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Během letních prázdnin byla v plném proudu rekonstrukce jídelny na 3. ZŠ v Rakovníku, která finišuje začátkem září. Práce na opravách rakovnických
základních škol okomentoval starosta Pavel Jenšovský: „Po dokončení rekonstrukcí školek přichází řada na školy. Jsem rád, že na konci prázdnin bude
z nejhoršího venku 1. ZŠ, rekonstrukce jídelny 3. ZŠ probíhá a snad se nám podaří vysoutěžit dodávku na vybudování učeben v podkroví 2. ZŠ. Firmy
teď mají nadbytek práce a do soutěží se nám nehlásí.“

Na rakovnickém zimním stadionu jsou dokončovány práce na výstavbě nových dětských šaten. Město do této akce investovalo 585 387,35 Kč, výstavbu
šaten zhotovuje firma B+P HÁJEK STAVBA s.r.o.

Byla dokončena další část v rámci rekonstrukce historických budov radnice a to oprava průjezdu radnice Husovo nám. 30. Součástí oprav byla také
pokládka nové špalíkové dlažby z dubu.

Údržba městských komunikací ve druhé polovině srpna oblékla do nového „kabátu“ příchodovou cestu k urnovému háji v Rakovníku.
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Dámy a pánové,
uplynuly další dva měsíce. Měsíce letní, a tudíž odpočinku a dovoleným zasvěcené. Tedy
pro většinu lidí. Musím ale přiznat, že pro mnohé z nás to byla doba hektická a ryze pracovní.
Díky tomu se nám podařilo dokončit řadu akcí
a řadu nových připravit.
Koneckonců přehled o tom, co bylo ve městě
realizováno za celé toto volební období, je přílohou Radnice.
Ano, je toho hodně a díky tomu také všichni
musíme projevit dvě vlastnosti, o které bych vás
rád požádal. Buďme tolerantní a trpěliví. Bez
rozkopání a odstranění toho starého totiž to nové vážně nepostavíme.
Na druhou stranu buďme netolerantní k jedincům, kteří mají snahu všechno nové ničit, ať už
jde o trysky ve fontáně nebo nově vysazené
stromy.
Jen tak zůstane Rakovník městem krásným. Takovým, jaké máme rádi.
JUDr. Pavel Jenšovský, starosta

ÚVODNÍK

Společenská kronika
NAROZENÍ
Od 16. 6. 2018 do 13. 8. 2018 se narodili:
Anna NĚMCOVÁ, Veronika VAICOVÁ, Jasmína VNOUČKOVÁ, Nikolas DA SILVA, Samuel VESELÝ,
Marta BAŤKO, Veronika KOŠŤÁLKOVÁ, Matěj HUCKO, Zuzana VLKOVÁ, Zdeněk BOHÁČ, Meda
PEKÁRKOVÁ, Vítek ČEKAL, Alexandr KUČERA, František BALNER, Violeta KORFOVÁ, Erik PROCHÁZKA, David TOMÍČEK, Dominik MAREK, Natalie LOUŽILOVÁ, Klára PLACHÁ, Anna KREJZOVÁ,
Filip KRUMHANZL, Martin MORAVENSKÝ, Václav PODANÝ, David BRAUNSTEIN, Matěj BRABEC,
Jindřich FILIP, Matěj LANDA, Kaylin Mia PETŘÍKOVÁ, Natálie VÁGNEROVÁ, Matyáš MALÍK, Michael FAST, Adéla PECHANOVÁ, Saul VAVŘINEC, Femi Andres Vielma HURTADO, Maxmilian FÜRST,
Adam ŠŤASTNÝ, Beatrice TŮMOVÁ, Anna HOLEČKOVÁ, Františka HADRAVOVÁ, Israel Christian
Smith KIGANDA, Baltazar ZELENÝ, Daniel PTÁK, Josefína RADILOVÁ, Anna CSÖLLEOVÁ, Dominik VESELÝ, Patricie HLUCHÁ, Kamila PECHUROVÁ, Andrij JANICKYJ, Adéla HOUBOVÁ, Dominik
KOUGL, Lucie DOBIÁŠOVÁ, Vendula SCHEJBALOVÁ, Dominik ROUBAL, Petr HALVÁT, Amálie Lilly
SABÁČKOVÁ, Kamila KULOVÁ, Simona ŠERHANTOVÁ, Vědunka ČAGÁNKOVÁ, Eliška OBSTOVÁ,
Sophia Věra DUBAIL, Radek ČERYCH, Pavla ČERYCHOVÁ, Liliana RAISOVÁ, Pavel MALÝ, Miriam
VESELÁ, Adam KŘÍŽEK, Matěj HOVORKA, Alexandr JELCOV, Eliáš DOUŠA, Jan SEMERÁD, Vojta
ŠMEJKAL, Šárka TREŠLOVÁ, Veronika BŮŽKOVÁ, Matouš KRÁL, Libuše HNÁTKOVÁ, Vincent VELICH, František KUKLA, Monika JUŘÍČKOVÁ, Rita JÄGEROVÁ, Emma KOSOVÁ, Daniel PROCHÁZKA, Vít KUBIŠ, Roen Jan PAVELKA, Thea NĚMEČKOVÁ, Martin ŠINÁLY, Amálie BYSTŘIČANOVÁ,
Lada TOMŠŮ, Patrik KLEKNER, Emílie VINICKÁ, Viola NAROVCOVÁ, Oliver KOLAFA, Šimon UREŠ,
Adéla MAŠKOVÁ, Marek STRNAD, Natalie JESÍNKOVÁ, Františka KONEČNÁ, Albína STRNADOVÁ,
Laura KUŽÍLKOVÁ, Jasmína ČECHUROVÁ, Žofie STEHLÍKOVÁ, Jonáš CHALUPA, Izabela JELÍNKOVÁ, Matouš BENDA, Barbara BAŠTOVÁ, Kristián TURKO, Vojtěch MATUŠKA, Jan ŠKRÝBA, Kateřina
PEČAROVÁ, Marianna Rozálie AL-HAMID, Antonín KUPKA, Vanessa BAHNÍKOVÁ, Klára POKORNÁ.

SVATBY
Od 9. 5. 2018 do 18. 8. 2018 – radnice: Jaroslav HAŠEK a DITA KARÁSKOVÁ, Tomáš MIKOVEC a Barbora VONDRÁŠKOVÁ, Martin KUBAČ
a Julie HAVLÍNOVÁ, Václav SAMEK a Lucie BRICYNOVÁ, Ján BARTOŠ a Marie BAUMGARTNEROVÁ, Josef TOMAN a Markéta EISELTOVÁ,
Jan VALENTA a Kristýna ŠVARCOVÁ, Bohumil
KLÍMA a Helena NOVOTNÁ, Zdeněk HRIVŇÁK
a Nikola SKOŘEPOVÁ, Adolf TITLBACH a Alena
HAMOUZOVÁ
23. 6. 2018 – Kostel sv. Jiljí: Vitalij VOVK a Tamara Valentynivna BIĎUK
28. 7. 2018 – Kostel sv. Bartoloměje: Adam
ZÍTEK a Justyna KOPYCIŃSKA
18. 8. 2018 – Rabasova galerie: Pavel ŠKVÁRA a Markéta KOUBOVÁ, Daniel VÁCHA a Eliška POBORSKÁ

Na konci července byla na radnici vyvěšena černá vlajka. Dne 27. 7. 2018 zemřel ve
věku 83 let dlouholetý člen zastupitelstva
města Rakovník pan Miloslav Kubínek. MěÚ
Rakovník vyjadřuje upřímnou soustrast
pozůstalým.

Prázdniny skončily, škola začíná, život
se vrací do plných pracovních obrátek.
Po létě přichází léto babí a doufejme,
že bude přívětivější než letošní letní
výhně, které nám daly pořádně zabrat.
Na zrekonstruovaném prostranství Na
Sekyře si nenechte ujít pouliční výstavu, kterou městská knihovna připravila k letošním rakovnickým „osmičkovým“ jubileím v čele s 430. výročím
povýšení Rakovníka na královské město. Svá významná jubilea slaví i rakovnická galerie (70. výročí založení)
a městské muzeum (120. výročí založení), které k této příležitosti připravilo
výstavu kuriozit a zajímavostí ze svých
sbírek. Nenechte si ji ujít, k vidění je
na Staré poště. A navštivte i městskou
galerii, která od roku 1954 nese název
Rabasova. Že ji najdete ve Vysoké ulici, vám nejspíš nemusíme vůbec připomínat. Letošní 170. výročí narození
továrníka Františka Otty, zakladatele
věhlasné rakovnické mydlárny, si můžete připomenout procházkou po jeho rakovnických stopách v doprovodu
dalšího z tematických průvodců, které
právě vydalo městské informační centrum. Zastavte se pro něj v „íčku“ na
Husově náměstí.
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. 6. 2018 do 14. 8. 2018
Datum Popis
22. 6. 2018 Stříbrný prstýnek s kamínky
17. 7. 2018 Mobilní telefon Samsung
17. 7. 2018 Černá koženková kabelka,
mobilní telefon Sony
17. 7. 2018 Dámská černá peněženka
17. 7. 2018 Svazek klíčů – 3 ks
17. 7. 2018 Svazek klíčů – 4 ks
17. 7. 2018 Svazek klíčů – 3 ks na modrém
pásku
17. 7. 2018 Svazek klíčů – 8 ks

www.mesto-rakovnik.cz
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INFORMACE Z MĚSTA
XX Nový dopis pro ministra
zdravotnictví

vání měřicí stanice kvality ovzduší v Rakovní- dou vydávat řidičské průkazy, které údaj o mísku. O dalším posunu Vás budeme informovat. tě trvalého bydliště neobsahují. To se vztahuje
i na majitele dříve vydaných, ale stále platných
XX Řidičské průkazy nově
řidičských
průkazů.
od 1. 7. 2018
Začátkem července přišla malá revoluce pro ři- Změna legislativy přinesla také úpravu výdiče. Nejen řidičský průkaz si totiž nově vyřídíte še správních poplatků. Za výměnu řidičského
na libovolném úřadě obce s rozšířenou působ- průkazu za nový v případě, že končí doba jeho
ností. Nadále platí, že výměna dokladu, které- platnosti, stále nebudete nic platit a dostanemu končí platnost, je zdarma. Nově s sebou už te ho zdarma. Při vydání nového průkazu zanemusíte nosit ani papírovou fotografii (jedi- platíte z původních 50 Kč nově 200 Kč. Navýšený případ, kdy s sebou ještě na úřad ponese- ní správního poplatku je kompenzováno tím,
te papírovou fotografii, je vydání mezinárod- že si již nemusíte pořizovat průkazovou fotoního řidičského průkazu (ten má formát malé grafii. Také se navýšil poplatek za zrychlené vyknížky, který prozatím tisk digitální fotografie dání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč
na 700 Kč. Částka za vystavení mezinárodního
neumožňuje).
řidičského
průkazu zůstává 50 Kč, za vydání paDále také nemá na řidičský průkaz vliv změna
trvalého bydliště. Pokud jste změnili trvalé byd- měťové karty do digitálního tachografu zaplaliště, platila povinnost tuto změnu hlásit na úřa- títe nadále 700 Kč.

Kroky Městského úřadu Rakovník ohledně
možnosti zřízení a provozování měřící stanice kvality ovzduší byly naposledy zveřejněny
v červnovém čísle měsíčníku Radnice.
Město Rakovník odeslalo několik dopisů na vyšší místa, dodnes však neobdrželo na žádný ze
zaslaných dopisů odpověď. Vzhledem k tomu,
že veřejnost a zejména obyvatelé města Rakovníka jsou znepokojeni nárůstem novotvarů a zhoršujícím se zdravotním stavem obyvatel,
je žádoucí se problematikou ovzduší ve městě
dále zabývat.
Proto byl znovu zaslán dopis novému ministrovi zdravotnictví Mgr. et. Mgr. Adamovi Vojtěchovi se žádostí o pomoc městu Rakovníku při
řešení zhoršujícího se zdravotního stavu obyvatel města Rakovníka, a o zřízení a provozo- dě. Ten vám vydal nový řidičský průkaz. Nyní je
tato povinnost již minulostí. Od července se bu-

Parkovací systém na Husově náměstí
Začátkem srpna tohoto roku byl 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 je zrušení výběrčí
budky v rámci automatizace vybírání parkovného, po odstranění výběrčí budky na Žižkově
náměstí k výjezdu slouží dvě závory pro rychlejší odbavení řidičů. Obě výjezdové závory se
posunuly 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 jsou osazeny 4 platební automaty a na Žižkově náměstí 1 platební automat. Všechna zařízení jsou 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 je zřízeno dočasné kontaktní místo v budově čp. 167 na Husově náměstí (vchod do kanceláře je ze Žižkova
náměstí – bývalá cestovní agentura), kde je
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 fungují 24 hodin denně s tím, že placená doba zůstává stejná, tj. od 8.00 do 18.00 hod.

XX Provozní doba:
pondělí – pátek
sobota
státem uznané svátky
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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).
Rezidenti a abonenti
Rezident pro stání vozidel ve vymezené oblasti
(dále jen „VO“) je fyzická osoba, která má mísod 8.00 do 18.00 hod. to trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemood 8.00 do 12.00 hod. vitosti ve VO.
zdarma
Abonent pro stání vozidel ve VO je fyzická nebo právnická osoba s oprávněním podnikat dle

Radnice | září 2018

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 uvedené 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, karta 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 jsou 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.
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
a možností parkování mimo veřejné prostranství mají pro své zaměstnance nárok na vydání takového počtu čipových karet a známek
s označením „V“, kolik mají prokazatelných par-

kovacích míst na své nemovitosti. Karta bude
odkladné péče, převážející krev a biologický
mít párování vjezdu a výjezdu, při jiném použití
materiál
se karta zablokuje.
– havarijních čet při odstraňování poruch dodávky elektrické energie, vody, plynu, tepla
Držitelé průkazů ZTP a TP
nebo kanalizace,
Spuštěním nového parkovacího systému bu- – poskytovatelům sociálních služeb a zdravotdou pro držitele uvedených průkazů platit stejní péče (pečovatelské služby, domovy pro
ná pravidla jako pro běžné uživatele, tedy buseniory, domovy pro osoby se zdravotním
dou zpoplatněni podle schváleného ceníku.
postižením, zdravotní služby, domácí zdravotní péče apod.),
Vlastníci, popř. provozovatelé jednosto- – právnických osob zřízených a založených
pých motorových vozidel a cyklisté
městem Rakovníkem,
Vlastníci, popř. provozovatelé jednostopých – města Rakovníka,
motorových vozidel a cyklisté jsou od poplat- – servisních firem zajišťujících služby na záklaku v placené zóně osvobozeni. Vedle vjezdodě smlouvy s městem Rakovník,
vých i výjezdových závor pro ně bude vytvořen
prostor pro bezpečné projetí, aniž by museli za předpokladu, že byla Městským úřadem Raodebírat parkovací lístek.
kovník na žádost vydána bezkontaktní čipová
karta dle Pravidel pro vydávání a používání parBez poplatku je ve vymezených oblastech kovacích známek a bezkontaktních čipových
povoleno stání vozidel:
karet ve vymezených oblastech.
– držitelům průkazu ZTP/P,
– Ministerstva vnitra používaná Policií ČR
Vydávání čipových karet, známek a parkovacích
a označená nápisem „POLICIE“,
karet do ulice Palackého probíhá od 1. 7. 2018
– Vězeňské služby ČR,
na ekonomickém odboru u paní Renaty Hejdo– ozbrojených sil ČR včetně vojenské policie vé (rhejdova@murako.cz, 313 259 133), číslo
označená nápisem „VOJENSKÁ POLICIE“,
dveří 19.
– městské nebo obecní policie označené
„MĚSTSKÁ POLICIE“ nebo „OBECNÍ POLICIE“, Návod, ceník placeného stání a parkovacích
– hasičských záchranných sborů a jednotek známek, pravidla pro vydávání a používání znádobrovolných hasičů opatřených nápisem mek a čipových karet společně s dalšími aktua„HASIČI“,
lizacemi budou vyvěšeny na webových strán– celních orgánů opatřených nápisem „Celní kách města pod následujícím odkazem:
správa“,
http://www.mesto-rakovnik.cz/rozvoj-mesta
– poskytovatele zdravotnické záchranné služ- /pripravovane-projekty/
by, poskytovatele zdravotnické dopravní parkovaci-system-husova-namesti/
služby, poskytovatele přepravy pacientů ne-

Informace od společnosti Ravos, s. r. o., ohledně situace
podzemních zdrojů a stavu zásobování s pitnou vodou
Vzhledem k extrémním vedrům si město vyžádalo informaci od společnosti Ravos, s.r.o.
ohledně situace podzemních zdrojů a stavu
zásobování s pitnou vodou. Informace nám
poskytl přímo ředitel společnosti, pan Ing. Hynek Kloboučník:
„Abychom pokryli současné zvýšené odběry,
pohybujeme se na maximálních limitech distribuční soustavy. A to jak na maximální kapacitě vodovodních řadů a vodojemů, tak i na maximálním čerpání ze zdrojů.“
Nejdůležitější informace od pana Kloboučníka
je ta, že nenastane-li nějaká nečekaná provozní
událost (havárie na sběrných řadech v prameništi či skupinovém vodovodu), tak tyto maximální odběry zvládne v Rakovníku a v obcích
připojených na skupinové vodovody společnost Ravos, s. r. o., pokrýt!
Důležité je také zmínit, že tyto hraniční odběry
způsobují v největší míře odběry spojené se zálivkami a s napouštěním bazénů. Jedná se tedy
o stav, kdy se odběratelé chovají k pitné vodě
jako k vodě užitkové.
„Trochu více problémů máme v obcích, kde je
lokální zdroj. Zde to zvládáme také, ale musíme zavážet dané akumulace cisternou. Největší
problém je tradičně v obci Nový Dvůr u Řeřich,
kde je jak nízká vydatnost zdroje, tak i ma-

lá kapacita akumulace. Jen tento víkend jsme
tě a s tím spojená výstavba úpravny vody ve
akumulaci zaváželi 4×. Monitorováním odběvodojemu Antonín“. V současnosti je vydáno stavební povolení a řeší se způsob finanrů (u většiny odběratelů máme namontovány
cování stavby. To by společnosti pomohlo
„chytré vodoměry“) máme zjištěno, že se jedná
navýšit kapacitu zdrojů cca o 15 l/s.
o zalévání. Proto jsme minulý týden požádali
vodoprávní úřad o vydání zákazu používat pit- B) Vzdálenější (10 – 20 let)
nou vodu pro účely zalévání a napouštění ba„V úzké spolupráci se VSORem jsme se podíleli na studii „Sucho na Rakovnicku“. Zde
zénů. Nyní je to ve schvalovacím řízení,“ uvádí
ředitel společnosti.
šlo o sběr a analýzu dat. Poté se dokument
rozšířil o studii „Napojení rakovnické vodáRavos, s. r. o., zvládá zásobovat také Jesenicko
a to díky obnovení propoje se „severočeskou
renské soustavy na jinou (silně zdrojovou)
vodárenskou soustavou“, které se uskutečnilo
soustavu“. Zde byly 2 možnosti. První byla napojení na kladenskou, resp. pražskou,
minulý rok. „Nakupovaná voda je zde sice dražsoustavu. Tato varianta ale padla, protože
ší, než voda námi v místě vyrobená, ale díky topivovar Krušovice upustil od úvahy vybumu dokážeme pokrývat deficity mezi výrobou
a odběry,“ vysvětluje Kloboučník a nabízí nádovat přivaděč do Krušovic. Druhou variantou je napojit se na stávající a zmíněný
hled do budoucnosti:
Hladiny zdrojů v prameništi rakovnického popropoj v Jesenici a propojit nově vybudovaným přivaděčem skupinový vodovod Jetoka vykazují poprvé od roku 2004 mírný pokles. „Obecná zkušenost“ je taková, že srážková
senice s úpravnou vody Rakovník – s možvoda má na cestě do kolektoru podzemní vody
ností oboustranného zásobování. Tím by
se zajistila jak kapacita zdrojů, tak by se
v prameništi zpoždění 8 – 10 let. To znamená, že
také mohly po trase napojit přilehlé obnyní využíváme lepších srážkových časů z minulosti a současné sucho se projeví více v blízce, které zatím nejsou napojeny a projeké budoucnosti.
vily by o napojení do budoucna zájem.
Tento záměr je nyní objednán u spol. VRV
A) Blízká budoucnost (1 – 3 roky)
jako studie proveditelnosti,“ uzavírá Hynek
Výraznou pomoc nám přinese investiční záKloboučník.
měr VSORu „Obnovení lišanského prameniš-
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ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Organizace školního roku 2018/2019 v základních školách, středních školách,
základních uměleckých školách a konzervatořích
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.
Podzimní prázdniny pondělí 29. října a úterý 30. října 2018
Vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2018 – středa 2. ledna 2019
Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019
Jarní prázdniny 25. února – 3. března 2019
Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna 2019 a pátek 19. dubna 2019
Vysvědčení pátek 28. června 2019
Hlavní prázdniny sobota 29. června 2019 – neděle 1. září 2019
Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.
www.1zsrako.cz

Tým z 8. B uspěl ve finále soutěže iKid
Žáci z 8. B se účastnili soutěže, ve které si mohli
vyzkoušet, jaké to je postavit se na vlastní nohy
a zkusit prorazit na podnikatelském trhu.
Náš tým se scházel každý týden už od pololetí, výsledkem schůzek bylo několik funkčních
prototypů našeho M-Boxu a téměř profesionální prezentace našeho výrobku. Během pololetí
nás několikrát navštívil i přidělený mentor Dalibor
Pulkert. Dalibor je odborníkem na testování úspěchu produktu na trhu a dal našemu týmu mnoho cenných rad a pomohl i s prezentací na finále.
A jakou práci měl náš tým? Nešlo jen o to, aby
prototyp výrobku děti samy vyrobily, ale hlavně
aby jejich výrobek uspěl na trhu. Na začátku si
děti nedovedly ani představit, co všechno je čeká, v průběhu projektu se dozvěděly, co se skrývá za každým novým nápadem a kolik je to práce.
Samy si udělaly průzkum trhu, oslovily základní
i umělecké školy, oslovily dřevařské malovýrobce, porovnaly cenové nabídky oslovených firem,
vypočítaly náklady na výrobu a možný zisk, vytvořily prezentaci svého produktu se všemi náležitostmi podle požadavků soutěže, a hlavně
svoji prezentaci a výrobek odprezentovaly před
ostatními soutěžními týmy a porotou.
Na finále, které se konalo ve čtvrtek 14. 6. v prostorách firmy Microsoft v Praze, jsme přijeli celkem nervózní. I když jsme si prezentaci několikrát
zkoušeli, před posluchači na finále při „ostrém“
výstupu to bylo něco jiného. Náš čas přišel a my
jsme věděli, že do toho musíme dát vše. Z vystoupení předchozích týmu bylo jasné, že všichni mají
šanci uspět a vyhrát první cenu. Prezentace se povedla na výbornou a my jsme sklidili ohromující
potlesk. Teď už zbývalo jen zhlédnout prezentace
zbývajících soutěžních týmů a doufat, že náš nápad, a převážně prezentace, byl pro porotu nejzajímavější. Čekání na vyhlášení bylo nekonečné,
zároveň jsme ale měli čas dosyta využít připravený raut a seznámit se s ostatními týmy.
Přišlo vyhlášení, porota to měla jistě těžké, ale
když jsme uslyšeli vyhlášení 1. ZŠ Rakovník na
druhém místě, všichni z týmu měli radost, že
jejich práci porota ocenila jako druhou nejlepší
z deseti vybraných škol z celé České republiky.
Ano, nejsme sice první a nejedeme do Dublinu
prezentovat náš nápad, ale všechny konkurenční nápady byly také propracované a je vidět, že
žádný tým práci nijak nepodcenil.
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Po vyhlášení a gratulacích vítězným týmům se
první tři vydaly na exkurzi po budově Microsoftu. Po prohlídce čtyř pater budovy a střešní terasy si každý jistě řekl „tady bych chtěl jednou
pracovat“. Benefity zaměstnanců firmy Microsoft jsou neuvěřitelné, věřím, že to byla ta největší motivace ke vzdělávání, jakou měli žáci
naší školy kdy poznat, a to je hlavní cíl projektu iKid.
Cenou za druhé místo byly mimo jiné volné
vstupenky na několik dalších pražských vzdělávacích workshopů a powerbanky pro žáky.

Z letošní účasti si děti odnesly zajímavé zážitky a zkušenosti, nejen pro příští ročník soutěže,
ale i pro život.
Jako vedoucí úspěšného týmu bych chtěl poděkovat vedení naší školy za podporu v projektu všem, kteří věřili a podpořili náš tým, především Alici Jendelové a také našemu mentorovi
Daliboru Pulkertovi za odborné rady, ale hlavě
žákům z 8. B Lucii Švarcové, Nikol Jankovičové,
Milanu Kočkovi a Lukáši Peškovi za vynaložené
úsilí při práci na celém projektu.
Mgr. Martin Donát

Nezaháleli jsme
Prázdninové období je určeno především pro
odpočinek a načerpání nových sil, v životě školy jde však také o ideální příležitost k opravám
a dalším zásahům, které logicky nelze za běžného provozu školy provádět. Kromě pravidelných prací, mezi které se počítá malování tříd
a dalších prostor, jsme během července a srpna
stačili provést třetí etapu výměny elektroinstalace, demontovat zbývající část nevzhledného
obložení, zkvalitnit IT zázemí a ovšem také nakoupit nový žákovský nábytek.
Nebylo zapotřebí zvláštního pozorovacího talentu, aby si každý, kdo procházel od dubna kolem naší školy, všiml lešení a čilého stavební-

ho ruchu. V době, kdy tento příspěvek vznikal,
se naše více než stoletá budova začala pomalu
„vysvlékat“ ze svého dočasného železného kabátu. Z pozitivní změny se samozřejmě nejvíce
těší zaměstnanci školy a žáci, vždyť kdo by nechtěl do takto krásné budovy chodit. Mám však
za to, že nákladnou investicí do opravy střechy
a fasády 1. ZŠ Rakovník zřizovatel nejenom zvýšil kvalitu vzdělávání, nýbrž ještě více zatraktivnil jednu z nejhezčích lokalit v celém Rakovníku.
Jménem všech zaměstnanců a žáků školy děkuji za zvýšený zájem o potřeby školy, který představitelé města v posledních letech projevují.
Mgr. Karel Folber

Předali jsme ceny Čtyřlístek 2018
V pondělí 25. června se konalo v Domě osvěty slavnostní předávání cen Čtyřlístek 2018
s odtajněním jména celkového vítěze školního programu.
Velký zájem o slavnostní předávání cen z minulých let nás přiměl k úvahám nad změnou místa konání. V minulosti již předávání probíhalo
v tělocvičně školy, v rakovnické synagoze a nejčastěji v sálku Domu dětí, tentokrát jsme zvolili
Dům osvěty a zdá se, že jsme měli šťastnou ruku – příjemné prostředí tohoto kulturního stánku umocnilo celkový dojem ze slavnostní chvíle.
Po přivítání přítomných a stručném představení principů programu Čtyřlístek poděkoval ředitel školy hlavním partnerům programu, kterými jsou letos opět společnosti CB Computers
v. o. s. a Úspěšný web s. r. o. Poté se již na pódiu
vystřídalo devětadvacet žáků, jejich jmenování
přerušila dvě hudební vystoupení kytarového
kroužku s názvem Jedničky z Jedničky pod vedením Mgr. Zuzany Ledvinové.
Na závěr bylo odtajněno jméno absolutního vítěze programu, který vzešel z hlasování učitelů
a členů školního parlamentu. Stala se jím Denisa Palivcová z IX. B a je tak v sedmileté historii
Čtyřlístku osmou celkovou vítězkou po Kristýně
Jelínkové (2012), Václavu Lužném (2013), Kristýně Štěpkové a Janu Gregorovi (2014), Davidu

Trnkovi (2015), Marku Křížovi (2016) a Markétě
Švecové (2017).
Učitelé a žáci u Denisy ocenili především její milou a kamarádskou povahu a ochotu vždy pomoci. Kromě toho Denisa naši školu opakovaně
reprezentovala v nejrůznějších soutěžích a po
celý rok dosahovala vynikajících studijních výsledků. Ocenění Denise předávala vítězka Čtyřlístku z roku 2014 Kristýna Štěpková.
Všichni žáci obdrželi originální školní tričko, pamětní list a přívěšek ve tvaru čtyřlístku.
Ocenění Čtyřlístek 2018 převzali: Eliška SAILEROVÁ, Martin BAYER, Kateřina ŠTIKAROVÁ, Te-

reza KINDLOVÁ, Veronika SEDLÁKOVÁ, Josef
ČEČELSKÝ, David HOAI TO DUC, Karolína ANDRŠOVÁ, Anna PŠENIČKOVÁ, Adéla ZINKOVÁ, Marika ŠČUKOVÁ, Barnabáš BROUM, Vít
LOCHOVSKÝ, Jan ŠNÍDL, Max SKŘIVAN, Matěj
BRABEC, Štefan RAIS, Lucie BLÁHOVÁ, Kateřina ŠNÍDLOVÁ, Ema KUNOVÁ, Linda STAROVÁ,
Kristýna HÁJKOVÁ, Viktorie HNÍDKOVÁ, Anna ŘEŽÁBKOVÁ, Nikol JANKOVIČOVÁ, Kristýna
HOLEČKOVÁ, Jakub KRAUS, Denisa PALIVCOVÁ,
Dominik PLAČEK.
Blahopřejeme!

Osmáci si vyzkoušeli krasopis našich babiček
V pátek 22. června jsme vyrazili na exkurzi do
Prahy. Hlavním cílem bylo Národní pedagogické muzeum Jana Amose Komenského, ale
navzdory počasí jsme toho stihli mnohem
více.
Z Rakovníka jsme vlakem vyjížděli před půl osmou, a jelikož zpoždění jsme si vybrali až na
zpáteční cestě, byli jsme v Praze před devátou
hodinou. Cestou na Malou Stranu jsme se zastavili u památníku věnovaného obětem 2. světové války na stanici Malostranská, prošli kolem
Rudolfina, ukázali si budovu Filozofické fakulty
Univerzity Karlovy, Klementinum, tedy Národní
knihovnu a UMPRUM. Poté už jsme se po Karlově mostě vrátili zpět na Malou Stranu a vydali se
do Národního pedagogického muzea.
Zde byl pro žáky připraven velmi zajímavý program. Nejprve jsme si s průvodcem prošli stálé
expozice věnované vývoji písma a vzdělávání

v českých zemích. Během prohlídky jsme poctivě vyplňovali otázky do obdrženého sešitu.
Skvěle jsme obstáli i v náročnějších úkolech týkajících se J. A. Komenského či vzdělávání v době okupace a doby, kdy bylo vše pod vedením
komunistického režimu.
Poté na osmáky čekal výtvarně psací workshop
s názvem Malý písař a nadšeně jsem se zapojila i já. Vyzkoušeli jsme si psaní hlaholicí, gotickou minuskulou, kurentem a krásnou českou latinkou, kterou psali naše babičky a dědečkové.
Práci jsme si dali i s iniciálou a vzniklo mnoho
krásných písmen P jako z 16. století.
Po dokončení workshopu jsme mohli využít několika kostýmů a udělat si pěkné fotky s kostýmy z různého období. Pak už jsme jen dokončili prohlídku muzea a vyzkoušeli si sedět
v prvorepublikové třídě a třídě našich rodičů,
tedy 70. – 80. let.

Když jsme opustili muzeum, vyrazili jsme posvačit do Valdštejnských zahrad k budově Senátu, které nás opravdu okouzlily. Po občerstvení jsme se vydali směrem Nerudovou ulicí na
Loretánské náměstí, kde jsme si pověděli něco
o prezidentu Eduardu Benešovi, který zde má
sochu. Poslechli jsme si zvonkohru na Loretě
a Novým Světem se vydali k Pražskému hradu.
Tady nás čekala zase socha T. G. Masaryka. Na
nádvoří nás chytil veliký slejvák, ale ani ten nás
neodradil od fotky před katedrálou sv. Víta.
Čas nás tlačil, tak nezbývalo než se postavit větru dešti a vyrazit na vlak. Cestou jsme si zpívali
písničku z programu předešlého dne v letním
kině, že tahle trocha nepohody nás nezkruší
a s úsměvy došli na dejvické nádraží a vyrazili domů.

Mgr. Alice Jendelová
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„Deváťáci“ 2. ZŠ se zúčastnili vodáckého kurzu
V červnu se uskutečnily hned tři vodácké kurzy
pro žáky 9. tříd. Sjížděli jsme Berounku. První
den nám učitelé předali základní pokyny k řízení lodí a poučili o bezpečnosti. Po výcviku posádek (druhý den) jsme se vydali na cestu. Čekal
nás sjezd Berounky z Liblína na Zvíkovec. Součástí plavby byla prohlídka zříceniny hradu Krašov. Ještě před dojezdem do kempu jsme poobědvali v oblíbené zastávce vodáků v hostinci
U Rozvědčíka. Po více než 9 hodinové plavbě
jsme konečně dorazili do kempu „U Varských“.
Tam jsme přespali a v pátek jsme sjeli až do Roztok. Vodácký kurz se vydařil. Děkujeme.
Žáci 9. tříd

www.2zsrako.cz

2. základní škola
Rakovník
Husovo nám. 3

LOUČENÍ „DEVÁŤÁKŮ“ S 2. ZŠ
Ve čtvrtek 28. 6. 2018 se „deváťáci“ v KC Rakovník rozloučili s 2. ZŠ. Všechny třídy si připravily
vystoupení, kterým připomněly svým spolužákům a učitelům chvíle strávené na 2. ZŠ. Pan

ředitel ocenil žáky, jež během školní docházky
úspěšně reprezentovali naši školu. Všichni obdrželi certifikát za zdařilé vytvoření a odprezentování ročníkové práce na dané téma. Slavnost-

ní dopoledne bylo naplněno výbuchy smíchu,
hlasitým potleskem, ale i slzami dojetí. Všem
absolventům přejeme hodně úspěchů v životě i v dalším studiu.
Irena Fuksová

www.3zsrako.cz
Vážení rodiče, přátelé školy,
v době, kdy vzniká tento příspěvek (polovina
srpna), připomíná naše škola jedno velké staveniště. Místo halasu dětí se po chodbách šíří
zvuky vrtaček, sbíječek a další stavební techniky. Jedna firma střídá druhou, všude potkáváte instalatéry, zedníky, elektrikáře, obkladače…
Práce nabírají na tempu, neboť konec prázdnin
se neúprosně blíží.
Pevně věřím, že teď, když čtete tyto řádky
a plánujete si program na Rakovnické posvícení, jsme již v maximální možné míře připraveni
Co nového je zde čeká? Generální opravou propřivítat v pondělí 3. září vaše děti ve škole.
šly prostory školní kuchyně. Rekonstrukci plně
financoval zřizovatel tj. Město Rakovník. Byly
nataženy nové rozvody plynu, vody a elektřiny,
je zde vybudována nová podlaha včetně dlažby
a nové jsou i obklady stěn. Určitých změn doznaly i školní jídelny, ale to již nechám dětem
jako drobné překvapení.
V rámci projektu IROP, jehož realizátorem je také Město Rakovník, dochází k modernizaci učeben fyziky, přírodopisu a dvou počítačových
tříd, nově se řeší také konektivita školy a škola
se stává bezbariérovou, neboť přístup do pavilonů A, B, C bude zajištěn vnějším výtahem.
V rámci tohoto projektu budou venkovní práce
pokračovat ještě v průběhu měsíců září a října.

Projekt Tajný život města
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola
Rakovník, příspěvková organizace, se zapojila
do projektu Tajný život města. Tento mezinárodní projekt realizovaný vzdělávacím centrem
TEREZA ve spolupráci s akciovou společností
VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA a neziskovou organizací ŽIVICA je zaměřený na téma biodiverzity
městského prostředí.
Žáci celkem padesáti českých a slovenských
základních a středních škol již druhým rokem
zkoumají s využitím moderních technologií přírodní rozmanitost obce nebo města, ve kterém
jejich škola sídlí. Pomocí tabletů fotografují planě rostoucí rostliny a s využitím mobilní aplikace Pl@ntNet je poznávají. Zároveň tak dále
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rozšiřují databázi tohoto interaktivního atlasu
rostlin. Novým úkolem letošního pokračování
projektu je tvorba questu.
Co je to quest? Quest čili hledačka je zábavná hra, při které postupujete od hádanky k hádance, od šifry k šifře, a když všechny hádanky a šifry správně vyluštíte, čeká vás v cíli malá
odměna. Je to cesta, zábava, poučení i příležitost setkat se s místním kulturním a přírodním
bohatstvím – pro obyvatele obce i návštěvníky.
Questing využívá „cesty za pokladem“ k budování vztahů v obci, ke vzdělávání a k rekreaci.
Na podzim 2017 se pro učitele zapojených českých škol uskutečnil seminář vedený lektory
vzdělávacího centra TEREZA. Učitelé se sezná-

3. základní škola
Rakovník
Okružní 2331

Je možné, že vzhledem k náročnosti prací, bude
škola v prvních dnech fungovat v jakémsi provizorním režimu. Veškeré informace vám poskytneme na www stránkách školy.
Na prahu nového školního roku pak přeji
všem žákům, pedagogům i dalším zaměstnancům školy pevné zdraví a úspěšný školní rok
2018/2019. 
Mgr. Jan Křikava, ředitel školy

Střední škola,
Základní škola
a Mateřská škola
Rakovník

mili s metodou badatelsky orientovaného vyučování, jejímž cílem je rozvíjet přirozenou zvídavost žáků a podněcovat jejich chuť zkoumat
a učit se. Seznámili se i s přínosy místně zakotveného učení, které propojuje školu a obec, posiluje vztahy žáků k obci a přírodě v jejím blíz-

kém okolí a pomáhá jim, aby se naučili pečovat
o přírodu, krajinu a obec na základě poznání
místa, kde žijí. Učitelé také v terénu prošli trasu několika questů a prakticky si vyzkoušeli, jak
quest připravit.
Na konci března 2018 se v Praze ve Středisku
ekologické výchovy Toulcův dvůr konal celodenní motivační seminář pro žáky školních týmů. V jeho průběhu se čtyři žáci základní školy
speciální – členové realizačního týmu – Tomáš
Novák, Miran Sklenička, Andrea Součková a Nikola Zýková blíže seznámili s questingem. Po

návratu svým spolužákům vyprávěli, co na motivačním semináři zažili, vysvětlili jim, co je naším novým úkolem, a společně se zamýšleli nad
tím, jak připravit „náš quest“.
Rozhodli jsme se quest zaměřit na témata „voda“ a „ptáci“. „Ptačímu světu“ se totiž v posledních dvou letech ve škole hodně věnujeme.
V blízkosti školy teče Rakovnický potok, nedaleko je také rybník a několik tůněk. Asi kilometr od školy je hranice CHKO Křivoklátsko, v jejíž centrální oblasti je vyhlášena stejnojmenná
ptačí oblast. Už na podzim jsme se pustili do

www.gzw.cz

Nejlepší chemici rakovnického gymnázia se vydali
po stopách chemického prapůvodu
Před koncem školního roku se 15 nejlepších studentů – chemických nadšenců ze tříd C2A, C3A,
O6 – zúčastnilo v doprovodu svého vyučujícího chemie velmi zajímavé akce v Chemickém
ústavu na Přírodovědecké fakultě Univerzity
Karlovy s názvem Alchymie aneb po stopách
chemického prapůvodu. Jednalo se o celodenní vzdělávací program pro přírodovědně zaměřené středoškoláky.
Po přivítání a úvodní chemické show studenti postupně absolvovali 4 hodinové bloky, ve
kterých pod dohledem pracovníků fakulty řešili různé úkoly, prováděli pokusy nebo poslouchali přednášku. První část programu provedla
studenty od alchymie k chemii. Viděli komentovanou výstavu, která je seznámila s tématem
alchymie a historickým vývojem chemie. Podrobněji poznali nejznámější alchymisty, co bylo jejich cílem a čím alchymie přispěla chemii.
K zhlédnutí byly alchymistické nádoby, knihy
a dokumenty. Druhý bod nevšední vzdělávací akce zavedl účastníky do alchymistické laboratoře, kde si vyzkoušeli výrobu „zlata“ přeměnou měděných mincí nejprve ve „stříbrné“
a následně ve „zlaté“. Spatřili výrobu „zlatého“
deště a efektní barevnou luminiscenční reakci.
Také se seznámili s nejstarší výbušninou na světě – dynamitem.
Po polední přestávce následoval třetí blok –
hledání tajemné formule. Nadšení chemici si
ve skupinkách vyzkoušeli své detektivní schopnosti a postupně odhalovali tajemství alchymistova odkazu. Pro získání tajemné formule
museli vyřešit několik náročných úkolů, které
otestovaly jejich chemické znalosti i logické
myšlení. A naši studenti v této zkoušce obstáli skvěle! Závěrečným dílem celého programu

spolupráce s Rakovnickou ornitologickou společností R.O.S Fénix – v atriu školy, na školní zahradě a v okolí školy jsme umístili ptačí budky
a krmítka, které žáci vyrobili v hodinách pracovního vyučování, na školní zahradě vysadili keře
s plody, které budou ptákům chutnat. A s pomocí ornitologů jsme také vybírali ptáky, které
prostřednictvím questu přiblížíme veřejnosti.
Trasa našeho questu tedy „hledače“ zavede na
místa v blízkosti mokřadů a seznámí je s ptáky,
kteří se tady vyskytují. A také je provede kolem naší školní zahrady a parkem, ve kterém
jsou vyvěšené naše budky, a možná tam právě
teď i ptáky, kteří v nich hnízdí, uvidí. Start questu, který jsme nazvali „Letem vodním světem“,
je v Muzeu T. G. M. Rakovník. Tam si zájemci
mohou vyzvednout pracovní listy, s jejichž tiskem nám pomohla firma RAVOS, s. r. o., nebo
si pracovní list mohou stáhnout a vytisknout
přímo z webových stránek školy na adrese https://www.zsrako.cz/web/quest. A pokud se jim
podaří po projití celé trasy vyluštit tajenku, tak
v cíli obdrží malou odměnu vyrobenou našimi
žáky. Mohou si také prohlédnout obrázky ptáků, které cestou možná zrovna nepotkali, nebo
přímo v muzeu navštívit stálou expozici Příroda
Rakovnicka.
Mgr. Alena Vožehová
Střední škola, Základní škola a Mateřská
škola Rakovník, příspěvková organizace

Gymnázium
Zikmunda
Wintra
Rakovník

pak byla návštěva laboratoře analytické chemie,
s cílem poznat kouzelnou chemii bez podvodů. Studenti prozkoumali chemický svět plný
barev, nečekaných zvratů či náhlých zmizení.
Seznámili se s plamenovými zkouškami a důkazovými reakcemi, např. stanovením chloridů
v pitné vodě. Mnoho reakcí si také se zájmem
sami vyzkoušeli.
Domnívám se, že akce Alchymie na Přírodovědecké fakultě UK se velmi vydařila a přinesla
našim studentům spoustu nových zajímavých
zážitků a poučení. Chtěl bych jim proto velmi
poděkovat za účast a skvělou reprezentaci naší školy.
Ing. Kamil Březina
vyučující chemie GZWR

www.mesto-rakovnik.cz
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Nejlepší chemici rakovnického gymnázia
na prestižní akci Sounds of Science
Ve středu 20. 6. 2018 se v Praze v Majakovského
sále Národního domu na Vinohradech konala výjimečná událost s názvem Sounds of Science. Hlavním organizátorem byl Francouzský
institut v Praze, spolupořadateli pak Akademie
věd ČR, Univerzita Karlova a VŠCHT Praha. Celý
projekt podpořila společnost Neuron. A o co
vlastně šlo? Jednalo se o slavnostní galavečer
pro omezený počet lidí, spojený se setkáním
a přednáškami tří francouzských vědců – nositelů Nobelových cen. Součástí této mimořádné
akce byl i hudební program v podání Pražské
filharmonie. Celým velkolepým večerem provázel moderátor Daniel Stach z České televize.
Vzhledem k partnerství a dlouhodobě vynikajícím nadstandardním vztahům s VŠCHT Praha se mohli této prestižní události exkluzivně
a bezplatně zúčastnit i nejlepší studenti z našeho gymnázia – chemičtí labužníci ze třídy C3A
– Kristýna Laurincová, Aneta Šilhavá, Monika Lavičková, Martina Palkosková a Kateřina Keltnerová v doprovodu svého vyučujícího chemie.
Jako zástupci středoškoláků byly naše studentky ve velkém sále naprosto ojedinělé. Program

slavnostního večera, probíhajícího v anglickém
jazyce, začal krátce po 17. hod. uvítacím vystoupením francouzského velvyslance v ČR Rolanda
Galharaguea, poté pronesli krátkou úvodní řeč
předsedkyně Akademie věd prof. Eva Zažímalová, rektor VŠCHT prof. Karel Melzoch a prorektor Univerzity Karlovy prof. Jan Konvalinka.
Odbornou část galavečera zahájil profesor Univerzity Louise Pasteura ve Štrasburku Jean-Marie Lehn, nositel Nobelovy ceny za chemii 1987,
s velmi zajímavou přednáškou „Steps Towards
Life: Chemistry plays the score!“ Pak přišla první
hudební část galaprogramu, kdy nejprve kvarteto hudebníků zahrálo výběr ze skladby String
Quartet No. 2 hudebního skladatele a profesora
chemie Alexandera Borodina. Následoval kus
Density 21,5, sólo pro flétnu, který zkomponoval Edgard Varese. Po 20minutové přestávce
pokračoval odborný program další přednáškou na téma „How fundamental and applied
sciences nurture each other“, kterou pronesl
profesor univerzity v Paříži Serge Haroche, laureát Nobelovy ceny za fyziku 2012. Jako třetí vědec vystoupil profesor univerzity ve Štrasburku
Jean-Pierre Sauvage, nositel Nobelovy ceny za
chemii 2016, s přednáškou „Molecular Machines in Biology and in Chemistry“. Po skončení
přednášek tří laureátů Nobelových cen začala závěrečná část galavečera – druhý hudební
blok. Pražská filharmonie pod vedením dirigenta Ondřeje Vrabce zahrála symfonii č. 22 The
Philosopher od Josepha Haydna, následovala
skladba Three Little Stuffed Pieces, kterou složil Erik Satie. Zakončením celého slavnostního
programu byl kus Daily Patterns od Petra Cígle-

ra, českého skladatele a chemika z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR.
Celý výjimečný večer, který končil po půl deváté, byl pro všechny zúčastněné mimořádným
vědeckým i hudebním zážitkem. Naše fenomenální studentky nejenže výborně umějí a rozumějí chemii, ale perfektně ovládají i angličtinu,
a tak poslouchaly celý odborný program právě
v angličtině bez nutnosti použít sluchátka s tlumočením do češtiny. S velkým zájmem a nadšením sledovaly přednášky i hudební skladby
a skvěle reprezentovaly naše gymnázium na této prestižní události. Chtěl bych jim za to velmi
poděkovat. Chemie a vážná hudba – symfonie
radosti a romantiky.
Ing. Kamil Březina
vyučující chemie GZWR

www.cbrakovnik.cz

… a díky Vám UČÍME ANGLIČTINU zábavně!

JAZYKOVÉ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
Rakovník, Trojanova 48
●
●
●
●
●
●

Kurzy angličtiny pro děti i dospělé
8 let zkušeností s výukou v malých skupinách
Zábavná forma
Důraz na mluvený projev
Příznivé ceny za učební materiály
Učebna přímo v centru města

INSOL

Srdečně Vás společně s dětmi zveme
na bezplatnou ukázku naší výuky.
Těšíme se na Vás!
Čtvrtek, 6. 9. 2018 od 17.30 hodin
Sobota, 8. 9. 2018 od 10.00 hodin
Místo je nutné rezervovat předem na tel.: 603 300 073
Bc. Ivana Chalupová
Tel.: 608 535 340, www.gliss.cz
anglictina.rakovnik@gmail.com
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Zveme vás

do našeho

LEGOKLUBU

Termín klubu: 1× měsíčně v sobotu dopoledne na 3 hodiny
(9 – 12 hod).
1. setkání Legoklubu: sobota 22. září 2018. Věk dětí
v klubu: 6 – 14 let
Náplň klubu: hraní si s legem, stavění setů podle návodu
i dle vlastní fantazie,
písničky a biblické příběhy, super čas s kamarády…
Místo konání klubu: Rakovník
Klub pořádá: Sbor Církve bratrské v Rakovníku
(www.cbrakovnik.cz)
Více informací: zbynek.struzka@gmail.com
a tel.: 603 52 25 34.

Týden pěstounství v Rakovníku
Dovolujeme si Vás informovat o realizaci prvního „Týdne pěstounství Středočeského kraje“,
který bude v kraji realizován v rámci Projektu
MPSV „Systémový rozvoj a podpora nástrojů
SPOD“. Ve dnech od 10. 9. do 14. 9. 2018 budou
na různých místech Středočeského kraje probíhat zajímavé akce s cílem podpořit náhrad-

ní rodinnou péči – dlouhodobou formu pěstounské péče.
Pro koho je akce určena:
– zájemcům o dlouhodobou pěstounskou péči,
– stávajícím pěstounům,
– široké veřejnosti, která se chce obeznámit
s problematikou pěstounské péče.

MěÚ Rakovník se do akce zapojí a dne 12. 9. 2018
od 9.00 do 17.00 bude možné u pracovníků odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence získat informace o problematice dlouhodobé pěstounské péče. Odbor sídlí v budově
MěÚ v ulici Na Sekyře 166 v 1. patře. Na každého zájemce si uděláme čas a těšíme se na Vás.

Mgr. Luboš Kejla, vedoucí odboru sociálně-právní ochrany dětí a sociální prevence

Týden pěstounství Středočeského kraje
PONDĚLÍ 10. 9.
17.30 – 19.00

9.00 – 17.00
Český červený kříž Beroun

BESEDA NA TÉMA: DÍTĚ
V DLOUHODOBÉ PĚSTOUNSKÉ
PÉČI A JEHO DVĚ RODINY

v prostorách ČČK na adrese: Beroun, Bezručova 928

ÚTERÝ 11. 9.
Dobrá rodina o.p.s.
Kulatý stůl na téma „Jak hledat
pěstouny pro děti se specifickými
potřebami“ za účasti odborníků
z oblasti NRP, pěstounů i zájemců o PP
ze Středočeského kraje

od 19.00

Brandýský Matýsek, z.s.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE OD A DO Z
PROMÍTÁNÍ FILMU Z CYKLU
„RODIČE NAPOŘÁD“
A NÁSLEDNÁ DISKUSE

v prostorách MC Brandýský Matýsek, Brandýs nad Labem,
Zahradnická 1723/A

STŘEDA 12. 9.
9.00 – 17.00 Krajský úřad Středočeského kraje

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA OSPOD KÚSK

v prostorách KÚSK, Zborovská 81 – pracoviště OSPOD – NRP

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
NA OSPOD MĚSTSKÝCH ÚŘADŮ

v prostorách jednotlivých úřadů – pracoviště OSPOD –
Benešov, Černošice, Kolín, Kladno, Mělník, Mladá Boleslav,
Nymburk, Poděbrady, Příbram ve spolupráci s Elrond z. ú.,
Rakovník, Říčany, Slaný, Vlašim

9.00 – 16.00

Středisko Rosa, z.s.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

v prostorách Střediska Rosa, z.s., Kladno, Římská 2846

10.00 – 16.00


LECCOS, z.s. ve spolupráci
s OSPOD Český Brod

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA TÉMA
DOPROVÁZENÍ PĚSTOUNSKÝCH
RODIN:
„NEBOJTE SE PĚSTOUNSTVÍ!“
v prostorách porany LECCOS, z.s., Český Brod,
Suvorovova 1377

10.00 – 18.00

Dětské centrum Kladno, p.o.

PODPORA PĚSTOUNSKÉ PÉČE
OD A DO Z, PROJEKCE FILMU
S NÁSLEDNOU DISKUSÍ, TVOŘIVÁ
DÍLNA PRO DĚTI

v prostorách DC Kladno, p.o., Brjanská 3079 (vchod z ulice
Studentská)

ČTVRTEK 13. 9.
od 14.00


Poradenské centrum pro rodinu
a děti Úsměv, z.s.

OTEVŘENÁ ZAHRADA DĚTEM
S ÚSMĚVEM, ANEB VYROB SI
SVÉ MÁVÁTKO!

v prostorách poradenského centra Úsměv, Říčany u Prahy,
Rýdlova 339/8

PÁTEK 14. 9.
10.00 – 15.00

Rozum a Cit, z.s.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A DISKUSNÍ SETKÁNÍ NA TÉMA
PĚSTOUNSTVÍ

od 14.00 do 15.00 proběhne diskusní setkání,
a to v prostorách Rozum a cit, pobočka Kutná Hora,
Česká 235
od 18.00

Rodinné centrum ROUTA, z.s.

PĚSTOUNSKÁ PÉČE OD A DO Z
PROMÍTÁNÍ FILMU Z CYKLU
„RODIČE NAPOŘÁD“
A NÁSLEDNÁ DISKUSE

v prostorách rodinného centra ROUTA, Čelákovice,
Sedláčkova 107

IV. Vysloužilecké střelby

FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

Ve dnech 9. 6. 2018 – 10. 6. 2018 proběhly v Jesenici u Rakovníka za
finanční podpory Města Rakovník již v pořadí IV. Výroční střelby pořádané Spolkem vojenských vysloužilců arcivévody Rainera pro Rakovník a okolí. Díky hojné účasti členů a hostů, oblíbenosti uvedené
akce ale také historického významu (obnovená tradice vysloužileckých spolků na Rakovnicku) pevně věříme, že se tato akce uskuteční
i v roce 2019. Za finanční podporu Města Rakovník proto tímto ještě
jednou moc děkujeme.
Za Spolek vojenských vysloužilců arcivévody Rainera
jednatel Kochánek Václav

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

XX Pro osoby se zdravotním postižením a seniory nabízíme:
5. 9. 2018
17. 9. 2018
v zasedací místnosti SZPR, z. s.

KURZ RUČNÍCH PRACÍ
BROŽ Z ORGANZY

9.00 hod.

Brož z organzy je elegantní módní doplněk,
z druhé strany je spínací špendlík a možnost
tak brož připnout na oděv. Materiál: organzová látka. Lektorka Radana Švecová.
Platí se jen spotřebovaný materiál.

v zasedací místnosti SZPR, z. s.

KURZ RUČNÍCH PRACÍ
KORÁLKOVÁNÍ, ŠPERKY,
KORÁLKOVÝ STROMEČEK

OD ŘÍJNA 2018 DO ČERVNA 2019
9.00 hod.

Přijďte si k nám vyrobit šperk dle svého návrhu nebo třeba i korálkový stromeček. Lektorka Eva Kvasničková.
Platí se jen spotřebovaný materiál.

KURZ PŘEDNÁŠEK Z HISTORIE NA
TÉMA STAROVĚKÝ ŘÍM

Devadesátiminutové přednášky se konají jednou za dva týdny v zasedací místnosti
SZPR, z. s. Lektorka Ph.Dr. et Mgr. Jana Trousilová, Ph.D.
Cena 400 Kč za celý kurz

www.dementia.cz

MOJE MAMINKA MÁ ALZHEIMEROVU NEMOC
Pečujete doma o blízkého člověka s Alzheimerovou nemocí nebo některým typem demence? Pak právě 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 Na Zátiší Rakovník, na adrese: Frant. Diepolta 1787. Další setkání proběhne ve čtvrtek 6. 9.,
dozvíte se více na téma: Jak poznat demenci
u seniora a jaké kroky podniknout. Konkrétní
informace o projektu „Neformální péče“ naleznete na webových stránkách naší organizace
www.dementia.cz.
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A jak mi vlastně pomůže, když se zúčastním? To
by nám určitě řekla paní Helena, která péčí o maminku již prošla a prožila mnoho těžkých dní a nocí, než se zcela vyčerpaná rozhodla přijít pro radu
a pomoc. O rok později se nám svěřila, že kdyby se
tehdy rozhodla zvládnout vše sama, psychicky by
ji to zlomilo. Podle jejích slov jí asi nejvíce pomohla duševní podpora, tipy, jak zvládat náročné situace, a neméně také možnost probrat starosti každodenní péče s lidmi, kteří přesně ví, o čem mluví.
Společně se dá vše zvládnout snadněji… Těší se na vás Lenka Kutinová, koordinátorka ne- tel.: 606 888 938,
lenka.dementiaiov@gmail.com
formální péče

www.rakovnickecyklovani.cz

DESET LET S CYKLOVÁNÍM
Letošní
ročník Rakovnického cyklování
skončil pro jeho účastníky vyhlášením výsledků posledního závodu a rozdáním cen nedělní tomboly.
V závěru celé akce pozval moderátor na pódium část organizátorů, kteří byli momentálně na
náměstí přítomni, a tak se prostor kolem stupňů
pro vítěze najednou zaplnil týpky v organizátorských trikách s logem akce na nich natištěných.
Podívala jsem se na tuto skupinu lidí a hlavou mi
proběhl čas, který jsem s mnoha z nich prožila
pravidelně vždy jeden víkend v roce.
V tomto článku se nezaměřím jen na výroční desátý ročník akce, ale připomenu i trochu
historie.
Vše začalo v roce 2009. Jako pracovníci informačního centra máme na starost propagaci města.
Ve srovnání s městy, která oplývají mnoha historickými skvosty či mají tradici v pořádání vyhlášených letních festivalů, za nimiž jezdí turisté
a návštěvníci z daleka, je Rakovník trochu opomíjen. Nápad uspořádat akci, která by přilákala
nové návštěvníky do našeho krásného města, se
tak zrodil a parta nadšenců ho začala realizovat.
Cílem od samého začátku bylo nezaměřovat se
jen na cizí návštěvníky, ale dát prostor i místním
obyvatelům. Nepropagovat jen akce pro dospělé, ale soustředit se na rodiny a na společně strávený čas. Dát prostor dětem, ženám, mužům ve
všech věkových kategoriích. Nepodporovat jen
sport, ale nabídnout i vyžití na koncertech a doprovodných programech. Po celých deset let se
nám podařilo udržet tento cíl, který jsme si na počátku dali. Od prvního ročníku jsme si nastavili
také pravidlo podpory místních podniků a podnikatelů. Nepouštíme na náměstí cizí prodejce
s občerstvením ani jiným zbožím, zachováváme
věrnost občerstvení, které s námi šlo jako jediné
z oslovených do prvních ročníků s pocitem velké
nejistoty. Na každém provozovateli kamenného
občerstvení, kavárny či restaurace v centru města
je, jak se k výjimečné víkendové návštěvnosti postaví. Prostor náměstí nabízíme místním propagátorům sportu se zaměřením na cyklistiku a sportovní vybavení. Neslyšíme na nabídky mnoha
podnikatelů se zábavným průmyslem, o Cyklování neuvidíte na náměstí skákací hrady, trampolíny
ani kolotoče. Vše zaměřujeme na podporu sportu
a společného trávení času dětí a dospělých.
Za deset let se podařilo z jedné zcela bezvýznamné akce vytvořit akci výjimečnou a ojedinělou, která nemá v celé republice obdoby.
Z neznámých závodů se podařilo vytvořit závody na úrovni Mistrovství ČR, závody na vysoké
profesionální i amatérské úrovni. Věřte, že je
mnoho lidí, kteří si na základě termínu Cyklování plánují dovolenou, a Rakovnické cyklování se stalo prestižní akcí Středočeského kraje.
Deset let nám zachovávají věrnost podporovatelé a sponzoři, kteří si zaslouží velké poděkování. I tady se snažíme oslovovat místní podniky a zpropagovat jejich činnost ve městě či
v regionu.
Po deset let se nám podařilo udržet stabilní
partu organizátorů, kteří věnují svůj volný čas

přípravě a realizaci sportovně kulturního víkendu, kteří nezištně věnují svůj čas jiným. A darovat čas je dar největší, takže velké díky rozhodně patří všem pomocníkům v zázemí Cyklování.
Co se nám za deset let nepodařilo. Po deset let
se snažíme přesvědčit rakovnické obyvatele, že
Cyklování neděláme proto, abychom ničili naše
město a jeho okolí, že neničíme přírodu a nechceme omezovat majitele psů a jejich pravidelné venčení. Spousta Rakovničanů odjíždí za
závody po celé Evropě, aby viděli neobyčejné
sportovní výkony, my jsme však nepřesvědčili
místní lidi, aby vyšli ze svých domů a podpořili
sportovce, kteří dávají do závodů maximum, ve
velmi kvalitní konkurenci. Slýcháme kolem sebe, že mladí nemají žádné zájmy, že stále tráví

www.mesto-rakovnik.cz
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čas u počítačů, ale Cyklování je zrovna příkladem toho, že mladí lidé zájmy mají, že chtějí
sportovat, chtějí se bavit a trávit čas ve společnosti lidí s podobným nadšením.
Rakovnické cyklování 2018 je minulostí. Děkujeme všem, kteří jste podpořili jeho 10. ročník tím,
že jste se zaregistrovali do některého ze závodů či výletu. Děkujeme těm, kdo jste závodníky
přišli povzbudit, moc děkujeme firmám a drobným podnikatelům, kteří nám pomohli finančně nebo materiálně tuto akci zajistit.
O tom jaké bude, a zda vůbec bude, příští Rakovnické Cyklování se bude rozhodovat v nejbližších dnech, neboť měsíc září je pro Cyklování začátkem organizace dalšího ročníku.
Mnoho pozitivních reakcí nám dává sílu a energii do pořádání dalšího ročníku, za to opravdu
moc děkujeme. Oprávněné připomínky přijímáme a snažíme se z nich poučit. Nevybíravá
až vulgární kritika nás ale ubíjí a naše nadšení
snižuje. Děkujeme všem, kteří chápou, že Cyklování děláme pro lidi, ne pro vlastní obohacení
a slávu.
Milena Křikavová

www.knihovna-rakovnik.cz

MĚSTSKÁ KNIHOVNA

KNIHOVNA TO ZABALÍ
Chcete, aby učebnice vašich dětí vydržely časté přesuny z aktovky na lavici či na stůl, aby se jim
neohýbaly rohy nebo aby byly ochráněné před roztržením? Využijte službu naší knihovny BALENÍ
UČEBNIC do speciální fólie. Dejte učebnice do tašky, označte tašku jménem a doneste ji do dětského oddělení nebo do oddělení pro dospělé čtenáře. Se zabalenými učebnicemi půjde vzdělávání dětí radostněji.

14

Radnice | září 2018

Originální fotka

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ
12. ZÁŘÍ 2018

z Rakovníka

LiStOVáNí.cz

KLUK Z KOSTEK
KEITH STUART

ka Lechnýř
en

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

na
ov

1. ZÁŘÍ 2018

Rou
b

Chcete mít originální fotografii z Rakovníka?
Pěkně všechny zajímavé stavby města přímo
před sebou? Zastavte se u informačního centra nebo o posvícení v roubence a vyfoťte se
u nevšední kulisy, kterou jsme pro vás v knihovně vytvořili.

DVOREK ROUBENKY

18.00 hodin

R a k o ník
v

10.00 – 17.00 hodin

JARMARK NA DVORKU

Tradiční řemeslný jarmark, hudba a pohoda
v rámci Rakovnického posvícení.
Fotokoutek
Ochutnávka vín a burčák z VINAŘSTVÍ
FORMAN, Perná pod Pálavskými vrchy,
www.vinarstvi-forman.cz
Hudba: Martin Koutecký

VEŘEJNÝ PROSTOR NA SEKYŘE
30. 8. – 30. 9. 2018
RAKOVNICKÉ OSMIČKY

Výstava připomíná významná výročí našeho
města

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
1. ZÁŘÍ 2018
VARHANNÍ KONCERT

16.00 hodin

Koncert na podporu obnovy rakovnických
varhan

www.mesto-rakovnik.cz
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Čí koně se nám pasou Na Sekyře?
Až půjdete někdy ulicí Na Sekyře, zastavte se na chvilku u koní. Zkuste si představit
člověka, který určitě dlouho pracoval s hmotou, než se z ní vyloupli dva krasavci, kteří
shodou okolností našli svůj domov v Rakovníku. Neustále diskutované sochy koní,
které jsou umístěny v zrekonstruovaném prostoru, mají svého autora. A vzhledem
k tomu, že koně se pasou přímo před budovou, kde se nachází oddělení městské
knihovny, považujeme za důležité seznámit veřejnost se sochařem, který koně vytvořil.
Michal Gabriel (* 25. února 1960 v Praze)
je český sochař a vysokoškolský učitel, bývalý děkan Fakulty výtvarných umění VUT
v Brně. Po absolutoriu Střední uměleckoprůmyslové školy v Praze absolvoval Akademii
výtvarných umění v Praze, kde vystudoval sochařství. V roce 1987 založil spolu s dalšími
umělci neformální uměleckou skupinu Tvrdohlaví. Od roku 1998 působí jakožto docent na
Fakultě výtvarného umění VUT v Brně, kde
v letech 2007–2010 působil jako děkan. Vyučuje i na Vysoké škole uměleckoprůmyslové
škole v Praze. Mezi jeho významná díla patří
spolupráce na výtvarné výzdobě v pavilonu
indonéské džungle v ZOO Praha.

Se svým kamarádem a spolužákem ze studií folkovým muzikantem Michalem Žárou se
od roku 1980 výrazně angažoval při pomoci
v záchraně chovu huculských koní na Janově
hoře v Krkonoších.
Sochařství je dřina. Je to namáhavá, fyzická práce, která však přináší výsledky reálné a hmatatelné. Silné ruce velkého sochaře už mají za
sebou nepředstavitelné množství děl. Jeho
skulptury jsou prostorová umělecká díla, která
mají vedle hmotné fyzické podstaty, i filozofickou a kompoziční stránku, autorovo sebevyjádření, i rukopis. Důležité téma, jež se v Gabrielově díle opakuje v různých podobách, je zvíře.
Michal Gabriel rád přemýšlí o zvířecí říši a po-

stupem času si vytvořil své vlastní sochařské
archetypy tvorů. Oblíbení jsou žraloci, které se
zálibou instaluje do volné krajiny ve skupinách,
stejně jako koně, nebo jezdce na koních.
Zcela osobitý je i Gabrielův přístup k materiálu. Oblíbil si i odlévání soch z pryskyřic, do kterých se zálibou vkládá drobné suché přírodní plody. Nevšední textura jeho soch je zcela
ojedinělá. Skořápky z oříšků, čepičky z žaludů,
slupky burských ořechů, apod. dodávají sochám detail, něžnost a jakýsi přírodní přesah
neživých skulptur, které v sobě nesou původně živé fragmenty.
Michal Gabriel tvoří na nejrůznějších místech
v časových odstupech. Rád nad sochami přemýšlí, rád se k nim znova vrací a postupně si
tříbí názory na jejich podobu. Dalo by se říci,
že Michal Gabriel je sochařem tělem, duší i krví.
Za své ojedinělé dílo a přínos do světa sochařství si zasloužil v roce 1995 cenu Jindřicha Chalupeckého. 
Milena Křikavová
Foto Michala Gabriela Martin Vlček

Rakovnické osmičky
Na Sekyře
Za jakých okolností vzniklo v Rakovníku městské muzeum? Kdo se nejvíce zasloužil o vybudování Rakovnické galerie? Jakou lidovou písničkou uvítali Rakovničané prezidenta
T. G. Masaryka při jeho návštěvě našeho města
v roce 1926? Pro kterou velkolepou stavbu vyvinula rakovnická šamotka ve třicátých letech
úplně nový druh obkladaček s názvem Tunelia?
Zajímají-li vás odpovědi, nasměrujte v září své
kroky na zmodernizované prostranství před
městskou knihovnou Na Sekyře, kde bude

k vidění pouliční výstava s názvem Rakovnické
osmičky. Jak už název napovídá, výstava přiblíží významné letopočty z dějin našeho města, které mají společnou osmičku na konci: rok
1518, kdy Rakovničané začali stavět svou Vysokou bránu, rok 1588, kdy císař Rudolf II. povýšil
Rakovník mezi královská města, rok 1898, kdy
v Rakovníku vzniklo městské muzeum a kdy rakovnickou šamotku převzal Emil Sommerschuh,
za jehož éry pak šamotka prožila svou zlatou
éru, rok 1848, kdy se narodil továrník František

Otta, léta 1918 – 1938, kdy se Rakovník měnil
v moderní město, rok 1938, kdy rakovnický rytec Bohumil Heinz vytvořil rytinu pro nejkrásnější známku první republiky a konečně rok
1948, kdy své první návštěvníky přivítala Rakovnická galerie. Výstavu připravila Městská
knihovna Rakovník ve spolupráci s Muzeem
T. G. M. Rakovník, Rabasovou galerií a Státním
okresním archivem v Rakovníku.

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE
17. ŘÍJNA 2018

18 hodin

LiStOVáNí.cz

SVATÁ BARBORA
ŠINDELKA, MAŠEK, POKORNÝ

Mladá novinářka Andrea dostala za úkol napsat
článek o tzv. kuřimské, nikdy neobjasněné kauze, kterou před několika lety žila celá republika. V jejím středu stála dospělá žena vydávající se nejprve za jedenáctiletou dívku a později
v Dánsku za stejně starého chlapce. V příběhu

se vršily nové a nové záhady, konspirační teorie
že ji má téměř na dosah, je postavena před záse měnily ze dne na den. Týrání, vliv všemocné
sadní otázku: Co všechno je ochotna obětovat?
sekty, nitky vedoucí do nejvyšších sfér. Andrea
17.00 hodin
je čím dál více pohlcována pátráním, zapomí- 18. ŘÍJNA 2018
ná na svůj osobní život, na svého přítele Jaku- Roubenka
ba, ze stěn svého pokoje vytvoří obří nástěnku
BYLINKY – ZDRAVÍ – PŘÍRODA
plnou jmen, událostí a souvislostí. Dozvídá se
nové skutečnosti, vždy se jí narýsuje možná va- Přednáška Anny Skokánkové
rianta, která je následně popřena, každá nale- Povídání o tom, jak fungují naše vnitřní orgány, jak spolupracují, jak si je můžeme vyčistit
zená odpověď pokládá další otázky. Andrea se
pomocí bylinek, jak se s bylinkami zbavit plísní,
ztrácí v nekonečném labyrintu, ale nedokáže
toxinů i parazitů.
přestat hledat pravdu, a když se jí nakonec zdá,
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POZVÁNKA OD SOUSEDŮ
Přijďte zažít den stavebních řemesel v Plasích!
Ministerstvo pro místní rozvoj spolu s Národním technickým muzeem
Vás zvou na Den otevřených dveří v muzeum stavebnictví v Plasích
na severním Plzeňsku. Během akce bude návštěvníkům představeno,
jak evropské fondy pomohly ze zdevastovaných prostor části bývalého
kláštera v Plasích vytvořit zajímavé a komplexní muzeum stavitelství.
Díky finančním prostředkům z EU zde vznikl vzdělávací a volnočasový
areál, který propojuje tematicky zaměřené muzejní expozice s historickými dílnami tradičních řemesel a navíc podporuje cestovních ruch v Plzeňském kraji. Národní technické muzeum pro tento den bezplatně zpřístupní stálou expozici Centra stavitelského dědictví a Dvůr stavebních
řemesel formou speciálních komentovaných prohlídek. Budete si moci
také prohlédnout přilehlý klášter a zpřístupněné interiéry budovy prelatury (zámku) spolu s výstavou Metter(m)nich. Návštěvníci se mohou těšit
na zajímavý doprovodný program a řadu zábavných aktivit nejen pro děti.
Den otevřených dveří v muzeu stavitelství se bude konat 8. září v Plasích od 10:00 hod.. Přijďte si vyzkoušet stavitelská řemesla v praxi a užít
si den plný zábavy a poznání. Během akce budou probíhat komentované prohlídky, na které je nutné se kvůli omezené kapacitě předem registrovat na adrese www.dotaceeu.cz/dod. Těšíme se na Vaši návštěvu!

V muzeu se dozvíte mnoho zajímavého z historie firmy RAKO.

Růžena Charlotta Urbanová

cestovatelka, spisovatelka, malířka
pozoruhodná, zapomenutá i znovu objevená

28. září 2018 v 18 hodin
v Galerii Anderle v Pavlíkově

Osobnost Růženy Charlotty Urbanové představí vědecká pracovnice NM — Náprstkova muzea
PhDr. Dagmar Pospíšilová CSc., pořadem bude provázet žurnalistka Ing. Martina Fialková.
Hudební doprovod — flétnista a hudební skladatel Jaroslav Pelikán (Národní divadlo v Praze),
houslista Jaroslav Šonský (Švédsko / ČR) a violoncellistka Tereza Pelikánová.
18
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE RAKOVNÍK

LÉTO 2018
Dům dětí a mládeže Rakovník pořádal o letních
prázdninách několik pobytových i příměstských táborů, keramické týdny i poznávací zájezdy do rakouských Alp. Většina akcí byla již
začátkem roku zcela naplněna. Na keramických
týdnech děti vyráběly nejen z keramiky, ale vyzkoušely si i sestavit mozaiku a vylít ji do sádry.
Tradiční příměstské tábory byly v letošním roce
opět velmi naplněné. Děti během nich zažívaly
mnohá dobrodružství, soutěžily ve sportovních
i vědomostních hrách, účastnily se šipkované
vedoucí po rakovnické naučné stezce, v horkých letních dnech navštívily Tyršovo koupaliště, kukuřičné pole s bludištěm, ale i Rabasovu
galerii v Rakovníku, kde pro ně byl připraven
naučně zábavný program. Mnohé účastníky
příměstských táborů zaujala i exkurze a setkání s hasiči či Policí ČR, kdy si děti mohly spoustu

věcí vyzkoušet na vlastní kůži. Proběhly samozřejmě i celodenní výlety např. do ZOO golfu
Plasy, do zábavného parku Toboga či do Skryj.
Pobytové tábory se konaly už v červenci v Třímanech u řeky Berounky a na Máchově jezeře.

I tady děti prožily mnohá dobrodružství. V Třímanech si jako Robinsoni postavily sluneční hodiny, učily se stavět různé druhy ohňů, vázat
všemožné uzly, luštit šifry, ale vyzkoušely si i jízdu a závodění na raftu. Závěrem prázdnin proběhlo i volejbalové soustředění na Račím hradě
v Jesenici, kde se především hodně sportovalo.
Všem rodičům děkujeme za přízeň a za to, že
jste svěřili své potomky právě do našich rukou.
Doufáme, že si vaše děti užily letní tábory a akce alespoň tak, jako my, a těšíme se na příští léto! Přejeme všem dětem úspěšný nový školní
rok a připomínáme, že od 17. září zahajujeme
činnost našich zájmových kroužků. Přihlašovat
se na ně můžete 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

PŘEHLED AKCÍ NA MĚSÍC ZÁŘÍ 2018

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

AKCE PRO VEŘEJNOST

ČTVRTEK 20. 9.

SOBOTA 1. 9.
Klub DDM Čermákovy sady 9.00 – 17.00 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

luštění, tvořivá dílnička, prohlídka chovů DDM
informace o přihlášení na zájmové kroužky
za finanční podpory Města Rakovníka FINANČNÍ PODPORA
MĚSTA
A. Holá

SOBOTA 1. 9.
Čermákovy sady – hřiště 14.00 – 16.00 hodin

HURÁ DO ŠKOLY

soutěže a hry pro děti a rodiče
za finanční podpory Města Rakovníka
T. Doležal

FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

SOBOTA 1. 9.
Tyršovo koupaliště

14.00 – 17.00 hodin

POSLEDNÍ PRÁZDNINOVÁ PÁRTY
V POHÁDCE

prezentace volnočasových aktivit pro děti i dospělé
v Rakovníku a okolí
pořádá Centrum pro děti, mládež a dospělé DRAK, z.s.
M. Donátová

PONDĚLÍ + ÚTERÝ 29. – 30. 10.

Botanická zahrada SZeŠ + Klub DDM
EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ 
8.00 hodin

– okresní kolo ZŠ + SŠ
Téma: Ekologické zemědělství, biopotraviny a zdravý
životní styl
FINANČNÍ PODPORA
za finanční podpory Města Rakovníka MĚSTA
A. Holá

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

Výlet do Prahy, exkurze na Štefánikovu hvězdárnu v Praze
noční pozorování hvězd a přespání v Klubu DDM
prohlídka Petřína, zrcadlové bludiště
je možné spojit tuto akci s akcí Halloweenské vyrábění,
která bude následovat
pořádáno za finanční podpory Města Rakovník
FINANČNÍ PODPORA
M. Donátová, T. Doležal
MĚSTA

Klub DDM Rakovník

8.00 – 15.30 hodin

HALLOWEENSKÉ TVOŘENÍ A HRY

SOBOTA 13. 10.
DRAKIÁDA

ZA SLUNCEM A HVĚZDAMI

ÚTERÝ 30. 10.

PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN:
Letiště Rakovník

Klub DDM RakovníkPO sraz v 6.45 – 7.00 hodin

ÚT vyzvednutí do 9.00 hodin

13.00 hodin

soutěž vzhledu doma vyrobených draků a soutěž v létání
soutěže pro děti a rodiče
pořádáno za finanční podpory Města Rakovník
FINANČNÍ PODPORA
T. Doležal + LMK
MĚSTA

vyrábění a hry v Klubu DDM
M. Donátová

STŘEDA 31. 10.
Husovo nám. a Čermákovy sady,
sraz v 17.00 hodin před Radnicí

HALLOWEENSKÝ PRŮVOD

pořádáno za finanční podpory Města Rakovník
FINANČNÍ PODPORA
M. Vondříčková
MĚSTA

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ A INFORMACE O PŘIHLAŠOVÁNÍ NA NĚ NAJDETE NA STRÁNKÁCH www.ddmrako.cz
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

www.mesto-rakovnik.cz

19

RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Vicemistr Slovenska z Rakovníka
Dne 30. 6. 2018 se uskutečnilo „Mezinárodní
mistrovství Slovenska juniorů v přívlači 2018“,
kam se díky vynikajícím výsledkům z letošní
a loňské sezóny kvalifikoval člen rybářského
kroužku Rakovník Samuel Bílý. Byl to jeho první velký mezinárodní závod v reprezentaci a nikdo nečekal velký výsledek.

To se ale stalo a Samuel Bílý se stal vicemistrem
Slovenska v kategorii do 15 let. Na třetím místě
se umístil také reprezentant ČR, a to Vojta Marek
z Vlašimi. Oběma moc z Rakovníka gratulujeme.
Velký dík podle slov samotného vicemistra patří celému českému týmu, bez kterého by se
úspěch konal jen velmi těžce. Jaroslav Vorel

ÚKLID
RYCHLE
A KVALITNĚ

• VYSOKOTLAKOU PÁROU
(180° – bez chemie)

čistí koberce, záchody, koupelny,
sedačky, trouby, plovoucí
podlahy, lina, restaurační
zařízení včetně kuchyní, čistění
interiérů auta, desinfekce párou

• ÚKLID PO ZEDNÍCÍCH
A MALÍŘÍCH
• REKONSTRUKCE
BYTOVÝCH JADER

(voda, topení, elektroinstalace)

• MALÍŘSKÉ A LAKÝRNICÉ
PRÁCE a jednorázové
úklidy oken
(vše za 10 – 15 min. suché)

SUPER CENA

Volejte 605 520 062
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KULTURNÍ CENTRUM RAKOVNÍK

RAKOVNICKÉ
POSVÍCENÍ 2018

SOBOTA 22. 9.
TYLOVO DIVADLO

ŠAKALÍ LÉTA

SÁL KULTURNÍHO CENTRA
20.00 – 01.00 HODIN

POSVÍCENSKÁ ZÁBAVA

Hrají IDEAL BAND a CRAZY DOGS
Vstup zdarma

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

SOBOTA 22. 9.

2D

TYLOVO DIVADLO

17.00 HODIN

UPGRADE

Upgrade je drsné akční sci-fi o chlapovi, který se nechal
nepatrně vylepšit, aby mohl znovu stát na vlastních
nohou. Aby se mohl pomstít.
Režie Leigh Whannell. rají Logan Marshall-Green, Betty
Gabriel, Harrison Gilbertson, Benedict Hardie a další.
Žánr: sci-fi/thriller – do 15 let nepřístupný, s českými
Vstupné 120 Kč
titulky, 100 minut.

SÁL KULTURNÍHO CENTRA 19.00 HODIN

HOP TROP

SOBOTA 1. 9.

Vstupné v předprodeji 280 Kč, v den konání 300 Kč

LETNÍ KINO
10.00 – 11.30 hodin dechová hudba KVĚTOVANKA
13.00 – 14.00 hodin HON NA MEDVÍDKA
– country Rakovník
14.30 – 15.30 hodin NOVÝ ROCK – rock Rakovník
16.00 – 17.00 hodin LAST MOMENT
– hard rock Rakovník
17.30 – 18.30 hodin LA BANDA
– blues rock Rakovník
19.00 – 20.00 hodin FIVE SINS
– hard rock-rock´n´roll
Rakovník
20.30 – 21.30 hodin MILAN PEROUTKA s kapelou
PERUTĚ
22.15 hodin
VIDEOMAPPING
– HUSOVO NÁMĚSTÍ
23.00 – 24.00 hodin KABÁT TRIBUTE
Vstup zdarma
Slovem provází Diana HRČKOVÁ

PONDĚLÍ 10. 9.
TYLOVO DIVADLO

19.00 HODIN

Bohumil Hrabal, Ivo Krobot, Petr Oslzlý

OBSLUHOVAL JSEM
ANGLICKÉHO KRÁLE

SOBOTA 15. 9.
DŮM OSVĚTY

18.00 HODIN

PUNK PARTY

PŘIPRAVUJEME
8. a 9. 10. SCREAMERS vás zve na VELKÝ FLÁM –
travesti show
Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout od 4. 9. do
20. 9. 2018 v pokladně KC Rakovník
12. 10. POKÁČ – Dům osvěty
20. 10. HARLEJ TOUR 2018 – Sál KC
27. 10. 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

PONDĚLÍ 3. 9.
TYLOVO DIVADLO

2D

19.30 HODIN

TEN PRAVÝ, TA PRAVÁ?

Keanu Reeves a Winona Ryder se po dlouhé době
potkávají na filmovém plátně v komedii „Ten pravý, ta
pravá?“. Setkají se na svatbě jako hosté, ale romantická
atmosféra, všeobecné veselí, smích a štěstí je jim
protivné. Tenhle víkend je potřeba hlavně přežít, co
nejdřív zmizet a nikoho z těch usměvavých svatebních
troubů už nikdy nevidět.
Režie Victor Levin. Hrají Keanu Reeves, Winona Ryder
a další. Žánr: komedie – do 15 let nepřístupný, s českými titulky, 90 minut.
Vstupné 120 Kč

KINO
NEDĚLE 2. 9.

Příběh Jana Dítěte, malého pikolíka, který jde za svým
velkým snem.
Hrají: Pavel Batěk, Pavel Rímský, Anna Fixová, Jiří Vojta
a další.
Divadlo A. Dvořáka Příbram
V rámci divadelního předplatného 2018 – 2019

Hrají: Konflikt (SK), Dilemma in Cinema,
Enormic, ZTP
Vstupné 250 Kč

NEDĚLE 16. 9.
SÁL KULTURNÍHO CENTRA 16.00 HODIN

TANEČNÍ PODVEČER

Hraje KVINTET Jiřího Soukupa

Vstupné 80 Kč

PONDĚLÍ 17. 9.
8.30 a 10.00 HODIN

MALÁ ČARODĚJNICE

Divadlo SCÉNA Zlín
Vhodné pro děti mateřských škol od 3 let a žáky 1. a 2.
tříd základních škol
Vstupné 70 Kč

STŘEDA 19. 9.
TYLOVO DIVADLO

NEDĚLE 2. 9.
17.00 HODIN

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

PÁTEK 31. 8.

TYLOVO DIVADLO

www.kulturnicentrum.cz

19.00 HODIN

SEDM PEREL ASTRONOMIE

Jak pozorovat (a nepřijít) o nebeské úkazy století? Jak
vzniká supernova, co je meteorický déšť a jak souvisí
polární záře se Sluncem? Proč se vyplatí cestovat
i půlku světa kvůli prchlivému okamžiku při pohledu do
nebe? A hlavně – jaké úkazy nás teprve čekají?
Přednáší Petr Horálek
Vstupné 70 Kč

TYLOVO DIVADLO

KRYŠTŮFEK ROBIN

10.00 HODIN

2D

Dospělý Kryštůfek Robin dře v zaměstnání, kde je
přepracovaný, mizerně zaplacený a kde nemá jistou
budoucnost. Má sice rodinu, ale práce ho vytěžuje
natolik, že mu na ženu a dcerku zbývá jen málo času.
Kryštůfek docela zapomněl na své idylické dětství
strávené s prostomyslným a mlsným plyšovým
medvídkem a jeho kamarády. Když se však s nyní
potrhaným a ošuntělým Medvídkem Púem opět setká,
jejich přátelství opět vzplane a připomene Kryštůfkovi
nekonečné dny dětských radovánek a hrátek, které jako
malý chlapec zažíval.
Režie Marc Forster
Hrají Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael,
Mark Gatiss a další.
Žánr: dobrodružný – přístupný bez omezení, s českými
Vstupné 120 Kč
titulky, 100 minut.

NEDĚLE 2. 9.
TYLOVO DIVADLO

ALFA

14.00 HODIN

2D

Velkolepé dobrodružství, odehrávající se během
poslední doby ledové v Evropě před 20 tisíci lety. Mladý
lovec, který se vypravil na svůj první lov se skupinou
nejlepších lovců kmene, utrpí zranění a je ostatními
zanechán napospas osudu. Když se probere, zjišťuje,
že je zraněn a sám – je nucen naučit se přežít v drsné
a nemilosrdné divočině.
Režie Albert Hughes
Hrají Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Johannesson a další.
Žánr: dobrodružný/drama – nevhodný do 12 let,
s českými titulky, 90 minut.
Vstupné 120 Kč

ČTVRTEK 6. 9.
TYLOVO DIVADLO
UPGRADE

2D

19.30 HODIN
Vstupné 120 Kč

PÁTEK 7. 9.
TYLOVO DIVADLO

MAMMA MIA!
HERE WE GO AGAIN

2D

19.30 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
titulky, 114 minut.
Vstupné 110 Kč

NEDĚLE 9. 9.
TYLOVO DIVADLO

KUBÍK HRDINA

2D

10.00 HODIN

Příběh mladého kulíka zlatého, který má problémy
naučit se létat a migrovat se svou rodinou do teplých
krajin. S pomocí několika kamarádů je schopen přežít
ve světě plném nepřátel a nakonec je i oslavován jako
hrdina.
Režie Árni Ásgeirsson. Žánr: animovaný – přístupný bez
omezení, s českým dabingem, 85 minut.
Vstupné 130 Kč

www.mesto-rakovnik.cz
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NEDĚLE 9. 9.
TYLOVO DIVADLO

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL

2D

14.00 HODIN

Andrej pracuje jako programátor u nadnárodní firmy,
která se zabývá vývojem tzv. inteligentního domu,
který má znamenat revoluci v bydlení. Dům je ovládaný
pouhým hlasem a má obyvatelům zajišťovat maximální
luxus i stoprocentní bezpečnost. Spolu se svojí čerstvou
manželkou, se nastěhují do funkčního prototypu,
luxusního domu ze skla a kamene uprostřed nádherné
přírody. To, co se ze začátku jevilo jako pohádka, se však
pomalu ale jistě mění v noční můru.
Režie Karel Janák
Hrají Vojtěch Dyk, Gabriela Marcinková, Zuzana Porubjaková, Ondřej Malý, Ady Hajdu a další.
Žánr: mysteriózní/thriller/drama – nevhodný do 12 let,
v českém znění, 100 minut.
Vstupné 120 Kč

ČTVRTEK 20. 9.
TYLOVO DIVADLO

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

Charismatický cynik Karel Král (Jiří Langmajer), trochu
šovinista a sarkastický sympaťák, na kterého ženy letí,
je šéfredaktorem časopisu Playboy. Jednoho dne jeho
nezávazný způsob života utrží hned několik ran.
Režie Rudolf Havlík
Hrají Anna Polívková, Jiří Langmajer, Matěj Hádek, Táňa
Pauhofová, Jiří Havelka, Lenka Vlasáková a další.
Žánr: komedie – přístupný bez omezení, v českém
znění, 95 minut.
Vstupné 130 Kč

2D

Vstupné 120 Kč

TYLOVO DIVADLO

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

NEDĚLE 23. 9.
TYLOVO DIVADLO
TYLOVO DIVADLO

PREDÁTOR: EVOLUCE

2D

19.30 HODIN

Jedni z největších lovců celého vesmíru se vrací na
Zemi. Jsou ještě silnější a chytřejší než kdy předtím,
protože se geneticky zdokonalili pomocí DNA jiných
druhů. Když jeden kluk náhodou zaviní jejich návrat na
Zemi, je poslední šancí lidstva už jen posádka šílených
ex-vojáků a jedna mladá vědkyně.
Režie Shane Black
Hrají Boyd Holbrook, Trevante Rhodes, Jacob Tremblay,
Keegan-Michael Key, Olivia Munn a další.
Žánr: sci-fi – přístupný bez omezení, s českými titulky,
Vstupné 130 Kč
105 minut.

PÁTEK 14. 9.
TYLOVO DIVADLO

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
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2D

19.30 HODIN
Vstupné 120 Kč

NEDĚLE 30. 9.
TYLOVO DIVADLO

2D

10.00 HODIN

2D

19.30 HODIN
Vstupné 130 Kč

2D

10.00 HODIN

YETI: LEDOVÉ DOBRODRUŽSTVÍ

Rodinná komedie, ve které je Yeti přesvědčen, že záhadné bytosti známé pod jménem lidé opravdu existují.
Režie Glenn Ficarra, John Requa
Žánr: animovaný – přístupný bez omezení, s českým
dabingem, 90 minut.
Vstupné 110 Kč

2D

14.00 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,
v českém znění, 77 minut.
Vstupné 110 Kč

Jen několik set let „mladá“ čarodějnice se chce podívat
na slavný sabat, který se každoročně koná na vzdálené
hoře. Její společník, starý moudrý havran Abraxas, jí to
sice vymlouvá, ale malá čarodějnice ho neposlouchá.
Režie Mike Schaerer
Hrají Karoline Herfurth, Suzanne von Borsody, Eveline
Hall a další.
Žánr: pohádka – přístupný bez omezení, s českým
dabingem, 103 minut.
Vstupné 100 Kč

NEDĚLE 23. 9.

ČTVRTEK 13. 9.

PO ČEM MUŽI TOUŽÍ

CHATA NA PRODEJ

MALÁ ČARODĚJNICE

17.00 HODIN

TYLOVO DIVADLO

TYLOVO DIVADLO

TYLOVO DIVADLO

TYLOVO DIVADLO
ALFA

PÁTEK 28. 9.

NEDĚLE 30. 9.

NEDĚLE 23. 9.

NEDĚLE 9. 9.

2D

19.30 HODIN

PREDÁTOR: EVOLUCE

ÚTERÝ 25. 9.
TYLOVO DIVADLO

PREDÁTOR: EVOLUCE

STŘEDA 26. 9.
TYLOVO DIVADLO

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL

ČTVRTEK 27. 9.
TYLOVO DIVADLO

SLENDER MAN

2D

14.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

2D

17.00 HODIN
Vstupné 130 Kč

2D

19.30 HODIN
Vstupné 130 Kč

2D

19.30 HODIN
Vstupné 120 Kč

2D

19.30 HODIN

V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři středoškolačky rituálem popřít existenci tajemného Slender
Mana. Když však jedna z nich záhadně zmizí, vše
nasvědčuje tomu, že je ve skutečnosti jeho poslední
obětí.
Režie Sylvain White
Hrají Joey King, Annalise Basso, Javier Botet, Julia
Goldani Telles, Jaz Sinclair a další.
Žánr: horor – do 15 let nepřístupný, s českými titulky,
96 minut.
Vstupné 100 Kč

NEDĚLE 30. 9.
TYLOVO DIVADLO

JAN PALACH

2D

17.00 HODIN

Jan Palach. Student, který se v roce 1969 upálil na
protest proti sovětské invazi do Československa. Nekompromisní mladík, který přinesl krajní oběť v touze
vyburcovat národ z okupační letargie.
Režie Robert Sedláček
Hrají Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, Denisa Barešová,
Kristína Kanátová a další.
Žánr: drama – nevhodný do 12 let, český dabing,
120 minut.
Vstupné 110 Kč

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA POŘADY
KULTURNÍHO CENTRA:

Pokladna Kulturního centra Rakovník, Na Sekyře 2377,
Rakovník, Telefon 313 512 997
Pondělí zavřeno
Úterý 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Středa 10.00 – 13.00 14.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 10.00 – 13.00 13.30 – 17.00 hod.
Pátek 12.30 – 18.00 hod.
Dále je pokladna otevřena vždy 1 hodinu před
začátkem představení. Rezervované vstupenky si vyzvedněte dle dohodnutého termínu, nejpozději však
tři dny před konáním představení! 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

Rabasova galerie
NOVÁ SÍŇ
POD VYSOKOU BRÁNOU
DO 2. 9. 2018
MEZI MNOU A TEBOU
Spolek sochařů České republiky

www.rabasgallery.cz
VÝSTAVNÍ SÍŇ NA RADNICI
DO 2. 9. 2018
LADISLAV JANOUCH
SOCHAŘSKÉ PORTRÉTY
6. 9. – 14. 10. 2018
DAVID KOČÍ – FOTOGRAFIE,
JAROSLAV ODEHNAL TŘEBENICKÝ
– BÁSNĚ
vernisáž ve čtvrtek 6. září od 16 hodin

HEROLDOVA SÍŇ

15. ROČNÍK FESTIVALU HEROLDŮV RAKOVNÍK
NEDĚLE 9. 9. 2018
PÓDIUM MLADÝCH

od 19 hodin

NEDĚLE 16. 9. 2018
OD LATINY K JAZZU

od 19 hodin

NEDĚLE 23. 9. 2018
PĚVECKÝ RECITÁL

od 19 hodin

NEDĚLE 30. 9. 2018
VIVAT HEROLD

od 19 hodin

Marie Bouchard – fagot (Francie)
Nathan Matsubara Son – violoncello (Japonsko)
Makiko Aida – klavír (Japonsko)
(koncert ve spolupráci s festivalem Mladá Praha)

Radek Krampl – vibrafon
Ladislav Horák – akordeon
Vít Švec – kontrabas

9. 9. – 21. 10. 2018
STŘEDOČESKÉ SDRUŽENÍ VÝTVARNÍKŮ, ČLENSKÁ VÝSTAVA 2018
vernisáž v neděli 9. září od 17 hodin

Daniel Klánský – baryton
Lukáš Klánský – klavír

VÝSTAVNÍ SÍNĚ VE VYSOKÉ 232
DO 7. 10. 2018
KRESBY SOCHAŘŮ MÁNESA

(koncert k 20. výročí založení souboru)
Heroldovo kvarteto (Petr Zdvihal – 1. housle, Jan
Valta – 2. housle, Karel Untermüller – viola, David
Havelík – violoncello
Claudio Mansutti – klarinet (Itálie)

www.muzeumtgm.cz

Muzeum T. G. M.
MANSARDA
DO 16. 9. 2018
UNIKÁTY A KURIOZITY ZE SBÍREK
120 LET MUZEA V RAKOVNÍKU

20. 9. – 14. 10.
FRANTIŠEK ZUBALÍK
MALUJÍCÍ MUZIKANT
vernisáž 20. 9. v 16.00

PETROVCOVA VÝSTAVNÍ SÍŇ

GALERIE SAMSON-CAFEÉ

DO 30. 9. 2018
JAK JSME JEZDILI NA DOVOLENOU

PRODLOUŽENO DO 16. 11. 2018
SRPEN 1968 NA RAKOVNICKU
VE FOTOGRAFII

AKCE:
12. 9.
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
VSTUPNÉ ZDARMA

Vysoká brána a Galerie Samson-Cafeé

BESEDY S PAMĚTNÍKY K VÝSTAVĚ
SRPEN 1968 NA RAKOVNICKU
VE FOTOGRAFII

– Galerie Samson-Cafeé

14. 9.
17.00 hodin
KŘEST PUBLIKACE 120 LET MUZEA
V RAKOVNÍKU

www.mesto-rakovnik.cz

23

www.mc-palecek.com

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

ROZVRH PLATNÝ OD ZÁŘÍ 2018

k úpravě v rozvrhu může ještě dojít, prosím, sledujte naše www.mc-palecek.com
VELKÁ HERNA
9.00 – 18.00

MALÁ HERNA
9.00 – 18.00
Angličtina
pro dospělé
s hlídáním dětí
8.45 – 9.45

Cvičení s miminky
9.55 – 10.25

PO

Volná herna

ÚT
ST

Volná herna
do 15.45 hodin

Výtvarný kroužek od 16.00

Volná herna

Volná herna – besedy

ČT

Volná herna

Angličtina
pro dospělé
s hlídáním dětí
11.00 – 12.00

PÁ

Volná herna

Hrátky s batolátky
10 – 10.45 hodin
Volná herna

Provoz MC Paleček je zajištěn díky grantům
Města Rakovník a Středočeského kraje

Volná herna

CVIČENÍ

S KOČÁRKY
Dynamická chůze s kočárky na čerstvém
vzduchu v kombinaci s posilovacími
a kardio cviky.

Každý pátek od 10.00
před MC Paleček
Klicperova ul., Rakovník
První lekce ZDARMA.
Volná herna
– besedy

NESEĎ DOMA A PŘIJĎ SI SE MNOU ZACVIČIT.

10.00 strollering
FINANČNÍ PODPORA

MĚSTA

Facebook:
Strollering s Kačí – Rakovník
Email:
katerina.benesova@strollering.cz
www.strollering.cz

Historie na fotografii
Ještě prázdninové „ahoj“ všem čtenářům Radnice a přeji tímto hodně
úspěchů v novém školním roce, nejen vašim školákům. Doufám, že pěkné počasí vydrží alespoň do Vánoc. A když ne, tak ať vydrží alespoň pěkná nálada a pohoda. Děkuji vám všem za krásné letní pozdravy. Zvlášť
pak děkuji za pozdrav až z Kanárských ostrovů panu Jiřímu Lulákovi.
Též velice děkuji paní Miluši Tiché z Rakovníka za velmi milý a obsáhlý
dopis k obsahu prázdninové Radnice a zvlášť pak k 50. výročí událostí
v roce 1968.
Nyní se už ale věnujme výsledkům luštění Historie na fotografii. Od
16. do 29. června jsem od vás obdržel 436 odpovědí. Na místo první se
dostal snímek č. 2, který zachycuje Rakovnický potok v prostoru lávky
od MOA na nádraží ČD. Snímek dostal 406 hlasů. Místo druhé s 389 hlasy
náleží snímku č. 1, na kterém je kresba naší radnice na Husově náměstí
od Ing. Soukupa. Místo třetí s 340 hlasy náleží velice populární osobě
starého Rakovníka, a tím je povozník pan Karel Weisl. Poslední místo
s 299 hlasy obsadil snímek č. 4, na kterém je letecký pohled na obec Janov. O tento výsledek se v prvním i druhém hlasování zasloužilo i 35 občanů z Janova a okolí.
Přes prázdniny, od 30. června do 14. srpna, jsem od vás dostal 781 vyluštění. Místo první suverénně obsadil snímek č. 4, na kterém je vyfoceno
torzo hradu Krakovec ve stejnojmenné obci. Snímek dostal 731 hlasů.
Pozici č. 2 obsadil snímek č. 2, který dostal 539 hlasů. Jedná se o největší
výstavní síň v Rakovníku, která se jmenuje mansarda a která se nachází
v Muzeu T. G. M. Rakovník u Pražské brány. Místo třetí obsadil snímek
č. 1, který má dvojí vyluštění. 420 čtenářů poznalo, že průvod je vyfocen
na Husově náměstí těsně před obchodem se sportem majitelky Marcely
Šimůnkové. 100 čtenářů navíc poznalo, že prvním vlajkonošem je pan
Josef Hornof z Kréty v Rakovníku.
Poslední místo s 89 odpověďmi obsadil snímek č. 3. Na snímku jsou někdejší občané – učitelé z Rakovníka. Zleva doprava: Čižimská – 30, Karel
Mejstřík – učil češtinu na 2. ZŠ a zároveň i spisovatel – 70, Mostecká – 18
a Jan Mostecký – 3.
Vylosovaným výhercem prázdninové Radnice se stává pan Kaňka Josef,
tel. … 274 206. Vítězi blahopřeji a žádám jej, aby si v průběhu měsíce
září vyzvedl svoji odměnu v Městském informačním centru na Husově
náměstí v Rakovníku.
Nápověda pro zářijovou Radnici:
1 – Sportovní zámečník
2 – Mudroval o kole
3 – Tmavá Pepita
4 – Radio 18 až 19 v neděli.
Fotografické výstavy v našem městě v září 2018:
SZeŠ – výstavní prostor „Na Schodech“ – Košťálová Ida – Amfora
Muzeum T. G. M. – Galerie Samson Cafeé – Srpen 1968 na Rakovnicku
Rabasova galerie – VSNR – David Kočí.
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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

Martinovského ulice u staré pošty (vedle 1. ZŠ). Foto Hvězda, 80. léta

Zákoutí u Vysoké brány. Foto Hvězda, 1990

Husovo náměstí. Foto neznámý autor, 30. léta

Nádvoří Rakony. Foto Hvězda, 1992

1. Které místo na Rakovnickém potoce zachycuje tento snímek?
Foto Hvězda, 1989

4. V které obci je tato budova a co v ní je? Foto Hvězda, 2015

www.mesto-rakovnik.cz
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2. Čí byl tento dům a kde stojí? Foto neznámý autor, 50. léta

3. Poznáte zpěváka na tomto snímku? Foto Hvězda, 1990

www.sokolrakovnik.cz
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