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Žáci slánských škol slavili úspěch

„Cože? Ty učíš?“
„Jo.“
„Tak mě napadlo…máme ve fi rmě takovou 

soutěž pro děti, které pod vedením učitele vy-
mýšlejí nový produkt/službu nebo zlepšovák 
a vyzkoušejí si vše, co musí udělat podnikatel, 
který chce na trh uvést něco nového včetně 
výroby funkčního prototypu. Nechtěla bys to 
zkusit?“

„Tak na to zapomeň. Nevím, kde bych na to 
vzala čas.“

„Aspoň ti pošlu mailem nějaké informace. 
Třeba si to rozmyslíš.“

Tak takhle nějak proběhl rozhovor s  mým 
spolužákem z  gymnázia na třídním srazu 
v Jizerských horách.

Přišel email a  soutěž mě velmi zaujala. 
Když jsem se šesťáků zeptala, kdo by do toho 
chtěl jít, přihlásila se snad polovina třídy. Vy-
brala jsem tři děti a  nechala je dotvořit tým. 
Nakonec jsme kvůli vysokému zájmu vytvo-
řili ve škole týmy dva.

V  průběhu roku jsme se pravidelně schá-
zeli. Nejdříve žáci vymýšleli produkt nebo 
zlepšovák. Proběhlo několik hodin, kde jen 
sepisovali různé nápady (brainstorming), 
následně nápady třídili a  hodnotili. Nebylo 
vůbec snadné vybrat ten nejlepší.

To ale nebylo vše, žáci museli vymyslet 
logo, slogan, udělat průzkum trhu, vypraco-
vat marketingovou kampaň, sestrojit funkční 
prototyp a vytvořit poutavou prezentaci, kte-
rou přesvědčí porotu o tom, že ten jejich pro-
dukt je ten nejlepší.

A nám se porotu přesvědčit podařilo! 3. ZŠ 
Slaný obsadila první dvě místa v soutěži iKid 
organizované poradenskou fi rmou KPMG, 
které se zúčastnilo 8 týmů z  celé republiky. 
Můj tým ve složení Filip Gardian, Kája He-
ralová, Míša Makara, Dan Červášek a  Ond-
ra Jančula si odnesl zlatou medaili a  hlavní 
výhru (letecký zájezd do Irska). Na druhém 
místě skončil tým pana učitele Korfa (Nikol 
Kapešová, Bára Dudáčková, Míša Bachtík, 
Vláďa Kazatel).

Zajímá vás, co děti vymyslely? První místo 
jsme získali za dobíjení powerbanky pomocí 
dynama jízdou na kole. Žáci produkt pojme-
novali iCHARGE. A druhé místo bylo za fl e-
xibilní čepici UNIcap, ze které se dá snadno 
udělat čelenka, případně kukla.

Žáci získali díky tomuto projektu nové zku-
šenosti a  spoustu zážitků. Věřím, že i  příští 
rok bude zájem o účast v této soutěži velký.

Všem oceněným gratulujeme a  přejeme 
mnoho dalších úspěchů.

Pavla Nečasová

Dne 24.  6.  2016 se v  Obřadní síni Měst-
ského úřadu Slaný konalo předávání ocenění 
úspěšným žákům základních škol. Žáci byli 
oceněni za úspěchy v oblasti humanitní, pří-
rodovědné, umělecké, sportovní, nebo pokud 
vykonali jiný mimořádný a chvályhodný čin.

Všichni ocenění žáci obdrželi od pana sta-
rosty Martina Hrabánka a  uvolněného člena 
rady města Pavla Bartoníčka pamětní list 

a  skleněnou plaketu. Výborné občerstvení, 
včetně servírování, obstarala ISŠ ve Slaném. 
Během slavnostního předávání vystoupil pan 
Karol Hevessy s  pěveckým doprovodem své 
vnučky Adély Matějovské. Ukázkou recitace 
ze svého repertoáru potěšila všechny přítom-
né Barbora Fantová.

Ocenění převzalo 36 žáků a 2 školní kolek-
tivy.

Edita Zárubová a Kateřina Čevonová

3. ZŠ Slaný zabodovala v soutěži pro inovátory – vítězný tým letí do Irska
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Ohlasy z radnice
Vážení občané,
dovolte mi, abych se 

s  vámi po prázdninách 
opět podělil o  své po-
city. I  když právě slovo 
prázdniny jsem letos vy-
mazal ze svého slovníku 
a  nahradil ho dvěma 
slovy  – týdenní dovole-
ná. Přestože léto bývá 

obdobím klidnějším, tak tento rok tomu tak 
nejen v mém případě nebylo. Společně s dalšími 
spolupracovníky jsme doháněli skluz způsobe-
ný jarním pozastavením příprav investičních 
akcí, připravovali nové projekty, přemýšleli, jak 
vytvořit „lepší Slaný“.

Tímto slovním spojením byl na samém počát-
ku 2. světové války nazván rozvojový program, 
u  jehož zrodu stál pan Jaroslav Pála, a  snad 
i díky němu se později stal starostou města. Ač 
můžeme mít z  historického hlediska na půso-
bení tehdejšího starosty různé názory, některé 
myšlenky z jeho programu platí i dnes. Konec-
konců posuďte z  krátké ukázky sami: „Se svý-
mi spolupracovníky jsme zachytili nedostatky 
města Slaného, fotomontáží jsme pak demon-
strovali, jak si představujeme zlepšení“. Tyto 
věty jsou z roku 1939.

Pojďme se vrátit z historie do současnosti. Jak 
jsem již dříve informoval jedním z cílů současné 
rady města je otevřít úřad občanům. Proto jsme 
ihned po zvolení začali v  této oblasti jednat. 
Díky této aktivitě si můžete na „webovkách“ 
města přečíst materiály pro jednání zastupitel-
stva a  seznámit se s  dokumenty, které budou 
projednávány. Také jsme obnovili setkávání se 
starostou v různých lokalitách města. Příchozí 
mají možnost vznášet dotazy, prezentovat své 
nápady a  svěřovat se s  problémy. Veškerá se-
tkání jsou zapsána a  uveřejněna na webových 
stránkách, včetně odpovědí na dotazy a návrhy 
řešení problémů.

Dne 1.  9. ofi ciálně zahájíme provoz aplikace 
Lepší místo, která umožní nám všem prostřed-
nictvím mobilního telefonu okamžitě upozornit 
na nedostatky v  našem městě. Každý podnět 
bude okamžitě předán kompetentní osobě k vy-
řízení a ohlašovatel bude informován o výsled-
ku šetření. Aby toho nebylo málo, rozhodli jsme 
se veřejně projednávat návrhy řešení dopravní 
situace v  lokalitách, kde se připravují změny 
a stavební úpravy.

Velké množství dat a  informací je umisťová-
no na webové stránky města. Důsledkem toho 
jsou stránky méně přehledné, což jsme se také 
rozhodli řešit. Chceme uživatelsky přístupné 
stránky, což není pouze o změně vzhledu. Sou-
časně chceme, aby návštěvníci webu odcházeli 
s jasnou odpovědí na svou otázku. Jak toho do-
cílit? Kromě obsahu bychom rádi na stránkách 
dali prostor pro otázky a odpovědi na věci sou-
visející s chodem úřadu a města.

Věřím, že se najde dostatek aktivních lidí, 
kteří pomohou měnit naše město k lepšímu.

Váš Martin Hrabánek,
starosta

Varhany znějící 2016 Slaný–Zlonice
Zveme vás na Varhany znějící 2016. Šestý 
ročník mezinárodního varhanního fes- 
tivalu, který v roce 300. výročí narození 
významného varhaníka Josefa Ferdinan-
da Norberta Segera představí památné 
varhany ve Slaném a Zlonicích.

PROGRAM

• • • Sobota 1. října 2016 od 8.30
Velvary, Cítov, Řepín, Mělník
PUTOVÁNÍ ZA VARHANAMI
V  rámci festivalu Varhany znějící 2016 se 
uskuteční 1. října 2016. Průvodcem bude var- 
haník a  organolog PAVEL ČERNÝ a  cílem 
varhany na Velvarsku (Velvary, Cítov) a Měl- 
nicku (Řepín, Mělník).
Putování je již plně obsazeno!

KONCERTY

• • • Pondělí 3. října 2016 v 19.30
Chrám sv. Gotharda, Slaný
Pocta Josefu Ferdinandu Norbertu Sege- 
rovi – na památné varhany Antonína Reisse 
postavené roku 1783 hraje Pavel Černý (CZ)

• • • Středa 5. října 2016 v 19.30
Kaple Zasnoubení P. Marie, Slaný
Klávesové proměny  – na varhany a  ham- 
merklavier hrají Marek Toporowski (PL) 
a Petra Matějová (CZ)

• • • Sobota 8. října 2016 v 18.00
Kostel Nanebevzetí P. Marie, Zlonice
Romantické souznění – na zrekonstruované 
romantické varhany Emanuela Štěpána Petra 
z roku 1886 hraje Balys Vaitkus (LT)

WWW.VARHANY.SLANSKO.CZ

• • • Středa 12. října 2016 v 19.30
Klášterní kostel Nejsv. Trojice, Slaný
Vox laudis et organo  – na barokní pozitiv 
hraje Michael Schönheit (D), zpívá Gotthold 
Schwarz, basbaryton – (D)

Vstupné na koncerty je 100 Kč. Vstupenky 
zakoupíte na místě hodinu před koncertem.

Festival pořádá Královské město Slaný 
společně s  obecně prospěšnou společností 
Přemyslovské střední Čechy pod umělec-
kou záštitou varhaníka Pavla Černého.

Festival se koná také díky laskavé podpoře 
farností Arcidiecéze pražské (Slaný, Zlonice, 
Velvary, Cítov) a  Diecéze litoměřické (Mělník 
a Řepín).

3. ZŠ Slaný zabodovala v soutěži pro inovátory
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Jasně a stručně z radnice

• problém se svozem odpadu ve sběrové 
oblasti Slaný Technickými službami Slaný 
vyřešen

• vypsána soutěž na projektovou doku-
mentaci ČOV

• nastoupila nová manažerka rozvoje měs-
ta
 
• navázána spolupráce Lepší místo

• přes léto probíhalo mnoho oprav, ze-
jména školských zařízení (střecha 1. ZŠ, 
výměny oken MŠ…), o kterých budeme in-
formovat v dalším vydání Slánské radnice

Lucie Krčková, redakce

ZPRÁVY Z RADNICE

Manažerka města Slaný se představuje
Vážení obča-

né, dovolte mi se 
krátce představit. 
Jmenuji se Martina 
Prokešová, je mi 
46  let a  narodila 
jsem se ve Slaném, 
kde také bydlím 
se svou rodinou. 
Od 1.  srpna  2016 
jsem nastoupila na 
městský úřad jako 

manažerka rozvoje města Slaný.

Svoji profesní kariéru jsem započala v roce 
1996. Prožila jsem tři významná období, kte-
rá ovlivnila moje zkušenosti a  charakterové 
vlastnosti.

V  letech, kdy jsem působila v  rodinné sta-
vební fi rmě, jsem se seznámila s oblastí řízení 
stavebních projektů od jejich prvopočátku až 
do konce. Naučila jsem se problematiku za-
dávání výběrových řízení. Působila jsem také 
na pozici interního auditora fi rmy systému 
řízení kvality ISO, což mi pomohlo hlouběji 
pochopit procesy řízení.

Od roku 2008 jsem krátce pracovala v nad-
národní společnosti, která se zabývá inže-
nýrskou činnosti ve velkých developerských 
projektech. Jako manažer nákladů jsem měla 
zodpovědnost za fi nanční stránku celého 
projektu od přípravy až po jeho dokončení. 
Na této pozici jsem prohloubila svoje znalosti 
v  oblasti fungování procesů ve stavebnictví 
a měla jsem možnost pracovat na projektech 
velkých fi nančních objemů.

Tři roky v zahraniční, kdy jsem doprováze-
la manžela při jeho pracovních povinnostech, 
byly přínosem pro získání zkušeností jiného 
rozměru. Život v  naprosto odlišném kultur-
ním prostředí ovlivnil můj pohled na fungo-
vání naší společnosti. Pracovala jsem zde 
v oblasti zájmových organizací a jako členka 

výboru mezinárodní organizace DASAI jsem 
byla spoluorganizátorkou charitativních 
akcí. Seznámila jsem se tak s  projekty, kdy 
cílem není zisk, ale pomoc.

Nyní bych ráda představila 3 nejdůležitější 
body mé koncepce rozvoje města, která je za-
ložena na myšlence zvyšování atraktivity ži-
vota ve městě pro všechny skupiny obyvatel. 
Za nejdůležitější bod považuji oblast bydlení. 
Město potřebuje mít k  dispozici dostatečný 
počet nájemních bytů, kde bude nájemné 
stanoveno s  ohledem na možnosti mladých 
rodin, svobodných matek nebo starších ob-
čanů.

Další bod koncepce se týká nabídky spor-
tovního vyžití, která je ve městě opravdu ve-
liká. Přesto mi něco chybí a  to jsou vhodné 
podmínky pro cykloturistiku. Tento sport 
je druhým nejoblíbenějším sportem v  České 
republice, a  proto by bylo dobré vybudovat 
alespoň kratší úsek cyklostezky a zlepšit pod-
mínky pro bezpečný pohyb cyklistů i u nás ve 
městě.

Posledním bodem koncepce je zvýšení na-
bídky předškolních a školních zařízení. Pova-
žuji za vhodné vytvořit podmínky pro umís-
tění dítěte do mateřské školy také maminkám 
na mateřské dovolené. Co se týče školních 
zařízení, líbilo by se mi rozšíření odborných 
výukových prostor. V neposlední řadě a jako 
samozřejmé vnímám při plánování projektů 
využití stávajících objektů v  majetku města. 
Teprve v  okamžiku, kdy nebude možné uva-
žovaný projekt realizovat ve stávajících ob-
jektech, bude zvažována nová výstavba.

Bylo velkým potěšením zjistit, že se má na-
vrhovaná koncepce shoduje s koncepcí vede-
ní města. Jsem ráda, že mám podporu celého 
vedení a věřím, že výsledky naší společné prá-
ce brzy uvidíte.

Martina Prokešová

Poděkování novému vedení města
V  roce 2014 jsme s  manželkou požáda-

li o  dotaci města z  programu Fond obnovy 
domů. Splnili jsme veškeré náležitosti a  byli 
potěšeni, že jsme obstáli a byla nám přidělena 
dotace. Po odevzdání potřebných dokumentů 
po dokončení naší stavební akce jsme očeká-
vali v  průběhu několika měsíců podepsání 
závěrečných dokumentů a  vyplacení slíbené 
a přidělené dotace.

To se ale nestalo. Manažer rozvoje města 
pan Grohmann se vymlouval, že každá žá-
dost musí být zpracována, zkontrolována 
a  pak sepsána smlouva, kterou on musí při-
pravit, a  pak může proběhnout  proplacení. 
Následně používal mnoho dalších výmluv 
většinou na nadměrnou vytíženost a  měsíce 
ubíhaly. Manželka za ním chodila skoro kaž-

dých 14 dní se ptát, co ještě brání dokončení 
celého procesu a  kdo celou věc brzdí. Byla 
vždy ubezpečena, že naše žádost už je na řadě 
a bude hotova v řádu jednoho až dvou týdnů.

Již jsme nedoufali, že slíbenou dotaci uvi-
díme, protože pan Grohmann se skutečně 
profi loval jako mistr věčných příslibů. O  to 
více jsme byli potěšeni, když po svém nástu-
pu nové vedení města – a především starosta 
Hrabánek a  jeho kolega Bartoníček – inicio-
vali schůzku všech takto „postižených“, na 
které pan Grohmann přiznal, že v našem pří-
padě vlastně již nic neschází a ani nijak nevy-
světlil, proč celou záležitost oddaloval.

Petr Pěnkava,

Slaný – Lidice u Otrub

Vážení občané,

abychom vás informovali o  aktuálních 
činnostech úřadu a  vedení města v  růz-
ných oblastech, vymysleli jsme pro 
vás sloupek Jasně a  stručně z  radnice. 
V tomto sloupku budou v bodech shrnu-
ty nejdůležitější aktivity a  kroky města. 
O  významných krocích vás samozřej-
mě budeme informovat i  detailněji, a  to 
v  dalších vydáních měsíčníku. Proč až 
v dalších vydáních, tedy později? Někte-
ré aktivity totiž probíhají současně s pří-
pravou vydání měsíčníku, vyžadují čas 
na realizaci a následné zhodnocení. Jaké 
je tedy první Jasně a stručně z radnice?

Termíny na setkání 
občanů se starostou

Od září bude starosta města Martin 
Hrabánek pokračovat v  pravidelném 
setkávání s  občany v  různých lokali-
tách Slaného.

Nejbližší setkání proběhnou:

7.  9.  2016 Lokalita Na Hrášku  – ulice 
Dukelských hrdinů, U  Kasáren, Toma-
nova, Raichlova, Švehlova, René Černé-
ho a  Malypetrova. Místem setkání bude 
vchod do bývalých kasáren z  ulice Toma-
nova.

19. 9. 2016 Lokalita Na Dolíkách – uli-
ce Bezručova, Na Dolíkách, Vikova a Cy-
rila Boudy. Místem setkání bude pobočka 
České pošty.

Setkání začínají vždy od 16 hodin.

Těšíme se na viděnou!
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Z P R ÁV Y  Z   R A D N I C E

Komise pro otevřený úřad poprvé zasedala
Letos naše město zažilo bouřlivé politické 

jaro. Odvolávání starostů a místostarostů se 
stalo rutinní záležitostí a atmosféru zasedání 
zastupitelstva ani největší optimista nemůže 
nazvat přátelskou. Nedůvěra mezi místními 
politiky se samozřejmě odráží i  v  názorech 
spoluobčanů bez ohledu na to, kdo právě 
stojí v  čele města. Tam, kde občané nevěří 
svým zvoleným zástupcům, však není mož-
ný dlouhodobý rozvoj. Pokud nezačneme na 
obnovení důvěry usilovně pracovat, následky 
poneseme všichni. Klíčovým prvkem důvěry 
je pocit občanů, že s nimi vedení města a úřad 
jednají na rovinu a  netají nic, co mají právo 
vědět. Pro tento přístup se vžil název otevře-
ný úřad.

Otevřený úřad však neznamená pouze to, 
že se vedení města a úředníci nesnaží zatajit 
nic, na co se občané zeptají. Skutečně ote-
vřený úřad je aktivní a  poskytuje podstatné 
informace i tehdy, kdy se na ně nikdo neptá, 
a nejen aktivním jednotlivcům, ale všem ob-
čanům. Zavádět principy otevřeného úřa-
du do života je však během na dlouhou trať 
a mnohem složitější záležitostí, než by se na 
první pohled mohlo zdát.

Věřím, že k  tomuto rozvoji významně při-
spěje i nově vzniklá komise rady pro Otevřený 
úřad, která mne jako svého předsedu pověřila 
sepsáním tohoto článku. Komise rady jsou 
poradním orgánem vedení města a  nemají 
žádné rozhodovací pravomoci. To ale ne-
znamená, že doporučení naší komise může 
rada snadno ignorovat. Znalcům místních 
poměrů ve složení: Miloslav Nič (předseda), 
Jiří Hůla, Martin Konečný, David Koryta, 
Lucie Krčková, Pavel Martiník, Vratislav 
Renner, Jan Slavík, Lukáš Vorlíček napoví, 
že členy komise nebude snadné odradit po-
vrchními argumenty a v minulosti již proká-
zali, že dokáží vycenit své mediální zuby.

 
Předností komise je i pestrobarevné politic-

ké složení. Někteří členové komise se účastní 
místní politiky za různá politická seskupení 

(OMS/STAN, ODS, ČSSD, Svobodní), tedy 
stran, které v minulosti, současnosti a zajisté 
i v budoucnosti budou stát na opačných stra-
nách zastupitelské barikády. Přesto první za-
sedání komise proběhlo ve velmi přátelském 
ovzduší a  nebylo znát, že v  jiných souvislos-
tech to mezi členy komise občas zajiskří.

Na prvním zasedání jsme se zabývali prio-
ritami komise a  hledáním způsobů, jak tyto 
priority naplňovat. Velkou pozornost si sa-
mozřejmě zaslouží zveřejňování smluv, kte-
ré město uzavírá s dodavateli zboží a služeb. 
1. července vstoupil v platnost zákon o regis-
tru smluv (č. 340/2015 Sb.), který obcím na-
řizuje zveřejňovat všechny smlouvy přesahu-
jící částku 50 000 Kč bez DPH. Tyto smlouvy 
musí být zveřejněny v  celostátním registru 
smluv (https://smlouvy.gov.cz/) do 30  dnů 
po jejich uzavření a  od 1.  července  2017 se 
nezveřejněné smlouvy stanou automaticky 
neplatnými.

Řada měst v České republice jde nad rámec 
tohoto zákona a  zveřejňuje i  smlouvy, kte-
ré limitu 50 000 Kč nedosahují. Myslím, že 
naše město by mělo následovat jejich příkla-
du. K  naplnění zákonné povinnosti je stejně 
nutné na úřadě zavést patřičný systém, a jak 
napovídají zkušenosti jiných měst, zahrnutí 
smluv nedosahujících zákonné hranice nebu-
de znamenat významné zatížení úřadu.

Nejvyšším orgánem místní samosprávy je 
zastupitelstvo, které rozhoduje o využití desí-
tek milionů korun i o opatřeních, které se do-
týkají každého z nás. Zasedání zastupitelstva 
je ze zákona veřejné, pokud však mají občané 
skutečně proniknout do problémů, o kterých 
se na zastupitelstvu rozhoduje, je důleži-
té, aby měli předem k  dispozici dostatečné 
množství informací. Včasné zveřejňování 
podkladů pro zasedání zastupitelstva je tedy 
velmi důležitým měřítkem otevřenosti města.

Otevřenost města však nespočívá pouze 
či především ve zveřejňování smluv nebo 
v  kvalitní přípravě zasedání zastupitelstev. 

Zkušenosti jiných měst jasně ukazují, že roz-
hodující pro sounáležitost s městem je včasné 
informování občanů o záležitostech, které se 
jich dotýkají, a  možnost reálně, nikoliv jen 
formálně ovlivnit přijímaná rozhodnutí. Ob-
čané také musí mít možnost pohodlně nahlá-
sit problémy, se kterými se ve městě setkávají, 
a to s jistotou, že se jejich požadavky bude za-
bývat konkrétní osoba, která zjedná nápravu 
nebo poskytne podložené vysvětlení, proč 
náprava není možná.

V  době Internetu a  mobilních zařízení je 
komunikace občanů s městem mnohem snaz-
ší než dříve, pokud vedení města skutečně po-
važuje takovouto komunikaci za svoji priori-
tu. V současnosti se začínají připravovat nové 
webové stránky města, od září se rozběhne 
zkušební provoz aplikace Lepší místo (http://
www.lepsimisto.cz/) pro Slaný, v  jednání je 
i možnost zavedení dalších informačních ka-
nálů, takže jsem v  tomto ohledu optimistou 
a věřím, že se brzy vyrovnáme i městům, kte-
rá mají před námi značný náskok.

Technika však může být pouze prostřední-
kem, dokáže mnoho věcí ulehčit a zjednodu-
šit, nepomůže ale tam, kde chybí lidská ocho-
ta a  slušnost. Samozřejmě, vždy zůstanou 
osobní antipatie, různé pohledy na věc a růz-
né osobní zkušenosti. Ve městě, ve kterém je 
snadné si informace ověřit a kde i menšinový 
názor má šanci nalézt pozorné posluchače, 
je však mnohem snazší nalézat kompromisy 
prospěšné všem.

Jsem pevně přesvědčen, že se naše komise 
díky odborným a lidským kvalitám svých čle-
nů stane významným pomocníkem na cestě 
za otevřeným Slaným. Zdůrazňuji, že píši 
o cestě, nikoliv o cíli cesty. Otevřený úřad vy-
žaduje především změnu myšlení, a  to nejde 
změnit ze dne na den nebo z měsíce na měsíc. 
Nikdo se ale nepřiblíží cíli, kdo na cestu ani 
nevyrazil.

Miloslav Nič

Objednejte se na úřad z pohodlí domova
MÚ Slaný má na svých stránkách www.

meuslany.cz zpřístupněnu on                 –line službu 
umožňující elektronické objednání klientů na 
přepážky agend občanských průkazů, pasů, 
evidence obyvatel, řidičských průkazů a  re-
gistru vozidel umístěných v  budově Masary-
kovo náměstí č. p. 160. Objednat se k jednot-
livým přepážkám lze přes záložku On                 –line 
objednání ->Web objednávka nejpozději den 
před požadovanou návštěvou. Jako potvrzení 
objednávky obdrží občan na svůj mobil SMS 
s uvedením pořadového čísla, na základě kte-
rého bude v daný den a čas vyzván k přepážce. 
Pro podání více žádostí je třeba objednat více 
termínů podle požadovaného počtu žádostí.

Vedle možnosti objednat se do konkrét-
ní agendy na volný úřední den a  určitý čas 

nabízí systém také možnost klienta dotázat 
se zasláním SMS v  daném formátu na číslo 
720 513 141 na své pořadí v  aktuální úřední 
den. Potřebuje k  tomu znát pouze zkratku 
agendy, ve které je zaregistrován a  3 místné 
pořadové číslo. Obě tyto informace se na-
cházejí na lístku vytištěném z  terminálu vy-
volávacího systému. Dotaz lze položit pouze 
v den, kdy byl lístek vytištěn.

Prostřednictvím odkazu On                 –line náhled 
mohou občané zjistit stav jednotlivých agend 
na úřadě, konkrétně zda je agenda otevřena 
či zavřena, počet odbavených a  čekajících 
klientů. Bližší informace naleznete na www.
meuslany.cz záložka -> On                 –line objednání“.

Alena Burešová,

vedoucí správního odboru

3. ZŠ přijme učitele/učitelku

3. ZŠ Slaný přijme od školního roku 
2016/2017 učitele/učitelku pro 2. stupeň 
s aprobací AJ, NJ, RJ.

Uchazeč musí splňovat kvalifi kační poža-
davky dle zákona č. 563/2004 Sb., o peda-
gogických pracovnících a o změně někte-
rých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
vyhlášené pod č. 197/2014 Sb.

Životopis je možné zasílat elektronicky 
na: reditel@3zsslany.cz
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Své „ano“ si v létě 2016 řekli:
17. 6. 2016
Jan Zamec, Slaný
a Markéta Jelínková, Slaný
25. 6. 2016
Jaroslav Junek, Klatovy
a Jitka Svobodová, Chodov
Petr Pokorný, Slaný
a Klára Lachmanová, Slaný
30. 6. 2016
Iosif Roch, Dolín
a Liubov Kichak, Dolín
Ladislav Kalouš, Blšany u Loun
a Vladěna Fišerová, Louny
1. 7. 2016
Jan Husák, Zichovec
a Kristýna Šlajchrtová, Hradečno
Zdeněk Černoch, Hrádek
a Klára Vítová, Slaný
Michal Provazník, Stradonice u Zlonic
a Jana Provazníková, Stradonice u Zlonic
Jan Polák, Slaný
a Gabriela Kotýnková, Slaný
9. 7. 2016
Jan Pávek, Slaný
a Barbora Škrétová, Malíkovice
22. 7. 2016
Zbyněk Panc, Vraný
a Petra Mináříková, Vrbno nad Lesy
Miroslav Kusbouch, Slaný
a Ivana Egerová, Buštěhrad
23. 7. 2016
Jakub Novák, Knovíz
a Monika Tóthová, Knovíz
Petr Štěpánek, Pozdeň
a Jana Bečková, Pozdeň
Lukáš Snovický, Břešťany
a Anna Kottová, Slaný
Miroslav Šíma, Kladno
a Markéta Malá, Kladno
30. 7. 2016
František Meixner, Ledce
a Marika Machalová, Olomouc
Petr Zahrádka, Slaný
a Monika Hrdličková, Slaný
06. 8. 2016
Tomáš Jaroš, Hrdlív
a Jitka Hatašová, Slaný
Petr Volf, Slaný
a Michaela Průchová, Slaný
Zbyněk Angr, Studeněves
a Žaneta Humlová, Slaný
Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Sňatky ve Slaném

LÉTO 2016
• Příměstské tábory
• Slánský okruh
• výstava Karel IV.
• atletický kemp
• Rock na valníku

Slánský
VideoMagazín

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

Navrhněte občany k ocenění
Letos již po třinácté proběhne v divadle na 

slavnostním zasedání zastupitelstva města 
předání čestného ocenění slánských osob-
ností při příležitosti nejvýznamnějšího stát-
ního svátku, dne založení republiky.

Toto vyznamenání je udělováno rozhodnu-
tím zastupitelů občanům, kteří mimořádným 
způsobem profesně i lidsky přispěli k rozvoji 
a  dobrému jménu našeho města. Ocenění je 
rozděleno do těchto kategorií:

• sport a tělovýchova
• kultura a spolkový život
• zdravotnictví a sociální péče
• školství a vzdělávání
• přínos občanské společnosti

V mimořádných a zvláště významných pří-
padech lze navrhnout i  nejvyšší možné oce-

nění – jmenování čestným občanem Králov-
ského města Slaného.

Obracíme se na vás, milí Slaňáci, s výzvou, 
abyste sami nominovali podle svého nejlep-
šího uvážení jedince, kteří naplňují uvedené 
vlastnosti a zaslouží si náš dík a uznání. V ná-
vrhu stačí uvést jméno nominanta, kontakt 
a krátké zdůvodnění nominace. Své podněty 
prosím posílejte do 9. září 2016. Poštou na 
adresu městského úřadu nebo mailem krcko-
va@meuslany.cz, případně osobně v podatel-
ně úřadu. Medailony všech doposud oceně-
ných si můžete přečíst na webu města (http://
www.meuslany.cz/o -meste -slanem -a -okoli/
ocenene -osobnosti -mesta/)

Děkujeme vám za spolupráci a těšíme se na 
vaše podněty.

Jaroslav Hložek

Město Slaný nabízí
K PRONÁJMU BYTY

1. Byt č. 6 o velikosti 3+1 ve 3. podlaží domu 
č. p. 99 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném má cel-
kovou podlahovou plochu 119,48 m2. Jedná 
se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 
3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, spíže, haly 
a sklepa.

Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na 
dobu určitou, tj.  na dobu dvou let s  násled-
ným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podla-
hové plochy je stanoveno pro rok 2016 ve výši 
68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému 
bude započítána platba za základní vybavení 
bytu ve výši 119,43 Kč/měsíc. Kromě nájem-
ného budou nájemcem hrazeny zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu.

Žadatelé o přidělení bytu svou žádost před-
kládají na předepsaném formuláři a  skládají 
kauci.

K PRONÁJMU NEBYTOVÉ PROSTORY

1. Garážové stání pro osobní vozidlo v sute-
rénu domu č. p. 173 v ulici Na Sadech ve Sla-
ném za nájemné 849 Kč měsíčně.

2. Nebytové prostory o  celkové výměře 
58,44 m2 v přízemí domu č. p. 173 v ulici Na 
Sadech ve Slaném.

3. Nebytový prostor o výměře 15,45 m2 (1 
kancelář) v 1. patře domu č. p. 599 ve Wilso-
nově ulici ve Slaném.

Bližší informace je možno získat na úřední 
desce městského úřadu nebo na internetových 
stránkách http://www.meuslany.cz/ v  sek-
ci úřední deska  – odbor správy majetku nebo 
na odboru správy majetku městského úřadu 
u Jany Banertové, tel. 312 511 231.

odbor správy majetku

Podklady k jednání zastupitelstva bu-

dou na internetu k dispozici v předstihu

V  rámci otevřenosti městského úřadu ve 
vztahu k veřejnosti se město Slaný rozhodlo 
uveřejňovat podklady určené k  jednání za-
stupitelstva. Předmětné dokumenty budou 
ke stažení na webu města Slaného zhruba 
týden před zasedáním zastupitelstva.

Naskenované materiály naleznete na 
webu www.meuslany.cz u pozvánky na za-
stupitelstvo nebo v sekci Úřední deska – ve-
dení města – písemnosti města a úřadu, a to 
vždy týden před zasedáním zastupitelstva.

Cílem tohoto kroku je poskytnou obča-
nům informace v  dostatečném předstihu, 
aby měli prostor seznámit se s návrhy, které 
budou na zasedání zastupitelstva projedná-
vány. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, 
a tak v případě zájmu se každý může zúčast-
nit diskuze k jednotlivým bodům.
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O D B O R  Ž I V O T N Í H O  P R O S T Ř E D Í

Odbor životního prostředí
Úkolem Odboru životního prostředí 
(OŽP) je z  90  % zajišťování státní sprá-
vy dle necelé stovky právních předpisů 
a  směrnic vydaných Ministerstvy život-
ního prostředí a  zemědělství. Při výko-
nu státní správy se odbor řídí především 
zákonem č.  500/2004 Sb., správní řád, 
který určuje postup řízení a  po odbor-
né stránce se řídí příslušnou složkovou 
legislativou. Všechny úseky OŽP často 
vykonávají i  poradenskou a  konzultační 
činnost pro občany, podnikatele, fi rmy 
i jiné úřady.

Vodoprávní úřad zajišťuje výkon státní 
správy podle zákona o  vodách, zákona o  vo-
dovodech a  kanalizacích a  zákona o  územ-
ním plánování a  stavebním řádu. Je speci-
álním stavebním úřadem a  vydává stavební 
povolení a  souhlasy, kolaudační rozhodnutí 
a  souhlasy ke stavbám vodních děl, uvádění 
staveb do zkušebního a  předčasného provo-
zu (studny, domácí čistírny odpadních vod, 
vodní nádrže, úpravy toků, vodárenská a ka-
nalizační zařízení). Vyjadřuje se k  řízením 
stavebních úřadů, k záměrům činností, které 
mohou ovlivnit vodní poměry. Povoluje odběr 
a nakládání s podzemními a povrchovými vo-
dami a  vypouštění předčištěných odpadních 
vod do kanalizace. Dalšími z  kompetencí 
jsou: stanovení ochranných pásem vodních 
zdrojů, stanovení záplavových území vodních 
toků, schvalování povodňových a havarijních 
plánů, manipulačních řádů vodních děl, ka-
nalizačních řádů či rozhodování o  uložení 
opatření k  nápravě závadného stavu. Důle-
žitým nástrojem je vedení sankčního řízení 
a  ukládání pokut podle příslušných zákonů, 
které vycházejí z  dozoru a  kontrolní činnos-
ti. Kontakt: Dagmar Zusková, 312 511 214, 
zuskova@meuslany.cz a  Monika Nováková, 
312 511 209, monika.novakova@meuslany.cz

Úsek odpadového hospodářství je podle 
zákona o  odpadech přenesenou působností 
v  oblasti odpadů. Uděluje souhlasy k  naklá-
dání s nebezpečnými odpady, vede a zpraco-
vává evidenci odpadů a  způsobů nakládání 
s  nimi, autovraků, elektroodpadu, shromaž-
ďovacích a  sběrových míst odpadů. Kontro-
luje dodržování předpisů a ukládá pokuty za 
porušení stanovených povinností; současně 
může stanovit opatření pro zjednání nápravy. 
Vyjadřuje se ke zřízení zařízení k odstraňová-
ní odpadů, ke změnám výroby, které mají vliv 
na nakládání s odpady. Kontroluje, zda práv-
nické a fyzické osoby oprávněné k podnikání 
využívají systém zavedený obcí pro nakládání 
s odpadem na základě smlouvy s obcí a zda se 
fyzická osoba, která není podnikatelem, zba-
vuje odpadu v souladu se zákonem, zda práv-
nické osoby a fyzické osoby oprávněné k pod-
nikání mají zajištěno nakládání s  odpady 
v souladu se zákonem. Podílí se na vytváření 

obecně závazné vyhlášky o nakládání s odpa-
dem. Kromě dalších činností také spravuje 
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad a řeší 
problematiku černých skládek.

Kontakt: Martina Kasnerová, 312 511 213, 
kasnerova@meuslany.cz

Podle zákona o ochraně ovzduší vykonává 
úsek ochrany ovzduší přenesenou působ-
nost. Vydává závazná stanoviska k územním, 
stavebním a  kolaudačním řízením v  případě 
zdrojů  znečištění. Provádí kontroly dodržo-
vání zákona u  provozovatelů stacionárních 
zdrojů a  ukládá opatření ke zjednání nápra-
vy včetně rozhodnutí o  zastavení provozu 
stacionárního zdroje. Projednává přestupky 
spáchané v  souvislosti s  provozem zdrojů 
znečištění. Zpřístupňuje informace o  žádos-
tech o  závazná stanoviska a  o  jejich vydání. 
Spolupracuje se společností EKO -KOM, 
zpracovává podklady pro výpočet odměny 
za třídění odpadů a  její čerpání, zpracovává 
výkaz o  produkci a  nakládání s  odpady na 
území města. Kontakt: Martina Kasnerová, 
312 511 213, kasnerova@meuslany.cz

Správce místního poplatku dle zákona 
o místních poplatcích, daňového řádu a obec-
ně závazné vyhlášky města Slaného č. 2/2015 
spravuje daň (místní poplatek za provoz sys-
tému shromažďování, sběru a dalšího naklá-
dání komunálních odpadů). Cílem je zajištění 
a  stanovení daně a  zabezpečení její úhrady. 
Poplatníkem je: fyzická osoba s  trvalým po-
bytem na území města, cizinec s  trvalým či 
přechodným pobytem na území ČR déle než 
90  dnů, fyzická osoba s  mezinárodní ochra-
nou podle zákona upravujícího azyl nebo 
s dočasnou ochranou podle zákona o dočas-
né ochraně cizinců a majitel nemovitostí, kde 
není hlášena fyzická osoba k  trvalému po-
bytu. Správce eviduje poplatek u  cca  16 923 
plátců. Vyřizuje žádosti o vrácení přeplatků, 
přeúčtování plateb, posečkání či prominutí 
daně, ustanovení společného zástupce. Zpra-
covává přiznání k místnímu poplatku pro fy-
zické osoby i cizince s trvalým i přechodným 
pobytem ve Slaném, k místnímu poplatku pro 
fyzické osoby, které vlastní rekreační objekt, 
byt nebo rodinný dům, kde není hlášena fy-
zická osoba k trvalému pobytu. Kontakt: Ve-
ronika Linhartová, 312 511 233, linhartova@
meuslany.cz

Dle zákona o ochraně přírody a krajiny roz-
hoduje úsek ochrany přírody o kácení dřevin 
s obvodem kmene nad 80 cm ve 130 cm nad 
zemí (neplatí pro ovocné dřeviny v  oploce-
ných zahradách u domů) rostoucích ve městě, 
rozhoduje také o  náhradní výsadbě. Vydává 
závazná stanoviska k  zásahům do význam-
ných krajinných prvků  – VKP (zákonných  – 
vodní toky a  plochy, údolní nivy, mokřady, 
rašeliniště, lesy a registrovaných ve Slaném). 
Vydává stanoviska k  územním a  regulačním 
plánům, vydává povolení k  šíření geografi c-

ky nepůvodních druhů, souhlas k  umístění 
staveb a činnostem, které mohou snížit nebo 
změnit krajinný ráz. K zajištění ochrany úze-
mí registruje VKP a  vyhlašuje přechodně 
chráněnou plochu. Vykonává státní dozor 
a  ukládá pokuty za přestupky a  správní de-
likty. Kontakt: Ivana Kindlová, 312 511 212, 
kindlova@meuslany.cz

Úsek ochrany zemědělského půdního fon-
du (ZPF) dle zákona o  ochraně ZPF rozho-
duje, zda je pozemek součástí ZPF. Uděluje 
souhlas s  odnětím zemědělské půdy ze ZPF 
a  stanovuje výši odvodů při dotčení půdy 
o  ploše menší 1 ha. Dále uděluje souhlas ke 
změně trvalého travního porostu na ornou 
půdu a  k  použití sedimentů z  vodních toků 
a  ploch (vede i  evidenci jejich použití). Pro-
jednává správní delikty. Kontakt: Helena 
Kindlová, 312 511 219, helena.kindlova@me-
uslany.cz

Úsek myslivosti dle zákona o  myslivos-
ti ustanovuje a  odvolává myslivecké stráže 
a  hospodáře, rozhoduje o  uznání honiteb, 
kontroluje plnění plánů mysliveckého hos-
podaření, vyjadřuje se k  lovu zvěře do stáří 
2 let, vydává a odebírá lovecké lístky. Vydává 
také souhlas k  zavádění dalších druhů zvěře 
v honitbě. Ustanovuje a ruší myslivecké strá-
že, povoluje úpravy stavů zvěře. Rozhoduje 
o přestupcích a pokutách i o umístění zaříze-
ní pro přikrmování zvěře a  o  změně normo-
vaných stavů zvěře pro danou honitbu. Kon-
takt: Antonín Laxa, lesy, 312 511 216, laxa@
meuslany.cz

Podle zákona o  lesích rozhoduje úsek les-
ního hospodářství o  pochybnostech, zda jde 
o pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUP-
FL), o prohlášení pozemku za PUPFL a o od-
nětí lesních pozemků z  PUPFL. Rozhoduje 
o výši poplatků za odnětí, o zajištění bezpeč-
nosti osob a majetku před škodami způsobe-
nými pádem stromů, o  stanovení podmínek 
ke konání organizovaných akcí v  lese, o  vý-
jimkách ze zákazu mýtní těžby u porostů pod 
80  let, o  udělení i  odnětí licence odborného 
lesního hospodáře a  o  ukládání pokut. Kon-
takt: Antonín Laxa, lesy, 312 511 216, laxa@
meuslany.cz

Podle zákona o rostlinolékařské péči odbor 
vykonává působnost na úseku ochrany včel, 
podle zákona o rybníkářství ustanovuje i od-
volává rybářskou stráž, vydává a odebírá ry-
bářské lísky. Podle zákona na ochranu zvířat 
proti týrání projednává došlé podněty. Odbor 
ŽP v samostatné působnosti vykonává sprá-
vu veřejné zeleně ve Slaném a spravuje místní 
poplatek za užívání veřejné zeleně.

Odbor najdete na adrese Masarykovo ná-
městí 160 v prvním patře.

Ondřej Čečrdle,

vedoucí odboru,
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Dostal váš oblíbený klub nebo organizace příspěvek na svou činnost?
Rozpočet pro sportovní a zájmové organi-

zace byl v  letošním roce vyšší o  449 000 Kč. 
Díky tomu se podařilo podpořit kulturní 
a sportovní dění ve Slaném a rozdělit částku 
3.110 250 Kč mezi sportovní a zájmové orga-
nizace ve Slaném.

Jak je zřejmé z  tabulky níže, 2 103 750 Kč 
bylo rozděleno na činnost sportovních or-
ganizací a  542 500 Kč na činnost zájmových 
organizací. V tabulce vyčtete i konkrétní roz-
dělení příspěvků do jednotlivých organizací. 
Obě tabulky si můžete stáhnout i z webových 
stránek www.meuslany.cz v  sekci Odbory  – 
odbor školství a tělovýchovy.

Ve sportovních organizacích je celkem 
1 164 členů ve věku do 18 let a 803 dospělých 
členů. V  přepočtu na průměrnou výši pří-
spěvku na činnost je počítáno s  částkou ne-
celých 452 Kč na dítě a 393 Kč na dospělého 
člena.

Jinak je tomu v  zájmových organizacích, 
kde je počet členů do 18 let poměrně nízký – 
397 dětí do 18  let a  1709 dospělých členů. 
Tuto oblast se snaží město podporovat, a tak 
na dítě připadá částka 410 Kč a na dospělou 
osobu 48 Kč.

Kromě samotných příspěvků na činnost 
byla rozdělena částka 464 tisíc Kč na granty, 
a to jak pro zájmové, tak pro sportovní orga-
nizace. V  našich tabulkách se jedná o  druhý 
sloupeček s názvem grant 2016. Tyto peníze 
jdou na různé závody, soustředění, ale stejně 
tak na opravy či rekonstrukce. Vyšší částka 
297 tisíc Kč byla rozdělena mezi již tradičněj-
ší akce typu bouldering, který je spojen s rož-
něním uherského býka nebo tradiční Židla 
cup. Jak je zřejmé z  poskytovaných grantů, 
příspěvky směřují zejména k akcím mladších 
žáků a  dětí. Ti totiž, na rozdíl od dospělých, 
nemají možnost vydělávat peníze a tak jsou to 
právě rodiče, kteří hradí veškeré výlohy.

Zájmové organizace získaly na grantech 
celkem 167 tisíc Kč. Nejvíce podporovaný byl 
Klub historických vozidel, který každoročně 
pořádá oblíbený Slánský okruh, což je sraz 
a  výstava historických vozidel ve Slaném. 
Podporovanou oblastí je i podpora dětí ze so-
ciálně vyloučených lokalit, kam bylo celkově 
umístěno na grantech 24 tisíc Kč.

Grantové řízení o  poskytnutí příspěvku 
z  rozpočtu města pro sportovní a  zájmové 
organizace se vyhlašuje každý rok v  prosin-
ci a řídí se platnými zásadami pro jednotlivé 

organizace. Přihlásit se tak může kterákoliv 
organizace splňující podmínky zásad.

Tento rok byly zřízeny nové komise při ra-
dách města. Jednou z novinek bylo rozdělení 
komise pro sport a zájmovou činnost na dvě 
samostatné komise. A co se od tohoto rozdě-
lení slibuje? Jak je zřejmé z tabulek, zájmové 
organizace jsou více skromné a  je zde určitá 
rezerva pro čerpání fi nančních prostředků 
pro činnost i  různé granty. Stejně tak počet 
„malých“ členů zájmových organizací není 
příliš vysoký.

Město Slaný se snaží podporovat široké 
spektrum sportovních i  zájmových orga-
nizací. Podporuje zejména akce, které jsou 
veřejnosti volně přístupné a  víceméně mají 
punc tradice. I tak ale nezapomíná na menší 
akce! Pokud váš klub patří mezi ty, kteří žá-
dali více peněz, a dostali méně, nevzdávejte to 
a přihlaste se za rok znovu! Spektrum akcí se 
během roku mění, a tak třeba příští rok může 
být vaše akce ta, která získá podporu a třeba 
založí další tradici v konání…

Lucie Krčková, redakce

Neinvesti ní dotace pro sportovní organizace na rok 2016 
Název organizace innost 2016 granty 2016 rezerva 74.250 K celkem 2016

1 FC Fobos Slaný 32 164 32 164
2 MCE Slaný 55 490 7 000 62 490
3 FK Union Slaný 29 494 29 494
4 Hrasl Slaný 23 104 23 104
5 Autoklub v A R Slaný 22 948 20 000 42 948
6 HK LEV Slaný 151 506 38 000 189 506
7 Sportovn  st elecký klub 20 734 20 734
8 SK orient.b hu 146 472 25 000 171 472
9 T locvi ná jednota Sokol 398 749 5 000 403 749

10 Sportovní Klub SK Slaný 206 346 17 000 223 346
11 Stolní tenisový klub 128 408 10 000 138 408
12 85. Modelá ský klub 5 214 5 214
13 FBC Barracudas Slaný 80 437 80 437
14 HO Pohodi ka Slaný o.s. 118 006 10 000 128 006
15 Radioklub OK1KSL 14 115 14 115
16 SK DDM šachy 21 169 21 169
17 RSC echie Slaný 60 443 60 443
18 LTC Slaný, tenisový oddíl 100 465 100 465
19 Judo klub Slaný 15 790 15 790
20 Krasobrusla ský klub 105 468 25 000 130 468
21 Basketbalový klub BC 140 665 16 000 156 665
22 1. DFK Slaný 16 518 16 518
23 Školní sportovní klub 182 978 20 000 202 978
24 JAFRA FK Slaný 11 745 11 745
25 BOX klub Heros Slaný 15 322 5 000 20 322
26 Lezení do škol 65 000 65 000
27 Tomáš en 16 000 16 000
28 Asociace futsalu Slaný 8 000 8 000
29 Mario Jarkas 10 000 10 000
30 Cyklo-Lidice 20 000 20 000

erpání celkem 2 103 750 297 000 20 000 2 420 750

Neinvesti ní dotace pro zájmové organizace na rok 2016 
Název organizace innost 2016 grant 2016 rezerva 46.500 K celkem 2016

1 D tská org. Sluní ko 107 643 107 643
2 eský svaz chovatel 3 573 3 573
3 eský kynologický svaz 7 229 7 229
4 Junák Slaný 70 986 70 986
5 Svaz d chodc  Na Sadech 15 485 15 485
6 Spole nost p stitel  kaktus 714 714
7 Svaz t lesn  postižených 14 019 14 019
8 Slánská scéna o.s. 22 946 22 946
9 Svaz diabetik  R 7 133 7 133

10 Spole nost p átel žehu 2 574 2 574
11 eský svaz v ela 35 955 30 000 65 955
12 eský zahrád. svaz . 3 6 028 6 028
13 Wotrubia Otruby 1 15 994 15 994
14 eský ervený k íž 24 415 24 415
15 Orion klub Slaný 3 076 3 076
16 eský rybá ský svaz 114 682 114 682
17 eský zahrád. Svaz . 11 7 618 7 618
18 Klub Pavla  Slaný 17 984 20 000 37 984
19 Klub eských turist 5 819 5 819
20 XVII. župa bará ník 11 895 11 895
21 Klub Beruška o.s. 24 588 24 588
22 Patria Slaný 5 877 5 877
23 Spole nost patriot  Slaného 9 953 9 000 18 953
24 Klub d chodc  KD 6 314 6 314
25 Ob anské sdružení Dolín 16 000 16 000
26 Romodrom 4 000 4 000
27 Klub historických vozidel 45 000 45 000
28 Tosara 20 000 20 000
29 Jezdecké centrum 8 000 8 000
30 P emyslovské st ední echy 15 000 15 000

erpání celkem 542 500 167000 0 709 500
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Chcete Lepší Slaný? Využijte Lepší místo!
Lepší místo, mobilní a  webová aplika-
ce, díky které můžete snadno upozornit 
svou radnici na nepořádek či nedostatek 
ve svém okolí, právě vstoupilo i do vašeho 
města. Slaný se tak připojilo k desítkám 
českých měst, které využívají Lepší místo 
jako nástroj oboustranné komunikace se 
svými občany. Díky více než osmi tisícům 
aktivních uživatelů, kteří střeží pořádek 
a nedostatky ve svých městech, tak odpo-
vědní úředníci vyřešili už necelých 4 000 
podnětů, od černých skládek, rozbitých 
laviček či herních prvků až po nebezpeč-
né výtluky v zemi.

„Dnes už se to zdá neuvěřitelné, ale na za-
čátku Lepšího místa byla hromada asfaltu. 
Můj kamarád kolem ní každé ráno chodil do 
práce a  nechápal, co tu ta hromada přímo 
v  cestě, o  kterou každý zakopává, vlastně 
dělá. Nadával, ale to nepomohlo. Rozhodl 
se to jít řešit na úřad, ale nevěděl, na koho se 
obrátit. A  protože rozuměl IT a  nechtěl jen 
pasivně nadávat u piva, naprogramoval apli-
kaci,“ vzpomíná na začátek příběhu Lepšího 
místa Petr Steklý, ředitel obecně prospěšné 
společnosti Prostor plus, která za platformou 
stojí.

Dnes je Lepší místo skvělým pomocníkem 
pro všechny, kteří nejsou lhostejní ke svému 
okolí a mají rádi své město. Pro občany je to 
jednoduchý nástroj, jak dát o problému v oko-
lí vědět, aniž by ztratili více než 30  sekund 
svého času a pro kompetentní úředníky pře-
hledným zdrojem informací, co je potřeba 
zlepšit.

„Služby Lepšího místa jsme se rozhodli vy-
užívat, protože v něm vidíme rychlou spojku 
mezi námi a  našimi spoluobčany. Vnímáme 
ho jako moderní nástroj, jehož prostřednic-
tvím nám lidé mohou dát vědět o problémech 
v jejich okolí. A to navíc jednoduše, pohodlně, 
bez ztráty více než pár okamžiků jejich dra-
hocenného času. O  zbytek se pak už posta-
ráme my. Neváhejte proto a využívejte Lepší 
místo!,“ vzkazuje občanům Slaného starosta 
Martin Hrabánek.

A jak na to? Jednoduše! Stačí stáhnout apli-
kaci Lepší místo do Vašeho telefonu nebo se 
zaregistrovat na www.lepsimisto.cz. Pak už 
jen klikněte na tlačítko Vložit tip, problém 
krátce popište, vyfoťte a  uložte. Aplikace už 
místo automaticky lokalizuje a  podnět ke 
zlepšení putuje ke kompetentním úřední-
kům, kteří jej řeší. Aplikace disponuje obou-

směrnou komunikací. Stav řešení, který je 
průběžně aktualizován, můžete sledovat 
přímo ve svém telefonu. Nevěříte, že je to tak 
jednoduché? Tak to vyzkoušejte!
www.lepsimisto.cz, www.lepsimisto.info, 
https://www.facebook.com/lepsimisto/

Řekli o Lepším místě:
Vít Rakušan, starosta města Kolína: „Lepší 

místo je každopádně skvělým dárkem pro kaž-
dého starostu, který chce své město vést do 21. 
století. Chceme aktivní lidi, kteří nechtějí v Ko-
líně jen přežívat, ale i žít a k tomu je Lepší místo 
skvělým nástrojem.“

Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7: „Chce-
me, aby Praha 7 byla skvělým místem k životu. 
Proto používáme aplikaci Lepší místo. Každý 
náš občan nám může poslat jakýkoliv podnět 
a my se jím zabýváme. Lepší místo slouží i na-
šim úředníkům. Usnadňuje jim práci.“

Euroklíč zdarma – nejen
pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

Národní rada osob se zdravotním posti-
žením ČR pokračuje v  projektu Euroklíč ve 
městech Středních Čech. Rozšiřuje místa 
jako např.  WC, výtahy, svislé a  schodišťové 
plošiny  atd. na celém území Středočeského 
kraje jednotným Eurozámkem ovládaným 
univerzálním Euroklíčem.

Euroklíč může získat zdarma osoba, která 
má trvalé bydliště ve Středočeském kraji a

• je držitelem průkazu osoby se zdravotním 
postižením (průkaz TP, ZTP nebo ZTP/P),

• je držitelem průkazu diabetika,
• je onkologicky léčena,
• je rodičem dítěte do 3 let věku.
 
O Euroklíč je možné požádat na Městském 

úřadě ve Slaném, Odboru sociálních věcí, 

zdravotnictví, školství a  tělovýchovy. K  vy-
zvednutí Euroklíče je třeba osobní návštěva, 
prokázání trvalého bydliště ve Středočeském 
kraji a splnění jedné z výše uvedených podmí-
nek.

Euroklíč lze získat i u jiných distribučních 
míst, jejichž seznam je k  dispozici na inter-
netové adrese: http://www.eurokeycz.com/
materska_centra.pdf.

Místa osazená Eurozámky jsou k  nahléd-
nutí na internetové adrese: http://www.euro-
keycz.com/7_jiz_osazeno.html

Více informací je možné získat na interne-
tové adrese: www.euroklic.cz.

Edita Zárubová, OSVZŠT

Restaurace Ungelt

bude pokračovat.

Oblíbená restaurace na náměstí bude 
mít nového provozovatele. Po tom, 
co původní provozovatel vypověděl 
nájemní smlouvu, byla zveřejněna na-
bídka na pronájem prostor, do které se 
přihlásili 2 uchazeči. Jediným rozhodo-
vacím prvkem byla výše nájemného, 
a  tak se provozovatelem stal uchazeč 
s nabídkou vyššího nájemného.

Klub Jazz Cafe Fany též pokračuje ve 
stávajících prostorách!

Co se do tištěné 
radnice nevešlo…
Z  důvodu vyššího počtu zasílaných pří-
spěvků do redakce měsíčníku Slánské 
radnice měsíčníku byla na webových 
stránkách www.meuslany.cz zřízena 
složka „Co se do radnice nevešlo“. Zde 
budou uveřejňovány příspěvky, které ne-
budou zařazeny do tištěné verze.

Velmi děkujeme všem přispěvovatelům, 
kteří píší články a  informují ostatní občany 
o  dění ve městě. V  některých vydáních však 
počet zaslaných příspěvků významně pře-
vyšuje kapacitu měsíčníku, a  tak se bohužel 
některé příspěvky ve zpravodaji neotisknou. 
Abychom předešli neaktuálnosti zaslaných 
příspěvků, které by za běžného počtu zasla-
ných příspěvků byly otisknuty, zřídili jsme 
na webových stránkách města v  sekci Město 
Slaný -> měsíčník Slánská radnice -> konkrét-
ní číslo - příspěvky, které se do tištené verze ne-
vešly.

Lucie Krčková, redakce
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OA úspěšně ukončila projekt Erasmus+

Od července letošního roku vstoupi-
la v  platnost Obecně závazná vyhláška 
č.  4/2016, kterou se stanovují pravidla pro 
pohyb psů na veřejném prostranství ve městě 
Slaném. Vyhláška byla nejprve schválena za-
stupitelstvem města a následně byla podrobe-
na právnímu rozboru Ministerstva vnitra ČR, 
kde nebyl shledán žádný rozpor se zákonem. 
Podstatou vyhlášky je zákaz vstupu se psy na 
dětská hřiště a pískoviště - tuto činnost zajiš-
ťuje osoba, která má zvíře pod kontrolou či 
dohledem. Pravidla se nevztahují na služební 
psy složek IZS při výkonu služby, na psy vy-
cvičené pro potřeby zdravotně postižených 
osob a  psy vycvičené za účelem provádění 
např. canisterapie.

Zároveň apelujeme na všechny majitele 
psů, kteří při sběru psích exkrementů po 
svých miláčcích využívají igelitové sáčky 
rozmístěné na několika místech po městě, 
aby takto činili šetrně a hospodárně. Zásoby 
těchto pytlíků, stejně jako fi nanční prostřed-
ky určené na jejich nákup nejsou nevyčerpa-
telné.

Dále vyzýváme občany, aby nekrmili zdi-
vočelé toulavé kočky volně pobíhající po měs-
tě. Na našem odboru evidujeme již několik 
stížností – i od místních mateřských škol na 
znečišťování veřejných prostor kočkami, což 
je velkým problémem zejména v místech zvý-
šeného pohybu dětí. Náš odbor spolupracuje 
s kočičím útulkem ve Vrbičanech, který prů-
běžně zajišťuje jejich odchyt, odčervení, kast-
raci a následný návrat, ale problém se znečiš-
ťováním tímto způsobem zcela vyřešit nelze.

Ondřej Čečrdle

Vedoucí odboru ŽP

Psi a kočky ve Slaném

Koncem června tohoto roku proběhly na 
slánské obchodní akademii poslední ak-
tivity a  exkurze projektu „Our landscape. 
Our home. Our school“, o  kterém jsem vás 
v  Radnici v  minulosti již informovala. 24.  6. 
žáci druhých ročníků navštívili Národopisné 
muzeum ve Třebízi, kde jim průvodkyně paní 
Bakalářová poutavým výkladem přiblížila 
dobu, ve které žil V. B. Třebízský. V rokoko-
vém zámku v Peruci na Lounsku si v Pamětní 
síni Emila Filly prohlédli dílo tohoto umělce, 
jenž byl milovníkem Českého středohoří. Ne-
opomněli navštívit ani Oldřichův dub, kde 
zmínili pověst, která je s  ním spojená. Zají-
mavým shledali také Muzeum české vesnice. 
27.  6. si žáci prvních a  druhých ročníků při-

pomněli na výstavě v  pražských Letňanech 
tragédii zámořského parníku Titanic. Během 
tohoto dvouletého projektu v rámci Erasmu+ 
měli žáci i  učitelé možnost vyzkoušet netra-
diční metody výuky skrze aktivity organizo-
vané mimo budovu školy. Žáci navštěvovali 
zajímavé besedy, výstavy a  památky našeho 
města a regionu. Učili se vařit v přírodě, ur-
čovat rostliny a třídit odpad. Zajímali se o his-
torii svých rodin a skrze minulost svých před-
ků zjišťovali jejich kulturní dědictví a  odkaz 
příštím generacím. Žáci vytvářeli prezenta-
ce, plakáty a vyplňovali pracovní listy. Učite-
lé, kteří se zúčastnili mezinárodních setkání, 
měli možnost kulturního sdílení a porovnání 
úrovně vzdělávání v  partnerských školách. 
Vybrané projektové aktivity ze všech zúčast-
něných škol jsou uvedeny v  publikaci Out-
door learning. How it works., která taktéž 
obsahuje teorii k  „outdoor education“, a  je 
k  nahlédnutí ve slánské městské knihovně 
nebo v obchodní akademii.

Renata Bílková,

učitelka na OA Slaný

Nový sazebník úhrad za posky-
tování informací je levnější

Rada města schválila nový sazebník 
úhrad za poskytování informací podle 
zákona č.  106/1999 Sb., o  svobodném 
přístupu k  informacím. Vedení města 
chce tímto krokem projevit větší vstříc-
nost a otevřenost vůči občanům.

Sazebník byl zjednodušen a  ceny za po-
skytování informací sníženy tak, aby sloužily 
jen k úhradě nutných nákladů a nemohly být 
vnímány jako fi nanční diskriminace žadate-
lů. Rada tak napravuje přemrštěnou cenovou 
hladinu předchozího sazebníku, schváleného 
v lednu 2016, kterou zpochybnilo rovněž MV 
ČR.

Sazebník byl zveřejněn na webu města 
v  sekci Povinně zveřejňované informace. 
Ve stejné sekci naleznete též odpovědi na již 
vznesené dotazy a  samotnou žádost o  po-
skytnutí informací.

Včelky už se chystají na zimu. A co slánští včelaři?
S létem skončila i včelařská sezóna a s pod-

letím začíná nový včelařský rok. Včely se po-
malu ukládají k zimnímu spánku. Možná vám 
to připadá, že je ještě brzo, ale tak už to u včel 
chodí.

Letní počasí příliš nepřálo dovoleným ani 
včelám. Častý déšť jim bránil v práci a smýval 
z  květů drahocenný nektar i  pyl a  ze stromů 

tolik oblíbenou medovici. Ještě že alespoň 
jarní snůška byla pěkná. Můžeme se tak tě-
šit alespoň ze světlého jarního květového 
medu, když toho tmavého lesního moc nebu-
de. Chválabohu, že se aspoň v našich krajích 
vyhýbají včelám nemoci, hlavně mor včelího 
plodu, který trápí včelaře na Moravě i v jiných 
oblastech Česka.

Slánští včelaři si tak i přes nevalnou snůšku 
nemají na co stěžovat. Také jim šla práce pěk-
ně od ruky. Kromě vzorné péče o svá včelstva 
a všeobecně prospěšné opylovací služby jsou 
ve srovnání s uplynulými lety stále více vidět. 
Nejenom že se slánská základní organizace 
rozrostla o další členy a dnes je již největší or-

ganizací v kladenském okrese, ale jsou vidět 
i díky své práci na veřejnosti.

Představili se například při loňské Noci 
vědců na slánském gymnáziu nebo na Me-
dovém dni v DDM Ostrov. V letošním roce se 
jim podařilo získat fi nanční prostředky z roz-
počtu města Slaného i  z  Programu EVVO 
a ze Středočeského fondu životního prostře-
dí, díky nimž se podařilo realizovat řadu pro-
jektů. Například druhého ročníku Slánského 
medobraní se zúčastnilo celkem 191 žáků ze 
slánských a zlonické základní školy a také ze 
slánského gymnázia a  na atraktivní exkurze 
do včelařského parku ve Slaném - Kvíci jich 
přijelo dokonce o několik desítek více.

Členové včelařského kroužku mládeže 
se při těchto akcích mohli pochlubit, jak to 
se včelkami umějí. Dokáží také přiložit ruku 
k dílu. Se svými spolužáky se zapojili do ně-
kolika akcí v rámci projektu Patronát, napří-
klad v rámci Dne Země, nebo při úklidu části 
ulice Na Chmelnici nebo při budování výše 
zmíněného včelařského parku. VKM se ote-
vírá i v novém školním roce pro nové zájemce 
o včely a včelaření.

Máte rádi med? Přijďte k nám! Medu máme 
dost a  také vás rádi naučíme, jak se med 
„dělá“.

Kontakt pro zájemce o  cokoliv spojené se 
včelami: ZO ČSV Slaný; e -mail: rostislav.ovca-
rik@atlas.cz; tel: 731 194 038

Rosťa Ovčarik

předseda ZO ČSV Slaný a vedoucí VKM

2. ročník Slánského medobraní
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K N I H O V N A , I N F O R M AC E

Knihovna V. Štecha ve Slaném v září
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ

3. 9. 2016 Podzimní burza knih, 9—12
V sobotu proběhne pravidelná čtvrtletní bur-
za knih roku 2016 v chodbě knihovny. Velký 
výběr, ceny mírné. Připraven je tak opět vý-
prodej vyřazených knih a  publikací. Čtenáři 
a  návštěvníci se tak mohou těšit na výrazně 
zlevněný výprodej například jazykových 
učebnic, detektivek, ale i  na romány a  další 
beletrii.

22.–24. 9. 2016 Výstava květů a plodů pod-
zimu, Čt 9 —18, Pá 9—19, So 9—12
Slánské základní organizace Českého za-
hrádkářského svazu zvou na výstavu, kterou 
budete moct zhlédnout ve vstupní chodbě 
Knihovny V. Štecha v Slaném.

Novinka
Další novinkou ve slánské městské knihovně 
je možnost zapůjčit si deštník. Pokud čte-
náře zastihne nepřízeň počasí při odchodu 
z  knihovny, můžete si zapůjčit velký deštník 
s  logem KVŠ a  v  suchu donést domů knihy 
i  sebe. Deštník je čtenáři načten na jeho vý-
půjční konto a musí se v určené lhůtě a v po-
řádku knihovně vrátit, aby mohl posloužit 

zase dalším. Tuto službu poskytujeme ZDAR-
MA, podmínkou je pouze platná registrace.

DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

1.—15. 9. Svět lodí a moří
Na dětské čtenáře čeká zábavně -vědomostní 
kvíz.
16. 9. 2016 Halloweenská dekorace pro 
knihovnu
Nové rukodělné dílny pro děti s Mílou Blahní-
kovou v září budeme vyrábět a zároveň si ka-
ždý účastník vyrobí svou vlastní malou deko-
raci. Děti do 15 let zdarma, dospělí 10 Kč.

STUDOVNA

Časopisy, které vás budou bavit
A  jsou tady  – měsíčník SVĚT NA DLANI 
a čtrnáctideník EPOCHA nově i u nás. Nový 

měsíčník SVĚT NA DLANI. Čtení opravdu 
pro každého, koho baví svět a jeho tajemství. 
Že se jedná o  vskutku neotřelý časopis, se 
můžou čtenáři přesvědčit v  aktuálním čísle, 
které jsme právě obdrželi.

Epocha patří mezi nejoblíbenější časopisy. 
Zaměřuje se na vysoce přitažlivá témata, ka-
ždá stránka časopisu je přímo nabitá nejno-
vějšími informacemi ze světa nových objevů, 
technologií, společnosti, světového byznysu, 
celebrit, velkého zločinu i tajemné minulosti.

POBOČKA NA DOLÍKÁCH

1.—30. 9. Kde se ti nejvíc líbilo o prázdni-
nách?
Zábavná anketa pro všechny děti, které 
se s  námi chtějí podělit o  nevšední zážitky 
z prázdnin. Polepovací plocha v pobočce Na 
Dolíkách je pro ně připravena!

15.—30. 9. Život v moři
A je tu opět oblíbená měsíční soutěž pro děti. 
Zkuste své štěstí v podmořském světě. Soutě-
žíme v otvírací hodiny oddělení.

Na táboře nuda nebyla, 
dětem se nechtělo

z tábora domů!
Rodiče, kteří chtěli pro své děti přes léto 

vyzkoušet nějaký příměstský tábor, mohli 
je přihlásit do našeho knihovnického. Jejich 
základnou byl Klubu K a dočasný azyl v něm 
našlo nejprve 14 děti a ve druhém turnusu 19 
dětí. Tábor byl určený dětem od 6 do 11  let. 
Pro oba turnusy bylo jednotné téma  – staré 
řecké báje a pověsti. V 8:30 začínal táborový 
program, který trval do 17:00.

V  rámci hry se děti seznámily s  řeckými 
bohy, postoupily stezku odvahy, bojovaly 
s medúzou, vyráběly řecké ozdoby, kluci ští-
ty. Jedno dopoledne řádily v aquaparku, jindy 
si vyšláply na kopeček ke kapli Božího hro-
bu. V  půlce tábora, tj.  ve středu, nastoupili 
všichni do vláčku, kterým se nechali odvést 
na Peruc a odtud pěkně po svých došli na roz-
hlednu „Stradonka“. Zpátky je odvezl auto-
bus, ve kterém děti, spokojené po celodenním 
výletu, usnuly. Další odpoledne si připadaly 
jako vědci na konferenci, když jim „předná-
šel“ o Trojské válce ředitel muzea ve Slaném 
Honza Čečrdle.

O spokojená bříška dětí se staraly paní ku-
chařky ze školní jídelny Na Sadech. Po obědě 
byl pravidelný odpočinek, tzv.  polední klid, 
kdy jsme dětem pouštěli pohádky, nebo si děti 
samy pro sebe četly. No a tak plynul táborový 
čas. Závěrem každého turnusu pak proběhly 
olympijské hry a tábor jsme v Klubu K k lítosti 
všech dětí ukončili.
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Slánská radnice č. 8, září 2016

Infocentrum
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136 • 274 01 Slaný • tel.: 312 523 448, 312 511 338

www.infoslany.cz • ic@infoslany.cz

Od 1. dubna do 31. října 2016 

má Infocentrum Pod

Velvarskou branou otevřeno

v po až pá od 9:00 do 17:00.

So, ne a státní svátky

od 9:00 do 16:00.

INFOCENTRUM,  KLUB ČESKÝCH TURISTŮ

Kromě akcí uvedených ve Slánské radnici je nabídka našich aktivit na nástěnce Městského 
úřadu ve Slaném směrem k Velvarské bráně a dále na webových stránkách www.infoslany.cz.

2. září 2016 | 22:00
Noční vycházka s překvapením
Poodkryjte společně s  námi roušku tajem-
ného nočního města. Prozradíme vám něco 
z  jeho historie, choulostivých a  úsměvných 
příběhů. Na všechny, kteří dorazí do Infocen-
tra Pod Velvarskou branou a absolvují cestu, 
čeká překvapení. Jaké? Nechte se překvapit. 
Vstupné pro dospělé je 65 Kč, děti platí 45 Kč.

4. září 2016 | 11:00
Wilsonova ulice
V  letošním roce bude hosty a  návštěvníky 
města, kteří půjdou na vycházku s  jednodu-
chým názvem „Wilsonova ulice“ provázet 
paní průvodkyně ve stylovém secesním kos-
týmu, který příjemně navodí atmosféru z pře-
lomu 19. a 20. století. Wilsonovu ulici zdobí 
řada velmi pěkných měšťanských domů, bu-

dova městského divadla  aj. Pokud využijete 
naší nabídky, určitě se ledacos zajímavého 
o  této části města Slaného dozvíte. Sraz na 
vycházku je na vlakovém nádraží ve Slaném. 
Vstupné: 20 Kč

10. září 2016 | 15:00
Po svatých místech aneb sakrální perly 
města
Tato vycházka patří mezi nejnavštěvovaněj-
ší a  umožní nahlédnout do jinak veřejnosti 
omezených prostor kostela Nejsvětější Tro-
jice a  kostela sv.  Gotharda, které patří k  vý-
znamným církevním památkám Slaného. 
Zajímavosti ze života řádových bratří Bosých 
karmelitánů budou zpestřením až 2 hodino-
vého povídání, na které vás zveme v  uvede-
ném datu. Vstupné 45 Kč.

28. září 2016
Nordic Walking pochod do Pevnostního 
muzea v Sazené
Návštěva Pevnostního muzea v Sazené. Mož-
nost prohlídky zámku Nelahozeves a Sazená, 
Městského muzea ve Velvarech.
Sraz v  6:45 na vlakovém nádraží ve Slaném.
Odjezd v  6:58 ze Slaného do Kralup nad Vl-
tavou
• Dlouhá trasa 26 km
• Střední trasa 17 km
• Krátká trasa 12,5 km
Návrat do 18:00.
Startovné 45 Kč, jízdné a  vstupné do objektů 
nejsou v ceně. Podrobné informace vč. mapy do-
stanete na startu.

WWWKCTSLANYCZ
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M U Z E U M

Vlastivědné muzeum v září
V  sobotu 3.  září máte poslední možnost 

navštívit velkou prázdninovou výstavu Mám 
malý stan, která se setkala s velkým ohlasem 
u dětí i dospělých a která je věnována zájmo-
vým činnostem v době nedávné i vzdálené.

V atriovém dvoře muzea trvá fi gurální vý-
stava výběru z tvorby za posledních 15 let vý-
znamného současného kladenského sochaře 
Zdeňka Maniny.

V  sobotu 10.  září od 9 do 17  hodin bude 
v  rámci Dnů evropského dědictví veřejnosti 
volně zpřístupněno Vlastivědné muzeum, 
Velvarská brána a  Národopisné muzeum 
ve Třebízi. V galerii muzea bude v tento den 
nově otevřena výstava obrazů, kreseb a gra-

fi ky nazvaná „Umělci slánské Trhliny I.“ Vy-
stavená díla tematicky navazují na výstavu 
z roku 2015 „Ludvík Kuba a Slaný.

V kapli Zasnoubení Panny Marie ve středu 
14.  září v  19  hodin je na počest 110. výročí 
narození a 30. výročí úmrtí čestného občana 
města, slavného hudebníka, dirigenta a skla-
datele Václava Smetáčka pořádán koncert 
Komorního orchestru Dvořákova kraje za 
řízení Václava Mazáčka, se sólisty Veronikou 
Sedláčkovou (fl étna) a  Viktorem Mazáčkem 
(housle). Na programu jsou skladby Henryho 
Purcella, Antonia Vivaldiho, Johanna Stami-
tze, Ottorina Respigia, Gabriela Fauréa a Be-
njamina Brittena.

K 700. výročí narození císaře Karla IV. vás 
zveme 21.  září v  17  hodin do malé galerie 
muzea na přednášku Karel  IV. - Otec vlasti. 
Cílem historika a  ředitele kladenského mu-
zea PhDr. Zdeňka Kuchyňky je v omezeném 
čase určeném pro přednášku nastínit Karlovy 
životní osudy a upozornit na některé činy tak, 
aby si posluchači sami mohli udělat úsudek 
o tom, zda měli pravdu profesor pařížské uni-
verzity Vojtěch Raňkův, když Karla IV. nazval 
nad rakví titulem Pater patriae – Otec vlasti, 
a pozdější arcibiskup Jan z Jenštejna o Karlo-
vi při této příležitosti řekl, že „byl moudřejší 
než biblický král Šalamoun“.

Kolektiv muzea

Návštěva u hrobů dvou slánských osobností
V úterý 16. srpna 2016 uplynuly již dva roky 

od úmrtí archeologa Václava Mouchy, čest-
ného občana města Slaný a jednoho z našich 

významných rodáků. Je pohřbený na motol-
ském hřbitově v  Praze. Krátkou vzpomínku 
spolu s  květinou a  věncem k  jeho hrobu mu 
zde se mnou věnovali pracovníci Vlastivědné-

ho muzea ve Slaném, paní Božena Franková 
a Jan Čečrdle.

S  manželkou zesnulého jsme u  hrobu též 
vzpomenuli zádušní mši na památku pana 
Václava, odslouženou v  neděli 14.  srpna ve 
slánském kostele svatého Gotharda, které 
jsme měli tu čest se zúčastnit.

Druhým významným rodákem, od jehož 
smrti (27. 8. 1986) v letošním srpnu uplynulo 
již 30 let, je sochař Jan Zach. Zemřel v USA, 
pohřbený je na hřbitově v  Praze  – Bubenči. 
Jeho hrob zdobí busta od sochařky Olinky 
Broadfoot. Tu měli mnozí Slaňáci možnost 
několikrát spatřit i ve Slaném, neboť do Čech 
ze Spojených států pravidelně přijíždí. I  zde 
jsme věnovali květinu s věncem, připomínají-
cí zájem města Slaný o svého rodáka.

Přestože současná doba vzpomínkám a pi-
etním zastavením příliš nepřeje, je dobré vě-
dět, že ve Slaném tomuto trendu nepodléhá-
me a na své rodáky se snažíme nezapomínat.

Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města

Umělci slánské trhliny (I.)
výstava ve slánském muzeu

Snahou připravované výstavy je veřejnos-
ti přiblížit umělce, kteří vystavovali a  tvořili 
na Slánsku. Zásluhu na tom měli Josef Ky-
lies, Josef Čížek a Karel Čížek – hlavní opory 
Uměleckého odboru slánského Sokola, který 
sami pojmenovali Trhlina. Volně navazujeme 
na výstavu Ludvík Kuba a  Slaný, která byla 
ve Vlastivědném muzeu k  vidění v  loňském 
roce. Zároveň připravujeme půdu pro další 
pokračování příští rok, který by měl být věno-
ván zejména umělcům z jižních Čech, kteří do 
Slaného zajížděli – Josefu Krejsovi, Richardu 
Laudovi, Jaroslavu Vojnovi a Aloisi Moravco-
vi.

Na výstavě bude představen výběr z  děl 
V. Fialy, A. a  J. Mezerových, V. Nejtka, 
K. Vika, T. F. Šimona a některých hollaristů. 
Připomeneme si tak ne zcela známou „vý-
tvarnou historii“ města Slaného, a to v neleh-
kém období před II. světovou válkou a v jejím 
průběhu. Přestože jakýmsi vrcholem úsilí 
trhlinářů se staly dlouhodobé styky a přátel-
ství s  Ludvíkem Kubou, výtvarných plodů, 
které ve Slaném díky Trhlině uzrály, bylo 
mnohem víc. Součástí této výstavy je i expo-
zice Novostrašecko na kresbách Václava Fialy 
ve vstupní chodbě Knihovny Václava Štecha.

Srdečně Vás zveme na slavnostní ver-
nisáž, která proběhne v  sobotu 10.  září 
v 10 hodin ve výstavní galerii Vlastivědné-
ho muzea ve Slaném. Součástí programu 
bude křest doprovodného katalogu výsta-
vy. Můžete se těšit i  na doprovodný krát-
ký fi lm věnovaný Václavu Fialovi. Bližší 
informace k  výstavám již nyní na trhlina.
blogspot.cz.

Výstavu pro vás pořádá odbor kultury 
MěÚ Slaný, Vlastivědné muzeum ve Slaném, 
Knihovna Václava Štecha a Infocentrum Pod 
Velvarskou branou ve spolupráci s  městem 
Nové Strašecí a Muzeem TGM Rakovník.
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Městská hvězdárna ve Slaném v září
• Pro veřejnost je v září otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek.
• Prohlídky hvězdárny začínají v 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 hodin.
• O státní svátek 28. 9. bude otevřeno jako ve středu.
• Dne 30. 9. bude probíhat prezentace hvězdárny v rámci Evropské noci vědců v prosto-
rách Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném. Hvězdárna bude uzavřena.

Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle 
předem sjednaného termínu. Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713

telefon: 312 525 730, www.hvezdarna -slany.cz

Pořady pro děti:
Čtvrtek 22. 9. v 18:30 hod.
NA VÝLET DO VESMÍRU (25 minut)
Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý 
kosmický cestovatel, který jim také posky-
tuje základní informace o  sluneční sousta-
vě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách 
i vzdálených galaxiích.

Pořady pro dospělé:
Čtvrtek 8. 9. v 18:30 hod.
DO BLÍZKÉHO A  VZDÁLENÉHO VES-
MÍRU (35 minut)
Přehledový pořad shrnuje soudobé poznatky 
o sluneční soustavě a seznamuje s hvězdami, 
hvězdokupami i mlhovinami, jež se nacháze-
jí v naší galaxii. Zavede vás do miliardy svě-
telných let vzdáleného vesmíru a  dozvíte se 
o jeho vzniku.

Čtvrtek 15. 9. v 18:30 hod.
PRAHOU ASTRONOMICKOU (30 minut)
Procházka po památkách souvisejících s tisí-
ciletou historií astronomie v  Praze. Zvláštní 
pozornost je věnována zlaté době rudolfínské 
astronomie, kdy v Praze působili Tycho Brahe 
a Johannes Kepler, z jejichž spolupráce vzešly 
základy nové astronomie. Bohatý výčet astro-
nomických památek, mj.  např.  pražský orloj 

a  Klementinum je zasazen vždy do konkrét-
ních historických souvislostí.

EVROPSKÁ NOC VĚDCŮ
V pátek 30. září 2016 od 20:00 do 24:00 ho-

din pořádá Městská hvězdárna ve spolupráci 
s Gymnáziem Václava Beneše Třebízského ve 
Slaném na základě vyhlášení Evropskou ko-
misí další ročník

EVROPSKÉ NOCI VĚDCŮ 2016. Akce se 
koná v  prostorách Gymnázia Václava Be-
neše Třebízského ve Slaném.
Vstup na akci je volný.

Prezentace Městské hvězdárny ve Slaném
I v roce 2016 v rámci Evropské noci vědců 

se budete moci seznámit s  tím, jak astrono-
mové zkoumají vesmír. Městská hvězdárna 
se již pojedenácté připojí k  programu Noci 
vědců. Stejně jako v  minulém roce nabídne 
prezentaci zájemcům na samostatném stano-
višti v budově slánského gymnázia. Na tomto 
stanovišti se budou konat v případě příznivé-
ho počasí astronomická pozorování pomocí 
mobilních dalekohledů. Návštěvníci budou 
mít možnost vidět práci vědců na vlastní oči 
a pamatováno bude i na nejmenší návštěvní-
ky. Připraveno bude řada zajímavých pozo-

rování, při kterých se pokusíme přiblížit po-
znávání vesmíru všem těm, kteří touží zažít 
vlastní kouzlo z objevů.

Astronomický program:
• Nejprve budeme sledovat zapadající Slun-

ce, potom nejjasnější planetu večera - Mars
• Budou se také promítat astronomické po-

hádky pro nejmenší zájemce

• V průběhu večera proběhne ukázka vyu-
žití profesionálních CCD kamer při fotome-
trii proměnných hvězd a  seznámení s  meto-
dou sledování exoplanet

• Volně budou také probíhat diskuse na 
nejrůznější témata např. kosmologie, komety 
a  planetky, dalekohledy a  satelity zaměřené 
na astronomické objekty a další oblasti ve vý-
zkumu vesmíru

• Budeme pozorovat dvojhvězdy, hvězdo-
kupy, slabé mlhoviny a galaxie vizuálně či za 
použití CCD kamer.

V případě nepříznivých podmínek pro po-
zorování bude probíhat náhradní program. 
Na noční oblohu se podíváte pomocí 2D pla-
netária, kde se seznámíte s krásami podzimní 
oblohy. Zájemci si vyzkoušejí simulované po-
zorování proměnné hvězdy. Jak pracují CCD 
kamery, které slouží k  detekci světla, a  jak 
probíhá fotometrické zpracování snímků, 
bude tématem další prezentace.

Terasa slánského gymnázia jako ideální pozo-
rovací stanoviště pro naše mobilní dalekohledy. 
Sledujte s námi objekty vzdáleného vesmíru!
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Příměstský tábor 
VSH Slaný

V  areálu Víceúčelové sportovní haly Slaný 
se letošní léto uskutečnil první ročník spor-
tovního příměstského tábora. Děti se mohly 
přihlásit do tří různých kurzů zaměřených 
na hokej, atletiku a  basketbal. Kromě zmí-
něných sportů se děti seznámily ve slánském 
aquaparku se záchranou tonoucího a  zása-
dami první pomoci. Závěrečný den proběhla 
dětská olympiáda, kde všichni účastníci zís-
kali za své výkony odměnu. Jednotlivé kurzy 
vedli zkušení a profesionální lektoři a trenéři 
z daných sportovních odvětví. Celý týden byl 
ve znamení her v pohodové atmosféře a všich-
ni účastnící se jistě těší na druhý ročník. Tým 
Víceúčelové sportovní haly Slaný plánuje na 
příští rok rozšíření nabídky sportovních od-
větví a další zatraktivnění programu, takže se 
děti mají na co těšit.

Tréninky Thai box, Čínský box a MMA 

Celé září tréninky ZDARMA 

Nábor nových členů 
Kontakt: Mario Jarkas – 607 733 106 

Tréninky – pondělí, středa, pátek, neděle 18:00 - 19:30 

Děti (6-15let) : pondělí, středa 17:00-18:00 

Kde: 3. základní škola Slaný 

Naše úspěchy: 2 mistři světa; 1 vítěz evropského poháru; 4 mistři ČR; 
vítězové Czech open; sportovec roku 2015; dětský sportovec roku 

2014 – 3. místo 

Kam se s námi podíváš, aneb kde všude jsme zápasili: Thajsko, 
Rakousko, Německo, Maďarsko, Slovensko 

Přijď si zlepšit svou fyzickou kondici, psychiku, houževnatost a 
dovednosti v prima kolektivu! 

Trénují u nás všichni – slečny gymnazistky i muži workoholici! 

Bez rozdílu věku, pohlaví a národnosti. 
 

                                 

  

Patrioti míří do knihy rekordů
Je mně ctí dostat zase po delší době prostor 

v  tomto našem místním periodiku. Patrioti 
mají již tradičně co říct, čím se pochlubit, ale 
také s radostí pozvat všechny zájemce na dal-
ší akce, které jsme připravili.

Bylo příjemné, když dalo nové vedení měs-
ta možnost každému spolku, aby se jeho zá-
stupce stal členem nějaké komise a tím mohl 
spolurozhodovat o  dění v  našem městě, pří-
padně být alespoň dobře o všem informován. 
SpS navrhla své nominanty a děkujeme radě 
města za jejich jmenování. Máme zástupce 
v následujících komisích – dopravní, pro ote-

vřený úřad, pro 
partnerství, pro 
zájmové orga-
nizace, pro kul-
turu a  památky 
a  pro jmeno-
vání osobností 
u  příležitosti 
28. října.

Ačkoliv se na-
cházíme v  po-
lovině roku, 
tak výčet akcí 
patriotů má již 

řadu položek. Lednové vyhlášení sportovce 
roku v Hotelu Hejtmanský dvůr určitě nepo-
kazila snaha o uspořádání duplicitní akce se 
stejným tématem. Patrioti udržovali jménem 
města Slaného partnerské vztahy s  přáteli 
v bavorském Pegnitz. Na základě této komu-
nikace jsme dostali pozvánku na evropské 
setkání spřátelených měst do Německa a tam 
bylo dohodnuto, že SpS bude v budoucnu ja-
kousi pojistkou v oblasti partnerství mezi Sla-
ným a nejen německými, ale i francouzskými 
a skotskými přáteli.

Již tradičně v červnu pořádáme v lesoparku 
Háje akci s názvem „Hudební altán patriotů“, 
množství výstav v  galerii Dobeška, spoluor-
ganizujeme „Slánský okruh“ a  mohl bych 
jmenovat i další aktivity. Ale podobnému té-
matu jsem se věnoval v jiném článku.

Pro letošek je naší prioritou zápis největší 
funkční slánky do České knihy rekordů. Rada 
města vyslyšela naši žádost o  mimořádný 
grant, což byl „výstřel ze startovací pistole“ 
k vyzvání agentury Dobrý den, aby naše slán-
ka byla komisařem přeměřena a  zapsána do 
knihy rekordů jako největší funkční slánka 
v  Čechách. Aby tento akt byl co nejdůstoj-
nější, vybrali jsme pro něj den městských 
slavností – Rožnění uherského býka se zlatý-
mi rohy. V  tu dobu se zároveň koná  na slán-
ském náměstí mistrovství ČR v  boulderingu 
A o který termín jde? Přece 24. září 2016.

Technikálie s  měřením a  zápisem by se 
měla odehrát okolo 13. hodiny a  já vás jmé-
nem Společnosti patriotů Slaného co nejsr-
dečněji zvu k  účasti na tomto aktu, tolik vý-
znamném pro naše město Slaný.

Zveme vás nejen na všechny naše akce, ale 
také mezi nás.

Za Společnost patriotů Slaného
Martin Jirák

Karel IV. zavítal 
do Slaného

Ve slánské galerii Dobeška se v  srpnu 
uskutečnila výstava „Karel  IV.  – císař čtyř 
trůnů“. Expozice tvořena čtrnácti  panely, 
byla zaměřena k příležitosti 700. výročí naro-
zení panovníka, jenž byl nazýván Otec vlasti. 
Obrazová expozice byla Slanému zapůjčena 
z  Poslanecké sněmovny díky iniciativě pat-
riota Slaného a poslance parlamentu S. Ber-
kovce a  Augustina Karla Andrleho Sylora 
z  výboru pro státní vyznamenání. Součástí 
výstavy byly i  knihy o  životě Karla  IV. a  vel-
mi zdařilý papírový model hradu Karlštejn 
(postavil K. Hevessy). O  hudební úvod při 
vernisáži v  podvečer 11.  srpna se postarali 
muzikant K. Hevessy se Š. Taišlovou.

Je skoro symbolické, že císař a  král Karel 
IV roku 1378  daroval Slanému dům po ze-
mřelém měšťanu Lukášovi s  podmínkou, 
aby budova byla upravena na radnici. Ta pak 
svému účelu sloužila několik století. Dnes je 
v budově služebna MP a právě Dobeška.

 
Největší podíl na činnosti této slánské ga-

lerie má její zakladatel M. Nič. Jeho zásluhou 
se v současnosti v Dobešce (bývalé radniční 
vězení), pořádají různé výstavy a akce zamě-
řené hlavně na historii a dění ve městě i okolí.

Hana Tichá
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9. ročník historické konference ve Slaném
Pod názvem „Slaňáci ve světě  – Slaný 

a Slánsko ve XX. století“ se v sobotu 12. lis-
topadu  2016 v  přednáškové aule slánské-
ho Gymnázia Václava Beneše Třebízského 
uskuteční další ročník historické konference. 
Konferenci opět organizuje spolek Wotrubia, 
Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve 
Slaném, Královské město Slaný a Sládečkovo 
vlastivědné muzeum v  Kladně. Letošní pro-
gram nabídne následující témata:

• Baron Honoré de Liser - Belgický podnika-
tel ze Slaného
• Zástupci Slánska ve vídeňském parlamentu 
1861–1918
• Pobyt slánských námořníků v Pule
• Botanik Karel Vandas
• Vztahy historika a diplomata prof. Vlastimi-
la Kybala ke kultuře Španělska a Portugalska 
i jejich odezva ve Slaném

• Cesta Gustava Kleinberga z  Libušína na 
světová bojiště
• Tanková výroba ve Slaném
• Návrat plukovníka Berounského do Ruska. 
Osobní tragédie na pozadí druhé světové vál-
ky
• Ze Slánska na kraj Evropy: Interbrigadisté 
ze Slánska ve španělské občanské válce a poté
• Jan Bulíř, důstojník Cyklistického praporu 1
• Major Václav Krejčík - Slaňák volbou, nut-
ností a rozkazem
• Cesta pracovního kolektivu Pragomašiny 
Slaný do SSSR

O  podrobnostech a  kompletním progra-
mu konference bude informovat říjnové číslo 
Slánské radnice.

Pavel Bartoníček,

uvolněný člen rady města

Koncerty v Dolíně pokračují i koncem léta
Koncerty pořádané spolkem Wotrubia 
v  dolínském kostele Sv.  Šimona a  Judy 
pokračují dalšími hudebními lahůdkami 
i v září.

Na první vystoupení – 22. ročník koncertu 
při svíčkách - se posluchači mohou těšit v pá-
tek 2. září od 21.00 hodin. Vystoupí komorní 
smíšený pěvecký sbor Chorus Carolinus pod 
vedením sbormistra Karla Procházky (www.
choruscarolinus.cz) a  Ženský pěvecký sbor 
Smetana Kladno pod vedením  sbormistra 
Ondřeje Nováka (www.smetanakladno.cz). 
Zajímavý dvojkoncert duchovní hudby v po-
dání obou sborů mají posluchači možnost 
slyšet již čtvrtým rokem po sobě.

Poměrně těsně navazujícím vystoupením 
bude koncert Vladimíra Merty (www.vladi-
mirmerta.cz) v  neděli 4.  září od 15.00  ho-
din. Jde již o druhý koncert tohoto folkového 
matadora, uskutečněný ve Slaném (vloni Li-
dice u Otrub, letos Slaný – Dolín) na pozvání 
našeho spolku.

Koncerty prvního víkendu v září jsou sou-
částí slánských oslav Dnů evropského dědic-
tví.

Posledním z koncertů bude vystoupení ko-
morního souboru Trio Cantabile v  sobotu 
24. září od 15.00 hodin. Z repertoáru soubo-
ru, který v Lidicích vystoupí již podeváté, se 
letos můžeme těšit na koncertní program na-
zvaný „Svatováclavský koncert“. V něm zazní 
mimo jiné i díla autorů jako Johann Sebastian 
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart či Marcel 
Lucien Tournier. Trio Cantabile, jedna za stá-
lic české komorní scény, na které se pohybu-
je již více než tři desetiletí, tvoří sopranistka 
Ludmila Vernerová (sólistka Státní opery 
Praha), fl étnista Václav Kunt a  harfi stka Ly-
die Härtelová (www.hartelova.cz).

Všechny koncerty jsou pořádány za fi nanč-
ní podpory Královského města Slaný, vstup-
né je vždy dobrovolné

Pavel Bartoníček – spolek Wotrubia

Francouzský klub
pořádá výlet do Francie

Ve dnech 27.–30.  10.  2016 pořádá Fran-
couzský klub ve Slaném zájezd do Štrasburku 
a Verdunu. Pojeďte s námi.

1. den  – večerní odjezd ze Slaného přes Ně-
mecko do Francie
2. den  – příjezd do Štrasburku - prohlídka 
města, večer ubytování v hotelu
3. den – po snídani odjezd do Verdunu – pro-
hlídka města a pevnosti (100. výročí bitvy 1. 
světové války), večer odjezd do ČR
4. den - ráno příjezd do ČR

 
Cena: 2 700 Kč (zahrnující cestu, ubytová-

ní, vstupy)
 
Pro další informace a  přihlášení se kontak-

tujte vedoucí Domu s pečovatelskou službou ve 
Slaném pí.  Zahrádkovou v  ulici Na Sadech či 
na emailové adrese: slany@pecovatelska.cz

Galerie Ikaros zve 
milovníky umění

V úterý 13. září v 19 hodin zahájíme novou 
výstavu - obrazy akademického malíře a gra-
fi ka Karla Šafáře. Bohužel si s ním již nebu-
deme moci o jeho díle povídat, ale zastane ho 
jeho manželka, jeho velká ctitelka, a také jeho 
dcera.

Karel Šafář po sobě zanechal úžasné gra-
fi cké a  malířské dílo, charakteristické speci-
fi ckým rukopisem. Výstava představí jeho 
dvě ústřední témata, která ho provázela celý 
život - klauny a ženy.

Kulturně sportovní odpoledne v Otrubech
Spolek WOTRUBIA uspořádal 25.  6. 

ve slánské  místní městské části Otruby již 
čtrnáctý ročník Kulturně sportovního od-
poledne v  Otrubech. Hlavní magnet odpo-
ledne  – XIV. ročník TURNAJE O  CENY 
V PÉTANQUE (memoriál L. Betky) – odstar-
toval po půl druhé odpoledne.

Pod vedením osvědčeného ředitele turnaje 
S. Drtiny a jeho pomocníků hrálo na čtyřech 
hřištích celkem 19 týmů. Většina týmů v  le-
tošním roce opět změnila své názvy a  tam, 
kde týmy své názvy neměnily, docházelo 
k částečné obměně hracího kádru. To ale stá-
lé návštěvníky nijak nepřekvapuje, vědí, že 
změna je život.

V  juniorské kategorii soupeřily týmy An-
gry Girls, Team 7, Nikdo nevítězí, Rebelky, 

Jágr tým, Brunety, Kočičandy, Otruby 12 
a  Winners. Hrálo se systémem každý s  ka-
ždým a  nejlepší se stalo družstvo Winners 
(J. Drtina a  P. Karhan). Následoval Jágr 
team (J. a T. Brotánkovi) na druhém, Brune-
ty (N. Nagyová a  A. Posová) na třetím mís-
tě a  jako čtvrté Kočičandy (A. Navrátilová 
a K. Šnoblová).

V  kategorii dospělých soutěžily Pralinky, 
Motýlci, Francouzský klub, Společnost pat-
riotů Slaného, L. + D., Pašáci, Dream team, 
Lidice, Lvíčata a  VIP. Vítězem a  držitelem 
putovního poháru se stal tým Pašáci (V. Hy-
nek a  P. Tomek), předloňští vítězové, kteří 
vloni skončili na medailovém třetím místě). 
Druzí  byli hráči z  týmu L. + D. (L. Pařeni-
ca a  D. Osladilová), na třetím místě se pak 

umístil Dream team (T. Navrátil a K. Nagy). 
Návštěvníci, kterých se postupně vystřídali 
necelé dvě stovky, si užívali příjemnou at-
mosféru, k  čemuž od podvečera vytvářela 
hudební kulisu skupina KRYSTAL. Večer 
pak patřil především tanci všech věkových 
kategorií.

Velký dík patří organizátorům turnaje 
a  sponzorům. Těmi byli tradičně Královské 
město Slaný, HYNEXPORT, TOI  – TOI, 
S. Drtina, P. Bartoníček a  slánská restaura-
ce „U Jožky“, která také zajistila občerstvení 
všeho druhu.

Kdo letos nedorazil, může se těšit na příští 
rok a jubilejní 15. ročník.

Pavel Bartoníček – Spolek Wotrubia

www.kultura.slansko.cz
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Krytá plavecká hala

OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST 
ZÁŘÍ 2016

Pondělí 13.00—22.00
Úterý  13.00—22.00
Středa  13.00—22.00
Čtvrtek 13.00—22.00
Pátek     9.00—22.00
Sobota     9.00—22.00
Neděle     9.00—22.00

1.–4. 9. OTEVŘENO 9:00—22:00
Od 5. 9. do 18. 9. ZAVŘENO (ODSTÁVKA 
BAZÉNU)
21. 9. OTEVŘENO 17:00—22:00
28. 9. OTEVŘENO 9:00—22:00
• Kondiční plavání: PÁTEK, SOBOTA, 
NEDĚLE 08.00—09.00 hod. (bez atrakcí, 
vstupné 55 Kč) • Kondiční plavání: ČTVR-
TEK: 20.45—22.00 hod. (včetně atrakcí, 
vstupné obvyklé) • AQUAZORBING  – po-
dle návštěvnosti, po dohodě s  plavčíkem 
(25,00)

www.aquaparkslany.cz
www.vshslany.cz • www.aquaparkslany.cz
tel.: 606 614 565 • e–mail: vsh@slany.cz

kph.slany@seznam.cz

Aquapark Slaný informuje

Stejně jako každým rokem, bude 
i letos v měsíci září probíhat 
v Aquaparku Slaný pravidel-
ná odstávka bazénu. Termín 

odstávky je 5.—18. 9. 2016. 
V těchto dnech bude bazén pro 

veřejnost UZAVŘEN!

Cvičení ve vodě pro 
seniory v aquaparku

Cvičení je určeno pro ty z vás, kteří si chtě-
jí pomocí vodního prostředí udržet své tělo 
v dobrém funkčním stavu.

Je to nenáročné cvičení a  není určené jen 
pro seniory, ale pro všechny, kteří si chtě-
jí zacvičit bezpečně a  nezatěžovat klouby. 
Vhodné je hlavně pro ty, kdo mají problémy 
s kyčlemi nebo koleny, protože ve vodě nejsou 
tolik namáhané.
Cvičit budeme od 23.  září každý pátek 
9:00—10:00 (mimo svátků a prázdnin).

Cena 50 Kč (v  ceně je zahrnuto: vstup na ba-
zén, instruktorka cvičení)

Akce pro rodiče 
v aquaparku

Od 23.  9.  2016 každý pátek 10:00—12:00 
(mimo svátků a prázdnin)

Přijďte své děti zabavit a  užijte si s  nimi 
báječné dopoledne ve vodě. Vaše děti se zde 
mohou seznámit s novými kamarády a získat 
kladný vztah k vodním radovánkám. K dispo-
zici budete mít nafukovací míče, hračky do 
vody, skluzavku i nafukovací plovací koš.
Akce je určena pro děti od 1 roku do 4 let.

V tento čas 10:00—12:00 hod. budou mít vaše 
děti vstup ZDARMA!

Soutěž o volné vstupy 
do aquaparku

Přijďte si do aquaparku Slaný zlepšit své 
časy a opět si zasoutěžit.

Od 19.  září do 31.  října  2016 jsme pro vás 
připravili soutěž o celodenní volné vstupy do 
aquaparku. Tentokrát je to opět vámi oblíbe-
ný plavecký způsob prsa.

Kromě hlavních vítězů (1. místo) v  každé 
kategorii (dospělí a  děti) je získá ještě jeden 
vylosovaný účastník soutěže ze všech katego-
rií.

Kterýkoliv den ve výše uvedeném období 
se můžete při návštěvě plavecké haly přihlásit 
u  plavčíka, který vám změří čas v  dráze. Na 
dospělé čeká 50 m dráha, děti budou plavat 
na čas vzdálenost 25 m. Malí závodníci bu-
dou samozřejmě rozděleni dle věkových ka-
tegoriií.

Začátkem listopadu  2016 vyhodnotíme 
výsledky všech účastníků. Vítězové si budou 
moci vyzvednout volné vstupenky v aquapar-
ku.

Těšíme se na vaše plavecké výkony a přeje-
me vám hodně štěstí!

Tým plavecké haly

Poprvé na brusle? Šanci nabízí Týden hokeje!

Poprvé se postavit na brusle a  čapnout do 
ruky hokejku. Takovou možnost nabízí pro 
nejmenší děti, potažmo jejich rodiče Týden 
hokeje, nová akce projektu Pojď hrát hokej, 
která se premiérově uskuteční 25.  září až 
2. října letošního roku v pětadvaceti klubech 
po celé České republice a  Slaný je jedním 
z  nich! Ve Slaném se tato akce bude konat 
28. 9. od 15 hodin. „Cílem je představit dětem 
a  především jejich rodičům co obnáší hrát 
lední hokej. Chceme jim dodat veškeré in-

formace, aby se mohli rozhodnout pro výběr 
hokeje a poskytnout dětem šanci postavit se 
na brusle, držet hokejku a  zkusit si základní 
aktivity na ledě,“ říká Pavel Landa, který má 
projekt organizačně na starosti.

Kdo by měl zájem vyzkoušet si bruslení 
a  hokej dříve, může navštívit nábor, který 
pořádá HK Lev Slaný. První náborový tré-
nink se uskuteční ve středu 7. 9. od 16 hodin 
na slánském zimním stadionu. Díky podpo-
ře Českého svazu ledního hokeje obdrží děti 
zdarma na rok kompletní hokejovou výstroj 
a  od klubu hokejku. Děti budou kompletně 
vybaveni a  rodiče nemusí investovat žádné 
peníze navíc. Prvního letošního tréninku 
mládeže se zúčastnil i slavný hokejista Patrik 
Eliáš (viz foto), který by se měl stát patronem 
letošního náboru ve Slaném. Náboru se mo-
hou zúčastnit všechny děti, které mají zájem 
naučit se bruslit.

Sever proti Jihu na ledě
Od 10. 8. do 14. 8. měl na zimním stadionu 

soustředění jeden z  nejznámějších hokejo-
vých hobby týmů – Northern Stars z Liberce. 
Pětidenní soustředění vyvrcholilo exhibič-
ním utkáním na motivy války Severu proti 
Jihu z občanské války v USA. Hráči nastoupili 
v dresech připomínajících uniformy Konfede-
race (Jihu) a Unie (Severu). Byla vidět zajíma-
vá a napínavá hokejová bitva. Zatímco v Ob-

čanské válce v USA zvítězil Sever, na ledě ve 
Slaném se už popáté za sebou radoval Jih, 
který tentokrát vyhrál 6:5 po prodloužení. 
Na ledě dominoval v týmu Jihu O. Zika, kte-
rý vstřelil 5 branek včetně té vítězné. Všichni 
hráči byli se soustředěním v areálu VSH Sla-
ný velice spokojeni, nejvíce si pochvalovali 
kvalitu ledové plochy, možnost využití všech 
sportovišť v areálu.

Pozvánka na závod v orientačním běhu

SKOB Slaný pořádá 25.  9. závod v  orien-
tačním běhu. Centrum závodu je v kultur-
ním zařízení ve Mšeci a závodit se bude na 
mapě Ostrov (lesní prostor mezi obcemi 
Mšec, Srbeč, Hřešice, Pozdeň, Jedoměli-
ce a Hvězda). Pro zájemce, kteří by si rádi 
tento druh sportu vyzkoušeli, bude připra-
vena jednoduchá trať a fáborková trať pro 
malé děti s doprovodem (rodiče, prarodiče, 
sourozenci…).
Zároveň si 25.  9. můžete vyzkoušet dal-
ší z  druhů orientačních sportů a  tím je 
MTBO  – orientační jízda na horských ko-
lech.
Více informací naleznete na stránkách zá-
vodu: www.oz2016msec.skobslany.cz.
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Nová sezóna Městského kina začíná
Po prázdninové pauze opět startuje provoz 

Městského kina Slaný. Letňák však ještě ne-
řekl poslední slovo. Opět rozjíždíme promítá-
ní pro seniory, kterým přineseme atraktivní 
fi lmové tituly v  českém znění a  za příznivé 
ceny. Návštěvníci Filmového klubu se mo-
hou těšit na oceňované tituly s mimořádnými 
příběhy a hereckými výkony. Pozadu pak ne-
zůstane ani alternativní obsah, kdy oblíbená 
operní představení doplníme o  prvotřídní 
balety a  koncerty. Do  Letního kina Slaný se 
pak kromě fi lmové klasiky Casablanca může-
te vydat i na food festival, který v neděli 4. 9. 
pořádá nezisková organizace Prostor a  kte-
rý bude zakončen promítáním fi lmu Buchty 
a klobásy. Filmový podzim se rozjíždí na plné 
obrátky a  kompletní program můžete sledo-
vat na www.kultura.slansko.cz.

Promítání pro seniory

Jak básníci čekají na zázrak (22. 9. )

Štěpán, Kendy a  Karas zůstali i  po dva-
nácti letech sami sebou. V  něčem jsou však 
jiní. Dospívají, ale svým typicky básnickým 
stylem. Je jim padesát a  cítí, že by měli dát 
svým životům nějaký řád a splnit si svoje tou-
hy a přání. A jak je známo, zázrakům je třeba 
pomáhat! V hlavních rolích Pavel Kříž, David 
Matásek a Linda Rybová.

Filmový klub – Komorná (22. 9. )

Dynamický thriller plný zvratů, intrik, krá-
sy a podmanivé erotické atmosféry natočil je-
den z nejvýraznějších jihokorejských režisérů 
současnosti Park Chan -wook. Příběh best-
selleru Zlodějka Sarah Watersové převedl do 

japonsko -korejských reálií 30. let 20. století. 
MFF Cannes 2016 – nominace na Zlatou pal-
mu a  Queer palmu. Komorná je dynamický 
thriller, který by rozhodně neměl uniknout 
vaší pozornosti.

Opera v kině – Turandot (25. 9. )

Perská pohádka ze sbírky derviše Moklese 
Tisíc a jedna noc ze 17. století. Krásná a kru-
tá princezna Turandot klade svým nápadní-
kům hádanky, za jejichž nerozluštění je čeká 
smrt… V  nádherném Pucciniho díle z  pro-
středí newyorské Metropolitní opery excelují 
Maria Guleghina, Marina Poplavskaya ad. 
Režie: Franco Zeffi relli, dirigent: Paolo Ca-
rignani

V divadle jsou na no-
vou sezonu připraveni

Letošní divadelní prázdniny jsou v  Měst-
ském divadle ve Slaném ve znamení generál-
ního úklidu a oprav všeho druhu. Hned v prv-
ním červencovém týdnu parta ochotníků ze 
Slánské scény doslova vzala útokem skladi-
ště kulis, které nekompromisně a  dokonale 
zbavila všech nepotřebných dekorací a  za 
spoustu let nahromaděného a  nefunkčního 
materiálu. Zároveň proběhla čistka ve skladu 
kostýmů. Za to patří členům Slánské scény 
obrovský dík. Nato ihned následovala oprava 
střechy kulisárny! Divadelní dvůr se dočkal 
konečně zásahu zahradníků, kteří prořezali 
živý plot, upravili dřeviny a  zbavili celý pro-
stor dvora a  chodníku kolem divadla nežá-
doucího plevele. V  zahradnických úpravách 
se ještě bude pokračovat.

Mezitím se uvnitř budovy pilně pracovalo 
na mytí oken, praní záclon, všechny závěsy 
z těžké sametové látky byly odborně vyčiště-
ny a  rovněž byly vyčištěny všechny koberce 
a sedadla v hledišti. Dále pak došlo k opravě 
a úpravě všech divadelních šál, sufi t a výkry-
tů. Na řadu poté přišla kompletní výměna 
všech stmívačů jevištního osvětlení. Pracu-
je se i  na opravách praktikáblů, poničených 
sedadel v  hledišti a  na nových vývěsních 
deskách. Jako poslední úkon nás čeká nový 
nátěr jeviště, aby divadelní sezóna 2016/2017 
v Městském divadle mohla začít.

Ta nabídne opět deset představení v  řadě 
předplatného, pět představení výhradně zá-
bavného charakteru (komedií) v řadě volné-
ho prodeje, samozřejmě připravujeme i  dět-
ské divadelní předplatné a  chybět nebudou 
ani oblíbené víkendové pohádky pro rodiče 
s  dětmi. K  tomu nabídneme i  hudební kon-
certy a zábavné pořady.

Za všechny zaměstnance Městského divadla 
ve Slaném

Tomáš Vott

MC GRAND

ZÁŘÍ 2016

2., 9., 16., 30. září | 19–21:30 hod.
KURZ TANEČNÍ
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
PRO MLÁDEŽ
Vede taneční mistr Pavel Horák

18. 9. | 14—18 hod.
TANEČNÍ ODPOLEDNE
FS BAND FRANTIŠKA ŠITTY
Vstupné 80 Kč

23. září | 19—22:30
TANEČNÍ KURZ
PRODLOUŽENÁ LEKCE
Vede taneční mistr Pavel Horák

Hrob Jana Zacha; foto Pavel Bartoníček
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MĚSTKÉ KINO

Čtvrtek–neděle 1.–4. září | 17.00
MŮJ KAMARÁD DRAK
Premiéra amerického fi lmu. Hrají: R.  Red-
ford, B. D. Howard. Režie: D. Lowery. Pří-
stupno. Hrajeme 1. a  3.  9. ve 2D, vstupné 
dospělí 130 Kč, děti 110 Kč, 2. a  4.  9. ve 3D, 
vstupné dospělí 150 Kč, děti 130 Kč

Čtvrtek–pátek 1.–2. září | 19.30
STAR TREK: DO NEZNÁMA
Americký sci -fi  fi lm. Hrají: Ch. Pine, Z. Quin-
to. Režie: J. Lin.Vhodné od 12  let. Hrajeme 
1. 9. ve 3D vstupné 140 Kč, 2. 9. ve 2D, vstupné 
120 Kč

Pondělí 5. září | 17 a 19.30 h
BOŽSKÁ FLORENCE
Premiéra komedie. Hrají: M. Streep, H. Grant 
a  další. Režie: S. Frears. Vhodný od 12  let, 
vstupné 110 Kč

Úterý–středa 6.–7. září | 17.00
DOBA LEDOVÁ: MAMUTÍ DRCNUTÍ
Americká komedie v  českém znění. Režie: 
M. Thurmeier, G. Tan Chu. Přístupno. Hra-
jeme 6. 9. ve 3D, vstupné dospělí 130 Kč, děti 
110 Kč, 7.  9. ve 2D, vstupné dospělí 120 Kč, 
děti 100 Kč

Úterý–středa 6.–7. září | 19.30
SEZN@MKA
Premiéra české komedie. Hrají: J. Langmajer, 
A. Gondíková, Z. Kajnarová. Režie: Zita Ma-
rinovová. Přístupno, vstupné 100 Kč

Čtvrtek–sobota 8.–10. září | 17.00
OBR DOBR
Premiéra fantasy fi lmu. Hrají : R. Hall, M. Ry-
lance. Režie: S. Spielberg. Přístupno. Hrajeme 
8. a 10. 9. ve 2D, vstupné 110 Kč, 9. 9. ve 3D, 
vstupné 130 Kč

Čtvrtek 8. září | 19.30 h
SEBEVRAŽEDNÝ ODDÍL
Americký akční sci -fi  fi lm s  titulky. Hrají: 
W. Smith, J. Leto, M. Robbie. Režie: D. Ayer. 
Vhodné od 12 let, vstupné 130 Kč

Neděle–pondělí 11.–12. září | 17.00
STRAŠIDLA
Nová česká komedie. Hrají: T. Kostková, 
B. Kotiš, J. Dvořák. Režie: Z. Troška. Přístup-
no, vstupné dospělí 120 Kč, děti 110 Kč

Neděle–pondělí 11.–12. září | 19.30 h
SULLY: ZÁZRAK NA ŘECE HUDSON
Premiéra amerického drama. V hlavní roli T. 
Hanks. Režie: C. Eastwood. Vhodné od 12 let, 
vstupné 110 Kč

Úterý–středa 13.–14. září | 17.00
TAJNÝ ŽIVOT MAZLÍČKŮ
Americká animovaná komedie. Režie: 
Ch. Renaut, Y. Cheney. Přístupno. Hraje-
me 13.  9. ve 2D, vstupné dospělí 120 Kč, děti 
100 Kč, 14. 9. ve 3D, vstupné dospělí 140 Kč, 
děti 120 Kč

Úterý–středa 13.–14. září | 19.30
ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
Premiéra českého fi lmu. Hrají: P.  Liška, 
M. Adamczyk, J. Boková. Režie: D. Wlodarc-
zyk. Vhodné od 12 let, vstupné 110 Kč

Čtvrtek–neděle 15.–18. září | 17 a 19.30
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Premiéra komedie. Hrají: R.  Zellweger, 
C. Firth, P.  Dempsey. Režie: S. Maguire. 
Vhodné od 15 let, vstupné 120 Kč

Pátek–neděle 16.–18. září | 17.00
LOVECKÁ SEZÓNA: STRAŠPYTEL
Premiéra americké komedie. Režie: D. Feiss. 
Přístupno, vstupné 110 Kč

Pondělí–úterý 19.–20. září | 17.00
HEIDI, DĚVČÁTKO Z HOR
Premiéra německo -švýcarského fi lmu. Hrají: 
A. Steffen,  B. Ganz. Režie: A. Gsponer. Pří-
stupno, vstupné 90 Kč

Pondělí–úterý 19.–20. září | 19.30
VLK Z KRÁLOVSKÝCH VINOHRAD
Premiéra českého fi lmu. Hrají: J. Mádl, K. 
Roden, M. Pechlát. Režie: J. Němec. Vhodné 
od 12 let, vstupné 100 Kč

Středa–pátek 21.–23. září | 17.00
CESTA DO FANTAZIE
Premiéra japonského fi lmu. Režie: H. Mija-
zaki. Přístupno, vstupné 90 Kč

Středa 21. září | 19.30
NERVE: HRA O ŽIVOT
Premiéra amerického thrilleru s  titulky. Re-
žie: H. Joost, A. Schulman. Vhodné od 12 let, 
vstupné 110 Kč

Čtvrtek 22. září | 14.00
JAK BÁSNÍCÍ ČEKAJÍ NA ZÁZRAK  – 
představení pro seniory. Hrají: P.  Kříž, 
D. Matásek, E. Jeníčková a  další. Režie: 
D. Klein. Vhodné od 12 let, vstupné 50 Kč

Čtvrtek 22. září | 19.30
KOMORNÁ – fi lmový klub
Premiéra jihokorejského historického dra-
matu s titulky. Režie: Chan -wook Park. Vhod-
né od 12 let, vstupné 80 Kč

Pátek 23. září | 19.30
VE JMÉNU KRVE

Premiéra amerického akčního thrilleru. Hra-
jí: M. Gibson, E. Moriarty. Režie: J. F. Richet. 
Vhodné od 12 let, vstupné 110 Kč

Sobota 24. září
NEHRAJEME – pokladna kina je zavřená

Neděle 25. září | 18.00
TURANDOT – opera v kině
Perská pohádka ze sbírky Tisíc a  jedna noc 
ze 17. století. Účinkují: M. Guleghina, M. Po-
plavskaya. Režie: F. Zeffi relli. Dirigent: P. Ca-
rignani. Přístupno, vstupné 300 Kč, ZTP, se-
nioři, studenti 250 Kč

Pondělí–úterý 26.–27. září | 17 a 19.30
PRÁZDNINY V PROVENCE
Premiéra nové české komedie. Hrají: V. Ko-
tek, K. Hádek, J. Prachař. Režie: V. Michálek. 
Vhodné od 12 let, vstupné 110 Kč

Středa–pátek 28.–30. září | 17.00
ČAPÍ DOBRODRUŽSTVÍ
Premiéra americké komedie. Režie: N. Sto-
ller, D. Sweetland. Přístupno. Hrajeme 28. 
a  30.  9. ve 2D, vstupné 110 Kč, 29.  9. ve 3D, 
vstupné 130 Kč

Středa–pátek 28.–30. září | 19.30
KRYCÍ JMÉNO HOLEC
Premiéra česko -rakouského dramatu. Hrají: 
K. Hádek, V. Kerekes, J. Zeiler. Režie: F. No-
votny. Vhodné od 12 let, vstupné 120 Kč

LETNÍ KINO – ZÁŘÍ 2016

Sobota 3. září
CASABLANCA
Americké válečné drama s  titulky. Jeden 
z  nejkultovnějších hollywoodských fi lmů 
všech dob. Hrají: H. Bogart, I. Bergman. 
Režie: M. Curtiz. Vhodné od 12  let, vstupné 
100 Kč

Neděle 4. září
BUCHTY A KLOBÁSY
Premiéra americké komedie. Režie: C. Ver-
non, G. Tiernan. Vhodné od 15  let, vstupné 
120 Kč

Pátek–sobota 9.–10. září
BEN -HUR
Premiéra amerického historického dramatu 
s titulky. Hrají: J. Huston, M. Freeman. Režie: 
T. Bekmambetov. Vhodné od 15  let, vstupné 
120 Kč

Začátky představení v  Letním kině jsou mezi 
21—22 hodinou dle setmění. Hrajeme za ka-
ždého počasí. Pokladna otevřena hodinu před 
začátkem představení.

Vstupenky na všechna fi lmová představení si mohou diváci zakoupit vždy od 1. daného měsíce v předprodeji v pokladně Městského kina Slaný. Po-
kladna je otevřená denně od 16 do 20 h. Změna programu vyhrazena. Podrobný program naleznete na internetové adrese www.kultura.slansko.cz
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ICM Slaný s partnerskou organizací 

X 10 

9. 9. a 16. 9. 

vyzkoušet vaše teoretické 

Závody pro 

Tesla 

ve spolupráci 

 Srdečně zveme děti, rodiče a prarodiče od 16:00 do 19:00 na Ostrov.

Nevíte si rady s výběrem kroužků na nový školní rok? Nevadí! 
Na září jsme pro Vás opět připravili Den otevřených dveří, kde 
Vám lektoři rádi poradí s vhodným výběrem kroužků pro Vaše děti.

2016 – 2017

www.ostrov-svc.cz

2016

Další informace: Eliška Waldmannová, MěÚ Slaný - odbor kultury, Velvarská 136, 274 53 Slaný
tel. 312 511 271 / waldmannova@meuslany.cz / www.pamatky.slany.cz

Dny evropského dědictví 2016 
(EHD) v Královském městě Slaný

Pátek 2. zá í
Dolín, kostel sv. Šimona a Judy

21.00 Koncert p i sví kách 
(22. ro ník) Smíšený p vecký sbor Chorus 
Carolinus pod vedením Karla Procházky 
a Ženský p vecký sbor Smetana Kladno 
(po ádá spolek Wotrubia). Kostel otev en 

19.30 - 22.30. 

Sobota 3. zá í
Slaný, erná bašta 

9.00 - 13.00 Komentovaná prohlídka 
od 3. skautského oddílu, ukázka 

a možnost lukost elby. 

Ned le 4. zá í 
Dolín, kostel sv. Šimona a Judy
15.00 Koncert Vladimíra Merty
(po ádá spolek Wotrubia). Kostel otev en 

14.00 - 16.00. 

Úterý 6. zá í
Klášterní kostel 

Nejsv t jší Trojice
15.00 - 17.15 otev ení památky, pro dotazy 

p ítomen bratr bosý karmelitán. 
 

Sobota 10. zá í 
Slaný

Zahájení výstavy 
Um lci slánské Trhliny (I.)

10.00 Vlastiv dné muzeum ve Slaném
Výstava slánských um lc  s výstavou skic 

Po stopách Václava Fialy na Novostrašecku 
v chodb  Knihovny Václava Štecha.

Po svatých místech 
Sakrální perly m sta

15.00 - sraz p ed infocentrem. Komentovaná 
prohlídka kostela sv. Gotharda a klášterního 

kostela Nejsv t jší Trojice. Vstupné 45 K . 

erná bašta 
9.00 - 13.00 Komentovaná prohlídka 

od 3. skautského oddílu, ukázka a možnost 
lukost elby. 

Velvarská brána 
(Vlastiv dné muzeum ve Slaném)

9.00 - 15.30 p ítomen pr vodce, v ostatní dny 
po p edchozí domluv  v b žné otevírací hodiny 

muzea. 

Ned le 11. zá í
Dolín, kostel sv. Šimona a Judy

14.00 - 16.00 Koncert Jana 
Lenharta a Zde ka Zíchy 

- klavír a klarinet - hudba starých mistr , 
procházka operetou,  lmové melodie a trocha 
swingu, dopln né výstavou d tských obrázk . 

INZERCE




