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Novinka na Špičáku: V toaletách
na vrcholu budou úřadovat žížaly

Tipy
deníku

Bikeři se dočkají nového
skoku na trati, turisté
toalet a dalekohledů.

Radnické slavnosti trvají čtyři dny
Čtvrtek až neděle ve škole, na scéně i v centru města

Radnické kulturní slavnosti
začínají už
pozítří. O premiéru se postarají školáci, neboť Den
otevřených dveří v devítiletce se koná od 9 do 12
hodin. Následuje vystou-

MIROSLAVA TOLAROVÁ

pení šikovných kluků a
děvčat v sokolovně od 17
hodin.
V pátek je na řadě divadelní představení Strakonický dudák. Dějištěm
bude letní scéna u rybníka. Víkendové menu přineseme zvlášť.

D

va miliony chce
letos investovat
šumavský
Ski&Bike Špičák
do letní sezony.
Upraví za ně trasy v bikeparku a na podzim přibudou
unikátní toalety na vrcholu
Špičáku a dva dalekohledy na
rozhledně. Od soboty 15.
června bude lanovka i areál v
provozu denně až do 15. září.
Letos poprvé mohl bikepark na Špičáku otevřít už od
začátku května, byť v omezeném režimu. Využili toho
zejména bikeři. „Po pětiletém úsilí jsme mohli otevřít
o svátcích 1. a 8. května a ta-

Bohemian Rhapsody na Jižním
Sobota 15. června od 21.50, Rokycany

Kino na kolečkách dorazí
také letos do
okresního
města. Začíná
tuto sobotu večer a premiéra stojí za to! Slavný

snímek Bohemian Rhapsody si mohou fanoušci
Mercuryho i kvalitní muziky užít pod širým nebem na prostranství za
rokycanským Jižním
předměstím.

Lovecké troubení chystá Klabava

Rokycany – Výsledky celostátní soutěže o nejlepší dětské oddělení rozhodně potěšily rokycanské knihovnice. Zařízení na Masarykově náměstí
obsadilo v kategorii měst do 15 tisíc obyvatel
druhé místo. „Několikrát jsme skončili třetí a
svědčí to o skutečnosti, že práce s dětským čtenářem je u nás nadstandardní. Tentokrát nám k
ještě lepšímu umístění pomohlo hlavně rekonstruované dětské oddělení, které hodnotící komise ocenila,“ těší ředitelku Janu Aubrechtovou.
Ocenění patří rovněž představitelům města, kteří
knihovnu podporují. (mx, vh)

Na jihu svážejí odpad
Rokycansko – Sběr nebezpečného odpadu dnes
odpoledne pokračuje v jižní části okresu. Například ve Veselé se mohou lidé od 14.55 do 15.10
zbavit u hřiště zbytků barev, olejů, činidel, zářivek, pneumatik, malých spotřebičů, olověných
akumulátorů atd. Sousedé v Rakové mají vymezený čas od 15.20 do 15.35 hodin.
Připojit se mohou také Ejpovičtí od 15.30 do 16.30
hodin v centru obce. (hav)

Svojkovičtí řeší zítra akcie
Svojkovice – Od devatenácti hodin jednají zítra
zastupitelé obce. Mimo jiné o závěrečném účtu a
auditu roku 2018, pravomocích starosty, zřízení
věcného břemene telekomunikační společnosti
nebo o akciích peněžního ústavu. Svojkovičtí dále
posoudí v sídle úřadu sponzorský dar pro nemocnici v Rokycanech. (hav)

www.rokycansky.denik.cz

na další ročník večerního
loveckého vytrubování.
Kromě toho zde myslivci
představí svoji pestrou
činnost a chybět nebude
občerstvení při posezení
u ohně.

Knihovna bere 2. místo

couzských střediscích. Na
toalety získal Špičák dotaci
ze Státního fondu životního
prostředí, i s dalekohledy
vyjdou tyto novinky na 1,2
milionu korun.
Změny čekají také loňskou
novinku vláček Šumaváček,
nově nebude jezdit ze Železné Rudy, ale bude pendlovat
mezi Špičáckým sedlem a
Černým jezerem. „Naváže na
autobusy, které přijíždějí ze
Železné Rudy a pojede čtyřikrát denně. Loni se nám často stávalo, že byl obsazen už
na první zastávce,“ podotkl
železnorudský starosta Filip
Smola.
Kromě toho byly v květnu
otevřeny čtyři nové či rozšířené turistické trasy. Je mezi
nimi například Sklářská či
Železná trasa s replikami
sklářské a hutní pece.

V BORKU VYBRALI 11 500 KORUN

Sobota 15. června od 17 hodin, kynologické cvičiště

Členové honebního společenstva Litohlavy – Klabava ve spolupráci s trubači lovecké a
myslivecké hudby zvou

ké o víkendech. Průměrná
skok přes trať,“ popsal Jan
květnová návštěvnost byla
Kasík, který má bikepark na
300 až 400 lidí, přírodě to
starosti. Dodal, že každoročtedy nijak neublížilo,“ řekl
ně roste zájem o výuku jízdy
provozní ředitel
na horském kole.
Ski&Bike Špičák
Areál připravuje
Vladimír Kasík.
ještě letos insta„Průměrná
Dřívější otevření
laci dvou nokvětnová návštěv- vých dalekoareálu a spušnost byla 300 až
tění lanovky se
hledů na ochopodle něj prozu špičácké
400 lidí. Otevření
mítne do cel1. a 8. května využili rozhledny. Pokové návštěvblíž rozhledny
hlavně bikeři.“ vznikne v září
nosti. Loni v létě
Vladimír Kasík
lanovku využilo
nové sociální zaříčtyřicet tisíc lidí, čtvrzení pro veřejnost. „Jde
tina byli cyklisté.
o přírodní WC, která jsou
Bikepark vstoupil letos do
bezodpadová, biologická a
13. sezony, opět se zde pojebezzápachová. Jednoduše
dou mezinárodní závody,
řečeno v nich exkrementy
jichž se zúčastní stovky cyklikvidují žížaly. K dispozici
listů z celého světa. Nově
budou návštěvníkům v zimě,
zrekonstruovaná je nyní trať
žížaly totiž 'pracují' i v -25 °C,“
Black Friday. „Vylepšili jsme
popisuje novinku, která dnes
její povrch a přidali jeden
funguje v několika fran-

PŘI ŠMOULÍM DĚTSKÉM DNU, pořádaném TJ Sokol Borek a DDM Rokycany, se kluci a děvčata seznámili s řadou modrých postaviček. Akce ale měla i charitativní rozměr, protože její součástí byla sbírka na rehabilitaci Emmičky Hájkové. Děvčátko je na
snímku s rodiči i některými aktéry a může počítat s příspěvkem jedenáct a půl tisíce korun. Foto: Deník

Osečtí školáci prozkoumali nano technologie
Osek – Do běžně nevídaného
a neviditelného světa podnikla cestu desítka žáků ze
Základní školy Osek. Byli to
ti, kteří projevují zájem o
techniku. Vydali se do nano
světa.

Cekovští hasiči slaví

ELEKTRONOVÝ
MIKROSKOP

Cekov – Oslavy 120. výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Cekově jsou přichystané na tuto
sobotu. V 15 hodin mají účastníci sraz před zbrojnicí. Následuje průvod a v 16:00 ukázka techniky,
vystoupení malých soptíků ze Zbiroha a poté bilanční schůze pro veřejnost s občerstvením. Tečkou za událostí bude od 19 hodin taneční zábava
v kulturním domě se vstupem zdarma. (hav)

Exkurze je zavedla do Ústavu
fotoniky a elektroniky Akademie věd ČR. Celé dopoledne, protože na výpravu se
vydali velice časně zrána, pak
strávili ve společnosti vědců
zkoumajících vlastnosti nano tyčinek. „Vědecké praco-

viště, kde jsme se ocitli, byl
pro nás úplně jiný svět,“ říkal
Martin Motyčka. Mladým ba-

datelům hostitelé umožnili
projít několik laboratoří. Žáci
viděli pracovat také elektro-

OSEČTÍ žáci poznávali nano svět i elektronovým mikroskopem.

nový mikroskop. „Hlavně díky němu jsme objevovali
nepoznané,“ dodal Martin
Horešovský. „Zpřístupnil
nám totiž mikrosvět lidským
okem neviditelný. Sami jsme
si také jeho prostřednictvím
mohli porovnat třeba velikost lidského vlasu s nano
tyčinkou,“ doplnil.
„Odcházeli s hlavou plnou
poznatků a dojmů. Z budoucnosti se pak vrátili trochu do
minulosti. Vydali jsme se do
Národního technického muzea, kde znovu obdivovali
lidský důvtip,“ sdělila učitelka Marcela Judlová. (naš)

ROKYCANSKÝ DENÍK: Šéfredaktor: Václav Havránek, tel. 602 661 173 (vaclav.havranek@denik.cz). Kontakty na redakci: Jiráskova 214/1,
4/1, 337 01 Rokycany, www.f
www.facebook.com/rokycanskydenik, e-mail: jméno.příjmení@denik.cz
Region západní Čechy: Šéfredaktor: Kamil Kacerovský, tel. 725 179 282. Kontakty na redakci: Kovářská 4, 301 00 Plzeň, tel. 377 168 301. Manažerka distribuce: Aneta Nachtmanová (aneta.nachtmanova@denik.cz). Manažer inzerce: Jiří Fejt (jiri.fejt@denik.cz)
Předplatné: Objednávky, informace - tel. 272 015 020, e-mail: predplatne@vlmedia.cz. Reklamace - tel. 272 015 015, e-mail: reklamace@vlmedia.cz, více: www.mojepredplatne.cz
Centrální redakce: Šéfredaktor: Jan Klička Vydává VLTAVA LABE MEDIA a.s. U Trezorky 921/2, Jinonice, 158 00 Praha 5. Předseda představenstva a generální ředitel: Vít Nantl
Vychází pondělí – sobota. IČ: 01440578, ISSN 1210-9223, MK ČR E 16979 Tiskne: VLTAVA LABE MEDIA a.s., tiskárna Novotisk Praha. Předplatné doručuje Mediaservis, s.r.o., volný trh PNS a.s. Prodaný náklad ověřuje ABC ČR, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8
Deník najdete také v aplikacích pro iPhone a OS Android. V případě reklamace doručení, prosíme, kontaktujte nás na mailu: reklamace@vlmedia.cz

