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Vážení pøátelé,
Královské mìsto Slaný obnovuje starší dobrou tradici, kdy starosta mìsta pøivítá na radnici nové 

obèánky mìsta a jejich rodièe. Aby dìti mìly trvalou upomínku na slavnostní chvíle, kdy byly pøijaty do 
našeho obèanského spoleèenství, zamýšlíme pøipravit edici PAMÌTNÍCH TISKÙ.

Podáváme Vám o tom zprávu; Váš ústav pokraèuje vlastnì v obèansky mnohotvárném a obecnì 
prospìšném pùsobení nìkdejší slánské Mìstské spoøitelny, a proto vìøíme, že u Vás najdeme pochopení 
i podporu a pomoc našemu zámìru.

Po pøivítání a zapsání do pamìtní knihy mìsta dostanou rodièe pro dítì na památku v graficky 
øešených deskách se znakem mìsta na pøední stranì vložený grafický list nìkterého ze souèasných 
nejlepších autorù – Ladislav Èepelák, Jiøí Bouda, Hana Èápová, Oldøich Kulhánek, Adolf Born…. 
K získání prací a zájmu tìchto pøedních mistrù èeského grafického umìní vycházíme z osobních 
pøátelských vztahù i z nìkolikaleté spolupráce se slánskou galerií Ikaros. Námìtem grafického listu 
formátu A5 bude motiv z našeho mìsta a kraje – nebo obecnìji oslava mateøství; náklad – podle grafické 
techniky – do 200 tiskù. Èást nákladu by byla vyhrazena reprezentaci Èeské spoøitelny a Královského 
mìsta Slaného. Na vnitøní èásti desek bude struèný text o našem mìstì, zadní strana bude vyhrazena 
propagaènímu textu Èeské spoøitelny.

V tomto zámìru uplatòujeme zásadní hledisko naší koncepce kulturní práce: opírat se pøedevším 
o tvùrèí aktivity v našem mìstì, získávat tady pro nì podporu – a souèasnì pøivádìt do Slaného nejlepší 
souèasné kulturní hodnoty, díla i pøedstavitele ( pøíklad: letošní výstavy Ladislava Èepeláka a Olbrama 
Zoubka)

Slánská poboèka Èeské spoøitelny pracuje v budovì nìkdejší Mìstské spoøitelny v Slaném; budova 
sama je ve funkcionalistická stavba zapsaná ve Státním seznamu památek a vhodnì ji doplòuje soubor 
sochaøských dìl mistra Václava Nejtka. Slánská mìstská spoøitelna byla – díky nadšení a pøátelským 
kontaktùm pana vrchního øeditele Karla Èížka, pánù øeditelù Bøezovského a Vodrážky – iniciátorem 
a podporovatelem kulturního dìní v Slaném a na Slánsku svým pøíkladem podnìcovala k obdobné 
èinnosti i další penìžní ústavy, s nimiž potom vytvoøila základ Èeské spoøitelny.

Podpora Slánské spoøitelny se nejvýraznìji projevila právì ve výtvarném umìní. Díky Mìstské 
spoøitelnì získalo naše mìsto cenný soubor sochaøského díla Václava Nejtka, ve Slaném a pro Slaný 
vytvoøili svá díla malíøi a grafici Richard Landa, Jindøich Bubeníèek a mnoho dalších pøedních èlenù 
Umìlecké besedy. Zcela vyjímeèný a ojedinìlý v èeském výtvarném umìní je slánský soubor grafického a 
malíøského díla Karal Vika pro slánskou Mìstskou spoøitelnu. svìdectvím je nejkrásnìjší kniha o našem 
mìstì – sborník Pohledy do kulturních dìjin Slaného a Slánska, který – s bohatou ilustrací Karla Vika 
vydala Mìstská spoøitelna na konci 30. let.

To je tradice mimoøádná, krásná a bohatá. A souèasná Èeská spoøitelna mùže v spoluúèasti na našem 
zámìru s Pamìtními listy na tuto tradici navazovat a dál v ní – v souèasných podmínkách – pokraèovat.

Každý nový obèánek našeho mìsta by vstupoval do života s upomínkou, která má trvalou kulturní 
a umìleckou hodnotu a tu si bude postupnì uvìdomovat – a zároveò s podnìtnou výzvou dárce – 
Èeské spoøitelny – k hospodárnosti, ke spoøivosti, k úctì k hodnotám, které vytváøí lidská práce.
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