obětovali svůj volný čas a dorazili za námi. Zapojili jsme se všichni a dozvěděli se mnoho informací. Nejvíce si

však vážíme toho, že si své znalosti předávají
děti mezi sebou, a to klidně i mladší starším.
Po přednášce byli vodáci seznámeni s pravidly Berounského bobříka, který probíhal po
celou dobu kurzu, a začal stavěním stanu na
čas. Tady jsme zažili opravdu mnoho legrace
a i přihlížející rodiče se velmi pobavili. Pak už
však přišel čas na pár písniček s kytarou a hurá
do spacáku. A i když některým trvalo trochu
déle usnout, ať už to bylo nedočkavostí, kvákajícími žábami, nebo prostě nutkáním sdílet
svoje myšlenky, ráno jsme se všichni probudili natěšení na to, až konečně nasedneme do
kanoí a vyrazíme.

1. mateřská škola
V Hradbách
Rakovník

www.1zsrako.cz

Tomu však předcházelo sbalení, královská snídaně včetně dortu a proškolení od instruktorů. Po nahupkání do lodiček jsme plni očekávání koukali, kdo se vyklopí jako první. Musíme
však přiznat, že nám spadly brady a po prvních
několika kilometrech ještě více, protože všichni jeli jako by už na vodě byli nejméně týden.
Navíc i svůj první jez všichni zvládli na jedničku. A i když došlo k jedné gentlemanské výměně posádek, všichni spokojeně pádlovali a my
museli občas opravdu máknout, abychom se
vyhnuli jejich cákajícím nájezdům. Zhruba osmikilometrová cesta z Tříman na Zvíkovec tedy
celkem utekla a všichni se stačili v tábořišti vykoupat. Po další disciplíně Berounského bobříka, která spočívala v zakreslování do slepé mapy a kvízu první pomoci, jsme si ukázali různé
druhy ohňů a jeden hned rozdělali, opekli buřty
a dlouho zpívali s kytarou.
V úterý se účastnici kurzu přenesli o 30 let zpátky v čase a stali se pionýry. Prožili klasickou rozcvičku a někteří opravdu přibalili do batůžku bílá trička a modré či červené trenky. Po snídani
nás čekal nejkratší úsek ze všech dnů a tak jsme
během těch 5 kilometrů do Skryj hráli nejrůznější hry. Protože jsme opět dorazili do kempu
brzy, po obědě jsme se vydali na procházku na
Skryjská jezírka. Po návratu jsme pokračovali
v „pionýrském dnu“ a ukázali si různé druhy uzlů, morseovku a poznávačku rostlin a ptáků. Pak

www.mesto-rakovnik.cz
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už se jen v kotlíku uvařila gulášovka a společně
jsme si povídali u ohně.
Ve středu nás čekal nejdelší úsek, ale naši vodáci už jeli opravdu zkušeně, takže jsme do Roztok
dorazili tak akorát na pozdní obídek. Lodě jsme
vraceli neradi a s instruktory se loučili s pocitem,
že všechno moc rychle uteklo.
Shrňme si to ještě v číslech. Vodáckého kurzu se
účastnilo 19 žáků, 2 učitelé, 2 instruktoři a 1 pes
Barney. Tábořili jsme ve 3 kempech, ujeli jsme
27, 4 km a sjeli 4 jezy. Vyklopily se 4 lodě (z toho jedna několikrát), na jezu ani jedna a hlásíme

jedno ošetření odřené dlaně. Počet opálených
obličejů, mokrých zadnic a nadšených tváří: 21.
Děkujeme všem účastníkům za jejich úsměvy a odhodlání, instruktorům A.S.K. Berounka
a ještě jednou našim zdravotníkům. Obrovské
dík ale patří panu Karlu Císařovi za odvoz věcí, jeho neustálý optimismus, kterým nakazil
ostatní, a neuvěřitelnou ochotu. Bez tohohle
všeho by to nikdy nebylo tak skvělé.
A na konci jen vyvstává otázka: Zahájili jsme na
Jedničce novou tradici?
Mgr. Alice Jendelová

CYKLISTICKÝ KURZ

Tak jako loni i letos vyrazili nadšenci kol z druhého stupně na cyklistický kurz na Vojtův mlýn.
Počasí bylo objednané, celé tři dny bylo prostě
nádherně.
První den čekala děti cesta na kole na Vojtův
mlýn. Po rozdělení do chatek se všichni naobědvali a vyrazili na menší cyklovýlet, aby se seznámili s okolím. Během celého dne se mladí cyklisté dovídali informace, jak se pohybovat v terénu,
jak správně sedět na kole, který způsob řazení

je nejlepší, jak se správně předjíždí a spoustu
dalších věcí.
Druhý den všechny čekal celodenní výlet. Cíl
byl pro všechny stejný – Krakovec. Děti byly rozděleny do dvou skupin. První skupina sjížděla
celou Javornici až ke Zvíkovci, druhá skupina
přes Machův mlýn přímo namířila ke Krakovci.
Večer pak čekal děti táborák a buřty.
Poslední den už nás jenom čekala cesta domů.
A aby i druhá skupina pokořila hranici 100 km,

udělala celá parta takovou malou zajížďku přes
Svatého Huberta. Výsledek: 1. skupina 101 km,
2. skupina 125 km. Super. Nikomu se nic nestalo, defekt byl jen jeden, takže vše proběhlo na
jedničku.
Velký dík především instruktorům Martině Vorlové a Robertu Chytrému. Přístí rok naviděnou.

Mgr. Pavla Pešková

Ředitelství 1. ZŠ Rakovník přeje všem svým zaměstnancům pohodovou dovolenou a žákům i jejich rodičům
pěkné prázdniny plné sluníčka a radostných zážitků; těšíme se na spolupráci v novém školním roce.
www.2zsrako.cz

2. základní škola
Rakovník
Husovo nám. 3

Na 2. ZŠ jsou RODIČE VÍTÁNI
XX Na záchrance v Rakovníku

V pondělí 21. 5. 2018 jsme šli o 3. hodinu do
areálu Masarykovy nemocnice prohlédnout si
pracoviště záchranky. Ve dvou sanitách jsme viděli mnoho zajímavých přístrojů. Jeden z nich
jsme si mohli i vyzkoušet. Měřili nám tlak a puls.
Vše jsem měl v pořádku. Mohli jsme se ptát, co
nás zajímalo. Mě zajímalo, ke kterým případům
jezdí nečastěji. Dozvěděl jsem se, že ke zlomeninám.Tuto návštěvu nám zařídila maminka
Matěje a Vojty, která v nemocnici pracuje. Návštěva se mi moc líbila. Hubert Svoboda, 3. B

XXVaříme zdravě

Ve středu 30. 5. jsme v rámci projektu „Rodiče vítáni“ měli milou návštěvu. Do kuchyněk
za námi přišel profesionální kuchař pan Robert
Otcovský, který nám ukázal, jak připravit cizrnu.
Byla výtečná! Předvedl nám, jak správně krájet
cibuli, strouhat zázvor, a předal nám pár cenných rad. Druhou část vaření jsme si pokrmy dělali sami. Někdo pekl, někdo smažil, někdo zdobil, všem se pohoštění skvěle povedlo a stejně
tak dobře chutnalo!
Bianka Jirátková, 5. A

8

Radnice | červenec – srpen 2018

VÝLET ZA PEJSKY Ruštináři z 2. ZŠ v Karlových Varech
Přiznejme si, že se rádi těšíme na dárky, ať už od
rodičů nebo přátel. Nejinak tomu bylo i u dětí ze ŠD při 2. ZŠ v Rakovníku. K jejich svátku,
1. června připravili nevšední překvapení nejlepší přátelé člověka – pejskové. Přemluvili své páníčky, rakovnické kynology, a dárek byl na světě,
vlastně, na kynologickém cvičišti agility. Bylo
se na co dívat. Pejskové radostně plnili povely,
zdárně zdolávali agiliťácké překážky, a to tak
rychle, že děti ani nevnímaly padající déšť. Své
umění předvedla i naše spolužačka ze 4. A třídy
a její psí slečna Jessie.
Za krásný zážitek patří velké poděkování psím kamarádům a jejich paničkám. Společně nám všem
ukázali, že cesta k úspěchu vede i přes vytrvalost
a radostný, kamarádský vzájemný přístup. Stejné
poděkování náleží paní Markétě Krobové a panu
Františku Karasovi, výcvikářům agility v Kynologické organizaci Rakovník. Společně jsme si také
ověřili, že přátelství, vzniklé mezi lidmi a pejsky,
může ovlivnit chování i život našich dětí.
Jana Pečínková, vychovatelka ŠD
při 2.ZŠ Rakovník

Žáci osmých a devátých tříd, kteří mají jako
svůj druhý jazyk ruštinu, si společně se svými učitelkami J. Čadkovou, M. Bindíkovou
a D. Moravcovou udělali výlet do krásného lázeňského města Karlovy Vary. Nejprve jsme
viděli slavný hotel Thermal, od kterého jsme
si prošli celou nádhernou kolonádu. Ochutnali jsme všechny prameny, až po Vřídlo. Poté jsme lanovkou dojeli do výletního areálu

2. ZŠ Rakovník na okresním kole
Soutěže mladých zdravotníků
Letošní ročník soutěže zdravotníků byl náročný už kvůli deštivému počasí, i kvůli obtížnosti
úkolů, které zdravotníci pro děti připravili. O to
více nás těší úspěch děvčat z 6. a 7. tříd Sáry
Chovanové, Michaely Véghové, Denisy Dekojové, Sabiny Torové, Karin Kračmarové a Natálie Matesové, které se umístily na 2. místě s od-

Mladší žáci z 2. ZŠ postupují do republikového finále
Po tuhém boji vyhráli mladší žáci krajské kolo
v nohejbalu nad favorizovanou Mladou Boleslaví a vítězství v kraji si nenechali vzít ani v dalších
zápasech, kde přehráli Králův Dvůr a Beroun.
Zaslouženě vyhráli celý turnaj a postupují po

Diana, kde jsme z rozhledny viděli celé Karlovy Vary. Dále jsme navštívili kouzelný Motýlí
dům s motýly všech barev a velikostí. Nakonec jsme si prohlédli pravoslavný kostel svatého Petra a Pavla a ke konci dne jsme si všichni koupili teplé lázeňské oplatky. Myslím, že
jsme si tento skvělý den všichni velice užili.
Pavel Franěk, žák IX. C

stupem dvou bodů na místo první. Bravurně
zvládly první pomoc, přenos raněných i historii Červeného kříže. Dva body jim unikly na
stanovišti dopravní výchovy. Celému družstvu
blahopřejeme a budeme držet palce v dalším
ročníku soutěže.
Mgr. Jana Šváchová , učitelka 2.ZŠ

ÚSPĚCH 2. ZŠ
V PYTHÁGORIÁDĚ

roce opět na republikové finále, které se bude
konat na Kladně. Kluci hráli výborně jako tým.
Ocenění za nejužitečnějšího hráče získal Josef 29. 5. 2018 proběhlo okresní kolo matematicVáňa. Gratulujeme a držíme palce.
ké soutěže ,, Pythágoriáda“ pro 6. – 8. ročník.
Mgr. Jiří Kotlík, učitel 2. ZŠ Žáci naší školy byli opět úspěšní. Rosťa Mates
z 8. ročníku prokázal své znalosti a získal 1. místo, Honza Olšiak ze 7. ročníku obhájil svůj loňský
úspěch a dělí se o 1. – 2. pozici a Zdeněk Hnízdil
ze 6. ročníku obsadil 3. – 5. místo. Učitelům matematiky udělal výsledek radost a ještě jednou
svým svěřencům gratulují.
Mgr. Daniela Moravcová, učitelka matematiky
Na 2. ZŠ mají žáci ve školní družině možnost si
vybrat z pestré nabídky kroužků. Tento školní
rok byl velký zájem o kroužek zobcové flétny
pro začátečníky.
Kroužek pravidelně navštěvovalo 16 – 18 žáků,
kteří se opravdu velmi snažili. Bylo pro ně radostí nacvičit 13 lidových písní a všechny před- Ve čtvrtek 17. 5. 2018 se na 2. ZŠ konaly DÍLvést 31. 5. 2018 na svém prvním veřejném vy- NIČKY PRO PŘEDŠKOLÁKY, kde se budoucí prvstoupení – konkrétně ve školní družině, kde ňáčci seznámili se svými spolužáky, učitelkami
hráli svým rodičům a prarodičům. V reperto- a třídou. Společně si zazpívali, vyrobili pejska
áru měli sólové i společné písně, které zahráli z papíru a splnili různé školní úkoly. Všichni praza doprovodu vychovatelky Hedviky Bortové, covali s nadšením. Přejeme jim hodně úspěchů
Učitelky 1. a 2. tříd
která kroužek zobcové flétny vede již 3. rokem. v 1. třídě.

„TVŮJ HLAS MÁ ZNÁMOU VYSTOUPENÍ KROUŽKU
TVÁŘ“ na 2. ZŠ
ZOBCOVÉ FLÉTNY
Pěvecký sbor 2.ZŠ se již podruhé rozhodl vyzkoušet na vlastní kůži televizní soutěž „Tvoje tvář má známý hlas“. Společně s paní učitelkou Seidlovou si každý člen sboru vybral
písničku, sehnal si kostým, a pak jsme společně secvičili pořad pod názvem „Tvůj hlas
má známou tvář“. Velké poděkování patří paní učitelce Seidlové, která do vystoupení vložila opravdu hodně sil. Dále děkujeme 2. ZŠ,
KC Rakovník (Petru Hlinkovi, Davidu Maříkovi) a našim moderátorkám Katce Roubalové
a Lucce Daňkové.
Členky pěveckého sboru 2. ZŠ

Dílničky pro předškoláky
na 2. ZŠ

Sportovci z 2. ZŠ postupují do celorepublikového finále
V pondělí 14. 5. 2018 se konalo krajské finále
OVOV ve Slaném. Naši školu reprezentovalo
družstvo a 5 jednotlivců. Konkurence zde byla
veliká, ale naši závodníci se nezalekli a bojovali až do poslední disciplíny. Družstvo ve složení
J. Ketmanová, V. Jirátková, L. Letová, K. Polcarová, J. Šiler, M. Nistor, D. Šrédl a J. Lebeda obsadilo 2. místo z 15 družstev a postup do celorepublikového finále, které se bude konat
3. – 5. 9. 2018 v Brně. I jednotlivci byli úspěšní.
První místo získali Gábina Uriková a David Šrédl,
druhé místo Jakub Lev, Florian Ketman a Martin
Lev a třetí místo Miroslav Nistor. Ani zbytek žáků
si nevedl špatně. Všem gratulujeme za předvedené výkony k postupu na republiku.
Mgr. Martina Levová, učitelka 2. ZŠ

www.mesto-rakovnik.cz
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Hosté z Dietzenbachu na „trojce“

3. základní škola
Rakovník
Okružní 2331

Opět po roce se utkali na sportovním poli s oranžovým míčem současní a bývalí žáci
3. ZŠ Rakovník a Heinrich-Mann-Schule Dietzenbach. Představily se týmy starších chlapců U18, mladších chlapců U14 a děvčat. Starší
chlapci si v pátečním večeru připsali historické vítězství a v sobotu sahali po druhé výhře,
když podlehli jen o bod. Mladší chlapci zjistili,
jak jejich soupeři trénující pravidelně v basketbalovém klubu za rok vyspěli. Děvčata držela
náš pomyslný prapor nejvýše a prokázala svoji jasnou sportovní dominanci. Kromě těchto
klání si ale všichni našli čas na sobotní společný večer, kdy se při různých sportovních hrách
všichni přítomní „namixovali“ a dokázali se navzájem výborně bavit.

XXVýsledky zápasů v pátek,
sobotu a neděli:
Chlapci U14, 3.ZŠ Rakovník – HMS Dietzenbach
13:29, 6:39, 6:23
Chlapci U18, 3.ZŠ Rakovník – HMS Dietzenbach
21:17, 32:33, 16:23
Děvčata U16, 3.ZŠ Rakovník – HMS Dietzenbach
8:2, 29:2
Učitelé – Žáci
14:12

Návštěva zámku Chyše
Život v gotice, renesanci a baroku si na chvíli vyzkoušeli žáci 7. A, 7. B a 7. C při návštěvě
zámku Chyše. S Karlem IV. jsme zažili příběhy
z jeho života, osahali si plátovou zbroj a středověké zbraně (řemdih, palcát,…), posadili se
na královský trůn, semleli mouku na kamenném mlýnku, prali prádlo na valše v neckách

a viděli zblízka koně, ovečku a kozle. Při prohlídce jsme obdivovali zámecké sklepení (pro
uchování potravin) s portálem i důmyslný a zachovaný obranný systém se střílnami, vzdušnými průduchy a ukrytým pokladem. S průvodcem jsme pozorovali renesanční a barokní
přestavby zámku i jeho četné vybavení – náby-

Škola na farmě

Ve čtvrtek 10. května se v rámci projektu „Škola na farmě“ žáci několika tříd ZŠ a ZŠ speciální
zúčastnili exkurze ve Středisku živočišné výroby
Ruda patřící Školnímu zemědělskému podniku
Lány. Farma se zaměřuje na chov Holštýnského
skotu – jedná se o mléčně specializované plemeno charakteristické svou černobílou barvou. V roce 2015 probíhala celková modernizace a rozšíření farmy, hlavní stáj je teď určena pro 440 kusů
dojnic. S tím, jaké jsou životní potřeby zvířat a jak
se o ně lidé v podmínkách moderního velkochovu starají, nás seznámil pan Ing. David Richter. Žáci nahlédli do většiny stájí, s potěšením využili
možnost pohladit si asi měsíc stará telátka – malé
býčky a kladli spoustu zvídavých otázek.
O několik týdnů později pak všichni žáci ZŠ speciální, 1. stupně ZŠ a studenti SŠ praktické školy
jednoleté a praktické školy dvouleté postupně
absolvovali exkurze na Farmě Hedecko v Břežanech blízko Čisté u Rakovníka. Rodinnou farmou nás provedl pan Mgr. Pavel Škrle. Seznámil
nás i s dlouhou historií místa a ukázal zvířata,
která na farmě žijí: kozy, krávy a ovce, prasata,
králíky i slepice a kachny, kočky, psy a koně. Pan
Škrle ochotně odpovídal na otázky, všechna zvířata si děti mohly prohlédnout zblízka a některá
i pohladit. A na koních se na závěr mohly svézt –
to se jim líbilo asi ze všeho nejvíce. Při návštěvě
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farmy si děti upevnily své znalosti o hospodářských zvířatech, důvodech proč je lidé chovají
a jak by se o ně měli správně starat. Díky vlastní
zkušenosti s přímým kontaktem se zvířaty a při
pozorování jejich životních projevů a komunikace si děti lépe uvědomily životní potřeby zvířat
i to, co zvířata potřebují ke spokojenému životu.
Ve škole se pak ještě žáci tématu života na farmě
dále věnovali – prohlíželi si fotografie z exkurzí,
povídali o svých zážitcích, hospodářská zvířata
malovali, modelovali, manipulovali s jejich obráz-
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tek, nádobí, obrazy, módu, knihy, hračky, stropní malby a štuky aj. Mladí badatelé zvládli úkoly
v pracovním listě velmi dobře a nebyly pro ně
moc obtížné. A tak to má být.

Střední škola,
Základní škola
a Mateřská škola
Rakovník

ky i fotografiemi, vyplňovali pracovní listy. A mluvili také o tom, jak se životní podmínky zvířat na
rodinné farmě a v moderním velkochovu liší.
Děkujeme panu Richterovi za jeho vstřícnost
a trpělivost, panu Škrlemu a jeho spolupracovníkům za čas, který nám věnovali, a městu Rakovník i Farmě Hedecko za finanční příspěvek
na realizaci exkurze.
Za žáky, studenty a pedagogické pracovníky
SŠ, ZŠ a MŠ Rakovník, p. o.
Mgr. Alena Vožehová

www.moarako.cz

Bavorské návštěvě se v Rakovníku líbilo
Už tradičně v pomaturitním období přivítali na
Masarykově obchodní akademii žáky a učitele z přátelské školy v bavorském Hilpoltsteinu,
kteří měli možnost poznat nejen Rakovník, ale
i nové české kamarády z řad studentů prvního

Masarykova
obchodní
akademie
Rakovník

až třetího ročníku ekonomického lycea a tuto
příležitost bohatě využili hlavně díky čtyřdennímu programu, který pro ně ekonomové při- města a prohlídka centra Rakovníka, měření sil
pravili. Příjemné prostředí se sportovním vy- ve stolním tenise, florbalu, minigolfu i volejbalu,
žitím na Tyršově koupališti, přijetí u starosty výlet do Prahy i společné grilování, to všechno
zaplnilo každou minutu společného poznávání
českých a německých studentů i učitelů. „Je to
velmi příjemná a zajímavá akce, která vyplývá
z dlouhodobého přátelství mezi oběma školami a studenti mají možnost poznat nové věci, zážitky a setkávání a ověřit si svoje jazykové
dovednosti. Rýsuje se i další forma společného trávení času, kterou by mohl být už v příštím roce společný vodácký kurz na Vltavě. V našich plánech máme i podporu Města Rakovník
a Česko-německého fondu budoucnosti,“ nastínil spolupráci MOA s Hilpoltsteinem ředitel
Emanuel Vambera, kterého doplnila i vyučující německého jazyka Alena Poláková: „Němcům se v Rakovníku líbí, hodně se zajímali i na
radnici u pana starosty o různé oblasti života
ve městě. Tento projekt bude pokračovat na
podzim návštěvou českých studentů v Bavorsku, Hilpoltstein je pro nás zajímavý i tím, že je
blízko Norimberka, jehož návštěva nikdy v programu nechybí.“

64 LET PO MATURITĚ

Gymnázium Zikmuda Wintra Rakovník slaví letos 185 let od zahájení své činnosti. Při té příležitosti nás pozvala 31. 5. 2018 paní ředitelka PhDr. Zdeňka Voráčková k malému posezení ve své
ředitelně a paní profesorka Renata Rédlová nás provedla budovou školy, nahlédli jsme i do některých učeben a posoudili, co se od našich školních let za 64 roků změnilo. Oběma pedagožkám
děkujeme za vřelé přijetí a zpestření našeho srazu.
Studenti maturitního ročníku 1954

www.gzw.cz

Gymnázium
Zikmunda
Wintra Rakovník
www.issrako.cz

Závěrečné zkoušky – ISŠ Rakovník

Již od konce května probíhají na Integrované
střední kole závěrečné zkoušky tříletých učňovských oborů. Od školního roku 2014/15 je
jednotné zadání, které připravuje a distribuuje Národní ústav vzdělávání a které probíhá
elektronickou cestou. Závěrečná zkouška se
nyní skládá z vypracování samostatné odborné práce, písemné závěrečné zkoušky, praktické zkoušky a ústní zkoušky. Praktickou zkoušku

skládá každý žák v průběhu 3 dnů v celkovém
rozsahu 18 hodin. Letos končí na ISŠ 20 kuchařů – číšníků a 11 zedníků, truhlářů a kominíků.
Téměř všichni zvládají tyto náročné zkoušky
velmi dobře. Již v rámci své odborné praxe se
po celé 3 roky připravují na odloučených pracovištích na tento závěrečný krok a hlavně na
vstup na své první pracoviště. Za zmínku stojí
i akce, kde nás žáci letos vzorně reprezentovali

ISŠ Na Jirkově
Rakovník

a kde mohli načerpat cenné zkušenosti k těmto náročným zkouškám. Naši kuchaři – číšníci se podíleli na mnoha slavnostních akcích
z oboru gastronomie (např. Gastrofest v Lysé
nad Labem), zedníci a truhláři si zase přivezli
stříbrné medaile z celostátní soutěže řemesel
v Českých Budějovicích.
Mgr. Ilona Musilová,
ISŠ Rakovník

www.mesto-rakovnik.cz
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KČT Rakovník vás zve

5. – 8. ČERVENCE 2018
na 35. ročník dálkového etapového pochodu

PUTOVÁNÍ ZA MISTREM JANEM
Prezentace, start: Rakovník, sokolovna. Pro ubytované je sokolovna otevřena ve středu 4. 7. 2018 od 17.00 hodin.
FINANČNÍ PODPORA
Cíl:
Rakovník, sokolovna. Cíl se uzavírá v neděli 8. 7. 2018 ve 13.00 hodin.
MĚSTA
Startovné:
95 Kč, členové KČT 70 Kč, mládež do 15 let 45 Kč
V rámci startovného je zahrnut volný vstup do Muzea T.G.M. v Rakovníku nebo do Vysoké brány v Rakovníku.
Ubytování:
V místě startu, tj. v sokolovně, ve vlastním spacím pytli 40 Kč za osobu a noc.
Přihlášky:
Písemné nebo alespoň telefonické přihlášky jsou nutné v případě, že máte zájem o snídani. Cena snídaně je 35 Kč. Uzávěrka
přihlášek je ve středu 4. 7. 2018 v 17.00 hodin.
Občerstvení:
Na trasách z vlastních zásob nebo v hostincích. Na vybraných kontrolách a v cíli pochodu zdarma čaj. Na startu a v cíli v rakovnické sokolovně bude v provozu bufet „U Jeňýka“.
Odměna:
Diplom, razítka IVV a tradiční suvenýr – obkladačka s motivem

Pochod lze absolvovat též jako jednodenní pochody
VE ČTVRTEK 5. ČERVENCE

1. ETAPA
Prezentace, start: Rakovník, sokolovna
Trasa 50 a 43 km
Ostatní trasy
Cíl:

6.30 – 7.30 hodin
6.30 – 10.00 hodin

Trasy 10, 35, 43, 50 km
Rakovník, sokolovna
do 18.00 hodin
Trasy 19, 24 km
Křivoklát
do cca 16.00 hodin
Křivoklát leží na trati ČD č. 174 (Rakovník – Beroun)

Startovné: ...................................................................................................50 Kč
členové KČT...................................................................................................40 Kč
mládež do 15 let..........................................................................................30 Kč
Popisy tras:
50 km: Rakovník – háj. Štýlovna – rozc. Pod Mečnou – Píska – Křivoklát – Roztoky – Nezabudice – Pustověty – Rakovník
43 km: Rakovník – háj. Štýlovna – rozc. Pod Mečnou – Píska – Křivoklát – rozhledna Velká Buková – Pustověty – Rakovník
35 km: Rakovník – háj. Štýlovna – rozc. Pod Mečnou – Městečko –
Pustověty – Rakovník
24 km: Rakovník – háj. Štýlovna – rozc. Pod Mečnou – Píska
– Křivoklát
19 km: Rakovník – Pustověty – rozhledna Velká Buková – Křivoklát
10 km: okolím Rakovníka (kočárková trasa)

V PÁTEK 6. ČERVENCE

2. ETAPA
Prezentace, start: Rakovník, sokolovna
Trasa 50 km
Ostatní trasy
Cíl:

6.30 – 7.30 hodin
6.30 – 10.00 hodin

Trasy 11, 37, 50 km
Rakovník, sokolovna
do 18.00 hodin
Trasy 15, 21 km
Krakovec
do cca 13.30 hodin
Návrat do Rakovníka smluvním autobusem,
nebo vlakem ze Všesulova.

Startovné: ...................................................................................................50 Kč
členové KČT...................................................................................................40 Kč
mládež do 15 let..........................................................................................30 Kč
V rámci startovného je zahrnut volný vstup do Muzea T.G.M. v Rakovníku nebo do Vysoké brány v Rakovníku.
19.00 – 20.00 KOMENTOVANÁ PROCHÁZKA RAKOVNÍKEM
„Po stopách zlaté éry města Rakovníka“ (1500 – 1620)
19.00 sraz před sokolovnou. Procházky se může zúčastnit
kdokoli, nejen účastníci pochodu. Vycházka je zařazena
do plnění IVV.
Popisy tras:
50 km: Rakovník – Lubná – Malinová – Krakovec – Všesulov – Velká Chmelištná – Sv. Hubert – Soseň – Šanov – Senomaty
– Rakovník
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37 km: Rakovník – Lubná – Malinová – Krakovec – Všesulov – Václavy – Šanov – Senomaty – Rakovník
21 km: Rakovník – Senomaty – Šanov – Václavy – Všesulov – Krakovec
15 km: Rakovník – Lubná – Malinová – Krakovec
11 km: Rakovník – Senomaty – Rakovník (kočárková trasa)

V SOBOTU 7. ČERVENCE

3. ETAPA
Prezentace, start: Rakovník, sokolovna
Trasa 50 km
Ostatní trasy
Cíl:

6.30 – 7.30 hodin
6.30 – 10.00 hodin

Trasy 5, 20, 30, 50 km
Rakovník, sokolovna
do 18.00 hodin
Trasy 14, 23 km
Lužná nádraží
do cca 16.00 hodin
Lužná nádraží leží na trati ČD č. 120 (Praha – Rakovník).

Startovné: ...................................................................................................50 Kč
členové KČT...................................................................................................40 Kč
mládež do 15 let..........................................................................................30 Kč
V rámci startovného je zahrnut volný vstup do Muzea T.G.M. v Rakovníku nebo do Vysoké brány v Rakovníku.
Popisy tras:
50 km: Rakovník – rozc. Pod Klukem – Řevničov ČD – Pilský rybník –
Nové Strašecí – ryb. Punčocha – Pod Malým Louštínem – Maxova obora – Lužná nádraží – Rakovník
30 km: Rakovník – rozc. Pod Klukem – Řevničov ČD – Pod Malým
Louštínem – Maxova obora – Lužná nádraží – Rakovník
23 km: Rakovník – rozc. Pod Klukem – Řevničov ČD – Pod Malým
Louštínem – Maxova obora – Lužná nádraží
20 km: Rakovník – rozc. Pod Klukem – Maxova obora – Lužná nádraží – Rakovník
14 km: Rakovník – rozc. Pod Klukem – Maxova obora – Lužná nádraží
5 km: Rakovník sokolovna – koupaliště – sídliště Zátiší – Rakovnický
potok – Rakovník sokolovna (kočárková trasa)

V NEDĚLI 8. ČERVENCE

4. ETAPA
Prezentace, start: Rakovník sokolovna

6.30 – 10.00 hodin

Cíl:

do 13.00 hodin

Rakovník, sokolovna

Startovné: ...................................................................................................50 Kč
členové KČT...................................................................................................40 Kč
mládež do 15 let..........................................................................................30 Kč
V rámci startovného je zahrnut volný vstup do Muzea T.G.M. v Rakovníku nebo do Vysoké brány v Rakovníku.
Popisy tras:
10 km: sokolovna – koupaliště – sídliště Zátiší – Rakovnický potok –
Sv. Jiljí – kynologické cvičiště – Vysoká brána – náměstí – sokolovna (kočárková trasa)
5 km: sokolovna – Rakovnický potok – Sv. Jiljí – kynologické cvičiště – Vysoká brána – sokolovna

KČT Rakovník vás zve

25. – 26. SRPNA 2018
na 38. ročník dálkového etapového pochodu

KRAJEM NEZBEDNÉHO BAKALÁŘE
Prezentace, start:
Cíl:
Startovné DEP:
Startovné na jeden den:
Ubytování:
Přihlášky:
Občerstvení:
Odměna:

FINANČNÍ PODPORA
Rakovník, sokolovna. Pro ubytované je sokolovna otevřena od pátku 24. 8. 2018 od 17.00 hodin.
MĚSTA
Rakovník, sokolovna. Cíl se uzavírá v neděli 26. 8. 2018 ve 13.00 hodin.
nečlenové 40 Kč, členové KČT 30 Kč, mládež do 15 let 20 Kč
nečlenové 25 Kč, členové KČT 20 Kč, mládež do 15 let 15 Kč
V místě startu v rakovnické sokolovně, ve vlastním spacím pytli, 40 Kč za osobu a noc.
Písemné nebo alespoň telefonické přihlášky jsou nutné v případě, že máte zájem o snídani. Cena snídaně je 35 Kč. Uzávěrka přihlášek je v pátek 24. 8. 2018 v 17.00 hodin.
Na trasách z vlastních zásob nebo v hostincích. Na vybraných kontrolách a v cíli pochodu zdarma čaj. Na startu a v cíli
v rakovnické sokolovně bude v provozu bufet „U Jeňýka“.
Diplom, razítka IVV, tradiční suvenýr – obkladačka s motivem pochodu.

Pochod lze absolvovat též jako jednodenní pochody
SOBOTA 25. SRPNA
Prezentace, start: Rakovník, sokolovna
Trasa 50 km
Ostatní trasy
Cíl:

6.30 – 7.30 hodin
6.30 – 10.00 hodin

Trasy 50, 37, 30, 18, 10 km
Rakovník, sokolovna
do 18.00 hodin
Trasy 21, 18 km
Mutějovice nádraží ČD do cca 15.30 hodin
Mutějovice leží na trati ČD č. 126
(Rakovník – Louny – Most).

26 km: Rakovník – Olešná – Lišany ČD – Krupá – Mutějovice – Kounovské řady – Mutějovice
21 km: Rakovník – Olešná – Lišany ČD – Krupá – Mutějovice
18 km: Rakovník – Olešná – Lišany ČD– Lužná ČD – Cikánka – Rakovník
10 km: Rakovník – Olešná – Cikánka – Rakovník

NEDĚLE 26. SRPNA

prezence, start:
Rakovník sokolovna
6.30 – 10.00 hodin
Cíl:
Rakovník, sokolovna
do 13.00 hodin
Popisy tras:
10 km: sokolovna – koupaliště – sídliště Zátiší – Rakovnický potok – Sv.
Popisy tras:
Jiljí – kynologické cvičiště – Vysoká brána – náměstí – sokolovna
50 km: Rakovník – Olešná – Lišany ČD – Krupá – Mutějovice – Kou- 5 km: sokolovna – Rakovnický potok – Sv. Jiljí – kynologické cvičiště
novské řady – Mutějovice – Perun – Řevničov ČD – Maxova
– Vysoká brána – sokolovna
obora – Lužná ČD – Cikánka – Rakovník
BLIŽŠÍ INFORMACE K OBĚMA POCHODŮM, PŘIHLÁŠKY
37 km: Rakovník – Olešná – Lišany ČD – Krupá – Mutějovice – Hředle Jan „Jeňýk“ Laibl, Blahoslavova 1505, 269 01 Rakovník, tel.: 313 512 138,
– Maxova obora – Lužná ČD – Cikánka – Rakovník
mobil: 721 132 464.
30 km: Rakovník – Olešná – Lišany ČD – Krupá – Hředle – Maxova Při písemném kontaktu zasílejte, prosím, poštovní známku
obora – Lužná ČD – Cikánka – Rakovník
na odpověď

www.hlidaniudracka.cz

www.krouzekagatka.cz

Centrum Drak

POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ
PÁRTY V POHÁDCE
Tyršovo koupaliště v Rakovníku
1. 9. 2018 od 14.00 do 17.00 hodin
Prezentace volnočasových aktivit pro děti i dospělé
v Rakovníku a okolí.
Hokej, fotbal, florbal, pozemák, tancování, aerobic, DDM Rakovník,
angličtina, street workout, hasiči, hudební školička,
cyklisti a spousta dalších aktivit.
Vše si můžete vyzkoušet i se informovat přímo u trenérů a lektorů.
Doprovodný program na pódiu i pod pódiem.

KLUB MARCO Z.S.

www.marcofitness.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/měs (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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www.knihovna-rakovnik.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

PROSBA O POROZUMĚNÍ A TOLERANCI

ci Kamenná a Masná. K těmto nemovitosVážení občané,
tem bude umožněn po oba dny přístup jižMěstská knihovna Rakovník ve spolupráci s dalšíní stranou Husova nám. protisměrem kolem
mi sportovními a kulturními organizacemi pořáČeské spořitelny za doprovodu pořadatedá v termínu od 20. 7. do 22. 7. 2018 již desátý
le. Kontakt na pořadatele najdete níže.
ročník akce Rakovnické cyklování. Tato akce obsahuje několik soutěžních cyklistických závodů, 2) sobota 21. 7. 2018 úplná uzavírka silnice
II/229 v úseku od křižovatky Havlíčkova
které povedou ulicemi města Rakovníka. V rámx Vladislavova od 8.00 – 18.00 po křižoci zajištění bezpečnosti, jak cyklistů, tak i přihlívatku Havlíčkova × V Jamce, ul. Vysoká
žejících fanoušků bude třeba omezit dopravu
a Kamenná.
v trasách jednotlivých závodů. Žádáme obyvaV uvedeném termínu a hodině se pojede zátele v centru města a v ulicích, kterými povedou
vod ve sjezdu a cross-country na horských kotrasy závodů, o maximální toleranci a ohledupllech, jehož trasa povede mezi bytovými domy
nost k závodníkům i k pořadatelům. Níže uvedev Mýtské ulici, vyústí do ulice Lišanská a dále
ná omezení provozu jsou krátkodobá a při dobré
povede přes tržnici na Husovo nám. Omezení
vůli a pochopení lze tuto dobu přečkat v klidu.
v Mýtské ulici se bude týkat parkování mezi
V případě, že bude potřeba během závoč. p. 2338 – 9 a vedlejším pozemkem„zahrady“
dů opustit s vozidlem nemovitost, nebo
a dále parkoviště pod č. p. 2334 – 5 směrem
se na svoji nemovitost s vozidlem dostat,
k Lišanské ulici. Pořadatelé žádají obyvatele
bude tato situace na místě řešena s pořabytových domů a vlastníky parkujících aut
dateli a bude občanům v rámci situace mao jejich přeparkování na nedalekou plochu
ximálně vyhověno.
vzniklou po požáru bývalého objektu stavebDále žádáme veřejnost o toleranci při pořádánin nejlépe již v pátek navečer. Po dobu závoní koncertů na Husově náměstí, které budou
du bude umožněn za asistence pořadatelů
v nočních hodinách spojeny se zvýšenou hlavýjezd z dané lokality směrem do ulice Kodinou hluku. Snahou pořadatelů bude po oba
llárova. I přesto pořadatelé žádají o omezení
večery zajistit ukončení hudební produkce
provozu vozidel v daném čase na minimum.
do 22.00 hod., nicméně plánovaný program
V tržnici je třeba opět dbát zvýšené pozornosse může prodloužit o 30 min.
ti. Pořadatelé na trati budou při průjezdech
XX Plánovaná dopravní omezení:
závodníků z bezpečnostních důvodů pískat
1) pátek 20. 7. 2018 od 16.00 hod. – neděle
na píšťalku, proto prosíme obyvatele města
22. 7. 2018 do 16.00 hod. omezení provoo pochopení při zvýšení hluku.
zu v severní části Husova nám.
Severní částí náměstí povedou trasy téměř 3) neděle 22. 7. 2018 úplná uzavírka celého Husova náměstí vč. celoplošného závšech soutěžních závodů a dojde k instalakazu stání vozidel od 7.00 – 17.00 hod.
ci několika překážek znemožňující průjezd
Z důvodu zajištění bezpečnosti závodníků
danou částí náměstí k nemovitostem v uli-

na maratonu na horských kolech a následně
okruhových závodů koloběžek a kol na Husově nám. prosí pořadatelé o přeparkování všech vozidel z Husova nám. na bezplatné parkovací plochy v okolí centra města.
Pro zaparkování bude možné využít i radniční dvůr s vjezdem z ulice Na Sekyře příp. lze
zaparkovat v okolí Gymnázia Zikmunda Wintra. Při této akci bude na vše dohlížet i Městská policie Rakovník s oprávněním odtahu
případných zapomenutých vozidel z důvodu zajištění bezpečnosti závodících cyklistů.
Všechny uzavírky a objížďky budou na silnicích
vyznačeny dopravním značením a v dostatečném časovém předstihu (7 dní před konáním
závodu) budou osazeny i značky omezující stání vozidel v trasách závodů.
V případě dotazů, nebo potřeby zajištění bezpečného průjezdu s motorovým vozidlem
ve dnech konání RAKOVNICKÉHO CYKLOVÁNÍ
kontaktujte pořadatele na trasách závodů, případně volejte p. Sunkovského na telefonní číslo 606 648 181. Dotazy ohledně uzavírek vám
ještě před konáním akce rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu: sunkovsky@croy.cz.
Za pochopení a toleranci děkují pořadatelé

POZVÁNKY KNIHOVNY NA LÉTO
ROUBENKA

e

ř

od 10 a od 16 hodin

TERASA ROUBENKY
7. SRPNA 2018

13. ČERVENEC 2018
STAROČESKÝ PERNÍK
Z FOREM ZE 17. STOLETÍ

NÁVŠTĚVY DIVADLA V ROUBENCE,
NEBUDETE LITOVAT

na
ov

Rou
b

NEZAPOMEŇTE SE NA ORIGINÁLNÍ DÍLNU
PŘIHLÁSIT VČAS
Lechn
ý
nka

R a k o ník
v

HUSOVO NÁMĚSTÍ
20. – 22. ČERVENEC 2018
RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ

TANGA PRO JEŽÍŠKA

AUDIENCE

DĚTI, PŘIVEĎTE SVÉ RODIČE
DO DIVADLA
LETNÍ SCÉNA V BRANCE
14. SRPNA2018

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

10.00 a 16.00 hodin

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.
Komunikativní představení s písničkami
a milým humorem je určeno pro děti od 4let.
Hraje a zpívá Pavel Šmíd
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27. SRPNA 2018
20.00 hodin

Hořká komedie o osudovém setkání
během Vánoc
Hrají V. Zborníková a V. Klapka

SPORTUJEME

TERASA ROUBENKY

20.00 hodin

Divadelní klub Jirásek Česká Lípa

Beseda o perníkářském řemesle s perníkářskou
dílnou
Lektorka Jitka Flower

SPOLEK KAŠPAR
V RAKOVNÍKU

SPOLEK KAŠPAR

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.

TRADICE JE TRADICE
DVOREK ROUBENKY
1. ZÁŘÍ 2018
JARMARK NA DVORKU

Tradiční řemeslný jarmark, hudba a pohoda
v rámci Rakovnického posvícení.
Účinkuje Martin Koutecký

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
DVOREK ROUBENKY
12. ZÁŘÍ 2018
LiStOVáNí.cz
18.00 hodin

KLUK Z KOSTEK (KEITH STUART)

Alex svou ženu Jody miluje, ale zapomněl, jak jí to dát najevo.
Zbožňuje i svého autistického syna, ale ani za mák mu nerozumí. Sam je plný překvapení a svět je pro něj hádanka, kterou
bez pomoci nedokáže rozluštit. Až díky hraní Minecraftu pro
sebe otec se synem najdou společný prostor, v němž se začnou
lépe poznávat a navzájem se chápat. Dokáže se rozpadlá rodina kousek po kousku, kostku po kostce dát znovu dohromady?
V roce 2017 vydalo v překladu Johany Eliášové nakladatelství Plus
ze skupiny Albatros Media
Účinkují: Tomáš Drápela, Věra Hollá a Pavel Oubram

Sen

Tak jako ve snu jsem si připadala, když jsem se 3. června probudila. Napadlo mě, že den, který se
odehrál před probuzením, se mi asi jen zdál.
Když mě někdy v polovině dubna navštívil nápad uspořádat Prvorepublikový piknik v parku, který
by se připojil k oslavám 100 let republiky, probrala jsem to nejprve s kolegou Romanem Hartlem.
Ten byl nápadem nadšen, tak jsem zašla na konzultaci a rovnou i s žádostí o spolupráci k Magdě Elznicové Mikeskové. Ředitelku muzea považuji za odbornici na dobu, která by se měla, nejen v letošním roce, připomínat. A přišlo další nadšení a po necelé hodině jsem odcházela z muzea s konkrétními představami spolupráce, a co víc i s konkrétním datem konání. Moje představy o konání akce
směřovaly na měsíc září, ale asi v euforii jsem souhlasila s připojením pikniku k Muzejní noci. V téhle
chvíli mě ani nevyděsil brzký termín akce, kterou už mělo muzeum v podstatě zařízenou. Knihovně moc času na zajištění nezbývalo, ale opět zasahovaly jakési zázračné síly. Vstřícnost při jednání
s TJ Lokomotiva Rakovník a Sokolem Rakovník o zpřístupnění celého areálu sokolovny byla jedním
dílem do celého programu. Dalšími dílky do skládačky byl jednak volný termín rakovnické kapely
Brass Band a pak si čas v nabitém programu našla kupodivu i doporučená kapela Swing Melody Ostrov. Roman Hartl si přizpůsobil program, aby se mohly uskutečnit dvě komentované prohlídky po
zajímavých stavbách města. Integrovaná střední škola Na Jirkově slíbila zajistit stánek s občerstvením a kávou. Spolupráce knihovny s Domovem Ráček je vždy perfektní a ani u této akce „Ráčkové“
nezaváhali a s nadšením si připravili originální piknikové koše. Bez rakovnického piva Bakalář by se
rozhodně taková akce konat nemohla, domluva to byla opět rychlá a vstřícná. Telefonický hovor
a posléze setkání s panem Mrzenou také daly podnět ke spolupráci. Na historických kolech se pak
po parku v sobotu projížděli originálně oblečení cyklisté. Zapůjčení šatů ze seriálu První republika
bylo bonusem, který mohly ovšem využít jen velmi štíhlé kolegyně z knihovny (ty herečky snad ani
nemají svaly, jen kosti). S dalšími kostýmy pro mnoho zájemkyň pomohlo muzeum ve spolupráci
s paní Ludmilou Zuskovou, která si módu 1. republiky opravdu užívá a její sbírka kostýmů je úžasná.
Za velký úspěch považuji zpřístupnění Lexovy vily v Čermákových sadech, kdy nám její majitelé vyšli
vstříc a dveře „tajemné vily“ se poprvé v historii otevřely pro mnoho zájemců, kteří mohli nahlédnout
do jejích interiérů. Posledním dílkem do skládačky byl nápad na zahájení akce tancem charleston
v podání žákyň rakovnické ZUŠky. A zase vstřícnost a rychlá dohoda. Domluva o zapůjčení pódia,
ochota při jeho stavění a posléze i bourání, byla také tradičně bezproblémová. Rakovnické pozemkářky jsme zlanařili nejen k odpolednímu pikniku, ale angažovali jsme je i jako modelky na muzejní
módní přehlídky. Ke všem těmto úžasnostem fungovala i domluva s ÚMK Rakovník o rozšíření doby
otevření veřejných WC a s firmou Erimp dohoda o zajištění rozvodů elektřiny ke stánkům. Na zajištění využití prostoru v parku a na služby firmy Marius Pedersen o dodání popelnic na odpady nám
pomohl Odbor správy majetku MěÚ Rakovník. Služby v sokolovně a organizaci prohlídek v Lexově
vile zajistili pracovníci knihovny, průvodci po vile byli pověřeni jejími majiteli. Výtěžek z dobrovolného vstupného do vily v částce 1990 Kč byl na základě dohody s majiteli předán Domovu Ráček.
Proč to vlastně všechno píšu? Třeba proto, že v sobotu 2. června se v parku pod muzeem potkala
ochota lidí, kteří se podíleli na celém programu s radostí dalších lidí, kteří si udělali čas a na chvíli
se zastavili. V parku se potkala pohoda s radostí. Sešla se dobrá nálada s kvalitní hudbou. Propojila
se vstřícnost se slušností. Slunce zazářilo nejen na trávník v parku a na nepřikryté pódium, ale asi
i do duší příchozích. Piknik v parku skončil a vládu v programu převzala Muzejní noc.
Byla sobota 2. června jen pouhým snem nebo snad neskutečnou realitou? Opravdu nevím, ale
celý den jsem měla příjemný pocit a radost z krásných setkání s milými a slušnými lidmi. A za to
můžu jen poděkovat.
Doba 1. republiky rozhodně nebyla idylická, jak se nám zdá, a měla určitě spoustu negativ, nicméně
byla představována výraznou osobností naší historie. Pár dní po pikniku jsem doprovázela delegaci
středočeských knihovníků do Muzea T. G. M. v Lánech a znovu si uvědomila Masarykovu výjimečnost
a sílu jeho myšlenek. V roce 1918 vznikla republika s určitými ideály, vedená váženým člověkem. Připomeňme si v letošním roce stého výročí republiky myšlenky jejího prvního prezidenta a zamysleme
se nad nimi. 
Milena Křikavová

www.mesto-rakovnik.cz
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PASOVÁNÍ NA VELKÉ ČTENÁŘE
V červnu jsme na slavnostním ceremoniálu v dětském oddělení přijali mezi velké čtenáře letošní žáky 1. tříd rakovnických základních škol. Zkouškou ve čtení, před kolegiem zastupujících velké čtenáře, prošlo 213 malých žáčků a svoji čtecí veřejnou premiéru všichni zvládli. Některým prvňákům doporučila čtoucí rada intenzivnější trénink a všem společně zdůraznila důležitost hlasitého čtení. Všech devíti ceremoniálů (každá třída
měla pasování samostatně) přihlíželo mnoho rodičů, babiček, dědečků, tetiček a strýčků a všichni pokyvovali hlavami, když jsme čtení připomínali, tak věříme, že tento tichý souhlas bude platit i doma. Nás v knihovně čtení s dětmi moc baví a jejich reakce na přečtený text ještě více. Doufáme, že i zodpovědní dospěláci budou před spaním svým dětem předčítat, povídat si s nimi a vysvětlovat.
Milena Křikavová

HURÁ NA PRÁZDNINY PO OSMNÁCTÉ
Každý rok se koncem června setkává knihovna v letním kině s dětmi ze školních a volnočasových zařízení na akci Hurá na prázdniny.
Tuto akci knihovna připravuje od ledna, kdy vyhlásí téma setkání této pravidelné akce, nejinak tomu bylo i letos. Téma znělo Cesta kolem
světa a od ledna se s ním sžívali hlavně učitelé a vedoucí. Na vystoupení se pak do konce
března přihlásilo 14 vystupujících kolektivů,
které reprezentovaly svoji školu nebo svůj oblíbený kroužek. K vystupujícím se tradičně přidává také knihovna se svým dílkem do celého
programu.
I přes velké vedro se v letňáku sešlo mnoho lidí,
vystupujících i diváků, zvědavých na jejich malá
představení. Přídavným jménem „malá“ myslím
krátká, protože na svůj výkon měly kolektivy
daných cca deset minut. Výkony všech na pódiu ale rozhodně malé nebyly, a každý jednotlivec svou roli pojal zodpovědně a s maximálním
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nasazením. Byla velká radost dívat se na soustředění dětí před pódiem a ještě větší potěšení bylo sledovat jejich originální představení.
Za každým desetiminutovým vystoupením je
ukryto mnoho hodin příprav, od nápadu, výběru hudby, choreografie, nácviku až k samotnému finálnímu vstupu na pódium. A ještě navrch
je zapotřebí nadšení, jak vedoucích, tak vystupujících. Všechny výše jmenované faktory musí
zapadnout dohromady a vytvořit celek, který
nadchne diváky tak, že dlouho tleskají, pískají,
či dokonce vyskakují ze sedadel. A představte
si, že tohle všechno v letošním letním kině bylo. Ve čtvrtek 21. června v devět hodin jsme se
vydali na cestu kolem světa, a jestliže ji spisovatel Jules Verne a cestovatel Willy Fog absolvovali za 80 dní, tak vězte, že my jsme ji v letňáku
zvládli za tři hodiny.
Velké poděkování posílá knihovna učitelům
a vedoucím za nápady, dětem za jejich vystou-
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pení. Děkujeme všem návštěvníkům a zvláště
těm, kteří vydrželi sledovat naši cestu až do samotného cíle. Osobně děkuji kolegovi Michalovi, který se narychlo zhostil zvučení, Standovi Brabcovi za pomoc s technikou a Láďovi
Bouškovi za zapůjčení celé aparatury. Milanovi Zimmermannovi díky za komentování a Milanovi Sunkovskému za ochotu přijet pomoci.
Dušanovi Godešovi patří poděkování za vodní sprchu, kterou si především děti maximálně užily. Díky si zaslouží také všechny kolegyně z knihovny.
Setkání v letním kině zpříjemnilo horký červnový den mnoha lidem a vykouzlilo v jejich tvářích krásné úsměvy. Dětem zbývalo už jen pár
dní, než začalo očekávané prázdninové odpočívání od školních povinností. Věříme, že si všichni užijí prázdniny plné sluníčka a zážitků s rodiči,
u babičky a dědy, či s prima kamarády.
Milena Křikavová

www.mesto-rakovnik.cz
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HURÁ

od 15. června 2018
do 20. srpna 2018
Vernisáž 14. června od 17 hodin, Roubenka Lechnýřovna

HURÁ NA VÝLET
NA VÝLET

Tipů na zajímavé výlety není nikdy dost. Proto pro vás Městská knihovna v Rakovníku připravila na letošní léto inspirativní výstavu Hurá na výlet, která je po celé prázdniny k vidění
v Roubence Lechnýřovně. Desítky fotografií
vám přiblíží lákavé turistické cíle ve všech
koutech Rakovnicka a také několik atraktivních míst v bezprostředním sousedství naše-

ho regionu, například Santiniho poutní areál
v Mariánské Týnici, trosky hradu Petrohradu
nebo prezidentské Lány. Prostřednictvím
výstavy se můžete vypravit na Jesenicko, do
Podlesí, do Pavlíkova a okolí, na Slabecko, na
Novostrašecko nebo historickým parním vlakem do chmelařského kraje v okolí Kněževsi,
Chrášťan a Kolešovic. Všude vás čekají památ-

ky s pestrými dějinami, okouzlující přírodní
krásy, technické zajímavosti nebo výpravy po
stopách osobností. Na výstavě v Roubence
najdete i tabuli, na kterou můžete pro další
návštěvníky výstavy napsat svůj vlastní tip na
pěkný výlet po našem kraji. Kam byste nás
pozvali? Přijďte nám to napsat do Roubenky
Lechnýřovny na výstavu Hurá na výlet!

Vycházka po stopách zlaté éry města Rakovníka
Nenechte si ujít podvečerní vlastivědnou vycházku Po stopách zlaté éry města Rakovníka, která se uskuteční v pátek 6. července.
Vycházku pořádá Klub českých turistů v Rakovníku ve spolupráci s městskou knihovnou u příležitosti letošního 430. výročí povýšení Rakovníka na město královské. Sraz
účastníků je v 19 hodin u sokolovny. Průvodcem bude Roman Hartl z městského informačního centra. Při zhruba devadesátiminutové vycházce historickým centrem města
vám přiblíží proměny i život města Rakov-

níka v 16. a na počátku 17. století. Dozvíte
se například, jak se stavěly městské hradby,
proč Rakovničané chtěli mít Vysokou bránu
ještě vyšší, kde najdete nejstarší kamenické
vyobrazení městského znaku, kdo byl Sixt
z Ottersdorfu, jehož pamětní deska zdobí
průčelí rakovnické radnice, uslyšíte i úryvek
z poezie rakovnického renesančního básníka Davida Krinita a dojde i na zlomky z historických povídek Zikmunda Wintra, v nichž
mistrovsky zachytil atmosféru města Rakovníka v době kolem jeho povýšení na králov-

INFORMACE
NÁVŠTĚVNÍKŮM KNIHOVNY
Upozorňujeme čtenáře, že v týdnu 2. 7 – 8. 7. 2017
je dětské a dospělé oddělení knihovny UZAVŘENO.

XX PROVOZNÍ DOBA O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 2018 od 9. 7. do 31. 8. 2018
DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ:

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ:

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

9.00 – 17.00
9.00 – 14.30
9.00 – 17.00
Zavřeno
9.00 – 14.30

INFORMAČNÍ CENTRUM:
Po – Pá: 9.00 – 17.30
So:
9.00 – 12.00
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10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Zavřeno
10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Zavřeno
10.00 – 12.00 13.00 – 15.00

ROUBENKA – LECHNÝŘOVNA:
Po – Ne: 10.00 – 12.00 13.00 – 17.00
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ské město v roce 1588. To všechno vás čeká
na vycházce Po stopách zlaté éry města Rakovníka, která se koná v pátek 6. července
od 19 hodin.

Originální dárek
za vysvědčení
nebo jen tak pro radost
Puzzle s obrázkem Rakovníka
Zakoupíte v Městském informačním centru

www.dementia.cz

RIZIKO JMÉNEM DEMENCE
Všimli jste si u sebe či u někoho ze svých blízkých, že ztrácí paměť, nedokáže se postarat
o chod domácnosti, je dezorientovaný či má
problém se správně vyjádřit? Často je jednoduché svést tyto příznaky prostě na stáří. Dnes už
však víme, že se jedná o nemoc, kterou je dobré
nepřehlížet. Umíme ji pojmenovat, a i když to
není mnoho, umíme zpomalit její postup, je-li
odhalena včas. Podle predikce vývoje počtu lidí
s demencí v ČR (dle zprávy České Alzheimerovské společnosti z roku 2016) bude počet lidí
s poruchou kognitivních funkcí rapidně vzrůstat. Zatímco pro rok 2015 se odhaduje v ČR 156
tisíc lidí s demencí, pro rok 2020 je předpoklad
183 tisíc obyvatel a výhled do roku 2050 předpovídá dokonce 383 tisíc lidí s demencí.
A jaké jsou vlastně příznaky demence? Ztráta
paměti, ukládání věcí na nesprávné místo, problémy s vykonáváním běžných činností, problémy vyjádřit se, zhoršující se racionální úsudek, problémy s abstraktním myšlením, časová
a místní dezorientace, změny chování a nálady,
změny osobnosti, úbytek iniciativy.
Byl by však omyl domnívat se, že problematika demencí se týká jen seniorů – některé formy

tohoto onemocnění se mohou rozvinout i v daleko dřívějším věku. Současná medicína dosud
nepřinesla žádné převratné řešení, a tak nejlepší šance, jak předcházet těmto úbytkům kognitivních funkcí (které zahrnují paměť, koncentraci, pozornost, náhled, úsudek, rychlost myšlení
a porozumění informacím, schopnost řešit problémy, plánovat a organizovat), je správný životní styl s dostatečným tréninkem mozku a zapojením pravidelné fyzické aktivity. Pokud však
nemoc přece propukne, je velmi důležitá její
včasná diagnostika; proto by při jakémkoliv podezření neměl nikdo váhat a urychleně vyhledat odbornou pomoc.
Máte-li zájem dozvědět se o tomto tématu více,
přijďte za námi na setkání pečujících, které se
koná každý 1. čtvrtek v měsíci od 17.00 hod.
v prostorách Domova seniorů Rakovník na adrese: Frant. Diepolta 1787. Společná setkávání
i veškeré odborné poradenství nabízíme díky
podpoře Evropské unie zcela zdarma.Konkrétní informace o projektu „Neformální péče“ naleznete na webových stránkách naší organizace
www.dementia.cz.

Pečujete doma o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí nebo některým typem demence? Pak přesně Vás zveme na setkání pečujících, které v Rakovníku pořádá organizace
Dementia I.O.V., z.ú. každý 1. čtvrtek v měsíci
od 17.00 hod. Scházíme se v prostorách Domova seniorů Rakovník na adrese: Frant. Diepolta 1787. Již čtvrté setkání proběhne ve čtvrtek

5. 7. Kromě vzájemného předávání zkušeností
se můžete dozvědět více například na téma: hygienická péče a správná komunikace, kompenzační pomůcky, finanční pomoc, opatrovnictví, sociální služby ve vašem okolí, jak podnítit
vašeho blízkého k nějaké činnosti, jak předejít
konfliktním situacím, nebo jak se při péči úplně
nevydat ze všech svých sil. Společná setkávání

i veškeré odborné poradenství nabízíme díky
podpoře Evropské unie zcela zdarma. Konkrétní informace o projektu „Neformální péče“ naleznete na webových stránkách naší organizace
www.dementia.cz.
Následující termíny setkání: 5. 7., 2. 8., 6. 9.
Veronika Maslíková

www.mesto-rakovnik.cz
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KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK
RAKOVNICKÉ CYKLOVÁNÍ 2018

ČTVRTEK 5. 7.
LETNÍ KINO

KULTURNÍ PROGRAM – Husovo náměstí

JÁ, SIMON

REALITA
FRET
TOHKI & the GROOVE ARMY
VERONA

SOBOTA 21. 7.
FIVE SINS
FALEŠNÁ OZVĚNA
LUCIE REVIVAL

PÁTEK 6. 7.
LETNÍ KINO

ANT-MAN A WASP

DŮM OSVĚTY

KURZ KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU

Je to tady! Už i v Rakovníku se můžete naučit kreslit za
víkend. A to na začátku postačí jen umět držet tužku
v ruce.
Do kurzu se můžete přihlásit na: www.hochmalova.cz
nebo na tel: 776 830 298

SOBOTA 7. 7.

PŘIPRAVUJEME

LETNÍ KINO

RAKOVNICKÉ POSVÍCENÍ 2018

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
A LOKOMOTIVA EMA

PÁTEK 31. 8.
POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

Hrají IDEAL BAND a CRAZY DOGS
Vstupné zdarma

SOBOTA 1. 9.
LETNÍ KINO

KVĚTOVANKA · HON NA MEDVÍDKA ·
NOVÝ ROCK · LAST MOMENT
· LA BANDA · FIVE SINS
· MILAN PEROUTKA S KAPELOU
PERUTĚ
VIDEOMAPPING – HUSOVO NÁMĚSTÍ
KABÁT TRIBUTE

HRADNÍ DUO – Dům osvěty
HOP TROP – Sál KC
POKÁČ – Dům osvěty
HARLEJ TOUR 2018 – Sál KC
100 LET REPUBLIKY – hudební festival k výročí
100 let od založení republiky
Hrají: Mr. FEELGOOD, JAMARON, FRET, ROCK SLAVES, PROŠLÁ
LHŮTA, AC/DC – Czech revival – 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
7. 9.
22. 9.
12. 10.
20. 10.
27. 10.

LETNÍ KINO

LETNÍ KINO

2D

21.30 HODIN

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

Úsměvy smutných mužů přiblíží příběhy úspěšných
chlapů, kteří se přes dno lahve dostali na samotné dno
života. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.
Režie Daniel Svátek. Hrají David Švehlík, Jaroslav Dušek,
Marika Šoposká, Ondřej Malý a další.
Žánr: drama/komedie – nevhodný do 12 let, v českém
znění, 92 minut.
Vstupné 120 Kč

PÁTEK 13. 7.

2D

21.30 HODIN

Dynamická lovestory plná tance a hudby. Život Mary
a Buddyho se točí kolem jejich lásky, mají hlavně sami
sebe navzájem a žijí romanticky v odstaveném přívěsu.
Navíc je spojuje vášeň k tanci.
Režie Andrea Sedláčková. Hrají Mária Havranová, Tony
Porucha, Ondrej Hraška, Kryštof Hádek, Ivana Chýlková
a další. Žánr: romantický/taneční – přístupný bez omezení,
s českým dabingem, 90 minut.
Vstupné 110 Kč
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LETNÍ KINO

SOBOTA 14. 7.
LETNÍ KINO

MRAKODRAP

2D

21.30 HODIN

Perla je nejvyšší a zároveň nejlépe zabezpečená budova
na světě. Přesto její majitelé najmou velezkušeného
bezpečnostního experta Willa Sawyera (Dwayne
Johnson), aby to oficiálně potvrdil. Jenže pak začne
v budově hořet a o technickou závadu se rozhodně
nejedná.
Režie Rawson Marshall Thurber. Hrají Dwayne Johnson,
Neve Campbell, Pablo Schreiber, Noah Taylor a další.
Žánr: akční – nevhodný do 12 let, s českými titulky,
103 minut.
Vstupné 120 Kč

ČTVRTEK 19. 7.
LETNÍ KINO

MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN

2D

21.30 HODIN

Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! zboural
kina po celém světě. Jen u nás se na tom „ničení“
podílelo skoro 750 tisíc diváků, kteří od té doby sní
věčný sen o pokračování. Sice to trvalo relativně dlouho,
zato v pokračování Mamma Mia! Here We Go Again
dostanete hned dva příběhy v jednom!
Režie Ol Parker. Hrají Amanda Seyfried, Lily James,
Meryl Streep, Pierce Brosnan, Andy Garcia a další.
Žánr: muzikál – přístupný bez omezení, s českými
Vstupné 130 Kč
titulky, 114 minut.

ČTVRTEK 26. 7.

ČTVRTEK 12. 7.

PŘIPRAVUJEME
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2D

21.30 HODIN

Jim je malý kluk, který se jako miminko octl v Jasmánii,
ostrovním královstvíčku, jemuž vládne král Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš je Jimův nejlepší kamarád. Také
je strojvůdcem a hrdým vlastníkem lokomotivy Emy.
Jednoho dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do
světa. Jejich cesta se stává obrovským dobrodružstvím.
Režie Dennis Gansel. Hrají Shirley MacLaine, Henning
Baum, Solomon Gordon, Michael Bully Herbig a další. Žánr:
dobrodružný/rodinný/fantasy – přístupný bez omezení,
s českým dabingem, 110 minut.
Vstupné 110 Kč

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 20.00 HODIN

BACKSTAGE

2D

21.30 HODIN

Sotva se Scottu Langovi podaří najít rovnováhu mezi
osobním životem a povinnostmi, které má jako
Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym
s novou naléhavou misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci
jí odhalit tajemství z minulosti.
Režie Peyton Reed. Hrají Paul Rudd, Evangeline Lilly,
Michael Pena, Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy
Greer a další. Žánr: akční/dobrodružný – nevhodný do
12 let, s českými titulky, 109 minut. Vstupné 120 Kč

SOBOTA 28. 7. AŽ NEDĚLE 29. 7.

LETNÍ KINO

2D

21.30 HODIN

Každý si zaslouží velkou lásku. Ale pro Simona je to
trochu složitější: nikdo totiž neví, že je gay, a on zase
neví, kdo je ten neznámý spolužák, s kterým si tak
skvěle rozumí po e-mailech.
Režie Greg Berlanti. Hrají Nick Robinson, Katherine
Langford, Alexandra Shipp, Jorge Lendeborg a další.
Žánr: komedie/drama – nevhodný do 12 let, s českými
titulky, 110 minut.
Vstupné 110 Kč

PÁTEK 20. 7.

STŘEDA 4. 7.

www.kulturnicentrum.cz

LETNÍ KINO

MUŽ, KTERÝ ZABIL
DONA QUIJOTA

2D

21.30 HODIN

Toby býval idealistickým filmovým studentem. Jeho
ztvárnění příběhu Dona Quijota, které natočil v malebné španělské vesnici, mělo obrovský úspěch. Ale to
bylo kdysi. Z Tobyho se stal arogantní a cynický režisér
reklam. Peníze a sláva ho změnily k nepoznání.
Režie Terry Gilliam. Hrají Jonathan Pryce, Adam Driver,
Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård, Jason Watkins
a další.
Žánr: dobrodružný/sci-fi – nevhodný do 12 let, s českýVstupné 100 Kč
mi titulky, 132 minut

PÁTEK 27. 7.
LETNÍ KINO

CHATA NA PRODEJ

2D

21.30 HODIN

Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou už nemají
využití. Před předáním chaty novému majiteli se však
matka (Ivana Chýlková) rozhodne uspořádat poslední
pořádnou rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva
neprojevuje přílišné nadšení, tahle setkání bývají vždy
dost náročná.
Režie Tomáš Pavlíček. Hrají Ivana Chýlková, David
Vávra, Tereza Voříšková, Judit Bárdos, Jana Synková
a další. Žánr: komedie/drama – přístupný bez omezení,
Vstupné 120 Kč
v českém znění, 77 minut.

2D

21.30 HODIN

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

V tomto díle se s naší oblíbenou rodinkou strašidel vydáme na výletní parník, kde si má Drákula zaslouženě
oddechnout od práce v hotelu. Drákulův doprovod si
užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, co může
luxusní plavidlo nabídnout, od strašidelného volejbalu
po exotické exkurze a opalování při Měsíčku.
Režie Genndy Tartakovsky. Žánr: animovaný – přístupný bez omezení, s českým dabingem, 100 minut.
Vstupné 120 Kč

SOBOTA 28. 7.
LETNÍ KINO

2D

21.30 HODIN

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ

Vstupné 120 Kč

KINO – TYLOVO DIVADLO
NEDĚLE 1. 7.
TYLOVO DIVADLO

PŘÍŠERKY Z VESMÍRU

2D

10.00 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

NEDĚLE 15. 7.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

Žánr: animovaný – přístupný bez omezení, s českým
Vstupné 120 Kč
dabingem, 100 minut.

NEDĚLE 29. 7.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

Žánr: animovaný – přístupný bez omezení, s českým
Vstupné 120 Kč
dabingem, 100 minut.

NEDĚLE 29. 7.
TYLOVO DIVADLO

CHATA NA PRODEJ

2D

17.00 HODIN

Žánr: komedie/drama – přístupný bez omezení,
v českém znění, 77 minut.
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 29. 7.
TYLOVO DIVADLO

NEDĚLE 15. 7.
TYLOVO DIVADLO

2D

17.00 HODIN

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MŮŽŮ

NEDĚLE 1. 7.
TYLOVO DIVADLO

TICHÉ MÍSTO

TYLOVO DIVADLO

JIM KNOFLÍK, LUKÁŠ
A LOKOMOTIVA EMA

2D

19.00 HODIN

NEDĚLE 15. 7.
TYLOVO DIVADLO

ANT-MAN A WASP

2D

19.00 HODIN

Žánr: akční/dobrodružný – nevhodný do 12 let, s českými titulky, 109 minut.
Vstupné 120 Kč

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
PRO DIVÁKY V LETNÍM KINĚ:

2D

10.00 HODIN

Jim je malý kluk, který se jako miminko octl v Jasmánii,
ostrovním královstvíčku, jemuž vládne král Alfons Třičtvrtěnadvanáct. Lukáš je Jimův nejlepší kamarád. Také
je strojvůdcem a hrdým vlastníkem lokomotivy Emy.
Jednoho dne se Jim, Lukáš a Ema rozhodnou vydat do
světa. Jejich cesta se stává obrovským dobrodružstvím.
Režie Dennis Gansel. Hrají Shirley MacLaine, Henning
Baum, Solomon Gordon, Michael Bully Herbig a další.
Žánr: dobrodružný/rodinný/fantasy – přístupný bez
omezení, s českým dabingem, 110 minut.
Vstupné 110 Kč

NEDĚLE 22. 7.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3:
PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ

Žánr: animovaný – přístupný bez omezení, s českým
dabingem, 100 minut.
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 22. 7.
TYLOVO DIVADLO

MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN

2D

17.00 HODIN

Žánr: muzikál – přístupný bez omezení, s českými
titulky, 114 minut.
Vstupné 130 Kč

NEDĚLE 22. 7.
TYLOVO DIVADLO

MUŽ, KTERÝ ZABIL
DONA QUIJOTA

NEDĚLE 8. 7.
TYLOVO DIVADLO

ANT-MAN A WASP

2D

17.00 HODIN

Sotva se Scottu Langovi podaří najít rovnováhu mezi
osobním životem a povinnostmi, které má jako
Ant-Man, objeví se Hope van Dyneová a dr. Hank Pym
s novou naléhavou misí. Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat po boku Wasp a pomoci
jí odhalit tajemství z minulosti.
Režie Peyton Reed. Hrají Paul Rudd, Evangeline Lilly,
Michael Pena, Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy
Greer a další. Žánr: akční/dobrodružný – nevhodný do
12 let, s českými titulky, 109 minut. Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 8. 7.
TYLOVO DIVADLO

JÁ, SIMON

Žánr: romantický/taneční – přístupný bez omezení,
Vstupné 110 Kč
s českým dabingem, 90 minut.

Žánr: drama/komedie – nevhodný do 12 let, v českém
znění, 92 minut.
Vstupné 120 Kč

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

NEDĚLE 8. 7.

BACKSTAGE

2D

19.00 HODIN

2D

19.00 HODIN

Žánr: komedie/drama – nevhodný do 12 let, s českými
titulky, 110 minut.
Vstupné 110 Kč

2D

19.00 HODIN

Žánr: dobrodružný/sci-fi – nevhodný do 12 let, s českými titulky, 132 minut
Vstupné 100 Kč

– ZAČÁTKY PROJEKCE SNÍMKŮ VE 3D JE MOŽNÉ
POSUNOUT S OHLEDEM
NA POTŘEBNOU TMU NUTNOU PRO KVALITU
PROJEKCE
– V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNĚ POČASÍ – SILNÝ DÉŠT, BOUŘKA
– BUDE 3D PROJEKCE PŘERUŠENA
POKLADNA KULTURNÍHO CENTRA JE VE DNECH
1. 6. AŽ 20. 8. UZAVŘENA!
K REZERVACI VSTUPENEK MŮŽETE VYUŽÍT WEBOVÉ
STRÁNKY KC
POKLADNA BUDE OTEVŘENA
VŽDY 1 HODINU PŘED ZAČÁTKEM PROMÍTÁNÍ.
VSTUPNÉ VČETNĚ 1% Z CENY VSTUPENKY NA FOND
KINEMATOGRAFIE.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
E-mail: vedouci@kultrunicentrum.cz
ekonomickeodd@kulturnicentrum.cz
dramaturgie@kulturnicentrum.cz
dramaturg@kulturnicentrum.cz
propagace@kulturnicentrum.cz
www.kulturnicentrum.cz
Webové stránky – rezervace: www.vstupenky.
kulturnicentrum.cz

Kulturní centrum Rakovník pro vás připravilo na PODZIM 2018

TANEČNÍ PODVEČERY
16. 9. 2018
KVINTET JIŘÍHO SOUKUPA
14. 10. 2018
KVINTET JIŘÍHO SOUKUPA

18. 11. 2018
MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA
9. 12. 2018
JOSEF HUSÁK – KVĚTOVANKA
– K BAND

Taneční podvečery jsou na sále Kulturního centra vždy od 16.00 do 20.00 hodin.

www.mesto-rakovnik.cz
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DIVADELNÍ PŘEDPLATNÉ 2018 – 2019
TYLOVO DIVADLO RAKOVNÍK
PONDĚLÍ 10. ZÁŘÍ 2018
19.00 HODIN

Bohumil Hrabal, Ivo Krobot, Petr Oslzlý

OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE

Příběh Jana Dítěte, malého pikolíka, který jde za svým velkým snem.
Hrají: Pavel Batěk, Pavel Rímský, Anna Fixová, Jiří Vojta a další.
Divadla A. Dvořáka Příbram

NEDĚLE 7. ŘÍJNA 2018
19.00 HODIN

Fabrice Roger-Lacan

CRAVATE CLUB

Mistrně napsaná situační komedie s mimořádným hereckým duelem.
Hrají: Martin Pechlát a Miroslava Etzler
Divadelní společnost DuEt Praha

ČTVRTEK 4. DUBNA 2019
19.00 HODIN

Alessandro Baricco

NOVECENTO

Strhující příběh o geniálním klavíristovi, který nikdy nevystoupil z lodi,
jež pravidelně brázdila oceán mezi Evropou a Amerikou.
Hrají: Radim Madeja – Cena Thálie 2015, Jakub Šafr – jazzový a swingový klavírista, aranžér, skladatel
Městské divadlo Mladá Boleslav

KVĚTEN 2019
19.00 HODIN
Patrik Hartl

LÍBÁNKY NA JADRANU

19.00 HODIN

Komedie o stanování v chorvatském kempu, lásce po padesátce
i v pětadvaceti.
Hrají: Eva Holubová, Bohumil Klepl, Marika Šoposká, Václav Jílek
Studio dva Praha

SMÍM PROSIT?

PRODEJ ZBÝVAJÍCÍCH VSTUPENEK OD 4. 9. 2018
V POKLADNĚ KC RAKOVNÍK

PONDĚLÍ 15. ŘÍJNA 2018
Gérard Bitton a Michel Munz

Svižná komedie
Henri de Sacy je vášnivý milovník všech žen. Jednoho dne se dozvídá,
že má po své tetě zdědit balík peněz, pod podmínkou, že se do roka
ožení.
Hrají: Jan Révay, Kateřina Janečková a další.
Studio Bouře Praha

PONDĚLÍ 19. LISTOPADU 2018
19.00 HODIN

Jakub Zindulka

TCHÝNĚ NA ZABITÍ

Komedie
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života
svým mladým.
Hrají: Dana Homolová, Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná, Martin Kraus
Divadelní agentura Fanny Praha

NEDĚLE 9. PROSINCE 2018
19.00 HODIN

Gérald Sibleyras

HRDINOVÉ

Dojemná a vtipná komedie o třech válečných veteránech.
Hrají: Petr Kostka, Jaroslav Satoranský, Miroslav Vladyka
Divadlo V Rytířské Praha

NEDĚLE 20. LEDNA 2019
19.00 HODIN

Fabrice Roger-Lacan

ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE

Komedie vypráví o sousedech, jejichž byty dělí jen pár metrů chodby,
ale oni sami mají k sobě na kilometry daleko.
Hrají: Jana Paulová a David Suchařípa
Divadlo Kalich Praha

ÚNOR 2019

19.00 HODIN

Liz Lochhead

PERFECT DAYS

Romantická komedie nejen o ženách a nejen pro ženy.
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Jan Hofman, Dana Syslová/Eva
Lecchiová, Petra Jungmanová, Vilém Udatný
Pantheon production s.r.o. Praha

NEDĚLE 3. BŘEZNA 2019
19.00 HODIN
Rey Cooney

PEKLO V HOTELU WESTMINSTER

Konverzační komedie
Drobná chybička v ubytovacím pořádku rozpoutá v hotelu Westminster doslova „peklo“.
Hrají členové Dobřichovické divadelní společnosti
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NABÍDKA POŘADATELŮM AKCÍ
RAKOVNICKÉHO POSVÍCENÍ
Žádáme organizace a firmy, které budou pořádat o Rakovnickém
posvícení nějakou akci, aby dodaly potřebné informace
do 16. 7. 2017 na adresu Kulturní centrum Rakovník, Na Sekyře 2377,
269 01 Rakovník, telefon: 313 517 242 –43, fax: 313 512 351,
e-mail: propagace@kulturnicentrum.cz.
Kulturní centrum Rakovník vydává
společný plakát na Rakovnické posvícení bezplatně.

www.rabasgallery.cz

Rabasova galerie
NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU
DO 8. 7. 2018
STŘEDOČESKÉ TRIENÁLE 2018
12. 7. – 2. 9. 2018
SPOLEK SOCHAŘŮ
ČESKÉ REPUBLIKY

VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI

VÝSTAVNÍ SÍNĚ VE VYSOKÉ 232

DO 2. 9. 2018
LADISLAV JANOUCH
PORTRÉTY

DO 15. 7. 2018
LIBOR KALÁB
OBRAZY

Vernisáž ve čtvrtek 28. června 2018 od 16 hodin

19. 7. – 7. 10. 2018
KRESBY SOCHAŘŮ MÁNESA

vernisáž ve čtvrtek 19. července 2018 od 16 hodin

vernisáž ve čtvrtek 12. července 2018 od 16 hodin

HEROLDOVA SÍŇ
6. – 8. 7. 2018
VÝSTAVA LILIÍ
od 9 do 18 hodin

www.muzeumtgm.cz

Muzeum T. G. M.
MANSARDA
DO 16.9.
UNIKÁTY A KURIOZITY ZE SBÍREK.
120 LET MUZEA V RAKOVNÍKU
výstava k 120. výročí založení muzea

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ
DO 30. 9.
JAK JSME JEZDILI NA DOVOLENOU

www.mesto-rakovnik.cz
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GALERIE SAMSON-CAFEÉ
DO 27. 9.
SRPEN 1968 NA RAKOVNICKU
VE FOTOGRAFII

AKCE:

RAKOVNICKÁ NOKTURNA:
Nádvoří muzea

20.30 hodin

19. 7.
EVA „BLONDÝNA“ SUKOVÁ
26. 7.
LABANDA
9. 8.
TOMÁŠ LIŠKA & INVISIBLE WORLD
16. 8.
MIDNIGHT SUN
Naty Vaicová
Veronika Holečková
Nick Štíbr

VARHANNÍ LÉTO:

Chrám sv. Bartoloměje

19.30 hodin

4. 7.
GREGOR MOOSER (D)
12. 7.
MICHAELA KÁČERKOVÁ

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RAKOVNÍK
XX I. BARRANDE A TRILOBIT

V sobotu 12. května 2018 se uskutečnil již 19.
ročník pochodu Barrande a trilobit, který pořádá Klub českých turistů Rakovník a Muzeum
T.G.M. Rakovník ve spolupráci s DDM Rakovník
a Informačním a vzdělávacím střediskem LČR
Křivoklát. Všechny trasy vedly přes Památník
Joachima Barranda ve Skryjích, kde účastníky
čekal naučný kvíz zakončený testem. Některé
z tras pak procházely národní technickou památkou elektroskanzenem Čechův mlýn, kde
pan Ing. Petr Čech zasvěceně vyprávěl o počátcích výroby elektrického proudu na Rakovnicku. Cílem pochodu byl v letošním roce kemp
Ahoj ve Skryjích, kde účastníci pochodu obdrželi diplom a upomínkový předmět. Mohli si tu
také opéct špekáček a pokochat se hudebním
doprovodem pana V. Chaloupky. Děti si mohly zasoutěžit o zajímavé ceny v několika disciplínách, které si pro ně připravili zaměstnanci
DDM Rakovník a Lesů ČR. Vyzkoušely si tu překážkovou dráhu s obřími míči, hod na cíl, kriket,
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www.ddmrako.cz

hod létajícím talířem, střelbu ze vzduchovky,
ale také orientační běh s obrázky zvířat a poznávaní rostlin a zvířat žijících v lese. Součástí
programu byla i soutěž v židličkované pro děti
a losování tomboly, jejíž hlavní cenou byly tři
dorty ve tvaru trilobita.

XX II. SOUTĚŽ MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ

Ve středu 16. května 2018 se v Klubu DDM v Čermákových sadech konalo okresní kolo Soutěže

Radnice | červenec – srpen 2018

mladých zdravotníků, kterou pro děti základních škol uspořádali členové Českého červeného kříže z Rakovníka. Soutěžilo se v první
pomoci, transportu poraněných a kardiopulmonální resuscitaci (umělém dýchání), ale bylo
třeba znát i historii ČČK či správně vyhodnotit
dopravní test.

XX III. OKRESNÍ BOTANICKÁ SOUTĚŽ
– JARO

i několik hostů. Děti ze školek, ostatních kroužků DDM i školních družin obdivovaly 16 soutěžVe čtvrtek 17. května 2018 se v Klubu DDM ních modelů letadel a bojové techniky (tanky,
v Čermákových sadech konalo okresní kolo automobily, děla), ale i několik desítek nesoubotanické soutěže. Téma letošního ročníku těžních modelů, mezi které patřily miniaturní
neslo název „Rostliny a včely“. Účastníci odpo- busty a fantasy postavičky, papírové modely
vídali na otázky týkající se včel a rostlin kolem aut či další bojová technika. Na závěr akce byly
nich. Starší žáky a studenty čekalo i poznávání porotou (vedoucí kroužku Zbyněk Musil a Ing.
rostlin a jednotlivých členů včelího společen- Drahoslav Dvořák) vyhlášeny nejlépe ztvárněstva. Mladší děti se zapojily do doprovodného né modely, a jejich autoři obdrželi pěkné ceny
programu s názvem VČELORISKUJ, který si pro a diplomy.
ně připravila paní Jiřina Prošková z IS CHKO
Křivoklátsko – Křivoklát. Všechny účastníky
pak čekala na sále Klubu přednáška pana Jiřího Cafourka o včelách medonosných, kde se
dozvěděli mnoho zajímavostí ze života včel,
ale i to, proč má včela žihadlo a jak se před
ní chránit. Úspěšné řešitele čekala výhra v podobě některé z masožravých rostlin a sladká
odměna.

XXVI. DNY ORIENTACE V PŘÍRODĚ
+ WOD

Na středu 23. května 2018 byl mezinárodní
federací orientačního běhu IOF vyhlášen Světový den orientačního běhu – World orienteering day. Dům dětí a mládeže Rakovník ve
spolupráci s OK Rakovník se do této akce též
zapojili a společně uspořádali v Čermákových
sadech orientační běh pro děti 1. stupně základní školy. Na mapě s názvem „Čermákovy
XX IV. DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH
sady“ měli účastníci připravenou trať s 8 konCYKLISTŮ
trolními stanovišti. Celkem si orientační běh
V pátek 18. května 2018 se v Klubu DDM v Čerpřišlo vyzkoušet 168 zájemců. Všichni obdržemákových sadech a na dopravním hřišti koli diplom, leták „Objev orientační běh“ a drobnalo okresní kolo Dopravní soutěže mladých
nou odměnu.
cyklistů. Akce proběhla ve spolupráci s BESIPem. Cyklisty čekala jízda zručnosti, kde překonávali různé překážky (slalom, projetí brankou, přeskok prkna ale i přenášení pohárku
s vodou). V této disciplíně se závodníci snažili prokázat bezchybné ovládání jízdního kola.
Dalšími disciplínami byla práce s mapou a test
z pravidel silničního provozu. Dále účastníky čekala jízda podle pravidel na dopravním
hřišti, kde děti mohly prakticky aplikovat své
teoretické znalosti, a nesměly chybět ani zásady první pomoci, na které dohlíželi zkušení zdravotníci.

XXVII. ZLATÁ KULIČKA

XXV. VÝSTAVA PLASTIKOVÝCH
MODELÁŘŮ

V pondělí 21. května 2018 proběhla v Klubu
DDM výstava plastikových modelářů. Své modely tu vystavovali především členové kroužku
plastikových modelářů při DDM Rakovník, ale

V sobotu 26. května 2018 se na Husově náměstí
v Rakovníku sešli všichni, kdo si chtěli zasoutěžit ve cvrnkání kuliček. Konal se zde totiž už 44.
ročník soutěže O ZLATOU KULIČKU. Dostavilo
se celkem 71 soutěžících všech kategorií, kteří
za krásného slunného počasí podávali strhující
výkony. Absolutním vítězem se letos stal Martin
Šmíd se 105 cvrnky. S organizací soutěže pomáhalo 20 rozhodčích z řad dobrovolníků i přátel
Zlaté Kuličky a pracovníků DDM Rakovník. Během celého dopoledne probíhaly i doprovodné soutěže pro úplně nejmenší děti (hod kuličkou do sklenice, trénování cvrnků do důlku
a hod na přesnost).

XXVIII. DĚTSKÝ DEN NA LETIŠTI

Na nedělní slunečné odpoledne 27. května
2018 připravil Aeroklub Rakovník ve spolupráci s DDM Rakovník a MC Paleček DĚTSKÝ DEN
NA LETIŠTI. Děti si užily odpoledne plné zábavy
při vědomostních a dovednostních soutěžích
a také při pohybových a sportovních aktivitách.
Společně s rodiči pak obdivovaly i leteckou, hasičskou či policejní techniku. Na stanovištích
DDM si účastníci akce vyzkoušeli překážkovou
dráhu s obřími míči, hod na cíl, kriket, střelbu
hokejkou na branku, ale také skládání obřího
puzzle.

XX IX. Z POHÁDKY DO POHÁDKY

V sobotu 9. června 2018 se dětem v Čermákových sadech v Rakovníku otevřel pohádkový
park na akci „Z pohádky do pohádky“. Děti se
v něm setkaly s několika postavičkami ze známých pohádek a večerníčků jako například
O perníkové chaloupce, Mach a Šebestová,
Ferda mravenec či Maková panenka a motýl
Emanuel. Ve výtvarné dílničce si děti vyrobily
a ozdobily peněženku, do které si dávaly dukáty, které si v pohádkovém stánku později
vyměnily za drobné odměny. Dukáty získávali účastníci na pohádkových stanovištích, kde
plnili rozmanité úkoly. Kdo měl zájem, mohl
se nechat změnit malováním na obličej v motýla, kočičku, vílu, nebo i tygra. U altánu děti tančily a soutěžily se skupinou Diskodovádění. Sobotní počasí všem účastníkům přálo
a pohádkové putování parkem navštívilo téměř 220 dětí s rodiči.

www.mesto-rakovnik.cz
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NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ V RAKOVNÍKU
NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Dům dětí a mládeže, Rakovník, Nerudova 504, 269 01 Rakovník,
e-mail: info@ddmrako.cz, www:ddmrako.cz, 313 517 298, 313 515 438, 313 512 467
Zaměření
TĚLOVÝCHOVA
Atletika I.
Atletika II.
Atletika
Cykloturistika
Hokejbal
Kompenzační cvičení
Škola bruslení
Orientační běh
Pozemní hokej I.
Pozemní hokej II.
Pozemní hokej III.

Určeno pro:

Kde:

Kdy:

Čas:

Cena:

Po
Po
St
Pá
Po – Pá
Po
Út, Pá
Čt
St, Pá
St, Pá
Po
St, Pá

16.15 – 17.00
15.30 – 16.15
16.00 – 17.00
14.30 – 17.30
17.00 – 19.00
16.30 – 17.30
14.30 – 16.30
16.00 – 18.00
16.30 – 18.00
16.00 – 17.30
16.30 – 18.00
17.00 – 18.30

800 Kč
800 Kč
800 Kč
500 Kč
600 Kč
700 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč
600 Kč

Pod vedením:
Veronika Skoupá (313 517 298)
K. Mastná
B. Mastný
P. Suk
H. Opatová, R. Kreisslová
M. Tlustý
D. Kašparová
T. Bodinger
P. Jirkovská
M. Beneš
J. Salačová
K. Přibíková

chlapce i dívky ZŠ 7 – 9 let
chlapce i dívky ZŠ 9 – 12 let
chlapce i dívky ZŠ 12 – 15 let
chlapce i dívky ZŠ – od 1. tříd
minipřípravka, přípravka, žáci
chlapce i dívky 6 – 15 let
děti 4 – 8 let
chlapce i dívky od 8 let
benjamínky 6 – 9 let
mladší žákyně 11 – 13 let
starší žákyně 13 – 15 let

hřiště sokolovna/TEV 2. ZŠ
hřiště sokolovna/TEV 2. ZŠ
hřiště sokolovna/TEV 2. ZŠ
Srazy u Klubu DDM
hřiště hokejbal na Zátiší
tělocvična 1. ZŠ
Zimní stadion
Klub DDM Čermákovy sady
hřiště SK
hřiště SK
hřiště SK

Pozemní hokej IV.

starší žáky/dorost

hřiště SK/3. ZŠ

Út
Čt

18.00 – 20.00
17.00 – 19.00

600 Kč

P. Hraba

Rugby
Street Workout
Šachy
T-ball „SOFTBAL“
Volejbal I. dívky

chlapce i dívky 5 – 15 let
chlapce i dívky od 8 let
chlapce i dívky od 5 let
chlapce i dívky 6 – 12 let
přípravka 2007 a mladší

hřiště u 3. ZŠ/SPŠ
hřiště v parku/Indoor
DDM Nerudova ulice
hřiště u Cafexu/3. ZŠ/1. ZŠ
kurt sokolovna/3. ZŠ Ra
kurt sokolovna/2. ZŠ Ra

Út,Pá
Pá
Čt
Po, Čt
Út
Pá

17.00 – 18.30
15.00 – 17.00
15.30 – 17.00
17.00 – 18.30
16.00 – 17.30
15.30 – 17.00

700 Kč
600 Kč
500 Kč
700 Kč
700 Kč

M. Topinka
F. Truhlář
J. Satranský
P. Hajný
M. Bechnerová, Z. Laňková, V. Skoupá

Volejbal II. dívky
Volejbal III. chlapci

starší žákyně, kadetky
starší žáky, dorostence

kurt sokolovna/3. ZŠ Ra
kurt sokolovna/2. ZŠ Ra
kurt sokolovna/3. ZŠ Ra

Út, Čt
Po
Čt

16.00 – 17.30
17.30 – 19.00
17.30 – 19.00

700 Kč
700 Kč

M. Bechnerová, Z. Jirková, V. Skoupá
M. Kriško, P. Šteidl

PŘÍRODOVĚDA/ TECHNIKA
Alena Holá (313 512 467)
Chovatelský I.
děti od 1. tř. ZŠ
Klub DDM
Po
14.00 – 15.00
700 Kč
A. Holá
Chovatelský II.
děti od 1. tř. ZŠ
Klub DDM
Út
14.00 – 15.00
700 Kč
T. Doležal
Chovatelský III.
děti od. 1. tř ZŠ
Klub DDM
St
13.30 – 14.30
700 Kč
A. Holá
Rybářský
děti od 1. tř. ZŠ
Klub DDM
Čt
15.15 – 18.15
700 Kč
J. Vorel
Plast. modeláři
děti od 4. tříd ZŠ
Klub DDM
Po
14.30 – 18.00
800 Kč
Z. Musil, D. Dvořák
Letec. modelář
děti od 4. tříd ZŠ
Klub DDM
Út
14.30 – 18.00
900 Kč
J. Kratochvíl
Zábavná logika
děti 3. – 5. tříd ZŠ
DDM Nerudova
Po
15.30 – 17.30
700 Kč
A. Rakoušová
ESTETIKA
Mirka Vondříčková (313 517 298)
Čarovné dílničky
děti od 1. tříd ZŠ
Klub DDM
St
15.00 – 16.30
700 Kč
M. Donátová, A. Holá
JeštěRák – „dramaťák“
děti od 3. tříd ZŠ
DDM Nerudova
St
14.00 – 17.00
700 Kč
T. a D. Doležalovi
Keramika I.
děti 6 – 8 let
DDM Nerudova
Po
14.00 – 15.00
800 Kč
M. Vondříčková
Keramika II.
od 15 let
DDM Nerudova
Po
16.00 – 18.00
1500 Kč
M. Vondříčková
Keramika III.
děti 7 – 12 let
DDM Nerudova
Út
14.00 – 15.30
800 Kč
M. Donátová
Keramika IV.
dospělé (bez materiálu)
DDM Nerudova
Út
16.00 – 18.00
1500 Kč
bez vedoucí
Keramika V.
děti 9 – 14 let
DDM Nerudova
St
16.00 – 17.30
800 Kč
J. Kozáková
Kytara I.
začátečníky od 4. tříd
Klub DDM
Út
14.00 – 15.30
700 Kč
M. Círová
Kytara II.
pokročilé
Klub DDM
Út
16.00 – 17.30
700 Kč
M. Círová
Lidové techniky
od 15 let
DDM Nerudova
Út
12.00 – 18.30
1100 Kč
E. Kvasničková
Paličkování
od 15 let
DDM Nerudova
Út
12.00 – 18.30
1100 Kč
B. Holopírková
Kresba a malba I.
děti 6 – 10 let
DDM Nerudova
Po
14.00 – 16.00
700 Kč
L. Matejová
Kresba a malba II.
děti 6 – 10 let
DDM Nerudova
Út
14.00 – 16.00
700 Kč
L. Matejová
Praktická dívka
dívky od 10 let
DDM Nerudova
Čt
14.30 – 16.30
700 Kč
I. Novotná
TANCE a ŠERM
Mirka Donátová (313 512 467)
Lentilky
přípravka (začátečníci)
Klub DDM
Út
14.30 – 15.30
600 Kč
P. Truhlářová
LINE DANCE
žluté lentilky
Klub DDM
Út
14.30 – 16.00
600 Kč
E. Truksová
pokročilé
Klub DDM
Út
15.25 – 19.30
600 Kč
T. Hvězdová, L. Hecklová
Lentilky
přípravka (začátečníci)
Klub DDM
Čt
15.15 – 16,15
600 Kč
J. Brabcová, M. Donátová
COUNTRY TANCE
pokročilé
Klub DDM
Čt
16.00 – 19.00
600 Kč
B. Pšenčná, J. Pšenčný
Lentilky
začátečníky
Klub DDM
bude upřesněno bude upřesněno
600 Kč
N. Molendová
CLOGGING
pokročilé
Klub DDM
Čt
19.00 – 20.00
600 Kč
N. Molendová
pokročilé
Klub DDM
Ne
17.00 – 19.00
600 Kč
N. Molendová
LINE DANCE CLUB
dospělé
Klub DDM
Út
19.30 – 21.00
1500 Kč
P. Truhlářová, E. Truksová
Borůvky – lidové tanečky
děti od 2. třídy ZŠ
Klub DDM
Po
14.00 – 16.00
700 Kč
M. Erlebachová, A. Kodymová, B.Černá
děti od 4 let do 1. třídy
Klub DDM
Po
16.00 – 17.00
700 Kč
M. Erlebachová, A. Kodymová, B.Černá
Klub středověké vojenské historie děti od 10ti let a mládež
Klub DDM
St
18.00 – 20.00
700 Kč
O. Domin
700 Kč
A. Hanzlová
Street Dance
děti 6 – 9 let
Klub DDM
Po
17.00 – 18.00
700 Kč
A. Hanzlová
děti 9 – 14 let
Klub DDM
Po
18.00 – 19.00
17.00 – 18.00
700 Kč
L. Kounovská
starší ZŠ a SŠ
Klub DDM
St
ZAHÁJENÍ ČINNOSTI KROUŽKŮ OD 17. ZÁŘÍ 2018
UPOZORNĚNÍ! Přihlašování na zájmové kroužky bude probíhat od 3. září 2018 od 17,00 hod. přes klientské centrum DDM Rakovník:
https://ddmrako.iddm.cz. Návod jak s klientským centrem pracovat najdete na ddmrako.cz
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HISTORIE NA FOTOGRAFII
Drazí čtenáři Radnice, vítejte v tomto nádherném čase, vítejte na „prázdninách“. I když počet luštění v červnu mne velice potěšil, tak na druhé
straně si to zas v tomto čísle vynahradil „radniční šotek“. Musím se na
tomto místě velice omluvit paní Miluši Tiché za to, že její ulice je Šafaříkova 898 Rakovník a ne Štefanikova. Dále se musím omluvit autorovi fotografii s ? č. 3, kterým je pan František Hercik a ne Fr. Herink. Oběma jmenovaným se velice omlouvám za chyby, které se staly v minulé Radnici.
A nyní již k tomu jak jste poznali snímky s ?. Od 16. do 30. května mi došlo
381 vyluštění. Na místě prvém s 320 správnými odpověďmi se udržel snímek č. 1, na kterém při pohledu s Vysoké brány je zabrána část města před
lesoparkem Jamka. Na místě druhém i nadále zůstává snímek č. 2, který dostal 306 hlasů. Na snímku je zachycena část rozbité zdi v Grillově ulici, kousek nalevo za průchodem z Husova náměstí. Na místo třetí se díky hlasům
čtenářů z Nového Strašecí dostal snímek č. 4, který dostal 217 hlasů. Jedná
se o pohled na znak města Nové Strašecí, který je umístěn na rohu ulic Havlíčkova a 28. října v Novém Strašecí. Poslední příčku pak obsadil snímek č.
3, který dostal 205 hlasů. Na snímku je o 1. máje vyfocen známý rakovnický fotograf pan Lumír Krupička, který už ale fotí jen ve fotografickém nebi.
Od 31. května do 15. června jsem od vás dostal rekordních 521 vyluštění. Snímky s ? byly asi lehké, a tak mezi prvním a posledním byl rozdíl
jen pět bodů. Na místě prvém s počtem 506 bodů je snímek č. 1, který
zachycuje kresbu bývalé radnice na Husově náměstí. Na místě druhém
s 503 body je vyfocen bývalý povozník pan Karel Weisl. O místo třetí se
rovným počtem bodů 501 dělí snímek č. 2 a č. 4. Na snímku č. 2 je pohled na koryto Rakovnického potoka s provizorní lávkou, která tam byla
v době, když se lávka u plaveckého bazénu opravovala. Na snímku č. 4,
je letecký pohled na typické uspořádání půdorysu obce Janov na trati
Rakovník – Louny.
Vylosovaným výhercem červnové Radnice se stává pan Štefan, Hornická 1615, Rakovník. Vítězi blahopřeji a žádám jej, aby si v průběhu měsíce července vyzvedl svoji odměnu v Městském informačním centru.

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

Nápověda pro prázdninovou Radnici:
Šimůnková.
President.
Kantoři
Husa.
Fotografické výstavy v našem městě o prázdninách:
SZeŠ – výstavní prostor „Na Schodech“ – Radvan Zdeněk – Amfora
Vinotéka Ve Vysoké – Amfora
Muzeum T. G. M. – Galerie Samson Cafeé – Srpen 1968 na Rakovnicku.

Srpen 68. U soudu – křižovatka Pivovarská – Dukelských hrdinů. Foto
Hvězda, 1968

Srpen 68. U soudu – pohled do Pivovarské ulice. Foto Hvězda, 1968

www.mesto-rakovnik.cz
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Srpen 68. Sovětská vojenská technika nad rakovnickými kasárnami. Foto Hvězda, 1968

Srpen 68. Pohled na kasárna od severu. Foto Hvězda, 1968

Srpen 68. Obklíčená kasárna na „Jíláku“. Foto Hvězda, 1968
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Srpen 68. Pohled od „Jíláku“ na obklíčení kasáren. Foto Hvězda, 1968

1. Poznáte přesně místo, kudy průvod prochází? Foto Bláha, 70. léta

3. Poznáte někoho na tomto snímku? Foto neznámý autor, 50. léta

2. Poznáte tuto výstavní síň? Foto Hvězda, 1997

4. Poznáte tento objekt? Foto Hvězda, 70. léta

www.mesto-rakovnik.cz
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www.kostelik.cz

SZO ČZS MARTAGON pořádá
za podpory Městského úřadu Rakovník

Výstavu
lilií

6. až 8. července 2018
v Rabasově galerii
v Rakovníku

Zahájení v pátek 6. 7. v 9 hodin
Otevřeno každý den od 9 do 17 hodin

www.coombal.cz

www.coombal.cz

TJ SOKOL RAKOVNÍK
Zve své členy i ostatní veřejnost
na prázdninový pohyb:
PONDĚLÍ
10.00 – 11.00 hodin

CVIČENÍ PRO ŽENY

STŘEDA

18.45 – 19.45 hodin

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ SM

ČTVRTEK
19.00 – 20.00 hodin

18.30 – 19.30 hodin

CVIČENÍ PRO MUŽE, MÍČOVÉ HRY, OD SRPNA

KONDIČNÍ CVIČENÍ

20.00 – 22.00 hodin

SPOLEČENSKÝ TANEC

Další informace:
info@sokolrakovnik.cz , www.sokolrakovnik.cz
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www.rakovnickecyklovani.cz

www.mesto-rakovnik.cz
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A2_ME_Rakovnik_final_tisk_upr
22. června 2018 6:14:11
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