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Zdi kláštera karmelitánů ve Slaném 
4.  října  2016 hostily již 13. ročník Slán-
ských rozhovorů. Ten byl letos věnován 
Velvarům. Konferenci zahájili svými 
krátkými projevy milí hosté  – starosta 
města Velvar Radim Wolák a  uvolněný 
člen rady města Pavel Bartoníček, který 
zastupoval vedení města Slaného.

Poté se slova ujal Vladimír Přibyl (odbor 
kultury MěÚ Slaný), který nás ve svém pří-
spěvku seznámil s  pozoruhodnou osobností 
velvarského baroka – děkanem Matějem Ma-
xmiliánem Jodlem, a to zejména s dobou jeho 
studia na slánské piaristické koleji. Prostřed-
nictvím archivu Zíbrtova časopisu Český 
lid nám poté Miloš Sládek (KTF UK Praha) 
představil regionální přispěvatele tohoto pe-

riodika, kterým se na sklonku 19. století po-
dařilo zachytit lidové obyčeje, pohádky a po-
věsti našeho kraje. Přední badatelka v oblasti 
středověké nástěnné malby Zuzana Všeteč-
ková (Praha) se věnovala gotickým freskám 
v  sakristii kostela sv.  Kateřiny ve Velvarech. 
O  kostelech (sv.  Kateřina a  sv.  Jiří ve Velva-
rech, Stětí sv. Jana Křtitele v Hozpozíně) ná-
ležejících k  tzv.  velvarskému renesančnímu 
okruhu pohovořila Hana Prixová Dvorská 
(Národní památkový ústav  – územní od-
borné pracoviště středních Čech). Velvarský 
rorátník v  kontextu knižní malby a  tamní li-

terátské bratrstvo nám přiblížila Martina Šá-
rovcová (Praha).

Další část byla věnována restaurování pa-
mátek ve Velvarech. Nejprve jsme se dozvě-
děli z úst restaurátora Petra Glásera o historii 
oprav a o přípravě další obnovy mariánského 
sloupu. Následoval blok věnovaný obnově 
hřbitovního kostela sv.  Jiří, který díky zá-
jmu města prochází postupně komplexní 
renovací. Zatím se podařilo opravit střechu 
a  obnovit fasády. V  následujících letech se 
předpokládá rekonstrukce interiéru a vyřeše-
ní problému s rozkradeným a poničením mo-
biliářem. Někteří z těch, kdo se na této práci 
prozatím podíleli, nám právě skončenou eta-
pu přiblížili – Markéta Škrancová, Eva Mike-
šová, Marek Filipec a Otakar Hrdlička.

Odpolední program pokračoval po pře-
sunu ve Velvarech. Začal v  přízemí zdejší 
radnice, kde se dnes ve vestibulu nachází 
nedávno renovovaný kamenný reliéf Panny 
Marie Staroboleslavské. Odtud jsme se vyda-
li na prohlídku kostela sv. Kateřiny, kde nám 
Hana Prixová Dvorská a  Ing.  Jitka Kůrková 
(Městské muzeum ve Velvarech) připome-
nuly historii tohoto chrámu a v jeho sakristii 
restaurátor Petr Bareš přiblížil restaurování 
cenných nástěnných maleb, které obnovil 
před dvaceti lety společně s akad. mal. Jiřím 
Brodským. Nakonec jsme se ještě na chvíli 
zastavili na náměstí Krále Vladislava u mari-
ánského sloupu, o kterém znovu ještě krátce 
hovořil Petr Gláser.

Na závěr je nutno všem, kteří se na zdár-
ném průběhu tohoto ročníku Slánských roz-
hovorů podíleli, především pak pracovníkům 
odboru kultury MěÚ Slaný, poděkovat a dou-
fat, že pro nás i  v  příštím roce toto zajímavé 
setkání znovu připraví.

Pavel Zděnovec

XIII. Slánské rozhovory – VelvarySetkání s občany 
pokračují

V  průběhu měsíce září proběhla dvě se-
tkání s  občany, a  to v  lokalitách Na Hrášku 
a  Na Dolíkách. Velmi mě tato setkání těší, 
protože se setkávám s  lidmi, kteří mají zá-
jem zlepšit okolí svého bydliště, a co mě ještě
více potěšilo, nabízejí i  přímou angažova-
nost při opravách nebo zlepšeních. Stejně
tak si vážím i  občanů, které zajímá životní 
prostředí a dobrovolně se hlásí na akce typu 
„Ukliďme Slaný“.

Velké množství podnětů, které nejčastěji 
na těchto setkáních řeším, se týká zlepšení 
dopravního značení, nefunkčnosti veřejné-
ho osvětlení, hlášení nepořádku či špatný 
stav chodníků a  komunikací. Spektrum do-
tazů je opravdu široké a  není v  mých silách 
znát odpovědi na veškeré dotazy. Z  tohoto
důvodu se ze všech setkání pořizuje zápis, 
který je umístěn na webových stránkách 
města Slaného v sekci Město Slaný – Setkání 
s občany. Na těchto stránkách také naleznete 
veškeré odpovědi na dotazy nebo přímo in-
formaci o tom, zda byl problém vyřešen a po-
případě jak.

Aplikace pro mobilní telefony a  také přes 
webové stránky projektu, který byl spuš-
těn začátkem září s  názvem „Lepší místo“, 
také pomalu zaujímá místo v  běžném chodu
úřadu a  zároveň nám slouží jako databáze 
činností pro odbory. Líbí se mi, že i  přesto, 
že je podnět v  řešení, neztratí „nahlašovatel 
podnětu“ zájem a zajímá se o průběžný vývoj 
svého hlášení.

Mám dojem, že se město více otevřelo svým 
občanům a to zejména s množstvím možnos-
tí, jak prezentovat svůj názor na stav věcí. 
Za sebe i své kolegy můžu říct, že jsme rádi, 
že nám pomáháte a  snažíte se zdokonalovat 
město, třeba i takovou maličkostí, že nahlásí-
te ukradenou nebo ztracenou ceduli označu-
jící ulici.

Děkujeme!
Martin Hrabánek

Foto Pavel Vychodil
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Ohlasy z radnice
Volby, volby, volby,
v  novinách, televi-

zi i  na internetu není 
poslední dobou snad 
diskutovanější téma. 
Napětí a  radost, střídá 
zklamání a smutek. Mé-
dia neustále rozebírají 
kdo, s  kým a  proč bude 
spolupracovat, kdo 

naopak s  kým se nesnese. Při pohledu do ka-
lendáře zjistíme, že volby jsou v  naší republice 
každoročně.

Je to správné a prospěšné? Myslím, že niko-
liv. Neustálé soupeření, boj o  voliče, se často 
zvrhnou do osobního napadání, kritiky všeho 
a všech. Dochází k narušování lidských vztahů, 
někdy i  ke konci dlouholetých přátelství. Kde 
chybí myšlenky, přichází hrubost a urážky. Pro-
to jsem rád, že volby skončily a  nezadržitelně 
se blíží období adventu, kdy v sobě najdeme to 
lepší z nás.

Než tento čas nastane, dovolím si podělit se 
s Vámi o několik zajímavých chvil a pěkných zá-
žitků, které jsem nedávno prožil. Stalo se již tra-
dicí, že má pravidelná setkání s občany přinesla 
řadu zajímavých podnětů, proseb a žádostí, kte-
ré se snažíme vyřešit ke spokojenosti občanů. 
Obdobně úspěšné bylo projednávání dopravní 
situace ve Vítězné ulici. Co víc si může starosta 
města přát, než sál plný aktivních občanů, kteří 
jen nekritizují, ale pomáhají hledat řešení?

Zájem o vzdělávání, pokusy a rekordy přines-
la tradiční Noc vědců. Skvěle zorganizovaná 
akce gymnázia, tentokrát na téma bezpečnost, 
přilákala více než tisíc návštěvníků. I další akce 
mě zavedla do prostor školy a  mohl jsem ob-
divovat Zahradní slavnost 1. ZŠ Slaný. I  přes 
chladné počasí se setkání učitelů, dětí a  rodi-
čů vydařilo. Beseda s  Václavem Klausem ml. 
o  vzdělávání byla posledním návratem k  mé 
původní profesi. Při všech těchto akcích bylo 
příjemné vidět, kolik návštěvníků zajímá stav 
našeho školství a jeho budoucnost.

Další víkendy patřily dvěma sportovním 
soutěžím v  MC Grand. Nejprve jsem mohl ob-
divovat ladné pohyby tanečních párů při lize 
mládeže a juniorů a následně mě naopak čekal 
zážitek v podobě tvrdého a nesmlouvavého boje 
druhého ročníku Noci válečníků. Jsem rád, že 
tento aktuálně velmi populární sport se uchytil 
i ve Slaném a naši borci měli možnost prezento-
vat své umění.

Při psaní tohoto sloupku jsem si uvědomil, 
že volby a  soutěže jsou si v  něčem podobné. 
Každý chce být vítězem a  udělá proto vše, co 
je v  jeho silách. Přestože jsem během soutěží 
viděl urputnou snahu vyhrát, ať už na parketu 
nebo v  ringu, na konci si všichni podali ruku 
a respektovali výsledek. Jak by to asi vypadalo, 
kdyby se stejný princip přenesl i do voleb?

Přeji všem Slaňákům, aby je zájem o  naše 
město neopouštěl po celý rok.

Váš Martin Hrabánek,
starosta

Setkání s občany z lokality Na Hrášku

V rámci setkávání starosty s občany v ob-
lasti Na Hrášku se probíraly zajímavé 
věci, které by mohly být užitečné i dalším 
lidem. Které to jsou?

• Jak bude pokračovat výstavba v  okolí 
ulice Švehlova? Kdo tam bude stavět?
Blanka Kusová  – odborný referent stavebního 
úřadu: lokalita po bývalých kasárnách a dří-
ve v  majetku Ministerstva vnitra je nyní ve 
vlastnictví společnosti HOME Premium, 
družstvo, Brno, jejímž záměrem je vybudovat 
v lokalitě rodinné domy.

1. v  současné době byly zdemolovány 2 haly 
v  areálu, které se nacházely v  blízkosti stá-
vajících řadových a samostatných RD v ulici 
Švehlova.

2. bylo vydáno územní a stavební povolení na 
5 řadových rodinných domů, které navazují 
na ulici Švehlova (1. větev páteřní komuni-
kace ze směru od východu), které již nabylo 
právní moci a  společnost již může začít sta-
vět.

3. v  současné době je vedeno územní řízení 
na dalších 8 řadových rodinných domů, které 
budou navazovat na ulici Švehlova (3. větev 
páteřní komunikace ze směru od východu) – 
pokračování současné zástavby řadových 
domů.

• Co se bude dít s objekty vedle bytového 
domu U Kasáren 430?

Lenka Horáčková – vedoucí stavebního odboru: 
Vlastníkem objektů B, C bývalých kasáren je 
LINET INVEST, s. r. o. V prosinci 2015 bylo 
vlastníkovi povoleno odstranění staveb bu-
dovy „B“ a „C“ v areálu bývalých Kyjevských 
kasáren, budova „A“ je nynější č.  p.  430  – 
431. Demoliční práce byly zahájeny v květnu 
2016, avšak vlastník v červnu 2016 oznámil, 
že ustupuje od demolice objektu B.

Demoliční práce na objektu C by měly být dle 
sdělení LINETU dokončeny ve II. čtvrtletí 
2017 s tím, že se strojní demolicí a recyklací 
materiálů se počítá během zimního období 
tak, aby zatížení okolí bylo co nejnižší.

V září 2016 oznámil LINET INVEST, s. r. o., 
že v  předpokládaném termínu od 1.  9.  2016 
se začnou na objektu B realizovat stavební 
práce povolené stavebním povolením z  roku 
2003, které je platné a  řeší stavební úpravy 
objektu na bytový dům. Práce bude realizovat 
budoucí vlastník.

• Je velmi špatně slyšet rozhlas, víceméně 
slyšet není.
Martin Hrabánek  – starosta a  Jiří Sejkora  – 
vedoucí odboru správy majetku: právě se při-
pravují podklady pro získání dotace na nový 
městský rozhlas, podání dotace by mělo být 
v  tomto roce, realizace dle podmínek, před-
pokládám 2017/2018.

Lucie Krčková, vnější vztahy
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Jasně a stručně z radnice

• pokud bude schválena dotace na cyklo-
stezku, úsek Slaný – Žižice se bude stavět 
již příští rok;
• byla zřízena nová parkovací místa v  Li-
dické ulici;
• linka městské policie 156 prošla inovací;
• zastupitelstvo města schválilo osobnosti 
pro ocenění při příležitosti státního svátku 
28. října;
• od listopadu budete dostávat měsíčník 
Slánská radnice do svých schránek.

Lucie Krčková, redakce

ZPRÁVY Z RADNICE

Peníze z neschválené sportovní 
haly podpořily již první projekt

Město Slaný se pokusilo získat dotaci na 
vybudování sportovní haly. Žádost o  dotaci 
nebyla úspěšná, a tak se peníze částečně roz-
dělily do menších projektů, které pomohou 
městu v jeho fungování a zlepší služby obča-
nům. Z důvodu neschválení dotace na novou 
halu rozhodlo zastupitelstvo města zastavit 
přípravné práce a  plánované fi nance použít 
nejen na péči o současná sportovní zařízení.

Prvním z  projektů, který byl fi nancován 
z  podílu k  dotaci na neschválenou žádost 
o  spolufi nancování výstavby nové sportovní 
haly, bylo vytvoření nových parkovací míst 
v ulici Lidická, které již slouží občanům Sla-
ného.

Část fi nančních prostředků bude vynalože-
na na zakoupení výměníku čpavek -voda pro 
využití odpadního tepla na zimním stadionu. 
Současně bude probíhat příprava projektů 

na renovaci osvětlení a rekonstrukci techno-
logické části systému chlazení ledové plochy. 
V nejbližší době by také zastupitelstvo města 
mělo rozhodnout o  nákupu nové rolby, když 
stávající je v  havarijním stavu. Tuto část má 
na starost pan Hlavatý a např. rolba by měla 
jít do rozpočtu na rok 2017.

Další prioritou jsou investice do slánské 
nemocnice, kde bude provedena výměna 
venkovního osvětlení areálu, čímž dojde ke 
snížení provozních nákladů na opravy a spo-
třeby elektřiny. Investic se též dočká blok 
B  – Interní oddělení. V  tomto bloku bude 
výtah upraven pro současné potřeby a  bude 
provedena dostavba I. a II. patra s tím, že se 
významně rozšíří WC a koupelny ortopedic-
kého oddělení.

Bezpečnost ve městě bude zlepšena na-
hrazením současného zastaralého kamero-
vého bodu ve Vítězné ulici novějším typem, 
důsledkem čehož bude možné lépe sledovat 
dané oblasti (např. městské tržiště) a zejména 
rušné křižovatky.

Lucie Krčková, vnější vztahy

Termíny na setkání 
občanů se starostou

I  v  tomto měsíci pokračuje starosta 
města, Mgr.  Martin Hrabánek, v  pravi-
delném setkávání s  občany. Na základě 
vašich podnětů se přesunul čas setkání 
na později.

Nejbližší setkání proběhnou:

14. 11. 2016 Lokalita DPS - ulice Na Sa-
dech. Místem setkání bude společenská 
místnost Domova s  pečovatelskou služ-
bou.
16. 11. 2016 Lokalita U Stadionu - ulice 
Smetáčkova, Mírová, Rabasova, U  Sta-
dionu  I., U  Stadionu  II., U  Stadionu  III., 
Lacinova a  U  Stadionu. Místem setkání 
bude 3. ZŠ Slaný v Rabasově ulici.

Setkání začínají v 17:30 hodin

Těšíme se na viděnou!

Plánované akce a projekty 
částka (tis. 

Kč)

Energetický posudek nemocnice 302
Projekt strojovny zimního stadionu 280
Parkoviště Lidická 180
Veřejné osvětlení - nemocnice 950
Bezbariérový přístup do penzionu pro 
důchodce 207

Rekonstrukce střešního pláště 1. ZŠ 450
Modernizace výtahu objektu B Nemocnice 
Slaný 950

Modernizace kamerového bodu Vítězná 210
Indukční průtokoměr Aquapark Slaný 166
Výměna výměníku na zimním stadionu 172
Změna užívání bytu č. p. 621 30
Nemocnice - přístavba objektu B 5800
Osvětlení ledové plochy zimního stadionu 80
Hřiště Dolín – odvodnění hřiště 88

Celkem 9865

Kruhový objezd potřebuje opravu
Dne 10. října 2016 v kanceláři místostaros-

ty Pavla Záloma proběhla za účasti vedoucí 
Odboru dopravy a  silničního hospodářství 
MěÚ Slaný Tomáše Černického schůzka se 
zástupci Krajské správy a údržby silnic Stře-
dočeského kraje (dále KSÚS) panem Karlem 
Motalem a  Jaroslavem Vintrem. Schůzka 
byla zaměřena na vyřešení neuspokojivého 
stavu silnic ve správě KSÚS na území města 
Slaný, především pak kruhového objezdu.

Ze strany vedení města byli zástupci KSÚS 
vyzváni k  řešení zhoršeného stavebního 
stavu kruhového objezdu, kde u  vnitřního 
oblouku na výjezdu do ulice Ouvalova došlo 
k  poklesu nivelity povrchu a  k  uvolnění ně-
kolika obrubníků a  kamenné dlažby. Další 
tématem schůzky byl opakovaně neutěšený 
stav povrchu komunikace v  ulici Pražská, 
kde na několika místech dochází k poruchám 
krytu komunikace díky vysoké intenzitě ka-
mionové dopravy.

Ze strany pracovníků KSÚS bylo přislíbe-
no, že opravy uvedených komunikací budou 
zařazeny do plánu oprav na rok 2017. Oprava 
kruhové křižovatky bude nejprve projektově 
vyřešena a  následná realizace opravy bude 
záviset na přidělených fi nančních prostřed-
cích pro rok 2017.

Tomáš Černický

Novela zákona č.  56/2001 Sb., o  podmín-
kách provozu na pozemních komunikacích 
platná od roku 2015 přinesla mnoho změn, 
o kterých jste byli průběžně informováni. Po-
zitivní změna se týkala možnosti žádat o vy-
dání registrační značky na přání. Cena regis-
trační značky na přání je 5 000 Kč za tabulku.

Aby bylo možné tuto značku objednat, 
musí značka obsahovat povolené znaky a mi-
nimálně jedno číslo.

Zažádat o  značku můžete na odboru do-
pravy, úseku registru vozidel u  pana Jana 
Lhoty, bez objednání a pořadového čísla, a to 
v úřední hodiny Po, St 7:30—16:30 a dále ve 
čtvrtek 8:00—12:00.

Registrační značka 
jako dárek k Vánocům

Poděkování harmonikářům
Přicházejí k nám do Domova důchodců ve 

Velvarech zahrát hezké písničky a  připraví 
nám, klientům, pěkné chvíle plné pohody. 
Kdo? Pan Bohumil Ježek ze Slaného a  jeho 
18 letý vnuk Bohumil, který k nám přišel po-
prvé už jako sedmiletý a už tehdy uměl krás-
ně hrát. Rád bych jim touto cestou poděkoval 
nejen jménem svým, ale i za celou samosprá-
vu domova. Na jejich příjemná vystoupení se 
vždy moc těšíme a mají náš obdiv.

Jiří Krejčí,

Domov důchodců Velvary
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Lepší místo funguje!
Začátkem září byla spuštěna aplikace na 

mobilní telefony a  také přes webové stránky 
s  názvem Lepší místo. Aplikace napomáhá 
zjišťovat a  evidovat možné opravy nebo hlá-
sit různé vady a  poruchy v  našem městě. Za 
dva měsíce fungování se stránka města Slaný 
rozrostla o  pěknou řádku hlášení! Nejčastě-
ji lidé hlásí zejména uschlé větve či stromy, 
nepořádek nebo rozbité chodníky a  silnice. 
Zaznamenali jsme i  mnoho doporučení pro 
zlepšení bezpečnosti, které byly dále předány 
dopravní komisi k projednání.

Co se podařilo v rámci Lepšího místa?
• Soukromým vlastníkem byl odstraněn 
spadlý strom zasahující na chodník v  ulici 
Pražská 483.
• Byla provedena oprava oplocení dětského 
hřiště a údržba prvků na hřišti v Želevčicích.
• Opravila se zchátralá lavička v  ulici Cyrila 
Boudy 283.
• Vyrůstající zeleň uprostřed chodníku v ulici 
Bienerova 1532 byla odstraněna.
• Suché větvě na sídlišti v  ulici Okružní byly 
odtraněny.
• Vyvrácená dopravní značka u  autobusové 
zastávky Kvíc – U Hrušky byla narovnána a je 
tedy znovu dobře čitelná.
• Vyražené a chybějící plexisklo budky auto-
busové zastávky Kvíc  – U Hrušky bylo dopl-
něno a budka je jako nová.

Děkujeme za Vaše podněty!

Lucie Krčková, vnější vztahy

Povinné kontroly kotlů v roce 2016
Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) záko-

na 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je provo-
zovatel spalovacího stacionárního zdroje na 
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 
od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako 
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústřední-
ho vytápění, povinen provádět jednou za dva 
kalendářní roky prostřednictvím osoby, která 
byla proškolena výrobcem spalovacího staci-
onárního zdroje a má od něj udělené oprávně-
ní k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen 
„odborně způsobilá osoba“), kontrolu tech-
nického stavu a provozu zdroje a předkládat 
na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšíře-
nou působností doklad o provedení této kon-
troly vystavený odborně způsobilou osobou 
potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je 
instalován, provozován a udržován v souladu 
s  pokyny výrobce a  zákonem. Provozovate-
lem zdroje se rozumí právnická anebo fyzic-
ká osoba, která zdroj skutečně provozuje; 
není           -li taková osoba známá nebo neexistuje, 
považuje se za provozovatele vlastník spalo-
vacího stacionárního zdroje. Provozovatel 
spalovacího stacionárního zdroje je povinen 
zajistit provedení první kontroly technické-
ho stavu a  provozu zdroje podle 17 odst.  1 
písm.  h) nejpozději do 31.  prosince  2016.
V  praxi to tedy znamená, že i  domácnosti 

si budou muset do konce roku 2016 nechat 
zkontrolovat technický stav kotle na tuhá pa-
liva, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. V příš-
tím roce totiž po nich mohou obecní úředníci 
chtít doklad, zda je kotel v pořádku a je provo-
zován v souladu se zákonem a s pokyny jeho 
výrobce. Pokud ho majitel nepředloží, hrozí 
mu pokuta až 20 000 Kč.

Seznam odborně způsobilých osob proško-
lených pod dohledem Hospodářské komory 
ČR bude zveřejňován Hospodářskou komo-
rou ČR na jejích webových stránkách (www.
hkcr.cz). V případě spalovacích stacionárních 
zdrojů, jejichž výrobce již zanikl nebo není 
zjistitelný, může kontrolu technického stavu, 
provozu a instalace provádět odborně způso-
bilá osoba proškolená jiným výrobcem stej-
ného typu spalovacího zdroje (stejný způsob 
spalování, stejná nebo obdobná konstrukce 
spalovacího stacionárního zdroje).

Fyzickým i  právnickým osobám proto 
doporučujeme pro zajištění technické kon-
troly technického stavu a  provozu kotle vy-
užít níže uvedený seznam OZO www.aptt.
cz/opravneni -ozo.php, kde je možno nalézt 
i sdělení MŽP s podrobným popisem předmě-
tu a  rozsahu kontroly, včetně vzoru dokladu 
o kontrole. Seznam je průběžně doplňován.

Nezmeškejte příspěvek 
z Fondu obnovy domů

Rada města Slaného vyhlašuje v  soula-
du s  podmínkami „Zásad pro poskytování 
příspěvků z Fondu na obnovu domů ve měs-
tě Slaném na obnovy kulturních památek 
a  nemovitostí dotvářejících charakter měst-
ské památkové zóny Slaný, jakožto i  zbytku 
městské zástavby v  samostatné územní pů-
sobnosti Města Slaného“ výběrové řízení na 
poskytnutí příspěvku z  Fondu na obnovu 
domů ve městě Slaném.

O poskytnutí příspěvku si mohou požádat 
vlastníci nemovitostí, kteří provedou obno-
vu domu během roku 2017 a faktury za pro-
vedené práce budou vystavené v  období od 
1. 2. 2017 do 31. 12. 2017.
Termín pro podání žádosti: do 30.  prosin-
ce 2016 do 10:00 hodin
Místo pro podání žádosti: Městský úřad 
Slaný, Velvarská 136 – podatelna

Podmínky jsou zveřejněny na úřední des-
ce MěÚ Slaný a  na internetových stránkách 
města www.meuslany.cz. Formulář žádosti 
je k dispozici na odboru správy majetku MěÚ 
Slaný u paní Jany Banertové, dále v podatelně 
MěÚ Slaný a na internetu.

Lenka Horáčková,

vedoucí stavebního úřadu

Právě před sto lety, přesněji 29.  břez-
na 1916, se v jihočeské Blatné narodil Kamil 
Běhounek. Dětství a  dospívání prožíval ve 
Slaném, Štechově ulici č. 17, a proto je s naším 
městem neodmyslitelně spjat. To je důvodem, 
proč město Slaný iniciovalo koncert k  poctě 
stoletého výročí narození tohoto jazzového 
akordeonisty, který svoji mezinárodní karié-
ru započal právě ve Slaném.

Vzpomínkový koncert bude součástí prv-
ního dne 50. ročníku Slánských jazzových 
dnů v pátek 18. listopadu v Městském centru 
Grand. Běhounkovy skladby přednese sou-
bor „Kamil Běhounek Revival“, pod vedením 
Otakara Martinovského, Běhounkova pra-
synovce. Hudební těleso, sestavené speciál-
ně pro tento koncert, budou tvořit Vít Fiala 
(kontrabas), Tomáš Křemenák (akordeon), 
Jan Dvořák (bicí), Jaroslav Šindler (kytara), 
Darja Kuncová (zpěv), Pavel Švestka (hous-
le, zpěv) a  Otakar Martinovský (klarinet).
Na programu koncertu bude šest skladeb
Kamila Běhounka a  dva jazzové standardy, 
které hrával také Běhounek se svým swingo-
vým orchestrem.

Pozvání na koncert přijala Běhounkova 
dcera Katja Behounek -Pölzer, žijící v Berlíně, 
která přijede v doprovodu dcery Camilly, Bě-
hounkovy vnučky. Dalšími pozvanými hosty 
jsou Ing.  Věra Kovářová, Poslankyně Parla-
mentu ČR a krajská zastupitelka, Bc. Kateři-

na Malečková, starostka města Blatná a Ga-
briel Gössel, hudební publicista a spisovatel. 
Mezi posluchači budou též další Běhounkovi 
příbuzní žijící v Praze.

Je dobře, že město Slaný a Jazz Club Slaný 
na Kamila Běhounka nezapomnělo, přesto-
že většinu svého života prožil v cizině, neboť 
od roku 1948 žil trvale v Německu, kde roku 
1983 zemřel.

Pavel Bartoníček,

uvolněný člen rady města

Pocta Kamilu Běhounkovi
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Své „ano“ si v září
a říjnu 2016 řekli:
30. 9. 2016

Ondřej Přibyl, Drnek
a Radka Křížová, Drnek

Jaroslav Kořínek, Slaný
a Lucie Korndörferová, Slaný

  1. 10. 2016

Martin Krejza, Stochov
a Michaela Křížová, Slaný

Tomáš Brabec, Louny
a Petra Dvořáková, Louny

Vladimír Duchoň, Zvoleněves
a Martina Šmídová, Zvoleněves

  15. 10. 2016

Michal Kadeřábek, Slaný a Veronika 
Marchalová, Slaný

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Sňatky ve Slaném

ŘÍJEN 2016
• Beseda s V. Klausem mladším
• Slánské rozhovory
• Varhany znějící
• Zahradní slavnost
• Noc bojovníků
• Výročí otevření muzea Bunkr 

Drnov
• Oslavy státního svátku

Slánský
VideoMagazín

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

Změny ve školském zákoně
1) Povinné předškolní vzdělávání a s ním 

související změny
Informujeme občany, že od 1.  září  2016 

je v  účinnosti novela školského zákona 
(č. 178/2016 Sb.), která zavádí povinné před-
školní vzdělávání.

Od počátku školního roku, který následuje 
po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, 
do zahájení povinné školní docházky dítěte, 
je předškolní vzdělávání povinné, není            -li 
dále stanoveno jinak (platí od 1. ledna 2017 – 
aplikace již v  rámci zápisů pro školní rok 
2017/2018).

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje 
na státní občany ČR, kteří pobývají na území 
ČR déle než 90 dnů; cizince, kteří pobývají na 
území ČR déle než 90  dnů; účastníky řízení 
o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevzta-
huje na děti s hlubokým mentálním postiže-
ním.

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit 
dítě k  zápisu předškolního vzdělávání. Má 
právo volby MŠ nebo „jiného způsobu povin-
ného předškolního vzdělávání“. Jinak se dítě 
vzdělává ve své „spádové“ MŠ. Spádové ob-
lasti pro MŠ ve Slaném jsou nyní v přípravě.

Umožněny jsou i tyto jiné způsoby:
• individuální vzdělávání dítěte (týká se 
i  dětí docházejících do MŠ nezapsaných ve 
škol. rejstříku)
• vzdělávání v  přípravné třídě ZŠ (pozor, od 
1.  9.  2017 se v  nich mohou vzdělávat pouze 
děti s odkladem PŠD) nebo ve třídě příprav-
ného stupně základní školy speciální
• vzdělávání v zahraniční škole na území Čes-
ké republiky

U  dvou posledních „jiných způsobů“ má 
zákonný zástupce pouze oznamovací povin-
nost vůči řediteli spádové MŠ.

Dítě se právně stává dítětem MŠ. Zákonný 
zástupce předá oznámení o  individuálním 
vzdělávání. Spádová školka bude v  tomto 
případě ověřovat úroveň osvojování očekáva-
ných výstupů vzdělávání. Pokud ředitel MŠ 
shledá, že dítě nesplňuje požadovanou úro-
veň vzdělávání, rozhodne o  ukončení indivi-
duálního vzdělávání.

Zápisy do MŠ se budou konat v  květnu, 
o  přesném termínu bude veřejnost informo-
vána.

Vzdělávání v MŠ zřizované státem, krajem, 
obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje 
bezúplatně od počátku školního roku, který 
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého 
roku věku – platnost od 1. 9. 2017.

1) Zápisy k povinné školní docházce (zá-
kladní vzdělávání)

Zápisy k povinné školní docházce se budou 
konat v  době od 1.  dubna do 30.  dubna ka-
lendářního roku, v  němž má dítě zahájit po-
vinnou školní docházku. Přesný termín bude 
upřesněn.

Odklad povinné školní docházky: Není            -li 
dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé 
a požádá            -li o to písemně zákonný zástupce dí-
těte v době zápisu dítěte k povinné školní do-
cházce, odloží ředitel školy začátek povinné 
školní docházky o jeden školní rok, pokud je 
žádost doložena doporučujícím posouzením 
příslušného školského poradenského zaříze-
ní a  odborného lékaře nebo klinického psy-
chologa. Začátek povinné školní docházky 
lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, 
v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud o  odkladu uvažujete, doporučuje-
me vzhledem k dlouhým objednacím lhůtám 
včasné zajištění vyšetření v  školském  pora-
denském zařízení.

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 
jako zákonný zástupce

1. nepřihlásí dítě k zápisu k povinné školní 
docházce

2. nepřihlásí dítě k povinnému předškolní-
mu vzdělávání

3. zanedbává péči o  povinnou školní do-
cházku žáka nebo o povinné předškolní vzdě-
lávání dítěte

Za přestupek lze uložit pokutu až do výše 
5 000 Kč.

Více informací na www.meuslany.cz.  V  pří-
padě dotazů kontaktujte odbor školství.

Edita Zárubová a Kateřina Čevonová

Linka 156 v novém kabátě
Tak bychom mohli nazvat nově upravený 

způsob komunikace, který přijaly městské 
policie (dále MP) Kladno a  Slaný. Doposud, 
a  to zejména z  mobilních zařízení, se obča-
né města Slaný dovolali primárně do Kladna 
a  následně byli vyzváni k  další komunikaci 
na telefonní linku do Slaného nebo byla in-
formace předána z  operačního střediska na 
Kladně do Slaného dalším telefonním hovo-
rem. Nyní se vše mění ve prospěch občanů 
a po vzájemných dohodách bylo přijato řeše-
ní pomocí „telefonního automatu“. Občané 
si tak po zavolání na linku 156 sami vyberou, 
kterou MP chtějí oslovit a následně, prostřed-
nictvím tlačítkové volby, budou přesměrová-

ni přímo na zvolenou služebnu. Pro občany to 
znamená nejen zkvalitnění služeb MP, ale od-
padnou tak zbytečná volání a  přenosy infor-
mací, které způsobovaly časté problémy a ne-
spokojenost. Protože se  jedná o  významnou 
událost, která se týká všech obyvatel města 
Slaný, chtěl bych touto cestou poděkovat sou-
časnému a  bývalému vedení města Slaný za 
podporu při realizaci projektu, a  také bych 
rád poděkoval vedení města Kladna a přede-
vším řediteli MP Kladno za vstřícný přístup 
a skvělou spolupráci. Ofi ciální spuštění pro-
běhlo dne 17. 10. 2016.

Bedřich Sirůček

vedoucí MP Slaný
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Odbor sociálních věcí, zdravotnictví, školství a tělovýchovy

Dovolte nám přiblížit činnost Odboru 
sociálních věcí, zdravotnictví, školství 
a  tělovýchovy, který naleznete v  budově 
na Masarykově náměstí č. p. 160. Odbor 
vykonává činnosti spojené s  výkonem 
přenesené působnosti i  činnosti samo-
správy města.

Činnost odboru se dá rozdělit do čtyř ob-
lastí. První oblast je sociálně právní ochrana 
dětí, náhradní rodinná péče a  kuratela pro 
děti a mládež. Do druhé oblasti můžeme za-
hrnout sociální péči, kuratelu pro dospělé, 
sociální práci a  veřejné opatrovnictví. Třetí 
oblastí je zdravotnictví a  čtvrtou oblastí je 
školství a tělovýchova.

Nejvíce pracovnic odboru zabezpečuje 
agendu týkající se sociálně právní ochrany 
dětí. Pracovnice hájí zájmy nezletilých dětí, 
vykonávají funkci kolizního opatrovníka, 
účastníka řízení u  soudu i  u  notáře. Prová-
dějí sociální šetření a  terénní sociální práci. 
Poskytují poradenství manželům, rodičům, 
dětem i těhotným ženám, a to při řešení jejich 
osobních, rodinných a  sociálních problémů. 
Poskytují sociálně právní poradenství při 
úpravě poměrů nezletilých dětí. Navrhují 
soudu nařízení ústavní výchovy, omezení či 
zbavení rodičovské odpovědnosti, výchovná 
opatření a vydání předběžného opatření. Sle-
dují dodržování práv dětí v zařízení pro výkon 
ústavní výchovy a  provádí návštěvy v  těchto 
zařízeních. Tuto činnost vykonávají pracov-
nice: P.  Bártová (312 511 250, bartova@me-
uslany.cz), J. Erbová (312 511 249, erbova@
meuslany.cz), B. Holcmanová (312 511 253, 
holcmanova@meuslany.cz), T. Mudrová, 
(312 511 253, mudrova@meuslany.cz), K. 
Neumannová (312 511 243, neumannova@
meuslany.cz), K. Seemannová (312 511 255, 
seemannova@meuslany.cz) a I. Winkelhöfe-
rová (312 511 252, winkelhoferova@meusla-
ny.cz). V  roce 2015 se tyto pracovnice zabý-
valy celkem 869 rodinami.

V  případě, že dítě nemůže vyrůstat ve 
své vlastní rodině, je třeba řešit jeho situa-
ci umístěním do náhradní výchovné péče. 
Optimálním řešením je pak náhradní rodin-
ná výchova, která má vždy přednost před 
výchovou ústavní. Pracovnice  M. Rezlero-
vá (312 511 247, rezlerova@meuslany.cz) 
a  L. Vavrisová (312 511 254, vavrisova@me-
uslany.cz) zprostředkovávají na odboru tuto 
činnost a sledují vývoj dětí. Náhradní rodin-
ná péče je péče o  dítě, které je vychováváno 
jinými osobami než biologickými rodiči, a to 
v  prostředí, které se nejvíce podobá životu 
v přirozené rodině. Agenda pracovnic v roce 
2015 čítala 107 těchto dětí

S výše uvedenými pracovnicemi spolupra-
cují také kurátorky pro děti a  mládež G. Po-
hanková (312 511 257, pohankova@meusla-
ny.cz), L. Římovská (312 511 256, rimovska@
meuslany.cz) T. Vlčková (312 511 244, vlcko-
va@meuslany.cz). Tyto pracovnice dodávají 
kvalifi kované zprávy k  osobám nezletilým 

a  mladistvým, které se dopustily trestního 
jednání. Zúčastňují se hlavního líčení a veřej-
ného zasedání u soudu, kde aktivně využívají 
svá práva daná zákony, včetně opravných 
prostředků. Zprostředkovávají pomoc od-
borných pracovišť, spolupracují se zařízení-
mi ústavní a ochranné výchovy a s ústavy pro 
výkon vazby i  výkon trestu, dále navštěvují 
děti, kterým byla nařízena ústavní či ochran-
ná výchova. Provádějí výchovná opatření 
u obtížně vychovatelných dětí a sledují jejich 
účinnost, účastní se přestupkových řízení ve-
dených proti mladistvým. Kurátorky za rok 
2015 spolupracovaly se 115 dětmi.

Od 1.  9.  2016 byl odbor posílen o  dvě 
nové pracovnice sociální práce P.  Báčo-
vou (312 511 246, bacova@meuslany.cz) 
a  M. Horovou (312 511 216, horova@meu-
slany.cz). S  těmito pracovnicemi se setkáte, 
pokud budete potřebovat ustanovit zvlášt-
ního příjemce důchodových dávek, zajišťují 
i  agendu sociálního pohřbívání. V  oblasti 
sociální péče provádějí sociální šetření a  vy-
hodnocují situace klienta a  jeho sociálního 
okolí za účelem poskytnutí pomoci. Posuzují 
zabezpečení potřeb u  osob v  terénu v  rámci 
depistáží (vyhledávání), využívají metody 
sociální práce vedoucí k  prevenci sociálního 
vyloučení. Poskytují poradenství v  sociální 
oblasti zaměřené na řešení problémů i  ve fi -
nanční gramotnosti osob, které jsou ohrože-
ny příjmovou nedostatečností. Podílí se na 
spolupráci v  rámci poskytování a  využívání 
dávek. Na požádání osob ve výkonu vazby či 
výkonu trestu odnětí svobody je navštěvují ve 
věznicích a  napomáhají jim při řešení jejich 
životních situacích. I  přesto, že pracovnice 
byly přijaty nedávno, za rok 2015 bylo praco-
váno se 168 jednotlivci.

Na tomto odboru, za Město Slaný, vyko-
nává pozici veřejného opatrovníka I. Sladká 
(312 511 242, sladka@meuslany.cz). Dle roz-
sudku okresního soudu, podporuje osoby, 
kterým byla omezena způsobilost k právním 
úkonům. V roce 2015 pracovala veřejná opat-
rovnice s 38 opatrovanci.

V  oblasti zdravotnictví, E. Zárubová 
(312 511 240, zarubova@meuslany.cz), evi-
duje a  vydává recepty a  žádanky na léčivé 
přípravky obsahující omamné látky a psycho-
tropní látky. V  oblasti přestupkového řízení 
projednává přestupky na úseku sociálních 
věcí, zdravotnictví, ochrany před alkoholis-
mem a  jinými toxikomániemi, kdy bylo za 
rok 2015 projednáno 9 přestupků. V případě, 
že jste osoba se sníženou schopností pohy-
bu a  chcete rychlou a  důstojnou dostupnost 
veřejných sociálních a  technických kom-
penzačních zařízení (např.  výtahů, svislých 
a schodišťových plošin apod.), máte možnost 
si požádat o EUROKLÍČ na tomto odboru.

V oblasti školství, K. Čevonová 312 511 282, 
cevonova@meuslany.cz), v přenesené působ-
nosti, zpracovává návrhy rozpisu rozpočtu 
prostředků státního rozpočtu a rozbory hos-
podaření s prostředky státního rozpočtu pro 

školské organizace ve Slaném a v okolních ob-
cích. V samostatné působnosti připravuje ná-
vrh rozpočtu z  požadavků jednotlivých škol 
a  školských zařízení, zpracovává rozpočet 
pro jednotlivé školy a školská zařízení a kon-
troluje účelnost využití prostředků. S ředite-
li škol stanovuje a  zveřejňuje termín zápisů. 
Zajišťuje konkurzní řízení na ředitele MŠ, ZŠ 
a  školských zařízení zřizovaných městem. 
Připravuje a  předkládá Radě města návrhy 
a žádosti ke schválení z oblasti školství. Nyní 
chystáme rozdělení spádových obvodů pro 
mateřské školy. Podíleli jsme se, ve spolu-
práci s  panem starostou M. Hrabánkem, na 
přípravě akce ocenění úspěšných žáků ZŠ, 
kterou bychom rádi v  příštím roce zopako-
vali. K dalším kompetencím v oblasti školství 
patří vedení evidence o  MŠ, ZŠ a  školských 
zařízeních. Koordinuje spolupráci mezi jed-
notlivými školskými organizacemi. Přijímá 
opatření na základě inspekčních zpráv a pro-
tokolů České školní inspekce. Eviduje a  řeší 
případné stížnosti občanů v oblasti školství.

V  oblasti tělovýchovy, M. Jůzová 
(312 511 281, juzova@meuslany.cz), v samo-
statné působnosti zpracovává a  předkládá 
požadavky do rozpočtu města, potřebné fi -
nanční prostředky pro sportovní a  zájmové 
organizace (v  roce 2016 bylo 62 organizací 
žádajících o dotaci). S Komisí pro sport a Ko-
misí pro zájmovou činnost spolupracujeme 
při rozdělování dotací pro sportovní a zájmo-
vé organizace (v  roce 2016 bylo podáno 88 
žádostí o dotaci). Dotace pro sportovní a zá-
jmové organizace se poskytuje dle platných 
„Zásad o poskytování dotace z rozpočtu měs-
ta Slaného pro sportovní a zájmové organiza-
ce“. Ve spolupráci s Komisí pro sport a Komisí 
pro zájmovou činnost kontrolujeme účelnost 
a  využití dotací. V  oblasti školství uzavírá 
s organizacemi Veřejnoprávní smlouvy a nad 
50.000 Kč zveřejňuje v registru smluv.

V  rámci odboru se zpracovávají také žá-
dosti o  fi nanční podporu z  fondů Evropské 
unie pro oblast školství a  sociálních věcí. 
Jedná se o  vytvoření podrobného projekto-
vého záměru, zpracování a  předložení žá-
dosti o podporu a výběr vhodného dotačního 
programu. V  případě úspěšného posouzení 
žádosti o podporu o činnosti spojené s reali-
zací samotného projektu, tj. žádosti o platbu, 
vyhodnocení, vyúčtování, publicita projektu, 
kontrola projektu a tzv. udržitelnost projektu, 
pokud je stanovena. Touto problematiku se 
zabývá Martina Kolářová (312 511 280, kola-
rova@meuslany.cz).

Spolupracujeme s  vedoucím VSH,  s.  r.  o. 
Slaný. Spravujeme organizační složku Halu 
Bios a Pečovatelskou službu.

V případě dalších dotazů nebo hledání po-
moci při řešení nepříznivé životní situace, 
Vám, milí čtenáři, budou všechny pracovnice 
našeho odboru nápomocny.

Edita Zárubová

vedoucí OSVZŠT
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Slánská radnice č. 10, listopad 2016 NÁZORY ZASTUPITELE

Cyklostezka s otazníky
Na zářijovém jednání zastupitelstva se 

poněkud překvapivě objevil návrh na uza-
vření smlouvy o  spolupráci s  obcí Žižice na 
vybudování cyklostezky ze Slaného do Víto-
va. Řadě zastupitelů nevadil ani tak samotný 
záměr vybudovat v okolí našeho města něja-
kou cyklostezku, Slaný je totiž jedním z mála 
měst v republice, kde se žádný takový projekt 
za posledních 25 let neuskutečnil, ale spíše to, 
že o zamýšlené trase a nemalé fi nanční inves-
tici nedostali předem vůbec, ale vůbec žád-
né informace. A i dotazy, které mnozí z nich 
přednesli při vlastním jednání, zůstaly mnoh-
dy bez odpovědí. Nebyly předloženy žádné 
fi nanční náklady, žádné podrobnější plány 
trasy, ani předpokládaný termín realizace. 
Podivné je i směrování trasy a volba partner-
ství právě s  obcí Žižice. Pokud jsou v  okolí 
Slaného nějaké cyklostezky, pak rozhodně ne 
směrem na Vítov. I když předkladatelé návr-
hu nadnesli možnost pokračování této cyk-
lostezky až do Kralup, nedokázali předložit 
žádný konkrétní záměr či návrh, kdy a jak by 
mělo být toto prodloužení směrem do Kralup 
realizováno, ani to, která další města i  obce 
by se do tohoto projektu zapojila a  zajistila 

vybudování dalších úseků této eventuální 
trasy. Ukázalo se, že vedení města se ani ne-
pokusilo posoudit nějaké jiné varianty smě-
rování zamýšlené cyklostezky. Daný záměr 
nebyl ani předložen k odbornému posouzení 
komisi pro sport. Manažerka rozvoje města 
nebyla schopna odpovědět ani na otázku, do 
kdy je třeba podat případnou žádost o dotaci 
na tuto investici. Celková nepřipravenost této 
akce svědčí o tom, že byl šit v rychlosti a hod-
ně horkou jehlou. Trochu mi tento návrh při-
pomněl projednávání výstavby parkovacího 
domu před několika lety. Tehdy byl také ka-
ždý oponentní názor vedením města umlčen 
s tím, že navrhované řešení je nejlepší možné. 
Jak to dopadlo, všichni dobře víme.

A  tak se zdá, že hlavním účelem tohoto 
návrhu a  jeho prosazení v  městském zastu-
pitelstvu byla předvolební propagace pánů 
Hrabánka (starosty Slaného) a Kotena (mís-
tostarosty Žižic), kandidujícími za ODS 
v krajských volbách. Již 2 dny po jednání za-
stupitelstva se totiž v  našem městě objevily 
plakáty ODS s portréty pánů Hrabánka a Ko-
tena a  sloganem „vybudujeme cyklostezku 
Praha - Kralupy“.

Dnes je však již po krajských volbách, které 
pro oba pány dopadly, tak jak dopadly, a tak 
snad bude čas tento záměr posoudit poněkud 
důkladněji. Předkladatelé by se měli přede-
vším znovu podívat na schválený Generel 
rozvoje cyklostezek na území Středočeského 
kraje a pokusit se zohlednit tento plán rozvo-
je cyklostezek v našem kraji se záměry města 
Slaný. Znovu by se měly posoudit varianty 
směrování zamýšlené nové cyklostezky a  je-
jich případné napojení na již existující trasy 
např.  směrem na Kladno, Prahu či naopak 
severozápadně od našeho města. Zamyslet 
bychom se také měli nad tím, co můžeme pro 
rozvoj cyklistiky a  samotné cyklisty udělat 
přímo ve Slaném. Vždyť v  našem městě do-
posud neexistuje jediná cyklotrasa, či ales-
poň vyčleněný pruh pro cyklisty na místních 
komunikacích. Nemluvě třeba o  stojanech 
pro kola a dalších drobnostech, které mohou 
rozvoji tohoto druhu pohybu i dopravy napo-
moci. Možná, že rozvoj cyklistiky přímo ve 
městě Slaném by i  napomohl řešit obtížnou 
situaci s parkováním v centru Slaného.

L. Peška, Člen zastupitelstva Naše město⁄ KSČM, 

10. 10. 2016

Zájem o sport, aneb Cyklostezka s otazníky
Stalo se již tradicí, že pan Peška (KSČM) 
zpochybňuje veškerá rozhodnutí sou-
časného vedení města. V  oblasti sportu 
pamětníci vzpomínají například na jeho 
kritiku výstavby plavecké haly, atletic-
kého stadionu a  žádosti o  rekonstruk-
ci ledové plochy. Naštěstí se vždy našla 
většina zastupitelů, která podpořila tyto 
projekty, jež v  současné době slouží ke 
spokojenosti občanů Slaného.

Z  výše uvedeného mne tedy vůbec nepře-
kvapilo, že pan zastupitel nepodpořil schvá-
lení smlouvy o  spolupráci na přípravě pro-
jektu vybudování cyklostezky Slaný  – Vítov. 
Překvapením pro mne však v  celé této věci 
byla kritika současného vedení města za to, 
že nepředložilo informace o chystané cyklos-
tezce, kritika za volbu směru a nepředložení 
nákladů na realizaci.

Když pominu fakt, že zastupitelstvo pro-
jednávalo pouze návrh smlouvy o spolupráci, 
nikoliv přípravné práce, tak je zarážející, že 
pan Peška byl v minulosti členem rady, která 
tvorbu studie z rozpočtu města spolufi nanco-
vala! Pokud si projekt zasadíme do časových 
souvislostí, najdeme odpověď na některé 
otázky z článku, který nešetří kritikou.

Myšlenka na možnou realizaci cyklostezky 
Slaný – Vítov pochází z prázdnin roku 2014. 
Tehdejší manažer rozvoje města přišel s my-
šlenkou pokusit se realizovat cyklostezku 
tímto směrem, protože většina pozemků je 
v majetku dotčených obcí. Další výhodou této 
trasy je možné pokračování do Kralup, které 

by umožnilo napojení na další cyklostezky 
a cyklotrasy. Změna vedení města po komu-
nálních volbách na podzim 2014 určila jiné 
priority, přesto přípravné práce na projektu 
pokračovaly ještě nejméně do dubna  2015 
a  vyústily ve vytvoření studie. Zda byly poté 
pozastaveny s ohledem na přípravu projektu 
sportovní haly, nebo kvůli nezájmu o  cyk-
listiku, můžeme jen spekulovat. Realitou je, 
že v  dochovaných zápisech z  koordinačních 
schůzek je úkol pro pracovnici úseku rozvo-

je města seznámit zastupitele v  dubnu 2015 
se záměrem chystané cyklostezky. Bohužel, 
zastupitelstvo seznámeno nebylo a přípravné 
práce dále nepokračovaly.

Je smutné, že bývalý člen rady města ne-
podpoří pokračování projektu, který vznikal 
za jeho působení. Překvapivé jsou dotazy, 
proč zastupitelé nedostali materiály, proč ne-
byl projekt projednán sportovní komisí, jaké 
jsou podmínky pro získání dotace. Toto vše 
mělo být prezentováno v dubnu 2015. Vlastně 
tak kritizuje práci svou a svých kolegů.

Po změně ve vedení města a nástupu nové 
manažerky rozvoje města jsme vyvolali nová 
jednání se snahou obnovit projekt a  pokusit 
se ho dotáhnout k  žádosti o  fi nanční pod-
poru. Prvním krokem je nedávné schválení 
smlouvy o  spolupráci, na níž by měla násle-
dovat příprava projektové dokumentace, 
vypracování žádosti o dotaci a také příprava 
studie na bezpečný průjezd městem. Z  výše 
uvedeného je zřejmé, že podnikáme kroky, 
které cyklistiku podporují. Budu velmi rád, 
jestliže se Slaný zařadí mezi města vítající mi-
lovníky cyklistiky, kterých je v  našem městě 
více než dost.

Závěrem bych rád poděkoval bývalému 
členu rady za podněty ke zlepšení podmínek 
cyklistů. Věřím, že členové sportovní komise 
připomínky zaregistrovali a budou se jimi na 
svých setkáních zabývat.

Martin Hrabánek

starosta města
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Š K O LY,  Š K O L K Y

Co se děje v MŠ Linetce v Želevčicích?
Začalo foukat ze strnišť a my se těšíme na 
první letošní pouštění draků. Ale i na dal-
ší věci, co si užijeme v podzimních dnech.

Malé děti ve třídě Medvídků se pomalu, ale 
jistě aklimatizují, nacházejí mezi sebou nové 
kamarády a každý den si domů odnášejí nové 
poznatky, které jim učitelé předávají. Ať jsou 
to říkanky, písničky, pohybové hry, kresba 
pastelkami, temperovými barvami, v  přiví-
tacím kroužku se už umí pozdravit, rozdělit 
služby, určit počasí a jiné zajímavé věci.

Ve třídě Broučků je v plném proudu kromě 
stávajících zaběhlých činností rozšířená vý-
uka, a  to Zpívánky, Šikula - práce v  dílně se 
dřevem a kovem, Aerobic, Malovánky, Před-
školák, Divadélko a Magic box. Máme tu ješ-
tě Breptíka - rozvoj správné řeči a výslovnosti 
a dále kroužek keramiky. Pro tu samou třídu 
probíhá kroužek výuky angličtiny a Foukálek 
- hra na zobcovou fl étnu.

První pohádka v  rámci divadelního před-
platného ve Slaném se jmenovala Myší koží-
šek a  do prostor  MŠ zavítalo s  pohádkovým 
vystoupením oblíbené Divadlo v Kufru.

„Malí vynálezci z  Linetky“ navštívili Vý-
stavní sál Linetu a každý další měsíc je čekají 
některé z  dalších středisek, aby děti postup-
ně poznaly prostředí, ve kterém jejich rodiče 
pracují a co se vůbec v celém zařízení Linetu 
děje.

Navštívila nás známá dvojice Vanda a Stan-
da s dopoledním naučně výchovným progra-
mem o hygieně potravin a na závěr měsíce se 
Broučci těší na Zamykání lesa, kdy zároveň 
odneseme zvířátkům něco na přilepšenou 
k zimní potravě /kaštany, žaludy/.

Těšíme se na další setkání,

zdraví vás Linetka.

Komenda se opět hlásí
Prvního září jsme v budově gymnázia přiví-

tali 3 třídy prvňáčků. Kromě pana ředitele 
M. Šindlera je pozdravil i  místostarosta Sla-
ného P. Zálom.

Hned druhý zářijový den proběhla beseda 
s policií pro žáky 3.A a 3.C s názvem „Zebra 
za tebe nerozhodne“., Mluvčí Středočeské 
policie paní Šteinerová se svými dvěma kole-
gy z DP Kladno připomněla žákům bezpečné 
chování na přechodech, důležité dopravní 
značky, správnou výbavu kola a další užiteč-
né informace. Děti byly odměněny upomín-
kovými předměty a refl exními přívěsky.

20.  září se osmičlenné družstvo školy zú-
častnilo soutěže „Skokanský trojboj“ na atle-
tickém stadionu ve Slaném. Nejlépe se vedlo 
P. Rackovi, který obsadil 5. místo.

Ve čtvrtek 22.  září proběhly hned 3 akce. 
První z  nich byla Slánská míle, ve které nás 
nejlépe reprezentovali v  kategorii mladších 
žáků K. Hořejší ze 3.A  (4.místo) a  L. Novák 
z téže třídy (6.místo). V kategorii nejmladších 
žákyň nám udělala velkou radost C. Schej-
balová ze 2.B, která získala 1.místo. T. Nosil 
z 9.A obsadil 2.místo, S. Lupak z 9.B 3.místo 
a K. Ševčík ze 7.B 4.místo.

Druhá akce se konala na Kladně v  kině 
Hutník. Jednalo se o projekci s názvem „Fili-
píny – za obry a trpaslíky“, která je součástí 
projektu Planeta Země 3000. Promítání, kte-
ré se moc líbilo dětem i  učitelům, se zúčast-
nili žáci 4., 5. a 6. ročníků. Děti se seznámily 
s kulturními a přírodními rozmanitostmi Fi-
lipín i se způsobem života tamějších obyvatel.

A  do třetice? V  odpoledních hodinách se 
členové Klubu mladých diváků, který má 
na naší škole dlouholetou tradici, vypravili 

do pražského divadla Broadway na muzi-
kál Radka  Balaše „Mýdlový princ“. V  tom-
to představení hrál a  zpíval i  náš bývalý žák 
Petr Ryšavý z Řisut.

Následující den 23.  září se konala školní 
olympiáda v  boulderingu. Naši školu repre-
zentovalo 5 dívek a  4 hoši. A  jak celé klání 
dopadlo? N. Trnková obsadila 1.místo, G. Vi-
rágová a  A Malečková 2.místo a  A Sládková 
3.místo. M Grünwnald a  J. K. Lintymer zís-
kali 1.místa. A navíc jako celek se naše škola 
umístila na krásném druhém místě!

Ve dnech 26. a  27.  září jsme měli na naší 
škole branný den připravený pracovníky Mu-
zea civilní obrany z  Ústí nad Labem. Cílem 
dne bylo seznámit žáky s  činností obyvatel-
stva za mimořádných situací. Nejdřív byly 
děti seznámeny s historií naší armády a měly 
možnost vyzkoušet si vojenskou uniformu. 
Pak byly rozděleny po ročnících do pěti sku-
pin a  seznámily se s  protichemickou ochra-
nou, vyzkoušely si plynové masky, poskyto-
vání první pomoci, střílení ze vzduchovky, 
orientaci v  terénu s  moderními prostředky 
(GPS) apod. a seznámily se se základy topo-
grafi e. Věříme, že děti si odnesly nové zkuše-
nosti i znalosti.

Koncem září se škola zapojila do Srdíčko-
vých dnů a prodejem předmětů s logem „Ži-
vot dětem“ jsme přispěli na děti se závažnými 
zdravotními problémy částkou 3 935 Kč. Dě-
kujeme žákům, jejich rodičům i  všem kan-
torům za zakoupení některého z  předmětů 
a rovněž šesti děvčatům za příkladný prodej.

Jitka Rycková, Beata Horčičková

Výměnný pobyt 
žáků OA Slaný

Obchodní akademie Slaný na jaře navázala 
partnerství se školou v  německém Goslaru, 
která má obdobné zaměření jako naše škola. 
Goslar je krásné malebné historické město, 
jehož památky jsou součástí kulturního dě-
dictví UNESCO. Leží v pohoří Harz ve spol-
kové zemi Dolní Sasko.

V  dubnu letošního roku přijela skupina 
sedmi žáků se dvěma učiteli do Slaného. 
Z  návštěvy byli nadšeni a  naši pohostinnost 
nám oplatili v  týdnu od 19. do 24.  září, kdy 
pobývala skupina našich 10 žáků v doprovo-
du dvou pedagogů v  Německu. Komunikač-
ním jazykem setkání byla angličtina. Žáci 
bydleli v rodinách a po celou dobu pobytu nás 
němečtí hostitelé doprovázeli. První den byla 
na programu návštěva školy a účast ve výuce 
na hodinách matematiky a angličtiny, v odpo-
ledních hodinách jsme absolvovali prohlídku 
historického centra Goslaru a  byli jsme na 
radnici vřele přijati starostkou města. V  ná-
sledujících dnech jsme se vydali na putování 
Harzem a  do města Braunschweig, které se 
také pyšní množstvím krásných památek. 
Nejvíce se však líbila exkurze v největší auto-
mobilce Německa Volkswagen ve Wolfsbur-
gu, kde nás provezli vláčkem a  ukázali pře-
vážně robotickou výrobu vozů VW Tiguan.

Z pedagogů OA se pobytu zúčastnila ředi-
telka Michaela Seghmanová a učitelky něm-
činy Pavla Kaňková a Kvetoslava Mansfeldo-
vá. S vedením školy v Goslaru jsme projednali 
naši budoucí spolupráci, která bude spočívat 
jednak ve společném projektu zaměřeném 
na odborné předměty, jednak v  zajištění za-
hraničních odborných praxí. V těchto dnech 
pracuje jeden německý student v ICM Slaný, 
vybraní žáci z naší školy vyjedou do Německa 
na jaře.

Věříme, že partnerství bude úspěšně po-
kračovat a  již se těšíme na naše hosty, kteří 
přijedou v březnu 2017.

Pavla Kaňková

Noc vědců se vydařila

GYMNÁZIUM SLANÝ

30. 9. 2016 18:00—23:59

1082 návštěvníků

112 organizátorů

318 blesků ve dřevě

1 český rekord

1513 Díků Vám všem

www.laborky.cz

www.noc -vedcu.cz
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Jejich osudem se stala Velká válka - padlí 
a zemřelí vojáci 1914—1918 ze Slánska

Spolek Wotrubia připravuje k  vydání kni-
hu „Jejich osudem se stala Velká válka. Padlí 
a  zemřelí vojáci 28. pěšího pluku, 8. země-
braneckého pluku a  dalších c. a  k. jednotek 
ze Slánska“. Slánská radnice zveřejňuje na 
pokračování osudy a  fotografi e některých 
z  těchto vojáků, ať již zemřelých v  uniformě 
c. a  k. armády, nebo v  řadách českosloven-
ských legionářů, kteří se většinou rekrutovali 
právě ze zajatců z rakousko- uherské armády.

Jedním z  těchto mužů byl Josef Náhlov-
ský, narozený roku 1895 v Blahoticích č. 10. 
Ve Slaném absolvoval obecnou i měšťanskou 
školu, pak pracoval jako obuvník  – svrškař. 
Jako vojín 8. zeměbraneckého pěšího pluku 
byl zajat v  červenci 1915 v  Lublinu. Do  rus-
kých legiích vstoupil ze zajetí koncem srp-
na 1917 a sloužil jako vojín 6. střeleckého plu-
ku. V jeho řadách bojoval u Bachmače a poté 
proti bolševikům na Sibiři (Marianovka, 
Omsk). V boji u Sylvinského závodu 25. srp-
na  1918 padl. Náhlovského mrtvola zůstala 
v rukou nepřítele a místo jeho posledního od-
počinku zůstalo neznámé. Jedinou připomín-
kou jeho jména je čelní deska centrálního po-
mníku slánského legionářského pohřebiště, 

která mezi šesti jmény zemřelých legionářů 
uvádí i Josefa Náhlovského.

Pavel Bartoníček,

autor připravované knihy

Josef Náhlovský  – podobenka z  legionářského 
pohřebiště

Mé zkušenosti
s parkovacím domem

Zkraje letošního roku, když jsem procházel 
kolem parkovacího domu a  viděl na displeji, 
že tam parkuje stabilně zhruba 40 aut, tak mě 
napadlo udělat průzkum, jak se vám parkuje 
v PD. Do té doby byly známy jen nelichotivé 
diskuze a názory některých zastupitelů měs-
ta. Napsal jsem do Slánských listů, zda by 
takový průzkum udělali. Obratem mi přišel 
email, že je to dobrý nápad. Když se dlouho 
nic nedělo, dal jsem redakci adresný tip na 
moji pracovní kolegyni, která tam často s ob-
libou parkuje. Odpověděl mi redaktor L. Poš-
ta, který měl podobnou, negativní rétoriku, 
jako někteří zastupitelé. Při návštěvě právě 
probíhajících Tanečních kurzů v Grandu jsem 
prvně zaparkoval přímo v  PD. Jednoduchý, 
naprosto srozumitelný návod mě zavedl na 
příjezdovou rampu. Provedl jsem parkovací 
úkony (postup je příkladně napsán před zra-
ky řidiče). Když jsem si auto po 3 hodinách 
vyzvedával, byl jsem opět srozumitelně nave-
den k platebnímu terminálu. Po zasunutí par-
kovacího lístku jsem vhodil 30 Kč. Vzadu na 
monitoru jsem pak sledoval zajímavý proces 
přivážení vozu. Měl jsem naprosto pozitivní 
dojem a myslím, že počáteční potíže byly vy-
chytány. Navíc nikde ve Slaném garážování 
za 400,– /měsíc nenajdete. Vyzkoušejte si to 
sami, bez zbytečného popojíždění a  hledání 
místa v centru města, bez zamořování města 
exhalacemi!

Jiří Budka, st.
Změny pro poskytovatele nebo 

zprostředkovatele úvěru
Dne 1.  12.  2016 s  účinností některých 

ustanoveních zákona č.  257/2016 Sb. o  spo-
třebitelském úvěru (dále jen ZSÚ) a  zákona 
č. 258/2016 Sb., kterým se mění některé zá-
kony v  souvislosti s  přijetím zákona o  spo-
třebitelském úvěru, dochází k  výrazným 
změnám pro poskytování a  zprostředkování 
spotřebitelského úvěru.

Do účinnosti výše uvedených zákonů je 
možné poskytovat a  zprostředkovávat spo-
třebitelský úvěr mimo jiné na základě vázané 
živnosti „Poskytování nebo zprostředková-
ní spotřebitelského úvěru“ a  k  poskytování 
a zprostředkování úvěrů, na které se nevzta-
hoval zákon č.  145/2010 Sb., o  spotřebitel-
ském úvěru a  o  změně některých zákonů, 
postačovala živnost volná. Od 1. 12. 2016 se 
poskytování a  zprostředkování spotřebitel-
ského úvěru a  činnost akreditovaných osob 
podle ZSÚ převádí mimo režim živnosten-
ského podnikání.

Podnikatelé, kteří jsou ke dni 1.  12.  2016 
oprávněni poskytovat nebo zprostředkovávat 
spotřebitelský úvěr na základě živnostenské-
ho oprávnění a chtějí nadále v oblasti spotře-
bitelského úvěru podnikat, musejí do 3  mě-
síců od účinnosti zákona o  spotřebitelském 
úvěru podat u České národní banky (dále jen 
ČNB) žádost o  udělení oprávnění dle ZSÚ. 
Do doby rozhodnutí ČNB o žádosti o udělení 

oprávnění poskytovatele nebo zprostředko-
vatele může podnikatel činnost vykonávat dle 
původního živnostenského oprávnění, nej-
déle však 18 měsíců ode dne účinnosti ZSÚ. 
Dále přináší ZSÚ změny ve vymezení osob, 
které mohou poskytovat nebo zprostředko-
vávat spotřebitelský úvěr. V  důsledku širší-
ho vymezení spotřebitelského úvěru v  ZSÚ 
budou mít povinnost zapsat se do registru 
vedeného ČNB i některé subjekty, kterým po-
stačovala k  poskytnutí úvěrů doposud volná 
živnost.

K  zániku živnostenského oprávnění k  po-
skytování a  zprostředkování spotřebitelské-
ho úvěru dochází:
• marným uplynutím lhůty 3 měsíců pro po-
dání žádosti o  udělení oprávnění dle zákona 
o  spotřebitelském úvěru u  České národní 
banky,
• rozhodnutím České národní banky o žádos-
ti o  udělení oprávnění poskytovatele nebo 
samostatného zprostředkovatele spotřebitel-
ského úvěru,
• zápisem oprávnění k  činnosti vázaného 
zástupce nebo zprostředkovatele vázaného 
spotřebitelského úvěru do registru,
• oznámením o neprovedení zápisu zastoupe-
nému.

Lucie Harakalová,

živnostenský odbor

Baby klub už je 
plnoletý.

V klubovně MŠ U Divadla jsme 12. 10. 2016 
společně oslavili 18. narozeniny Baby klubu. 
Ten vznikl díky bývalé paní ředitelce Marii 
Liscové, které se zalíbila myšlenka vytvořit 
místo pro setkávání maminek a dětí. Dříve se 
totiž maminky potkávaly buď ve městě, nebo 
na pískovišti. Jsem ráda, že nynější paní ře-
ditelka Milena Sunkovská nám také vychází 
vstříc, a  tak se tu scházíme každou středou 
od 9.30 do 11.30 – maminky, tatínci i babičky 
se svými dětmi. Děkuji za všechny spokojené 
rodiče a přeji Baby klubu do dalších let tvořivé 
maminky a zvídavé děti.

Sylva Ničová
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K N I H O V N A

Knihovna V. Štecha ve Slaném v listopadu
1.–15. 11. – ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Slaný – naše město
Soutěž prověří znalosti dětí o městě, kde žijí 
nebo chodí do školy.

3. 11. od 16:00 – CHODBA KNIHOVNY
Vernisáž výstavy Renaty Frančíkové a Zu-
zany Štanclové.

7.  11.  10:30—11:30  – ODDĚLENÍ PRO 
DOSPĚLÉ
Být tak trochu Flynn Carsen, aneb Známá 
tvář za pultem. Druhý, kdo si vyzkouší práci 
knihovníka, bude J. Hložek, člen zastupitel-
stva města Slaný.

8. 11. od 14:00 – KLUB K
O  přírodních zajímavostech Lounska nám 
bude povídat Mgr. Blanka Tomášková z MIC 
Louny. Akce se koná v rámci cyklu Setkávání 
(nejen) seniorů. Vstupné 30 Kč.

8. 11. od 17:00 – KLUB K
Probouzení se. Autorské čtení z  tvorby 
Marie Fišerové. Životní příběhy několika 
kamarádek, které hledají porozumění životu 
a  snahu poznat a  postoupit ve spirále života 
výš. A jedné z nich, jediné v celém tomto ča-
soprostoru se podaří setkání s  Nejvyšším 
z Nejvyšších.

10. 11. – ODDĚLENÍ PRO DĚTI 
O nej vánoční stromeček. Vyhlášení 2. roč-

níku soutěže mezi školami, zájmovými spol-
ky, družinami o putovní stromek Knihovny V. 
Štecha ve Slaném. Letošní téma – Jak asi bu-
dou zdobit stromeček moji vnuci.

Od 15. 11. – POBOČKA NA DOLÍKÁCH
Co si přeješ pod stromeček? Zábavná anke-
ta na polepovací plochu dveří v  pobočce Na 
Dolíkách. Budeme psát nebo kreslit svá přání 
pro Ježíška.

16.–29. 11. – POBOČKA NA DOLÍKÁCH
Nechytej mě za slovo. Zábavně vědomostní 
soutěž pro děti, ve které budeme doplňovat 
anebo také poznávat přísloví.

16. 11. od 17:00 – PŘEDNÁŠKOVÁ MÍST-
NOST KNIHOVNY
Večer poezie a  hudby, aneb Žádný člověk 
není ostrov. Akce se pořádá v rámci 18. roč-
níku Dne poezie, který se každoročně koná 
na památku výročí narození básníka K. H. 
Máchy.

16. 11. od 22:00 – V CELÉ KNIHOVNĚ
Harryovská noc s  J. Rowlingovou. Kostý-
movaným lampionovým průvodem od ZŠ 
Dolíky až do zahrady městského kina oslaví-
me premiéru fi lmu Fantastická zvířata podle 
knihy J. Rowlingové, který se bude po půlnoci 
promítat v městském kině. A v zahradě kina 
se budou dít věci!

18. 11. od 12:00 – ODDĚLENÍ PRO DĚTI
Vánoční tvoření aneb knihovny zdobení. 
S  Mílou BLAHNÍKOVOU společně vyrobí-
me vánoční dekoraci knihovny a  také malou 
dekoraci pro tvůj pokojíček. Děti do 15  let 
zdarma, dospělí 10 Kč.

22. 11. od 14:00 – KLUB K
Výživa (nejen) pro seniory. MUDr.  Marie 
Krečmerová z  Krajské hygienické stanice 
Středočeského kraje nám ve své přednášce 
doporučí jak se vhodně stravovat (nejen) ve 
vyšším věku. Akce se koná v rámci cyklu Se-
tkávání (nejen) seniorů. Vstupné 30 Kč.

24. 11. od 18:00 – KLUB K
Vánoční tvoření pro dospělé. Pod vedením 
slánské fl oristky Lenky Janovské si vyrobíte 
adventní parter – moderní a praktickou vari-
antu klasického adventního věnce. Pracovat 
budeme s luxusním materiálem. S sebou za-
hradnické nůžky. Kurzovné 120 Kč. Materiál 
si zakoupíte na místě u  lektorky dle vlastního 
výběru.

24. 11. od 18:00 – CHODBA KNIHOVNY
Vernisáž výstavy Lady Doupovcové.

Každé úterý od 13 do 16 hodin pokračuje Kon-
verzační koutek angličtiny s Polinou a Melike 
z ICM Slaný

Dotazníkové šetření
Vážení čtenáři a  uživatelé, Knihov-

na V. Štecha ve Slaném chce své služby ještě 
více přiblížit vašim požadavkům. Jsme si vě-
domi toho, že v naší práci mohou působit růz-
né stereotypy a setrvačnost. Abychom mohli 
vaše přání a požadavky přesněji a zmapovat, 
obracíme se přímo na vás s  žádostí o  spolu-
práci a prosíme o vyplnění dotazníku.

Dotazník je anonymní. Můžete ho vyplnit 
buď v elektronické podobě na webové stránce 
knihovny: www.knihovnaslany.cz nebo v tiš-
těné podobě, která bude umístěna ve všech 
odděleních knihovny. Nemusíte uvádět své 
jméno ani odevzdávat vyplněný dotazník 
osobně knihovnici. Vhoďte jej, prosím, do 
urny, která bude v oddělení dospělých čtená-
řů za tímto účelem k dispozici.

Dotazníky vyplňte laskavě nejpozději do 
31.  12.  2016. Tímto datem sběr dotazníků 
končí a bude zahájeno vyhodnocování.

Děkuji za vaše odpovědi, za trpělivost 
a čas, které tomuto dotazníku věnujete, a za 
váš zájem o  naši knihovnu. Ujišťuji Vás, že 
budeme usilovat o  realizaci Vašich podnětů 
co nejdříve a v maximální míře.

Dotazník najdete na tomto odkazu : knihov-
naslany.cz/zpravy -a -udalosti,22/pruzkum-
-spokojenosti -uzivatelu -knihovny,403

Zoja Kučerová

Výstava Ještě jsme ve válce
– Příběhy 20. století

Výstava Ještě jsme ve válce  – Příběhy 
20. století byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 
6.  10. od  11  hodin. Úvodního slova se ujal 
J. Vondryska, vedoucí oddělení výstav a vzdě-
lávání Ústavu pro studium totalitních reži-
mů, který nám výstavu zapůjčil. Osobním 
příběhem ho doplnila V. Kovářová, poslan-
kyně Parlamentu ČR a  krajská zastupitelka. 
Závěrečným slovem vystoupil P. Bartoníček, 
uvolněný člen rady města Slaný.

Dalšími hosty byli například M. Hrabánek, 
M. Dundr, J. Čečrdle, V. Přibyl, G. Havlůjová, 
pan D. Makara, M. Klapalová, pan J. Hložek, 
zastupitel města Slaného.

Autoři publikace oslovili přední české 
a slovenské tvůrce komiksu, vybrali z archivu 
webového projektu Paměť národa třináct za-
znamenaných zajímavých vzpomínek a  dali 
vzniknout unikátnímu počinu nejen na české 
komiksové scéně, ale také na poli populariza-
ce naší historie.

Komiksy vypráví životní osudy lidí, kteří 
většinou dosud žijí mezi námi. Příběhy pojed-
návají o konfl iktu konkrétních lidí s totalitní 

mocí  – přinášejí vítězství i  prohry a  vyrov-
nání se s nimi. Jedním z hrdinů je například 
T. Sedláček. Společně s ním můžete v komik-
su Ještě jsme ve válce zažít krutost východní 
fronty i beznaděj komunistických kriminálů. 
V  komiksu podle svědectví J. Tvrdíkové se 
dozvíte, jaké to je „česat bílého medvěda“ a že 
v  sovětských táborech gulag bylo vězněno 
i mnoho československých občanů.

Výstavu je možné si prohlédnout denně 
v otevírací době knihovny do 1. 11. 2016, zá-
roveň si můžete vypůjčit i komiksovou knihu 
se stejným názvem, kterou má knihovna ve 
svém fondu.
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Infocentrum
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136 • 274 01 Slaný • tel.: 312 523 448, 312 511 338

www.infoslany.cz • ic@infoslany.cz

Infocentrum Slaný
je od 1. listopadu otevřeno: 

ve všední dny od 9 do 16.

V sobotu, v neděli a o státních 
svátcích je zavřeno.

INFOCENTRUM, OSTROV

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.

Pro pořadatele kulturních, sportovních a jiných akcí 
ve Slaném a okolí

Infocentrum Pod Velvarskou branou 
nabízí všem pořadatelům možnost pre-
zentace jejich akcí na  stránkách  www.
infoslany.cz.

Pod názvem Přehled akcí najdete aktuální 
databázi  různých aktivit. Kombinací několi-
ka kritérii získáte přehled akcí probíhajících 
nejen ve Slaném a na území Slánska, ale do-
konce i  ve vzdálenějších místech. Databázi 
lze tedy využívat i k úspěšnému naplánování 
vašich aktivit, tak aby se předešlo kumulaci 
více akcí ve stejném termínu.

Chceme požádat o  spolupráci organizáto-
ry a  pořadatele různých akcí při naplňování 
databáze aktuálními údaji. Od prosince 2016 

budeme pravidelně ve Slánské radnici publi-
kovat výstup z  tohoto přehledu. Tyto služby 
jsou všem pořadatelům poskytovány bezplat-
ně.

Možnosti prezentace:
a) zápis do databáze kulturních akcí (název 

akce, datum, čas, místo, pořadatel + doplňu-
jící informace)

b) formou článku na webu www. infoslany.
cz (informační článek o akci s vloženou foto-
grafi í, plakátem nebo pozvánkou)

c) zápis do kalendáře akcí (stručný přehled 
všech akcí, které proběhnou v  daném roce, 
název akce, datum nebo měsíc konání akce, 
místo, pořadatel + doplňující informace).

Všechny podklady lze zasílat na  e -mail: 
ic@infoslany.cz nebo donést osobně do Info-
centra Pod Velvarskou branou, Velvarská136, 
Slaný.

Podklady zasílejte ve formátu – text ve wor-
du, plakát, pozvánka apod. v jpg.

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVINKY

KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017

I LETOS POTĚŠÍME SBĚRATELE MALÝCH KALEN-
DÁŘÍKŮ DALŠÍ SÉRII S EXPONÁTY ZE SBÍRKY 

SLÁNEK, KTEROU NAJDETE V INFOCENTRU POD 
VELVARSKOU BRANOU.

m sto, lidé, událostim sto, lidé, události
20172017

14. vydání tradi ního kalendá e

k prodeji: Infocentrum Slaný, kavárna V Ráji, Antikvariát Slaný.

K est kalendá e se uskute ní
v pátek 4. 11. 2016

v kavárn  V Ráji v 17 h.

PRODEJ:

Infocentrum
SLANÝ

Knihkupectví
ZLATA

a další vybrané
prodejny a tra  ky

ve Slaném.

Kavárna
V RÁJI
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Vlastivědné muzeum v listopadu
Karel  IV. a  středověk ve Slaném  – to je 

výstava nejen pro děti a  mládež, která před-
stavuje „otce vlasti“, ale i další panovníky vr-
cholného českého středověku a jejich vztah ke 
Slanému. Namísto dlouhých textů očekávejte 
expozici, která Vás zábavnou formou vtáhne 
přímo do doby vlády slavných českých králů. 
Výstavu doplňují originální dobové předměty 
a ukázky prací žáků slánských škol. Slánský 
středověk na Vás čeká do 19. listopadu.

Ve čtvrtek 3. listopadu od 18 hodin se mů-
žete těšit na Literární večer hvězd explodu-
jících i  místních. Na jedno vůbec z  prvních 
autorských čtení novinky Andělí vejce, které 
s  největší ctí proběhne ve Slaném, přizval 
autor Petr Stančík jako svého hosta avant-
gardního literárního umělce ze Slaného. To 
proto, aby nás krajany Básník Ticho poetic-
ky seznámil se solí zdejší země i jeho sbírkou 
Play off. Přijďte si užít večer v  inspirativní 
společnosti Petra Stančíka a  jeho strhující 
tvorby, oceněné prestižní cenou Magnesia 
Litera 2015 za prózu, získejte věnování do 
své nové knihy a i s jeho hostem, zastupujícím 
netradiční poezii, rozkryjte otázky, které vás 
zajímají. Již teď se oba autoři těší na vaši ná-
vštěvu.

9.  listopadu navštivte dvě přednášky
z  Týdne vědy a  techniky Akademie věd 

ČR,  v.  v.  i. Náš host Mgr.  Alena Sarkissi-
an,  Ph.D. pracuje v  Kabinetu pro klasická 
studia Filosofi ckého ústavu AV ČR. Zabývá 
se antickým dramatem a  divadlem a  jejich 
pozdější recepcí. Jaká témata nás čekají?

I. Věc Faidra: cesta jedné Kréťanky na-
příč staletími (aula gymnázia od 9h). Vztah 
macechy ke svému nevlastnímu synu se ve 
světové literatuře objevuje v  různých varia-
cích často. V evropském kontextu je pak nej-
vlivnější literární látkou mýtus o Hippolytovi 
a Faidře, zvlášť často zpracovávaný dramati-
ky. Na těchto textech je proto velmi výhodné 
sledovat, jak proměny literárního i  širšího 
kulturního a  duchovního kontextu ovlivňují 
nakládání s  dramatickou látkou a  výsledný 
dramatický tvar. V přednášce bude věnována 
pozornost pěti dramatickým textům od anti-
ky po konec 20. století.

II. Proč hrát řeckou tragédii? A  jak ji 
hrát? (malá galerie muzea od 17h). Před-
náška představí vzrušující otázky i  základní 
překážky, se kterými se setká divák, stejně 
jako inscenátor při uvádění řecké tragédie, 
tedy textů vzniklých v 5. století před Kristem. 
Budou představeny konjunktury a  recese 
popularity antického dramatu na českých 
jevištích a  hledáno vysvětlení těchto změn: 
co vede české divadelníky k  inscenování an-
tických tragédií a  kdy se od těchto dramat 

odvracejí? Jakými způsoby k antickým tragé-
diím přistupují? To jsou základní otázky, na 
něž budeme společně hledat odpověď.

Ve středu 16.  listopadu v  17  hodin nevy-
nechejte vernisáž výstavy fotografi í Kdo se 
dá na vojnu… Autorem snímků je fotograf, 
teoretik umění, novinář a  spisovatel Josef 
Moucha (*1956), synovec před dvěma lety 
zesnulého a ve Slaném dobře známého arche-
ologa a  čestného občana města Dr.  Václava 
Mouchy. Výstava představí jeden z  nejzají-
mavějších pohledů na základní vojenskou 
službu v  socialistickém Československu 80. 
let; snímky vznikly navzdory normalizační 
vojenské kontrole a byly autorem zveřejněny 
teprve nedávno. Výstavu uvede krátké jazzo-
vé vystoupení, které mj. připomene, že to byli 
právě vojáci základní vojenské služby, kteří 
před lety pomáhali při technickém zajištění 
festivalu Slánské jazzové dny, jehož 50. na-
rozeniny jsou dveřmi.

V  rámci tohoto jubilejního festivalového 
ročníku vystoupí v  muzejní kapli Zasnou-
bení Panny Marie vždy od 14:30 v  sobotu 
19. listopadu zpěvačka a pianistka Never Sol 
a v neděli 20. listopadu Ingrid James Quar-
tet, který 50. Slánské jazzové dny uzavře.

Kolektiv muzea

První laureáti Ceny
Vlastimila Kybala

Tato cena letos vznikla jakožto vý-
raz ohodnocení dlouhodobé záslužné 
práce v  oblasti kultury, za mimořád-
né výkony v  této oblasti nebo za for-
mu výrazné podpory společenského 
a  kulturního života ve městě. Cena 
byla nazvána po předním českém his-
toriku a diplomatu V. Kybalovi (1880-
1958), který vyrůstal ve Slaném a po 
němž je mj.  označena jedna z  nejno-
vějších slánských ulic.

Proč právě Olinka Broadfoot? Tato milá dáma stále hovořící dobře 
česky se zásadním způsobem zasloužila o naše znovuobjevení osobnos-
ti slánského rodáka Jana Zacha (1914-1986), později významného vý-
tvarníka, designéra a pedagoga v Brazílii, Kanadě a USA. Nebýt právě 
jí, dodnes o Zachovi - sochaři a malíři mezinárodního renomé - pravdě-
podobně nevíme. Olinka také připravila návrh Zachovy pamětní desky 
a zprostředkovala cenné kontakty z USA. Vedle svého převzala ocenění 
také pro Tommyho Lee Griffi na, amerického designéra a blízkého Za-
chova žáka, který je nyní správcem umělcovy pozůstalosti v americkém 
Oregonu a  který našemu městu věnoval rozsáhlou kolekci Zachových 
kreseb, maleb, soch i zajímavých dokumentů.

Slavnostní předání, iniciované uvolněným členem rady města Pav-
lem Bartoníčkem, proběhlo za přítomnosti místostarosty města Pavla 
Záloma a  zástupců muzea v  obřadní síni městského úřadu. Vzájemné 
mezikontinentální přátelství slibuje i další spolupráci do budoucna.

Jan Čečrdle
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Městská hvězdárna ve Slaném
• Pro veřejnost je v listopadu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek.
• Prohlídky hvězdárny začínají v 20:00, 20:30, 21:00, 21:30 hodin.
• O státní svátek 17. 11. bude zavřeno.

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 3. 11. v 18:30 hod.
MĚSÍC U KREJČÍHO (25 minut)
To vám byl jednou krejčí Jehlička, který měl 
za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to dopad-
lo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlíček 
a jindy je kulatý jako míček?

Pořady pro dospělé:
Čtvrtek 10. 11. v 18:30 hod.
TIME ZERO (35 minut)
Pořad shrnující dnešní znalosti o vzniku ves-
míru a  jeho dalším vývoji. Divákovi se před-
staví nejen současné teorie vesmíru jako ce-
lek, ale i pohled do světa částic a experimentů 
v laboratoři CERN.

Nejzáhadnější hvězda ve vesmíru
Dosud nevídaný zájem jak astronomů, 

tak i široké veřejnost, vzbuzuje hvězda s ofi -
ciálním názvem KIC 8462852 nacházející 
ve známém souhvězdí letní oblohy. Celé to 
začalo v říjnu minulého roku, kdy se dostaly 
po delší odmlce na přední stránky zpravodaj-
ských webů výsledky pozorování kosmického 
dalekohledu Kepler. Kepler ještě v  rámci své 
první mise pozoroval hvězdu KIC 8462852, 
která se nachází 1 500 světelných let daleko. 
Jedná se o hvězdu spektrální třídy F3 a mír-
ně větší než Slunce. Cílem mise Kepler bylo 
sledovat nepřetržitě po dobu několika let jas-
nosti hvězd v zorném poli a zaznamenat jaké-
koli opakované poklesy jejich jasnosti, které 
budou důkazem tranzitu malé exoplanety 
před hvězdným diskem. Kepler jako hledač 
exoplanet se osvědčil a  jeho mise byla vel-
mi úspěšná. Objevil celkem 2 356 exoplanet 
a 2 876 proměnných hvězd.

U hvězdy KIC 8462852 objevil Kepler také 
opakované poklesy jasnosti, ale v  tomto pří-
padě svým tvarem světelné křivky nepřipo-
mínají tranzit exoplanety. Poklesy jasnosti 
až o 20 %, které navíc nenastávají periodicky, 
jak bychom očekávali od oběhu planety nebo 
od oběhu čehokoliv okolo hvězdy, ale různě 

v  rozmezí 5 až 80  dní. To samozřejmě není 
normální.

V  tu chvíli se vyrojila celá řada možných 
hypotéz, které se snaží neočekávané chování 
hvězdy vysvětlit. Vzhledem k tomu, že se za-
tím nikomu nepodařilo racionálně vysvětlit 
bizarní chování hvězdy, dostávají se do po-
předí i  teorie o  díle mimozemské civilizace! 
Někteří vědci, jako je například astronom 

Jason Wright z Penn State University, tvrdí, 
že se jedná přesně o to, po čem řadu let pát-
ral. Jedním z možných vysvětlení zeslabování 
intenzity jasu hvězdy je podle něj způsobeno 
tzv.  Dysonovou sférou -- hypotetickou me-
gastrukturou technicky velmi vyspělé cizí 
civilizace, která by visela u  zmíněné hvězdy 
a  občas nám zakrývala její svit. Přitom však 
Wright zůstává nohama na zemi a  dodává 
k  tomu, že je to zkrátka poslední varian-
ta, která zůstane ve hře, pokud vyčerpáme 
všechny možnosti přirozeného vysvětlení. 
Zcela jistě nyní víme, že zákryty nezpůsobuje 
žádná blízká planeta či hvězda. Jistou chvíli 
se ještě uvažovalo o možnosti, že hvězdu za-
krývá obrovské hejno komet. Nicméně i tato 
verze, jak se později ukázalo, má protiargu-
ment. Musíme tedy konstatovat, že zatím ne-
máme pro tuto záhadu žádné vysvětlení.

Abychom se pokusili vyřešit tuto záhadu, 
o které mluví bez nadsázky celý svět, musíme 
získat dostatečné množství měření optickými 

dalekohledy i radioteleskopy. Na Kickstarte-
tu letos například proběhla úspěšná crowd-
fundingová kampaň, ve které astronomové 
získali přes 100 tisíc dolarů na zakoupení 
pozorovacího času Las Cumbres Observato-
ry Global Telescope Network. Budou hvězdu 
pozorovat celý rok.

Do pozorovací kampaně se zapojila i Měst-
ská hvězdárna ve Slaném. Koneckonců foto-

metrie proměnných hvězd a exoplanet je řadu 
let hlavní náplní našich odborných pozoro-
vání. Pomocí našich přístrojů jsme schopni 
pořizovat velmi přesná měření změn jasnos-
ti u hvězd s přesností až do 0,001 manitudy! 
Sledovat jsme začali „záhadnou“ hvězdu KIC 
8462852 od počátku léta, kdy se hvězda vy-
houpla nad slánský obzor. Naším cílem bude 
pořídit co nejpřesnější měření, která mohou 
přispět k vysvětlení záhady a přitom respek-
tovat racionální pohled na věc.

Hvězda KIC 8462852 je dokonce pozorova-
telná i  v  malých dalekohledech ve večerních 
hodinách minimálně do poloviny listopadu. 
Přijďte se proto večer do Městské hvězdárny 
podívat na vlastní oči na „nejzáhadnější hvěz-
du ve vesmíru“.

Jasnou oblohu a pěkný výhled!
Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna

Vlevo na obrázku je umělecká představa Dysonovy sféry vyspělé mimozemské civilizace a napra-
vo reálná světelná křivka znázorňující závislost změn jasnosti hvězdy KIC 8462852 v čase, která 
byla pořízena v průběhu 1 500 dnů pozorovací mise kosmického dalekohledu Kepler. Na grafu je 
patrné, že v průběhu měření došlo ke třem velmi hlubokým poklesům jasnosti. Po jejich příčinách 
astronomové zatím pátrají.
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P O Z VÁ N K Y,  V O L N Ý  Č A S

Jaká byla druhá výstava fotografů?
Když jsem zvažovala jakým nejvhodněj-

ším slovem popsat letošní vernisáž výsta-
vy fotografů, tak jsem došla k  přesvědčení, 
že nejpřesnější označení vernisáže v  neděli 
16.10 2016 bude „dobrodružná“.

Začalo to nevinně. Hlavní organizátorka 
všech výstav v Galerii v troubě, Lída Zápotoc-
ká, odcestovala na lázeňskou léčbu. Přesto 
stihla vytvořit plakáty, pozvánky a  zaslat do 
Slánské radnice informace o výstavě. Patří jí 
velké poděkování.

Mě pověřila e -mailovou korespondencí 
s  vystavujícími fotografy. Když jsme chtěli 
v týdnu před vernisáží v poklidu vystavit svá 
díla, zjistili jsme, že se vloudila „chybička“ 
v  termínech výstav a  budeme muset umístit 
fotografi e do galerie až v den výstavy. A mož-
ná až odpoledne těsně před zahájením verni-
sáže. A navíc výstava bude pouze do čtvrtka 
a  nikoli do soboty. Co teď? Tak jsme si in-

tenzívně volali a psali zprávy. Někdo to chtěl 
vzdát, někdo chtěl vystavovat i v této svízelné 
situaci.

Chválím hlavně vystavující fotografky 
za jejich bojové nadšení a  velké poděkování 
musím vyslovit panu Ivo Horňákovi, že nám 
zajistil klíče od galerie na nedělní dopoledne. 
Uff! To jsme si oddechli! Všichni vystavující 
nelenili a  s  neutuchajícím elánem stihli své 
skvělé fotografi e umístit do galerie včas. I dvě 
nové kolegyně, Lída a Kristýna, které s námi 
vystavují poprvé.

I přes počáteční stres dopadla vernisáž jako 
vždy pohodově. Návštěvníci nešetřili úsměvy 
nad krásnými fotografi emi a  potleskem od-
měnili i  hudební a  literární úvod vernisáže. 
Děkuji všem fotografům a přeji jim bystré oči, 
fantazii, rychlý dotek fotospouště a  spoustu 
krásných záběrů pro výstavy příští.

Eva Štanclová

Ve Slaném se odhalí nová pamětní deska
Společnost patriotů Slaného a  vedení 
města Slaného, si dovolují srdečně po-
zvat spoluobčany, k  odhalení pamětní 
desky dvěma slánským rodákům, vá-
lečným hrdinům, kteří bojovali v řadách 
Československých letců RAF. Byli to plk. J. 
Berounský a četař F. A. Heller. Slavnostní 
akt se bude konat dne 10.  11.  2016 od 
17.00 hod v  ulici Soukenická u  Městské 
tržnice ve Slaném.

Setkání vojenských důchodců
Klub vojenských důchodců ve Slaném, 
u  příležitosti významných dnů pro Čes-
kou armádu v  měsíci listopadu, zve na 
společné setkání, které se uskuteční ve 
středu 9. listopadu 2016 od 14.00 v salon-
ku restaurace Hamburk ve Slaném.

Členové budou seznámeni s  aktuálními 
otázkami v  oblasti péče o  vojenské důchod-
ce a  veterány pro rok 2017 na základě pra-
covního setkání se zástupci oddělení péče 
o  vojenské důchodce ministerstva obrany. 

V průběhu setkání zhodnotíme celoroční pl-
nění plánu aktivit klubu a  možné výhledové 
úkoly v  oblasti sportovní i  kulturní činnosti 
v  příštím roce. Členům, kteří ve II. polovi-
ně roku oslavili významné životní jubileum, 
budou s  gratulací předány dárkové balíčky 
vedoucím oddělení péče o vojenské důchodce 
Ministerstva obrany ČR. Na setkání zveme 
všechny vojenské důchodce  – bývalé vojáky 
z  povolání a  občanské zaměstnance vojen-
ských správ.

Karel Žatečka, předseda klubu

II. ročník akce Přátelské posezení 
s hudbou se vydařil

Den seniorů, který si připomínáme 1. říj-
na, patří mezi významné dny, leč bývá 
velmi často opomíjen. Jeho cílem je při-
blížit nám situaci seniorů, aby si i  lidé 
v  předproduktivním a  produktivním 
věku uvědomili překážky a problémy, se 
kterými se potýkají naše babičky a  dě-
dečkové.

Právě to bylo záměrem akce Přátelské po-
sezení s hudbou – Setkání k výročí Dne seni-
orů, která byla již podruhé pořádána Místní 
organizací ČSSD a proběhla v domě s pečova-
telskou službou Na Sadech. Hlavním bodem 
setkání byla především diskuze účastníků 
akce s  předsedou slánské sociální demokra-
cie Davidem Korytou, místostarostou města 
Pavlem Zálomem a  v  neposlední řadě s  rad-
ním města Jiřím Víškem o všem, co trápí nej-

starší generaci v našem městě. V druhé části 
programu si poté účastníci mohli zatančit či 
si nabídnout něco ze zajištěného občerstvení 
při poslechu živého hudebního doprovodu.

Celé setkání se neslo ve velmi příjemné at-
mosféře znásobené i  zázemím společenské 
místnosti v  domě Na Sadech. Jelikož větši-
na účastníků byla zároveň obyvateli tohoto 
domu, diskuze se točila převážně kolem DPS. 
Do budoucna bychom rádi rozšířili debatu 
i o seniory mimo Dům s pečovatelskou služ-
bou, které cokoliv trápí a hledají pomoc s ře-
šením. Tato diskuze by mohla následovat ne-
jen během následujících ročníků Přátelského 
posezení, ale i na naší jarní akci, o jejímž ter-
mínu konání bude rozhodnuto v  horizontu 
několika týdnů.

Za organizátory akce

David Koryta

Slánská akademie 
v listopadu

Po prvních setkáních posluchačů Slánské 
akademie volného času, kterými byly ex-

kurze na Příbramsko a koncert na téma Hud-
ba z  doby Karla  IV., bude Slánská akademie 
pokračovat v  listopadu dvěma přednáškami. 
První se uskuteční 5. 11. a o svých dalších ob-
líbených stavbách moderní architektury po-
hovoří doc. Ing. arch. Zdeněk Lukeš, kterého 
ve Slaném přivítáme opět po roce. Další před-
náška proběhne 26. 11. a ani tato přednášející 
nebude neznámá. Setkáme se opět s kurátor-
kou Národní galerie Veronikou Hulíkovou, 
která nás na jaře 2014 seznámila s  výstavou 
o  Ludvíku Kubovi. Nyní nám přiblíží výsta-
vu Antonín Hudeček a Okoř, která se konala 
v  galerii v  Roudnici nad Labem a  jejíž byla 
V. Hulíková autorkou.

Obě přednášky se uskuteční v  salónku ve 
2. patře bývalého hotelu Grand ve Slaném 
od 9:30. Na přednášku jsou zváni i  ti, kteří 
nejsou posluchači Slánské akademie volného 
času, ale kteří mají o  tato témata zájem, zú-
častnit se mohou bezplatně.
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Pohár královského města Slaný – Taneční liga 2016
V neděli 9. 10. se město Slaný stalo centrem 

juniorského a mládežnického tance v ČR. Pod 
záštitou starosty Mgr. M. Hrabánka proběhl 
druhý ročník taneční soutěže „Pohár králov-
ského města Slaný – Taneční liga 2016“, který 
byl okořeněn účastí těch nejlepších mládežní-
ků a juniorů z celé ČR, kteří soutěžili v Taneč-
ní lize 2016. Do prostorů Městského centra 
se sjelo na 400 nejlepších juniorů a mládežní-
ků z celé ČR, kteří soutěžili v 16 kategoriích 
latinskoamerických a  standardních tanců.
Jak tanečníci, tak i  návštěvníci připravili
nádhernou atmosféru, a  tak jsme zažili den 
plný tance.

„Krásné prostory, skvělá atmosféra, vý-
borná organizace a  profesionální úroveň 
tanečníků nás ujistila, že jsme připravili ur-
čitě úspěšnou akci, která si najde pravidelné 
místo v kalendáři tanečních soutěží. Všechny 
výkony byly ohromující, ale jeden byl úžasný, 
a  to výkon starosty a  místostarosty města 
Mgr.  M. Hrabánka a  Ing.  P.  Záloma, kte-

ří absolvoval celý desetihodinový maratón 
a  předali ceny všem vítězným párům“ řekl 
jednatel společnosti Ghepardo Group, s. r. o. 
Ing. Z. Chmelík, pořadatel celé akce.

Rádi bychom touto cestou chtěli podě-
kovat sponzorům  – společnostem Panel 
- Projekt,  s.  r.  o., SAT -AN CableNet SE, 
STEINER & MAKOVEC,  s.  r.  o., JPL In-
vest, s. r. o., BRAUN, s. r. o., ABISKO, s. r. o. 
a  hlavně městu Slaný a  jeho starostovi 
Mgr. M. Hrabánkovi.

Ing. Zdeněk Chmelík a Mgr. Lukáš Chmelík, 

pořadatelé taneční soutěže

KRYTÁ PLAVECKÁ 
HALA SLANÝ

OTEVÍRACÍ DOBA
PRO VEŘEJNOST

LISTOPAD
PO 17,00—22,00
ÚT 13,00—22,00
ST 17,00—22,00
ČT 13,00—22,00
PÁ 9,00—22,00
SO 9,00—22,00
NE 9,00—22,00

POZOR ZMĚNY:
17. 11. OTEVŘENO 9:00—22:00

Plavání s ČES. PRŮMYSLOVOU
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:

Úterý 17.00—19.00 a každá první sobota
v měsíci 9.00—11.00

Pondělí 20.00—22.00
NUDA PLAVÁNÍ

Středa, Pátek 20.00—22.00
Plavání při intimním osvětlení

Čtvrtek 19.00—20.00 AQUAEROBIC
Pátek 9.00—10.00 Cvičení pro seniory

Kondiční plavání:
ČTVRTEK : 20.45—22.00

(včetně atrakcí, vstupné obvyklé)
PÁ., SO., NE.: 8.00—09.00
(bez atrakcí, vstupné 55 Kč)

ČTVRTEK od 15:00 do 18:00 – vyhra-
zena dráha pro plav. oddíl (za provozu)

vsh@slany.cz, www.vshslany.cz,
606 614 565, kph.slany@seznam.cz, 

www.aquaparkslany.cz

Soutěž o volné vstupy
Přijďte si do aquaparku vylepšit své časy 

a  opět si zasoutěžit. Od 1. do 30.  11.  2016 
jsme pro vás připravili soutěž o  celodenní 
volné vstupy. Tentokrát je to opět plavecký 
způsob kraul.

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 haly přihlásit u plavčí-
ka, který vám změří čas v dráze. Na dospělé 
čeká 50 m dráha, děti budou plavat na čas 
vzdálenost 25 m. Malí závodníci budou sa-
mozřejmě rozděleni dle věkových kategorií.

Začátkem prosince 2016 vyhodnotíme vý-
sledky všech účastníků. Vítězové si budou 
moci vyzvednout volné vstupenky v aquapar-
ku. Těšíme se na vaše plavecké výkony a pře-
jeme vám hodně štěstí!

Tým plavecké haly

Český národní pohár v cyklokrosu 17. listopadu 2016, 
plochodrážní stadion Slaný

Program:
09.45 kadetky + žákyně
10.25 žáci
11.10 kadeti
12.00 junioři C1
13.00 ženy + ženy do 23 let  C1
14.30 Elite muži + U23 C1
 

2016



www.meuslany.cz16 |

S P O R T

Podzimní kynologické závody „O pohár starosty města Slaného“
Kynologické cvičiště u ploché dráhy v září 

opět ožilo závody psích dovedností. Čtyřnozí 
soutěžící se svým doprovodem mezi sebou 
poměřili své schopnosti celkem ve třech ka-
tegoriích. Získávali tak body ve zkoušce zá-
kladní ovladatelnosti (ZZO), základním mi-
nimu (ZM) a zkoušce všestrannosti (ZVV1).
Na předních místech se umístili:

V kategorii ZVV1
1. V. Lusková, NO Kiss, ZKO Tuchlovice
2. K. Gunarová, NO Nero, ZKO Lenešice
3. L. Moravec, NO Bessy, ZKO Slaný

V kategorii ZZO
1. Z. Veihandová, NO Lara, ZKO Lenešice
2. H. Hrubá, NO Nany, ZKO Pchery
3. N. Malá, NO Kody Krásnoočko, ZKO Ža-
tec

V kategorii ZM
1. P. Malý, BO Cash Kribar, ZKO Žatec

2. S. Hladíková, NO Art, ZKO Slaný
3. V. Hrbek, NO Rex, ZKO Slaný

Za zmínku bezesporu stojí úspěch teprve 
devítileté cvičitelky Natálie Malé ze Žatce, 

která se svým německým ovčákem obsadila 
bronzovou příčku a mezi šampiony slánských 
závodů tak získala zasloužený obdiv.

Vzhledem k  tomu, že starosta města 
Mgr. Martin Hrabánek v době vyhlášení vítě-
zů oddával na Slánské radnici dvojitou zlatou 
svatbu, předal soutěžícím jeho jménem oce-
nění předseda klubu Karel Bradáč.

Výherci získali kromě tradičních cen, jako 
jsou poháry, medaile či diplomy, rovněž psí 
pamlsky a  kvalitní krmivo, které si čtyřnozí 
vítězové jistě rádi vychutnají.

Podzimní zápolení tak bylo slavnostně 
ukončeno. Všem příznivcům děkujeme za 
účast a  organizátorům akce přejeme do dal-
ších ročníků neutuchající elán.

Jana Mašková Cathnerová

SLÁNSKÉ BĚHY (a SKOB Slaný v roce 2016)
Sportovní klub orientačního běhu Slaný 
Vás zve na 24. ročník Slánských běhů. 
Závody se budou konat v sobotu 3.  pro-
since  2016. Prezentace závodníků je 
mezi 9:00 a  9:30 v  budově Gymnázia 
V. Beneše Třebízského ve Slaném. Pro 
malé a  méně běhavé závodníky budou 
připraveny tratě 0,5 km, 1,5 km, 3 km, 
pro zdatné běžce je určena hlavní trať 
v délce 12 km. Bližší informace nalezne-
te na www.skobslany.cz.

Pro orientační sporty letošní sezona po-
malu končí. Kromě účasti na závodech jak 
v pěším orientačním běhu, tak i MTBO (ori-
entační jízda na horských kolech) se naši 
mladí i  dospělí členové klubu aktivně podí-
leli na přípravě a účasti několika soustředění 
(velikonoční a  letní soustředění s  účastí na 

vícedenních mezinárodních závodech v  ori-
entačním běhu, cyklistické jarní soustředění 
v Toskánsku a  letní v Alpách a Dolomitech), 
v září jsme organizovali závody středočeské-
ho a  pražského žebříčku OB s  účastí téměř 
700 závodníků a  MTBO závod ze seriálu 
Pražské ligy, po letních prázdninách pokra-
čují páteční tréninky pro děti.

Největšího úspěchu nejen v letošním roce, 
ale i v historii klubu dosáhl náš 15letý MTBO 
závodník Richard Wohanka. Díky svým vý-
konům a úspěchům v celorepublikové soutěži 
Českého poháru MTBO se už v loňském roce 
stal členem české juniorské reprezentace a le-
tos se nominoval a velmi dobře reprezentoval 
Českou republiku na Juniorském mistrovství 
Evropy v  Portugalsku. Gratuluje a  přejeme 
Richardovi a všem našim závodníkům, aby se 
jim dařilo i v příští závodní sezoně.

Zároveň bychom touto cestou chtěli po-
děkovat Městu Slaný za podporu činnosti 
našeho klubu. Díky fi nančnímu přispění 
jsme mládeži částečně hradili ubytování na 
soustředěních, startovné a dopravu na závo-
dy, materiál pro tréninky a mohli jsme udělat 
novou tréninkovou mapu. Věříme, že i  tato 
podpora se odráží na výsledcích našich mla-
dých závodníků a  na jejich účasti v  různých 
soutěžích.

Orientační sporty jsou synonymem pro 
pohyb v  přírodě s  mapou, ať už na horském 
kole, běžkách či po vlastních nohou. Svoji 
kategorii si najdou všechny věkové skupi-
ny včetně rodičů s  dětmi. Rádi vás uvidíme. 
Hodně správných rozhodnutí v  roce 2017 
přeje SKOB Slaný

Na podzim se boxu daří
Možná to bude tím, že boxeři, jako většina 

lidí, jsou na solární pohon a přes léto načer-
pali spoustu energie. Spíše to bude tím, že již 
není tolik venkovních lákadel. Tělocvičny se 
po létě opět zaplňují a sportovci se soustřeďu-
jí na sporty sobě nejmilejší. Slánský oddíl He-
ros začal tréninkový rok velkým úspěchem. 
R. „Blatník“ Hořejší zvítězil v hotelu Olšanka 
v  kategorii do 81 kg v  Manažerské extralize 
boxu.

K tomu, aby sportovec vyhrával, potřebuje 
trenéra. Slánským boxerům přijel předávat 
své zkušenosti jeden z  nejpovolanějších  – 
Ruda „Mlátička“ Kraj. Většina lidí si jej pama-
tuje jako stříbrného olympijského medailistu 
ze Sydney. Ruda se věkem blíží ke čtyřicítce 
a  aktivně již neboxuje. Energii a  zkušenosti 

může rozdávat v  neomezeném množství. To 
dokázal v  úterý jedenáctého října ve slánské 
Fight aréně, kde vedl trénink. Ruda radil, 
vysvětloval, předváděl a  dohlížel. Všichni se 
seznámili s  aktuálními tréninkovými meto-
dami a  moderními trendy boxu jak teoretic-
ky, tak po praktické stránce. Namožené svaly 
se za dva dny vzpamatovaly, ovšem pochvala 
všechny potěšila a bude hřát ještě pár týdnů.

Martin Doupovec
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Listopad v kině ve Slaném – fi lm 
pro seniory, fi lmový klub, opera

Promítání pro seniory – Učitelka
Zdánlivě empatická a  laskavě vyhlížející 

učitelka manipuluje prostřednictvím svých 
žáků jejich rodiči za účelem osobního obo-
hacení, ať už v  podobě materiálních výhod, 
či dokonce vidiny milostného poměru. Ne-
jen z  obavy o  prospěch svých milovaných 

dětí většina rodi-
čů třídní učitelce 
základní školy 
podléhá a  posky-
tuje jí nejrůzněj-
ší služby, dárky 
a  jiné pozornos-
ti. Najdou se 

však tři rodiny, které se rozhodnou uči-
telce vzepřít a  stávající situaci se společně
s ředitelkou školy pokusí zvrátit na konspira-
tivní třídní schůzce. Ve fi lmu Jana Hřebejka 
exceluje slovenská herečka Zuzana Mauréry, 
která za fi lm získala na MFF Karlovy Vary 
cenu za Nejlepší ženský herecký výkon.

Filmový klub – Saulův syn
Saul Auslander je maďarský Žid a přísluš-

ník tzv. Sonderkommanda, jehož členové byli 
od ostatních osvětimských vězňů zpravidla 
izolováni a  měli na starosti ty nejstrašnější 
práce. Saul chce uprostřed mašinérie průmy-
slového vyvražďování důstojně pohřbít svého 
nevlastního syna. Film přitom připomíná až 
„umělecký horor“ a  poprvé v  dějinách kine-
matografi e ukazuje Osvětim jako chaotickou 
a  přitom bezchybnou továrnu na smrt, jejíž 
chod musí udržovat sami vězni. Výjimečnost 
Saulova syna ocenila i  Americká fi lmová
a  televizní akademie Oscarem pro Nejlepší 
zahraniční fi lm.

Opera v kině – Takové jsou všechny
Takové jsou všechny (Cosi fan tutte) je Mo-

zartovou v  pořadí třetí spoluprací s  libretis-
tou Lorenzem da Ponte, ze které vzešly i ope-
ry Figarova svatba a Don Giovanni. Semyon 
Bychkov diriguje v  této opeře talentovanou 
Corinne Winters a další hvězdy ROH. Komic-
ká opera o  dvou dějstvích přenáší na jeviště 
velmi nadčasové téma – partnerská věrnost.

SLANÝ FRANCOUZÁK 10.–13. 11.
Ve dnech 10. až 13. listopadu se v Městském 

kině Slaný, za podpory Francouzského klubu 
ve Slaném, uskuteční první ročník fi lmové 
přehlídky Slaný francouzák. Přehlídka začne 
slavnostním uvedením a  premiérou snímku 
Monsieur Chocolat. Následovat budou pro-
jekce fi lmů Rodinka Belierových, Belmondo 
či Renoir. Závěr festivalu pak přinese do Sla-
ného jedinečnou událost  – promítání fi lmu 
Macbeth v  prostorách Divadla Slaný. Více
o programu na www.kinoslany.cz.

PROGRAM NA LISTOPAD

DIVADLO

Neděle 6. listopadu | 15 h
GULLIVEROVY CESTY – MEZI OBRY
Jeho druhá cesta dovedla Gullivera do země 
obrů, kde jej v  lodičce našli dva sedláci. Od-
nesli ho dětem na hraní. Když zjistili, že se 
hýbe a  mluví, ukazovali ho jako atrakci po 
celé zemi a nakonec ho prodali samotné krá-
lovně. Po určité době se mu však zasteskne 
po svém domově, tak po rozloučení s králem 
a královnou odplouvá na darované lodi do své 
rodné Anglie. Hraje Mladá scéna Ústí nad La-
bem. Volný prodej. Vstupné: 80, 70 a 60 Kč

Čtvrtek 10. listopadu | 19.30 h
BOSÉ NOHY V PARKU
Líbánky skončily. Mladí novomanželé Vikto-
rie a Pavel se vydávají na dlouhou trať každo-
denní manželské rutiny a začínají si budovat 
společné hnízdečko lásky. Jak vůbec přežít 
vztah a život ve dvou, když protiklady se jak 
známo přitahují? Divadelní agentura Har-
lekýn Praha. Hrají: Veronika Freimanová, 
Rudolf Hrušínský, Anna Linhartová a  Ra-
dúz Mácha. Divadelní předplatné. Vstupné: 
200 Kč, 100 Kč
 
Neděle 13. listopadu | 19 h
MACBETH
Slavnostní zakončení festivalu SLANÝ 
FRANCOUZÁK. Unikátní promítání fi lmu 
v divadle. Závěrečný snímek fi lmové přehlíd-
ky Slaný francouzák vypráví příběh neohro-
ženého válečníka, kterého na kolena srazí 
ambice a touha po moci. Klasické Shakespea-
rovo drama se vrací na plátna v  nové verzi. 
Hrají: Michael Fassbender a  Marion Co-
tillard. Vstupné: 110 Kč

Středa 16. listopadu | 10, 13 a 15 h
POHÁDKY DO KAPSY
Interaktivní hudební pohádka pro děti od tří 
let. Procházka do světa fantazie a  výmyslů 
za pomoci Kašpárka připomene nejmladším 
divadelním fanouškům ty nejhezčí pohádky. 
Perníková chaloupka, Karkulka, Princezna 
na hrášku a  Budulínek. Hraje Divadlo Sem 

Tam Fór. Dětské divadelní předplatné. Vstup-
né: 50 Kč
 
Úterý 29. listopadu | 19.30 h
LHÁŘI
Milosrdná komedie o nemilosrdných věcech. 
Černý situační anglický humor a  skvěle na-
psaný text jsou hlavními taháky nového pro-
jektu. Britská černá komedie o citlivých poli-
cistech, které dělí od vytoužených vánočních 
svátků jen poslední, ale velmi choulostivý 
úkol. Pod tíhou vánoční atmosféry se však 
snaží o  lidský přístup, který jejich autoritu 
strážců zákona dočista zesměšní a  znemož-
ní. Divadelní agentura Famillie Praha. Hrají: 
Václav Kopta, Vojtěch Záveský, Jana Šulcová, 
Marcel Vašinka/Čestmír Gebouský, Vendula 
Křížová a  další. Divadelní předplatné. Vstup-
né: 200 Kč, 100 Kč

Středa 30. listopadu | 10, 13 a 15 h
O  ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM 
ANDĚLÍČKOVI
Námětem vánoční pohádky je příběh o  Psa-
níčkovém andělíčkovi, který každé Vánoce 
nosí dětská přání Ježíškovi. Hlavní zápletkou 
pohádky je skutečnost, že náš Psaníčkový 
Andělíček jednou zaspí a tím se vše řádně za-
šmodrchá… a pak už bude záležet jen na tom, 
jestli se ho podaří vzbudit. Divadlo Z  praku 
Praha. Dětské divadelní předplatné. Vstupné: 
50 Kč.

MC GRAND

4., 11., 25. 11. | 19.00—21.30
KURZ TANEČNÍ A  SPOLEČENSKÉ VÝ-
CHOVY PRO MLÁDEŽ
Vede taneční mistr Pavel Horák

5. listopadu | 9.30—12.00
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Přednáška na téma „Kapitoly z  moderní ar-
chitektury“, doc.  Ing.  arch.  Zdeněk Lukeš. 
Vstup volný.

13. listopadu | 14.00—18.00
TANEČNÍ ODPOLEDNE  – KLADENSKÉ 
HELIGONKY
K  tanci a  poslechu hrají Kladenské Heligon-
ky. Vstupné 80 Kč.
 
18.—20. listopadu
50. SLÁNSKÉ JAZZOVÉ DNY
Již po padesáté se královským městem Slaný 
rozezní Slánské jazzové dny. Letos slibují dva 
hlavní večery v MC Grand, po nich následu-
jící jamy a nedělní závěrečný koncert v kapli 
Vlastivědného muzea ve Slaném.

26. listopadu | 9.30–12.00
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Mgr.  Veronika Hulíková hovoří o  výstavě 
„Antonín Hudeček a  Okoř“. Stejnojmenná 
výstava se uskutečnila v  roudnické galerii. 
Vstup volný.

MĚSTSKÉ KINO SLANÝ VE SPOLUPRÁCI 
S FRANCOUZSKÝM KLUBEM VE SLANÉM POŘÁDÁ

10. — 13. LISTOPADU

PŘEHLÍDKA FRANCOUZSKÉHO FILMU VE SLANÉM

AŽ NA SEVERNÍ PÓLMONSIEUR CHOCOLAT RENOIR

MACBETHRODINKA BELIEROVÝCH

ZBRUSU NOVÝ ZÁKONBELLA A SEBASTIAN 2 BELMONDO
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MĚSTSKÉ KINO

Úterý–středa 1.–2. 11. | 17 a 19.30
DOCTOR STRANGE
Hrají: B. Cumberbatch, Ch. Ejiofor ad. Re-
žie: S. Derricson. Hrajeme 1.  11. ve 2D, 
130/110 Kč, 2.  11. v  17 h ve 3D 150/130 Kč, 
v 19.30 h ve 2D 130/110 Kč 115 minut

Čtvrtek–sobota 3.–5. 11. | 17.00
POHÁDKY PRO EMU
Hrají: O. Vetchý, E. Švábenská, Aňa Geisle-
rová ad. Režie: R. Havlík. Přístupno, vstupné 
120 Kč, 110 minut

Čtvrtek–sobota 3.–5. 11. | 19.30
DEVÁTÝ ŽIVOT LOUISE DRAXE
Složitý a  temný příběh 9 letého chlapce. 
Hrají: J. Dornan, S. Gadon ad. Režie: A. Aja. 
Vhodné od 12 let, vstupné 110 Kč, 108 minut

Neděle–středa 6.–9. 11. | 17.00
TROLLOVÉ
Premiéra am. komedie. Režie: A. Tucker. 
Hrajeme 6.–8. 11. ve 2D 130/110 Kč, 9. 11. ve 
3D, 150/130 Kč. Přístupno, 92 minut

Neděle–pondělí 6.–7. 11. | 19.30
TENKRÁT V RÁJI
Premiéra česko -slovenského dramatu. Hrají: 
V. Hradílek, V. Kerekes, J. Budař ad. Režie: 
L. Zafranovič, P. Pálka, D. Krzywoň. Vhodné 
od 12 let, 120 Kč, 99 minut

Úterý–středa 8.–9. 11. | 19.30
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Nová česká komedie. Hrají: P.  Hřebíčková, 
O. Vetchý, M. Táborský ad. Režie: T. Hoffman
Vhodné od let 12, české znění, 110 Kč, 97 mi-
nut

10.—13. listopadu „Slánský francouzák“
v Městském kině Slaný

Čtvrtek 10. 11. | 19.00
MONSIEUR CHOCOLAT
Slavnostní zahájení festivalu. Režie: R. Zem. 
Vhodné od 12 let, 110 Kč, 110 minut

Pátek 11. 11. | 17.00
RODINKA BELIEROVÝCH
Francouzsko-belgická komedie. Režie: Eric 
Lartigau. Přístupno, 90 Kč, 105 minut

Pátek 11. listopadu | 19.30 h
ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
Francouzská komedie. Režie: J. van Dormael. 
Vhodné od 12 let, 80 Kč, 113 minut

Sobota 12. 11. | 14.30
BELLA A  SEBASTIÁN: DOBRODRUŽ-
STVÍ POKRAČUJE
Francouzský rodinný fi lm. Režie: Ch. Du-
guay. Přístupno, 90 Kč, 97 minut

Sobota 12. 11. | 17.00
BELMONDO.
Jean -Paul a  jeho syn nás zavedou na místa, 
kde se natáčely hercovy nejslavnější fi lmy. 
Francouzský dokument, ve kterém vystoupí 
C. Cardinale či A. Delon. Režie: R.  Mardon. 
Vhodné od 12 let, 90 Kč, 87 minut

Sobota 12. 11. | 19.30
RENOIR
Francouzské drama o  slavném malíři a  jeho 
neméně slavném synovi. Režie: G. Bourdos. 
Vhodné od 12 let, 90 Kč, 112 minut

Neděle 13. 11. | 17.00
AŽ NA SEVERNÍ PÓL
Premiéra animovaného fi lmu. Režie: R. Cha-
yé. Přístupno, 100 Kč, 81 minut

Neděle 13. 11. | 19.00
MACBETH
Slavnostní zakončení festivalu. Film se pro-
mítá v Městském divadle ve Slaném. Shake-
spearovo drama jako historický velkofi lm. 
Hrají: M. Fassbender, M. Cotillard ad. Režie: 
J. Kurzel. Vhodné od 15 let, 110 Kč, 113 minut

Pondělí–úterý 14.–15. 11. | 17.00
KUBO A KOUZELNÝ MEČ
Americký animovaný fi lm. Režie: T. Knight. 
Přístupno, 115/90 Kč, 101 minut

Pondělí–úterý 14.–15. 11. | 19.30
OSTRAVAK OSTRAVSKI
Premiéra české komedie jak. Hrají: I. Chme-
la, D. Sítek, J. Smutná ad. Režie: D. Kočár. 
Vhodné od 12 let, 110 Kč, 90 minut

Středa 16. 11. | 17.00 a 19.30
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ 
PRO PODIVNÉ DĚTI
Hrají: E. Green, Ch. O’Fown ad. Režie: 
T. Burton. Přístupno, 110 Kč, 128 minut.

Čtvrtek–sobota 17.–19. 11. | 0.05, 17.00 a 19.30
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA A KDE JE NA-
JÍT
Britský fantasy fi lm s E. Redmaynem. Režie: 
D. Yates 17.  11. v  0.05 h  – půlnoční premi-
éra + Harryovská noc s  J. K. Rowlingovou, 
17. 11. v 17 h /19.30 ve 2D, 18. 11. v 17 h ve 2D, 
v 19.30 ve 3D, 19. 11. v 17 h ve 3D, v 19.30 ve 
2D. Přístupno, ve 2D 110 Kč, ve 3D 150 Kč, 
140 minut.

Neděle 20. 11. | 18.00 – OPERA V KINĚ
TAKOVÉ JSOU VŠECHNY
Mozartova opera v podání mistrů londýnské 
Royal Opera House. Účinkují: C. Winters, A. 
Brower, D. Behle ad. Dirigrant: S. Bychkov. 
Přístupno, 300 Kč, 250 Kč senioři, ZTP, stu-
denti, 195 minut.

Pondělí–úterý 21.–22. 11. | 17.00
LICHOŽROUTI

Nový český rodinný fi lm. Režie: G. Hůlová-
-Miklínová. Přístupno, 100 Kč, 86 minut

Pondělí–úterý 21.–22. 11. | 19.30
ANTHROPOID
Film uvedený na MFF Karlovy Vary. Hrají: 
J. Dornan, Aňa Geislerová ad. Režie: S. Ellis. 
Vhodné od 12 let, titulky, 100 Kč, 120 minut

Středa–sobota 23.–26. 11. | 14.30 a 17.00
POJAR DĚTEM
Pásmo animovaných fi lmů B. Pojara  – Psí 
historie, Hiroshi, O  princezně, která se ne-
smála, Vánoční balada a  Narcoblues. 23.–
25. 11. v 17 h, 26. 11. v 14.30 (od 16 h rozsví-
cení vánočního stromu na náměstí). Přístupno, 
80 Kč, 68 minut

Středa 23. listopadu | 19.30 h
ZÚČTOVÁNÍ
V hlavní roli amerického dramatu B. Affl eck. 
Režie: G. Ocnnor. Vhodné od 15  let, 110 Kč. 
128 minut

Čtvrtek 24. 11. | 14.00 – představení pro se-
niory
UČITELKA
Zuzana Muréry v hlavní roli dramatu. Režie: 
J. Hřebejk. Přístupno, 50 Kč,102 minut

Čtvrtek 24. 11. | 19.30 – fi lmový klub
SAULŮV SYN
Válečný fi lm ověnčený Oscarem pro nejlepší 
zahraniční fi lm! Režie: L. Némes. Vhodné od 
15 let, 90 Kč, 107 minut

Pátek–sobota 25.–26. 11. | 19.30
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Hrají: J. Kohák, E. Holubová, P.  Čtvrtní-
ček ad. Režie: T. Vorel st. Vhodné od 12  let, 
100 Kč, 85 minut

Neděle–středa 27.–30. 11. | 17.00
ODVÁŽNÁ VAIANA: LEGENDA O KONCI 
SVĚTA
Premiéra am. fi lmu. Režie: R.  Clements, 
J. Musker. 27.–29.  11. ve 2D | 130/110 Kč, 
30. 11. ve 3D | 150/130 Kč. 103 minut

Neděle 27. listopadu | 19.30 h
PŘÍCHOZÍ
Hrají: A. Adams, J. Renner ad. Režie: D. Ville-
neuve. Vhodné od 12 let, 110 Kč, 117 minut

Pondělí–středa 28.–30. 11. | 19.30
HOLOGRAM PRO KRÁLE
V  hlavní roli komediálního dramatu Tom 
Hanks. Režie: T. Tykwer. Vhodné od 12  let, 
120 Kč. 97 minut

Změna programu vyhrazena. Pokladna je ote-
vřena denně od 16 do 20 h. Předprodej vstupe-
nek vždy od 1. dne na všechna fi lmová předsta-
vení. Náš program naleznete na www.kultura.
slansko.cz
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Slánská radnice č. 10, listopad 2016

IX. ročník historické konference

Slaňáci ve světě
– Slaný a Slánsko ve XX. století

Sobota 12. listopadu 2016
Aula Gymnázia V. Beneše Třebízského ve Slaném

Slavnostní zahájení v 9 hodin
Ing. Bc. Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města

Konferenci moderuje PhDr. Zdeněk Kuchyňka

I. blok 9.00—12.00
Baron Honoré de Liser – Belgický podnikatel ze Slaného

Mgr. Zdeněk Víšek

Zástupci Slánska ve vídeňském parlamentu 1861—1918
Mgr. Pavel Fabini

Pobyt slánských námořníků v Pule
Lubor Kunc

Vztahy historika a diplomata prof. Vlastimila Kybala ke kultuře 
Španělska a Portugalska i jejich odezva ve Slaném

ThDr. Jaroslav Hrdlička

Cesta Gustava Kleinberga z Libušína na světová bojiště
Bc. Luboš Marek

II. blok 13.00—16.00
Tanková výroba ve Slaném

Vladimír Francev

Návrat plukovníka Berounského do Ruska. 
Osobní tragédie na pozadí druhé světové války

Michal Plavec

Ze Slánska na kraj Evropy: 
Interbrigadisté ze Slánska ve španělské občanské válce a poté

Mgr. Zdenko Maršálek

Skupina Josefa Bulíře a květen 1945 ve Slaném
Mgr. David Hubený

Major Václav Krejčík – Slaňák volbou, nutností a rozkazem
PhDr. Pavel Dufek, Ph.D.

Cesta pracovního kolektivu Pragomašiny Slaný do SSSR
Mgr. Daniela Kolenovská, Ph.D.

Sborník z historické konference
Válka v nás, my ve válce – Slaný a Slánsko ve XX. století

Slavnostní představení veřejnosti

Během obou bloků konference bude dostatečný prostor pro dotazy i diskusi.

Konferenci organizuje:
Spolek Wotrubia, Královské město Slaný, Sládečkovo vlastivědné

muzeum v Kladně a Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném,
záštitu převzali poslankyně Parlamentu ČR Ing. Věra Kovářová 

a starosta královského města Slaný Mgr. Martin Hrabánek




