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RAKOVNICKO | Zpravodajství
Archiv zve na návštěvu
Rakovník – Státní okresní archiv v Rakovníku
se i letos připojuje k Mezinárodnímu dni archivů a zájemce srdečně zve ve čtvrtek 8. června
od 9, 11, 14 a 17 hodin na komentované prohlídky archivu spojené s prezentací vybraných
archiválií. V 16 hodin začíná výstava Tramping a
region.Vernisáž hudbou doprovodí trampskými
písněmi Věra Březinová a Jiří Bartůšek. (hob)

Zasedají v Nouzově
Nouzov – Ve středu 14. června se uskuteční
veřejné zasedání zastupitelstva městyse Senomaty. Začíná od 17 hodin v osadním výboru v
Hostokryjích. Na programu je například výběr
zhotovitele rekonstrukce silnice ke hřbitovu
nebo diskuse nad některými záměry strategického plánu městyse týkající se místní části
Hostokryje. (hob)

Představí módu v pravěku
Mutějovice – Další z akcí, která připomíná 680
let obce, je přednáška Dany Stolzové, archeoložky Muzea v Novém Strašecí na téma Odívání v Pravěku. Uskuteční se ve středu 14. června
od 15. hodin v zasedací místnosti obecního
úřadu. Posluchači se dozví, jak chodili oblékaní
lidé v pravěku, co vše nosili i čím už se tenkrát
zdobili. (hob)

Hledají dobrovolníky
Jesenice – Kulturní komise v Jesenici hledá
dobrovolníky na pohádkový les. Přihlásit se
může každý, kdo má smysl pro humor, je
kreativní a rád dělá něco pro děti. Dobrovolníci mohou kontaktovat Annu Polákovou
(annakalop@seznam.cz) nebo Radku Vodrážkovou v družině základní školy. Pohádkový
les je naplánovaný na sobotu 2. září.(hob)

Děti z Rakovnicka se utkají
o Zlatou srnčí trofej
Rakovník – Už tuto sobotu 10. června startuje
soutěž s mysliveckou tématikou Zlatá srnčí
trofej - myslivecká stezka určená pro děti základních škol. Tentokrát se uskuteční na
střelnici U Kamenné Panny v Rakovníku, za
kruhovým objezdem směrem na Lišany. Cesta
bude značena. Začátek v 9 hodin. Kromě soutěže je připravena střelba ze vzduchovky,
střelnice s drobnými cenami, ukázka dravců.
Na závěr opékání špekáčků. (hob)

Botanická zahrada se
připojí k celostátní akci
Rakovník – Víkend, ve kterém řada českých
zahrad otevírá své brány návštěvníkům, se blíží. Letos se k celostátní akci, která připadá na
10. a 11. června, připojí i botanická zahrada
v Rakovníku. Na 10. května je připravena komentovaná prohlídka Pivoňková louka z cyklu
Soboty v botanické zahradě 2017, kterou povede biolog Václav Laňka. Zahrada bude otevřena
od 9 do 16 hodin. Další prohlídky následují
každou sobotu až do půlky září. (kdr)

Vystavují na zahradě
Ruda – Nejen krásnou zahradu se zvláštní atmosférou uvidí návštěvníci v Rudě v Nádražní
ulici čp. 18, ale také díla rakovnických výtvarníků. Jejich výstava se uskuteční o víkendu 17. a
18. června. Otevřeno bude od 10 do 17 hodin.
Výstava nese název Zahrada duše umění. Vstup
je volný, zahrada bezbariérová a parkování je
možné. (hob)
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Z Rakovnicka

Získají certifikáty
platné po celém světě
ŠÁRKA HOBLÍKOVÁ

S

třední průmyslová
škola Emila Kolbena
v Rakovníku získala
akreditaci mezinárodního konceptu ECDl, což
je nejrozšířenější vzdělávací
a certifikační systém v oblasti digitální gramotnosti
na světě. Pro školu je to
prestižní záležitost, protože
akreditaci má jako jediná na
Rakovnicku.
Přínos to bude mít především pro studenty. Mají
možnost skládat počítačové
zkoušky a získávat mezinárodně platné certifikáty v
rámci počítačové gramotnosti. Jsou to široce uznávané zkoušky, které jim
mohou výrazně pomoci v

kariéře, například při hledání zaměstnání v zahraničních firmách. „Tuto
možnost nabídneme i
ostatním školám, i jako
rekvalifikační kurzy v rámci
úřadu práce. Nejlepší podmínky budou mít naši studenti. Zkoušky budou moci
skládat pouze za režijní ceny,“ vysvětloval ředitel školy
Jan Jirátko.
Testy škola spouští od
podzimu letošního roku.
„Uvažovali jsme také o tom,
že pro studenty nepočítačových oborů výhledově otevřeme kurzy pro přípravu k
těmto testům. Test je náročný. Pokud se někdo vyloženě nezabývá počítači,
tak je nutné se na něj připravit,“ vysvětloval Jan Ji-

rátko. Kdo chce získat mezinárodní certifikát, musí
absolvovat čtyři testy podle
mezinárodních pravidel.
Certifikáty jsou rozděleny
na různé typy, ke kterým lze
další přidávat. Testy se
skládají například z Wordu,
Excelu, počítačové komunikace, databází, takzvaného
compiutingu, z počítačové
logiky, počítačové bezpečnosti. Jednotlivé moduly
neustále přibývají. Každý,
kdo je skládá, má takzvaný
index, kam se další zkoušky
zapisují.
Výhledově by se mohly
zkoušky skládat jako praktické maturitní zkoušky. Ale
to je zatím jen úvaha.
Získat certifikát byla pro
školu dlouhodobá záležitost.

Začalo to zhruba před dvěma lety. Několik učitelů,
kteří budou testy hodnotit,
muselo splnit určitý počet
hodin školení s obdobnými
závěrečnými testy, jako
skládají uchazeči o akreditaci, ale v o hodně kratším
limitu s přísnějším hodnocením. „Pedagogové této
školy, kteří se do konceptu
ECDL zapojili, dosáhli v
rámci své odborné přípravy
naprosto mimořádných výsledků,“ dodala profesorka
Olga Štěpánková, předsedkyně České společnosti pro
kybernetiku a informatiku,
která je garantem kvality
konceptu ECDL pro ČR.
Certifikována musela být
i učebna, aby vyhovovala
mezinárodním standardům.

KAPELA TŘI SESTRY VYRAZILA NA SVOU TOUR
KAPELA TŘI SESTRY v rámci své
Radegast tour 2017 projíždí Českou republikou a nevyhýbá se ani
Středočeskému kraji. Proslulá kapela Tři sestry se svými hosty zavtala v sobotu také do Rakovníka.
Celou hudební sobotu započala
pražská skupina MZH, po které se
na jevišti představila punková
skupina Plexis v čele s Petrem
Hoškem. Skvělou atmosféru navodil se svou show na pódiu také
Doctor P.P., po kterém už následoval zlatý hřeb večera. Zaplněný
areál místního letiště vyslechl samotné Tři sestry. V podání
frontmana skupiny Lou Fanánka
Hagena zazněly oblíbené písně
Homosexuál, Svatá Petra, Aida,
Mexiko, Pijánovka či Zelená. Svým
fanouškům se představila také
nestárnoucí Supice s oblíbenou
písní Dederon. Velkou hudební
show zakončil striptýz všech členů skupiny, a tak si někteří šťastlivci mohli domů odnést například
tričko, ve kterém Fanánek odehrál
celý rakovnický koncert. Již 17.
června bude kapela koncertovat
na Konopišti, v srpnu pak zavítá
na Točník. Foto: Deník/Jan Brabec

Kostel v Kněževsi postavil autor kostela v Klementinu
ŠÁRKA HOBLÍKOVÁ

Kněževes – Výstavu Slavné
stavby Maxmiliána Kaňky
viděli i obyvatelé Kněževsi
u Rakovníka. Pro městys
trochu netradiční výstavu
vlastně do Kněževsi přivedla
dominantní stavba na Václavském náměstí kostel sv.
Jakuba Většího s unikátními
vodními příkopy. Právě na
něm svoji stopu zanechal
architekt František Maxmilián Kaňka, který žil v letech
1674 až 1766. Je autorem i
několika slavných staveb v
Praze.
Kromě kostela v Kněževsi
postavil i Děkanský kostel
sv. Petra a Pavla v Jesenici,
kostel sv. Jakuba Většího v
Kněževsi u Rakovníka, kos-

tel Nanebevzetí Panny Marie ve Zlonicích, zámek Koloděje u Prahy, kostel sv.
Klimenta v Praze Klementinu, farní kostel svatého
Václava v Žihli, lovecký zámek v Litvínově, kostel sv.
Jana Nepomuckého v Kutné
Hoře, kostel sv. Prokopa ve
Středoklukách.
Výstava v Kněževsi se konala v rámci projektu Putování po stavbách Františka Maxmiliána Kaňky v Čechách a na Vysočině k 25O.
výročí architektova úmrtí.
K tomuto výročí byla vydána i kniha Pavla Vlčka Slavné stavby Františka Maxmiliána Kaňky.
„Oslovilo nás Kotěrovo
centrum, které spolupracuje
s autorem knihy Slavné

stavby Maxmiliána Kaňky
Pavlem Vlčkem. Protože
mezi stavby zapadá náš
kostel, požádali nás, zda
bychom se nechtěli podílet
na vydání knihy. Za to máme zapůjčenou tuto výstavu,“ vysvětlovala Zdena
Malafová z městyse Kněževes.
Jednotlivé stavby byly
představeny na velkých fotografiích s podrobným popisem. Jen místní kostel sv.
Jakuba Většího mezi panely
chyběl. Ale v Kněževsi ne.
Místní sami vystavili jeho
fotografie s historickými
údaji. Podle autora knihy
Pavla Vlčka není stoprocentně jasné, zda je Kaňka
jeho autorem. Nenašel se
totiž žádný oficiální důkaz,

že po vyhoření kostela po
roce 1718, by na něm Kaňka
pracoval. I když jsou tu
stejné architektonické barokní prvky například s
kostelem v Žihli.
S kostelem v Kněževsi je
spojeno jméno architekta
Františka Ignáce Preé, který
pracoval pro Valdštejny,
stejně jako František Maxmilián Kaňka. Z toho by se
dalo usuzovat, že některý
barokní prvek mohl být od
architekta Kaňky. Výstava je
putovní. Zájemci se s ní
mohou seznámit v obcích,
kde stojí Kaňkovy stavby. V
pátek 9. června bude v jesenickém kostele při Noci
kostelů přednášet o Maxmiliánu Kaňkovi autor knihy Pavel Vlček.
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