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Petr doplaval do Legolandu

V sobotu 5. prosince proběhla v Aquaparku 
Slaný Mikulášská akce, během které došlo 
ke slavnostnímu vyhlášení vítěze S  Bořkem 
do bazénu aneb doplavme až do Legolandu. 

Cílem celé soutěže byla podpora zdravého 
životního stylu a zlepšení kondice dětí. Akce 
probíhala od 1.  března  2015 do 30.  listopa-
du 2015 a byla určena pro děti od 3 do 10 let. 
Přihlášením získali účastníci poukaz na 
10 volných vstupů do Aquaparku. Přehled 
všech účastníků byl pravidelně aktualizo-
ván na nástěnce ve vestibulu a internetových 
stránkách pod názvem Bořkova síň slávy. Po 
dobu trvání vydalo Infocentrum Slaný 714 
poukazů a děti zapojené do této akce celkem 
3 630x navštívili náš slánský aquapark! Hlav-
ní výhru  – poukaz na zájezd do Legolandu 
obdržel osmiletý Petr Jedlička, který získal 
nejvíce bodů v Bořkově síni slávy - vyplaval 4 
poukazy (40 návštěv). Akci S Bořkem do ba-
zénu vymysleli a zrealizovali: RNDr. Ladislav 

Peška – radní Královského města Slaný, Zoja 
Kučerová – vedoucí Knihovny Václava Štecha 
a  Infocentra Pod Velvarskou branou, Šárka 
Michálková – referent školství a tělovýchovy 
a Alena Hotařová – vedoucí Aquaparku Slaný

Další poukaz na zájezd do Legolandu 
a ostatní ceny vylosoval RNDr. Ladislav Peš-
ka ze všech 122 účastníků zapsaných v Boř-
kově síni slávy.

Během celého slavnostního dne navíc pro-
bíhala akce Bezpečné dětství – u vody bez ne-
hody, jejíž součástí bylo představení desatera 
bezpečného pobytu u  vody + ukázky první 

pomoci vedené profesionálními záchranáři. 
Děti dále mohly soutěžit v  různých disciplí-
nách a od Mikuláše dostal každý návštěvník 
pozornost. Dárky věnovaly společnosti Eko-
frukt a  Rupa. Celou akci moderoval Standa 
Berkovec.

Mgr. Radek Hlavatý

jednatel společnosti VSH Slaný
Fotoreportáž Roman Mareš
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KULTURA

Ohlasy z radnice
Rok se sešel s rokem a my stojíme na prahu něče-

ho nového. Hodnotíme život dosavadní, již odžitý 
a  dáváme si nová předsevzetí. Jsme odhodláni je 
plnit, být lepší než loni a teprve čas ukáže, zda na to 
budeme mít sílu, chuť a energii či zda budou předse-
vzetí vůbec splnitelná.

Také zastupitelstvo města na konci loňského roku 
přijalo svá předsevzetí a zabalilo je do dokumentu, 
kterému říkáme rozpočet města. Určitě se objevila 
spousta nových a  zajímavých nápadů. Překonat 
ten rok minulý bude ale velmi těžké. Byl to z  po-
hledu města dobrý rok. Pozitivně smýšlející lidé to 
snad ocení a škarohlídy neprobudí ani malý zázrak. 
Domnívám se však, že jsme posunuli ten náš malý 
slánský svět o kousek dál. Koho by před rokem na-
padlo, že dnes budeme mít velmi moderně zrekon-
struovanou porodnici ve slánské nemocnici a  s  ní 
navíc ještě dokončenou léta odsouvanou opravu od-
dělení gynekologie včetně gynekologických ambu-
lancí. Koho by před rokem napadlo, že budeme mít 
revitalizovanou hlavní třídu města a pod ní desítky 
metrů nových potrubních systémů. Koho by před 
rokem napadlo, že se nám podaří splnit tolik z na-
šich předsevzetí a některá nová k nim ještě v průbě-
hu roku přidat. Třeba rekonstrukce části Ouvalovy 
ulice, která byla ve velmi špatném stavu a hraničila 
až s  bezpečností provozu, se jako záměr zrodila 
až na jaře a  přitom byla již na podzim dokončena 
a navíc se na rekonstrukci podařilo zajistit dotační 
prostředky. Při dlouhých zimních večerech nám 
v centru města romanticky svítí nové veřejné osvět-
lení a další části města se nového veřejného osvět-
lení postupně dočkávají. Základní škola Na Hájích 
láká své žáčky a žáky opraveným vstupem. Bylo by 
toho mnohem více než na jeden úvodník, kdybych 
měl vyjmenovat všechno, co se v loňském roce zre-
alizovalo či podpořilo. V  roce letošním plánujeme 
pomáhat slánským školám, hlavně těm se staršími 
objekty, ale nadále i slánské nemocnici či místním 
částem města. Chceme pokračovat s  revitalizací 
historického jádra města. Budeme muset řešit pro-
blém nevyhovujícího stavu čistírny odpadních vod, 
k čemuž jsme si po celý minulý rok pilně vytvářeli 
podmínky. Chceme podporovat sport a  také ob-
last, kterou jsme letos lehce fi nančně šidili, kulturu 
ve městě. Nabídka kultury ve Slaném se přibližuje 
lidem prostřednictvím moderních informačních 
kanálů, což by měl ještě umocnit on   -line rezervační 
systém vstupenek. Na slánském náměstí by se v za-
tím blíže neurčeném termínu měly objevit i oblíbe-
né městské slavnosti. Budeme hledat nové zdroje 
fi nancování, aby naše město ve Středočeském kraji 
nezaniklo ve stínu měst bohatších. Zatím jsou to jen 
sliby a čas ukáže, jak je dokážeme plnit. Budeme ře-
šit problémy a hledat kompromisy, jejich výsledkem 
by však vždy měl být rozvoj našeho krásného města.

Když se v  novoročním ohňostroji vydalo k  nebi 
tisíce světýlek a potom se ta světýlka pomalu snášela 
zpátky k zemi, vypadalo to, že právě padá tisíce ba-
revných hvězd. Možná jste si přitom stihli něco přát. 
Tak ať se Vám všechna ta přání v novém roce splní. 
Mějte dost síly, chuti a energie, ať je Vám dopřáno 
hodně zdraví, užijte si krásný a šťastný nový rok.

Milan Grohmann, 1. místostarosta

49. Slánské jazzové dny jsou historií
Skončil jazzový festival ve Slaném a všich-

ni návštěvníci mají mnoho hudebních dojmů. 
Excelentní kapely předvedly svůj um a tři dny 
ve Slaném byly nabity nezapomenutelnou 
hudbou.

Už páteční večer byl příslibem, že letošní 
výběr muzikantů se bude líbit. Zpěv Marké-
ty Zdeňkové zahájil maraton hudby v  přísálí 
Grandu. Její otec, pianista a  skladatel Zde-
něk Zdeněk ji výborně doprovázel, stejně 
jako mladý muzikant Štěpán Janoušek. Pak 
následovala hudební esa na hlavním pódiu. 
Zuzana Lapčíková předvedla virtuózní hru 
na cimbál a hudebníci z její kapely Kvintet si 
získali publikum skvělými sólovými výstupy. 
Afropean Project nás zavedl jak nástroji, tak 
hudbou do Karibiku. Fotografové si opravdu 
smlsli. Západoafrický xylofon s ozvučnicemi 

z vydlabaných dýní není k vidění na každém 
koncertu. Večer v  Grandu zakončil Pražský 
Big Band Milana Svobody. Velká kapela skli-
dila zasloužený potlesk a diváci se přesunuli 
v  hojném počtu do restaurace na Střelnici. 
Charlie Slavík potěšil diváky skvělou hrou 
na foukací harmoniku, jeho kolegové ho per-
fektně doprovázeli na své hudební nástroje 
a s dívčím vokálním triem Hot Sisters roztles-
kávali zaplněný hudební klub Šantán.

Sobotní večer a noc byla ukázkou i zajíma-
vých bluesových skladeb. Ať už klasiky od ka-
pely Old Stars Dixieland Liberec, které při-
lákala do přísálí mnoho příznivců. Na hlavní 
scéně tento večer vystupovaly tři kapely. Sku-
pina Felix Slováček Swing Band, Marcel Fle-
mr Band s  fenomenální americkou zpěvač-
kou Dede Priest a skupina Voilá!, kterou jsme 
ve Slaném vloni slyšeli v Hejtmanském dvoře. 

Celý Grand rezonoval od základů až po stře-
chu a diváci pokyvovali hlavami a poklepávali 
končetinami v rytmu skvělé hudby. Kdo přišel 

tento večer, určitě nelitoval. Hudebníci, zpě-
váci a  hlavně návštěvníci. Noc se přehoupla 
do prvních nedělních hodin a  další program 
byl opět v  Šantánu. Bedřich a  Zoufalci roz-
tančili diváky a končili se svým vystoupením 
až k ránu.

V  neděli byl poslední koncert v  kapli mu-
zea. Decentní hudba Jazz Projectu a zejména 
procítěný zpěv Marty Kloučkové úžasně la-
dily s  interiérem kaple, vybízely k  zamyšlení 
a  byly poetickým zakončením celého festi-
valu. Velké poděkování patří prezidentovi 
Jazz clubu Slaný Petrovi Symerskému a všem 
členům festivalového výboru za skvělé orga-
nizování této rozsáhlé hudební akce. A podě-
kování si bezesporu zaslouží sponzoři, kteří 
festival pravidelně podporují, aby se mohl 
uskutečnit. Úžasné hudební zážitky si jistě na 
dlouho uložíme do paměti, do srdcí a  bude-
me se těšit na jubilejní 50. ročník Slánských 
jazzových dnů. Ať žijí Slánské jazzové dny! 
A  všichni, kdo je pro nás připravili! Děkuje-
me.

Eva Štanclová

Městské kino ve Slaném 
neděle 24.ledna v 18 hodin

Giuseppe Verdi 

OPERA V KINĚ
záznam představení z Metropolitní opery v New Yorku

Dirigent: Fabio Luisi / Režie: Willy Decker
Violetta: Natalie Dessay / Alfréd: Matthew Polenzani

Giorgio: Dmitri Hvorostovsky

V italském jazyce s anglickými a českými titulky. Délka 148 min. 
Orchestr a sbor Metropolitan Opera New York.

Verdiho k napsání La traviaty – „zbloudilé“ dívky, jež mravně přerostla ty, kteří jí pohrdali – inspiroval slavný 
román Alexandra Dumase ml. Dáma s kaméliemi. Proslavená inscenace je dílem režiséra Willyho Deckera, kte-
rý ji zasadil do současnosti. • Pro návštěvníky bude připraveno při příchodu a během přestávky občerstvení. 

VÍCE NA WWW.KULTURA.SLANSKO.CZ

Vstupné: 300 Kč, důchodci a ZTP 250 Kč

Městské kino Slaný, Masarykovo náměstí 159, telefon 312 522 608

Bluesové čtyřverší
Eva Štanclová

V bluesové rytmu nohy tančit chtějí,
muž touží ženu držet v objetí.
Hudba tě osloví, zasáhne duši…
Jen těžko skrýváš svoje dojetí.
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Město Slaný má 103 letou občanku!
Začátkem prosince tohoto roku oslavila 

narozeniny nejstarší obyvatelka města Sla-
ného, paní Nina Emelianchik. Paní Emeli-
anchik se narodila v  roce 1912 a  celý život 
pracovala v  oblasti školství. Starosta města 
Ing.  Pavel Zálom osobně pogratuloval osla-
venkyni k úctyhodnému věku.

Oslavenkyni přejeme všechno nejlepší k  na-
rozeninám a zejména hodně zdraví!

Rekonstrukce komunikace v Ouvalově ulici je dokončena

V pátek 11. prosince 2015 v 10 hodin pro-
běhlo slavnostní ukončení projektu rekon-
strukce místní komunikace v  Ouvalově ulici 
přestřižením pásky Ing.  Pavlem Zálomem, 
starostou města.

Oprava místní komunikace probíhala 
v  úseku od kruhového objezdu až k  vjezdu 
na autobusové nádraží. Během rekonstruk-
ce byly přemístěny některé zastávky měst-
ské autobusové dopravy a celkově byl na této 

trase komunikace omezen provoz. Nejvíce 
zatížena provozem byla Šultysova ulice, kudy 
vedla objízdná trasa pro osobní automobily. 
Nákladní automobilová doprava byla vedena 
Pražskou ulicí.

Rekonstrukce byla zahájena 12. října 2015. 
Spolufi nancována byla Evropskou unií 
v  rámci Regionálního operačního programu 
Střední Čechy.

Ing. Lucie Krčková

Poplatek ze psů
Poplatek ze psů platí držitel psa. Drži-

telem je fyzická nebo právnická osoba, 
která má trvalý pobyt nebo sídlo na úze-
mí města Slaný.

Držitel psa je povinen do 15  dnů od 
pořízení psa osobně přihlásit správci po-
platku a také do 15 dnů psa osobně nebo 
písemně odhlásit. Formulář k  odhlášení 
naleznete na webu www.meuslany.cz.

Splatnost místního poplatku ze psů 
je do 31. března 2015

Poplatek lze zaplatit v  hotovosti na 
pokladně MěÚ, složenkou na poště nebo 
převodem na účet.

Výzva pro 1. náhradníka 
pro výhru 50 litrů PHM
Rada města na svém 42. zasedání, které se 

konalo ve středu 23. září 2015, vylosovala vý-
herce, který obdrží poukázku na 50 litrů po-
honných hmot dle svého výběru. Vzhledem 
k faktu, že se výherce o svou cenu nepřihlásil, 
postoupila se výhra 1. náhradníkovi.

1. náhradník SPZ 9S1 – 6648 – číslo účastní-
ka 20
2. náhradník SPZ 1S2 – 7224 – číslo účastní-
ka 11

Prosíme 1. náhradníka, aby se dostavil na 
sekretariát Městského úřadu Slaný, nejpoz-
ději do 29.  ledna  2016. Poukázka bude pře-
dána na základě předložení malého technické 
průkazu, kde je uvedena SPZ vozidla.

Nezastřešená zastávka – Veleslavín
Na základě četných dotazů a  připomínek 

ohledně nezastřešení autobusové zastávky 
na Veleslavíně v  Praze byl starostou města, 
Ing.  Pavlem Zálomem, zaslán dopis vedení 
Městské části Prahy 6.

Počátkem prosince přišla odpověď, že náš 
podnět byl ověřen místním šetřením a zaslán 
k vyjádření odpovědné projekční organizaci. 
Projektant sdělil, že skutečně došlo k  čás-
tečnému situování zastávky č.  4 již mimo 
osazené zástřeší, a  to v  důsledku uplatnění 
dodatečného požadavku na osazení další-
ho staničního sloupku pro potřeby městské 

hromadné dopravy. Dle názoru projektanta 
je prodloužení stávajícího zastřešení možné, 
avšak zásadní otázkou je fi nancování poža-
dované úpravy.

Vzhledem k  faktu, že Městská část pro 
Prahu 6 není investorem ani správcem auto-
busového nádraží „Nádraží Veleslavín“, bude 
předmětný požadavek na doplnění základní 
vybavenosti zastávky postoupen správci ob-
ratiště, tj.  Dopravnímu podniku hl. m. Pra-
hy, a. s. O výsledku vás budeme informovat.

Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy

Novinky v Pečovatelské službě Slaný od ledna 2016
Rada města Slaného na svém zasedání 

18. listopadu 2015 rozhodla o změně provoz-
ní doby Pečovatelské služby Slaný. Od 1. led-
na  2016 se prodlužuje provozní doba v  pra-
covních dnech a zavádí se poskytování služeb 
i  o  víkendech a  svátcích. Provozní doba se 
mění následovně:
Pondělí až neděle od 7:00 do 19:00 hodin

Touto změnou se snaží vedení města vyjít 
vstříc požadavkům občanů města na posky-
tování služeb v  průběhu celého týdne a  ne 
pouze v pracovních dnech. Shodou okolnos-
tí přichází změna i ve chvíli, kdy naopak jiný 
poskytovatel pečovatelské služby na území 
našeho města omezuje svou provozní dobu 
pouze na pracovní dny.

Věříme, že rozšíření služeb Pečovatelské 
služby Slaný zvýší spokojenost našich kli-
entů, jejich rodin a  bude východiskem i  pro 

ty seniory, kteří dosud pečovatelské služby 
v naší organizaci nevyužívali.

Rada města Slaného na svém zasedání 
9.  prosince  2015 rozhodla v  souladu se zá-
konem 108/2006 Sb., o  sociálních službách, 
o změně výše úhrad za poskytované pečova-
telské služby.

Zvýšená cena je účtována o  víkendech 
a svátcích

Více informací o  podmínkách poskytová-
ní pečovatelské služby najdete na stránkách 
www.meuslany.cz v  části „úřady, školství, 
zdravotnictví“. Informace Vám rády poskytnou 
i  koordinátorka pečovatelské služby pí Radka 
Fricová na tel. čísle 312 522 257, příp. vedoucí 
Pečovatelské služby Slaný pí Alena Zahrádko-
vá na tel. čísle 312 578 111.
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R O Z P O Č E T  M Ě S TA

Město Slaný i jeho občané vstupují do nové-
ho roku 2016. Peníze jsou určujícím faktorem 
rozvoje každého města a  tak především plá-
nování určuje, co vše budeme moci v  městě 
zlepšit, změnit či vybudovat. Finální podobu 
návrhu rozpočtu, který předložila rada měs-
ta, dalo zastupitelstvo města na svém jednání 
17. 12. Jistě tak bude zajímavé podívat se, co 
městská rada a jednotlivé odbory MÚ či měs-
tem zřízené organizace pro rok 2016 připra-
vují a navrhují.

Jak již deklarovalo vedení města, priori-
tou investičních akcí je důraz na ekonomiku 
a rentabilitu investic. Chceme tedy podporo-
vat především ty investice a  opatření, které 
dále povedou ke snižování provozních nákla-
dů města a městských zařízení. To by nám ná-
sledně mělo přinést benefi t v možnosti uvol-
nit fi nance na další investiční akce.

VSH
Jednou z  největších položek v  rozpočtu je 

zajištění provozu areálu VSH. Tedy zimního 
stadionu, aquaparku, atletického stadionu 
a  fotbalových hřišť. Do rekonstrukce ledo-
vé plochy i  dalších částí zimního stadionu 
směřovala jedna z  největších investic roku 
2015, celkem přes 25 milionů korun. Nově 
instalovaný systém chlazení by měl být vý-
razně úspornější. K  úsporám ve spotřebě 
elektrické energie by rovněž měla přispět 
instalovaná kogenerační jednotka, kterou ve 
spolupráci s vedením města připravuje fi rma 
RDK, s. r. o. Dalších úspor by mělo být dosa-
ženo v  hospodaření s  vodou. V  areálu VSH 
bude instalována záchytná nádrž, do které 
bude sváděna dešťová voda ze střech aqua-
parku, zimního stadionu a tribuny fotbalové-
ho stadionu. Zachycená voda se bude zpětně 
využívat k  zavlažování fotbalových hřišť. 
I  když efektivnost tohoto opatření značně 
závisí na množství srážek během roku, i  tak 
očekáváme další úsporu v  hodnotě několi-
ka desítek tisíc korun ročně. Předpokládané 
provozní náklady VSH by se tak o proti roku 
2015 měly snížit minimálně o 0,5 mil. Kč.

Vodovody a kanalizace
Vedení města činí kroky, aby se po 20 letech 

do jeho rukou vrátila vodovodní a kanalizační 
infrastruktura, kterou doposud provozovaly 
Středočeské vodárny, a. s. I když fakticky by 
město mělo samo začít provozovat celý vodá-
renský komplex až od 1. 1. 2017, je nutné již 
v  příštím roce provést řadu změn i  opatře-
ní nutných k  tomuto přechodu. V  současné 
době se nákladem 2 mil. korun přepracovává 
dnes již zastaralý projekt rekonstrukce ČOV. 
A  je předpoklad, že 1. etapa rekonstrukce 
ČOV bude zahájena ještě v  roce 2016. Na 
tuto 1. etapu plánuje město cca  32 mil. ko-
run. V rámci této etapy dojde k rekonstrukci 
některých stávajících částí ČOV a  dostavbě 
dalších technologických objektů. Výsledkem 
by mělo být zvýšení propustnosti ČOV i zlep-

šení parametrů vypouštěné vody. Další etapa 
by pak měla následovat v příštích letech. Zá-
měrem města je znovu se ucházet o přidělení 
dotace na tuto náročnou a  nutnou investici. 
Vedení města chce rovněž posoudit možnosti 
získávat vodu ze studní v  katastru Slaného. 
V současné době je celá slánská oblast závis-
lá na dodávkách vody z přivaděče z Mělníka. 
Pokud se podaří tyto záměry realizovat, měla 
by se daná investice městu vrátit v horizontu 
3—4 let.

Přidružené obce
Záměrem vedení města je i  zlepšení ob-

čanské vybavenosti v  přidružených obcích. 
V Dolíně se počítá s odvodněním sportovního 
hřiště a přípravou projektů na dobudování či 
rekonstrukci veřejného osvětlení a některých 
komunikací. V Kvíčku a v Lotouši by měly být 
pro občany vybudovány kryté autobusové za-
stávky.

Podpora sportu
Rozpočet města počítá se zvýšením pří-

spěvků na činnost sportovních organizací ve 
Slaném cca o 20% oproti roku 2015. Zacho-
vána by měla být především podpora práce 
s mládeží. Nově by měly mít oddíly možnost 
získat od města fi nanční podporu i  na účast 
v soutěžích. Jen před několika týdny rozhodlo 
zastupitelstvo města o  výstavbě nové multi-
funkční sportovní haly, která by měla vznik-
nout v  areálu VSH a  stadionu. Připravovaný 
projekt by měl vyřešit nedostatek prostor pro 
halové míčové sporty ve Slaném i v jeho okolí.

Základní školy
V  loňském roce nákladem 35 mil. Kč re-

alizované zateplení budovy 3. ZŠ by mělo 
přinést roční úsporu ve výši min. 0,9 mil Kč 
v  provozních nákladech této školy. Tato 
uspořená částka nám umožní realizovat více 
investic v dalších školách ve městě. Zejména 
v 1. ZŠ Na Hájích se plánuje v roce 2016 řada 
oprav  – schody k  parkovišti u  školy, rekon-
strukce kuchyně, elektroinstalace, vybudo-
vání menších tříd v  půdní vestavbě a  oprava 
střechy budovy. Nové kotelny by se měla do-
čkat i Speciální škola.

Městská policie
Rozpočet města počítá s navýšením částky 

na městskou policii o  cca  1,5 mil. Kč. To by 
mělo umožnit přijmout 2 další strážníky a tak 
přispět ke zlepšení pořádku a  bezpečnosti 
ve městě.

Nemocnice
S investicemi může počítat rovněž nemoc-

nice. Klíčová bude tzv.  plynofi kace areálu 
a  změna způsobu vytápění. V  rámci této re-
konstrukce bude současné centrální parní vy-
tápění nahrazeno 3 menšími plynovými kotli 
v jednotlivých budovách areálu. Tato moder-
nizace vytápění v  hodnotě cca  15 mil. Kč by 
měla přinést roční úspory až 4 mil. korun. 

Je plánována také výměna jednoho z  hlav-
ních výtahů, což představuje náklad kolem 
1,5 mil. korun. K dalšímu zlepšení služeb ne-
mocnice, jak pro personál, tak i pro pacienty, 
by měla přispět dostavba části chirurgického 
a interního oddělení v budově B.

Penzion Na Sadech
Nové kotelny by se měl dočkat i  penzion 

Na Sadech. Úspornější způsob vytápění 
a tím i nižší fi nanční náklady na teplo by měl 
přispět k zlepšení fi nanční situace seniorům, 
kteří tento penzion užívají.

Parkování v centru
Předpokládáme, že na začátku roku 2016 

bude ukončen ztrátový provoz parkovacího 
domu, na jehož provoz doplácelo město roč-
ně částkou cca  2 mil. Kč. Záměrem městské 
rady bylo i řešení problematické situace s par-
kováním v  některých částech města. Názor 
většiny členů zastupitelstva byl však odlišný 
a tak byla původně alokovaná částka v návrhu 
rozpočtu na řešení těchto problémů přesunu-
ta na jiné akce. Současně však připravujeme 
některé úpravy v systému parkování v centru 
města. I tak však chce vedení města pokračo-
vat v hledání možnosti na zřízení dalších zá-
chytných parkovišť v  blízkosti centra města, 
i  zlepšení možností parkování na některých 
slánských sídlištích.

Muzeum
Nové kotelny by se měl dočkat objekt slán-

ského muzea, což by se mělo pozitivně pro-
jevit v  ekonomice jak slánského muzea, tak 
rovněž knihovny a kina.

Rekonstrukce dalších ulic v centru města
Po skončení rozsáhlé rekonstrukce Husovy 

ulice (Londy) chce vedení města dále pokra-
čovat v rekonstrukci centra a provést opravu 
kanalizace a  povrchu ulice Handžburské. 
Celkové náklady na tuto rekonstrukci by se 
měly pohybovat kolem 9 – 10 milionů korun. 
Dále se plánuje v  ulici Na Sadech přeložka 
kabelů, která by umožnila vybudování regu-
lérního povrchu této zatím spíše prašné ulice.

Sociální služby
Rozpočet města refl ektuje i nedávné usne-

sení městské rady o  rozšíření služeb pečo-
vatelské služby. Částka 400.000 Kč umožní 
přijmout další pracovníky a rozšířit provozní 
hodiny i na odpoledne a víkendy.

Závěrem bych chtěl uvést, že výše uvedený 
výčet není seznamem všech akcí, které by-
chom rádi v roce 2016 realizovali. Připravuje-
me i řadu dalších investic či oprav. Stejně tak 
jsme připraveni i  na řešení neočekávaných 
situací, případně na využití nových dotačních 
titulů, které by nám mohly pomoci v realizaci 
některých fi nančně náročnějších akcí.

L.Peška

člen Rady města

Co připravujeme pro rok 2016
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Město Slaný nabízí
K pronájmu byty

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

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

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

2. Byt č. 20 o velikosti 3+1 v 7. podlaží domu 
č.  p.  270 v  ulici Cyrila Boudy ve Slaném má 
celkovou podlahovou plochu 81,11 m2. Jedná 
se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 
3 pokojů, předsíně, koupelny, WC a sklepa.

Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na 
dobu určitou, tj.  na dobu dvou let s  násled-
ným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podla-
hové plochy je stanoveno pro rok 2016 ve výši 
68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému 
bude započítána platba za základní vybavení 
bytu ve výši 86,54 Kč/měsíc. Kromě nájem-
ného budou nájemcem hrazeny zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu.

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

3. Byt č. 6 o velikosti 2+1 ve 3. podlaží domu 
č.  p.  1457 v  Plynárenské ulici ve Slaném má 
celkovou podlahovou plochu 60,47 m2. Jedná 
se o  uvolněný byt, který se skládá z  kuchy-
ně, 2 pokojů, předsíně, spíže, koupelny, WC 
a sklepa.

Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na 
dobu určitou, tj.  na dobu dvou let s  násled-
ným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podla-
hové plochy je stanoveno pro rok 2016 ve výši 
68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému 
bude započítána platba za základní vybavení 
bytu ve výši 30,00 Kč/měsíc. Kromě nájem-
ného budou nájemcem hrazeny zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu.

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

4. Byt č. 7 o velikosti 2+1 ve 4. podlaží domu 
č.  p.  1419 v  ulici Jana Želivského ve Slaném 
má celkovou podlahovou plochu 62,22 m2. 
Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z ku-
chyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny a WC.

Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na 
dobu určitou, tj.  na dobu dvou let s  násled-
ným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podla-
hové plochy je stanoveno pro rok 2016 ve výši 
68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému 
bude započítána platba za základní vybavení 
bytu ve výši 118,65 Kč/měsíc. Kromě nájem-
ného budou nájemcem hrazeny zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu.

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

5. Byt č. 7 o velikosti 3+1 ve 4. podlaží domu 
č.  p.  1422 v  ulici Jana Želivského ve Slaném 
má celkovou podlahovou plochu 75,97 m2. 
Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z ku-
chyně, 3 pokojů, předsíně, koupelny a WC.

Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na 
dobu určitou, tj.  na dobu dvou let s  násled-
ným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podla-
hové plochy je stanoveno pro rok 2016 ve výši 
68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému 
bude započítána platba za základní vybavení 
bytu ve výši 235,35 Kč/měsíc. Kromě nájem-
ného budou nájemcem hrazeny zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu.

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

6. Byt č. 1 o velikosti 2+1 ve 4. podlaží domu 
č.  p.  1419 v  ulici Jana Želivského ve Slaném 
má celkovou podlahovou plochu 62,22 m2. 
Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z ku-
chyně, 2 pokojů, předsíně, koupelny a WC.

Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na 
dobu určitou, tj.  na dobu dvou let s  násled-
ným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podla-
hové plochy je stanoveno pro rok 2016 ve výši 
68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému 
bude započítána platba za základní vybavení 
bytu ve výši 118,65 Kč/měsíc. Kromě nájem-
ného budou nájemcem hrazeny zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu.

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

7. Byt č. 1 o velikosti 3+1 v 1. podlaží domu 
č. p. 1431 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Slaném 
má celkovou podlahovou plochu 77,49 m2. 
Jedná se o uvolněný byt, který se skládá z ku-
chyně, 3 pokojů, předsíně, spíže, koupelny, 
WC a sklepa.

Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na 
dobu určitou, tj.  na dobu dvou let s  násled-
ným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podla-
hové plochy je stanoveno pro rok 2016 ve výši 
68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému 
bude započítána platba za základní vybavení 
bytu ve výši 174,37 Kč/měsíc. Kromě nájem-

ného budou nájemcem hrazeny zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu.

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

8. Byt č.  22 o  velikosti 3+1 v  8. podlaží 
domu č. p. 274 ve Vikově ulici ve Slaném má 
celkovou podlahovou plochu 81,11 m2. Jedná 
se o uvolněný byt, který se skládá z kuchyně, 
3 pokojů, předsíně, koupelny, WC, balkonu 
a sklepa.

Smlouva o  nájmu bytu bude uzavřena na 
dobu určitou, tj.  na dobu dvou let s  násled-
ným prodlužováním. Nájemné za 1 m2 podla-
hové plochy je stanoveno pro rok 2016 ve výši 
68,41 Kč měsíčně. K základnímu nájemnému 
bude započítána platba za základní vybavení 
bytu ve výši 213,29 Kč/měsíc. Kromě nájem-
ného budou nájemcem hrazeny zálohy na 
služby spojené s užíváním bytu.

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

K pronájmu nebytové prostory

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

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

3. Nebytové prostory o  celkové výmě-
ře 43,70 m2 (2 kanceláře) ve 3. patře domu 
č. p. 528 v ulici Dr. E. Beneše ve Slaném.

4. Nebytový prostor o výměře 22,40 m2 (1 
kancelář) ve 3. patře domu č.  p.  528 v  ulici 
Dr. E. Beneše ve Slaném.

5. Nebytový prostor o výměře 19,09 m2 (1 
kancelář) ve 3. patře domu č.  p.  528 v  ulici 
Dr. E. Beneše ve Slaném.

6. 2 zděné garáže a  1 zděnou dvojgaráž 
u domu č. p. 830 v areálu v Nosačické ulici ve 
Slaném pro garážování motorových vozidel.

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

odbor správy majetku
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Slánská radnice č. 1, leden 2016 ŠKOLY, ŠKOLKY

LISTOPAD 2015
• S Bořkem do bazénu
• Vánoční kamion
• Dokončení Ouvalovy ulice
• Vánoční koncert pro Hynečka
• Česká mše vánoční
• Novoroční ohňostroj
• Historické okénko

Slánský
VideoMagazín

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

Čekání na  Ježíška si s  dětmi v  naší mateř-
ské škole opravdu užíváme. Již od  konce lis-
topadu začaly ve všech šesti třídách probíhat 
adventní dílny, na kterých si děti s rodiči, pra-
rodiči i  sourozenci vytvářely různé vánoční 
dekorace i  adventní kalendáře. Něco si od-
nesly domů, něčím jsme si nazdobili naše tří-
dy, šatny i další prostory školky. Samozřejmě, 
že na nás nezapomněl ani Mikuláš s andělem 

a  čertem. Děti jim zazpívaly písničky, před-
nesly básničky, zatancovaly a ve třídě u Draka 
se dokonce všichni, i paní učitelky, převlékly 
za čerty. Dráčata se také vydala do Domova 
seniorů. Tady děti pomohly  babičkám a  dě-
dečkům s  pečením cukroví, zdobením per-
níčků a na závěr si společně všichni zazpívali 
vánoční koledy. Děti také donesly babičkám 
a  dědečkům vlastnoručně vyrobené dárky 
a do školky si kromě zážitků odnášely i slad-
kou odměnu. Pro děti i seniory byla tato ná-
vštěva vítaným zpestřením a oběma věkovým 
kategoriím byla určitě ku prospěchu. Na další 
setkání se těšíme v květnu, kdy společně osla-
víme Svátek matek.

Kolektiv MŠ „ U Divadla“

Advent v MŠ „ U Divadla“Další zprávy z Komendy
Na naší škole to stále žije.
Dne 20.  října navštívili žáci 8. a  9. roční-

ků se svými pedagogy divadelní představení 
„Vražda na faře“, které nastudovala Slánská 
scéna. Detektivní hra se setkala s příznivým 
ohlasem, což jistě potěšilo slánské ochotníky.

2.  listopadu jsme si připomněli HALLO-
WEN - anglosaský lidový svátek, který se 
slaví 31. října. Starší žáci se podle tradice pře-
vlékli do strašidelných kostýmů a  navštívili 
třídy 1. stupně. Děti říkaly básničky, zpívaly 
písničky a byly obdarovány sladkostmi.

Dne 9. listopadu odletělo 10 žáků 9. roční-
ku v  doprovodu pí.  učitelky Mgr.  Mileny Sr-
bové na pětidenní jazykově -vzdělávací pobyt 
do Londýna. Škola získala většinu peněz na 
úhradu pobytu z Výzvy 56. Vybraní žáci byli 
ubytováni v  hostitelských rodinách a  absol-
vovali 9 vyučovacích hodin v  jazykové škole 
New English School of English Greenwich. 
V odpoledních hodinách se děti věnovaly po-
znávání Londýna. Navštívily např.  Muzeum 
Madame Taussand, Regent’s  park, Tower 
bridge, válečnou loď Belfast, katedrálu Sou-
thwark a  divadlo Globe. Žáci se rovněž po-
dívali do katedrály sv. Pavla, prošli se kolem 
Buckingham palace a navštívili kromě jiného 
i nultý poledník v Greenwich parku. Vrátili se 
nejenom plni krásných zážitků a  informací, 
ale i obohaceni jazykovými zkušenostmi.

Další zajímavá a  zároveň poučná akce se 
konala opět pro naše deváťáky. Dne 24.  lis-
topadu se zúčastnili pořadu Nicolas Winton 
„Síla lidskosti“ v  MC Grand ve Slaném. Po-
řad byl koncipován formou pásma složeného 
z  fi lmového dokumentu režiséra Matěje Mi-
náče (autora fi lmu Nickyho rodina) a  bese-
dou s  jeho spolupracovníkem, dramaturgem 
Z. Tulisem. Žáci pozorně sledovali děj fi lmu 
a  fakta dokumentů o  záchraně 669 českých 
a slovenských dětských životů, o nichž se na 
začátku druhé světové války zasloužil Angli-
čan Nicolas Winton. Příběhy byly velmi emo-

tivní a určitě podnítily řadu žáků k zamyšlení 
nad tím, jak je důležité mít odvahu postavit 
se proti zlu v  jeho počátcích, být empatický 
k osudu jiných lidí, udělat dobrý skutek, který 
by někomu pomohl a učinil náš život na tomto 
světě šťastnějším.

Dne 28.  listopadu  2015 oslavila naše ško-
la 120. narozeniny. Při této příležitosti jsme 
připravili Den otevřených dveří a  kulturní 
program ve školní tělocvičně. V sobotu ráno 
v  9:00 se otevřela budova školy a  přivítali 
jsme první rodiče hudbou a drobným občer-
stvením. V  jednotlivých třídách byly připra-
veny ukázky výukových hodin, historická 
učebna i  učebna s  úspěchy naší školy. Kul-
turní program byl pro všechny rodiče i  další 
hosty krásným zážitkem. Potěšilo nás, že 
naši školu při této příležitosti navštívili neje-
nom rodiče našich žáků, ale i zástupci města, 
bývalí kantoři i bývalí žáci. Věříme, že se vám 
náš narozeninový den líbil stejně jako nám 
a těšíme se na další společné akce.

V  pátek 4.  prosince nás navštívil Mikuláš 
s  čerty a  anděly. Děti 1. stupně byly hodné, 
a tak je čerti neodnesli.

Tentýž den se pro 4. až 9. ročníku konal 
v  tělocvičně vzdělávací pořad Přemyslovští 
králové  – rozkvět Českého státu, který při-
pravila agentura Pernštejni. Žáci se dozvěděli 
mnoho zajímavého z dávné historie.

V pondělí 21. prosince, náš poslední před-
vánoční školní den, žáci navštívili divadlo, 
aby zde vyslechli vánoční koncert. Hrál a zpí-
val p. učitel Šváb se svými hudebními kolegy. 
Bylo to úžasné!

Po Novém roce se opět budete moci dočíst 
další zprávy z Komendy.

Přejeme všem věrným čtenářům příjem-
né prožití vánočních svátků a  mnoho zdraví 
a štěstí v novém roce.

Advent s Beruškou
Milým zastavením v  adventním čase ve 

Slaném, byla v  bývalé staré 
radnici města v  galerii „Do-
beška“ vánoční výstavka 
z  amatérské  rukodělné čin-
nosti občanů Slánska.

Pod přiléhavým názvem 
„Advent s  Beruškou“ (po-
řadatel akce je slánský Klub 
Beruška  – zdravotně posti-
žené osoby), se mohli tak zájemci seznámit 
nejen s tvořivostí svých známých či sousedů, 
ale vystavené věci – drobnou i užitkovou ke-
ramiku, vinuté sklo, krajku, šité či korálkové 
šperky, výrobky z  pedigu, háčkováné a  ple-

tené drobnosti, drátkování, upomínkové dá-
rečky ze včelího vosku, si pro 
potěšení také zakoupit. Je to 
již v pořadí třetí rukodělná vý-
stavka, kterou připravily pro 
radost všem tvořivým přáte-
lům Jaroslava Broulíková ze 
slánského  Klubu postižených 
Beruška s  Jitkou Slavíkovou, 
za pomoci Martina Niče.

Součástí expozice byly i vystavené betlémy 
ze soukromé sbírky a velký betlém, který na-
maloval a věnoval městu Slaný pan Stanislav 
Berkovec st.

Hana Tichá



www.meuslany.cz8 |

Š K O LY,  Š K O L K Y

Sexta v Anglii 2015
Neuběhlo mnoho času od školního zájezdu 

do Paříže a my žáci sexty slánského gymná-
zia jsme opět balili kufry a  těšili se na další 
zahraniční výlet, tentokrát do Brightonu 
v jižní Anglii. Tento zájezd nás však na rozdíl 
od toho předešlého nestál ani korunu, neboť 
naše škola realizovala projekt, jenž je spolu-
fi nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.

V  neděli 1.  listopadu  2015 kolem deváté 
hodiny večerní jsme nastoupili do autokaru 
a rozloučili jsme se s naším královským měs-
tem. V  dopoledních hodinách následujícího 
dne jsme dorazili do přístavu Calais, kde jsme 
se po chvilce čekání nalodili na luxusně vyba-
vený trajekt. Hodinová ručička oběhla cifer-
ník, trajekt zakotvil pod doverskými útesy. Po 
dvou hodinách jízdy jsme vystoupili v centru 
města Brighton u  známého mola, kde si nás 
postupně vyzvedly naše hostitelské rodiny.

V  následujících třech dnech jsme každé 
dopoledne docházeli do zdejší jazykové ško-
ly, kde jsme získali pocit, že naše angličtina 
i  všeobecné znalosti vůbec nejsou špatné. 
Odpolední výlety do okolí Brightonu jsme si 
velmi užili. Navštívili jsme portsmouthské 
doky, rybářské městečko Hastings a  při zá-
padu slunce i útesy Seven sisters. Po skončení 
výletů se každý z  nás mohl těšit na chutnou 
večeři a  konverzaci se svou hostitelskou ro-
dinou.

Všechno dobré ale jednou končí, a  pro-
to jsme se naposledy nasnídali a  rozloučili 
s těmi, kteří nás několik nocí prvotřídně uby-
továvali, a tak trochu i nám přirostli k srdci.

Napříč okouzlující zvlněnou krajinou ang-
lického venkova jsme směřovali k  Londýnu. 

Po několika hodinách jsme do této metropo-
le dorazili, vystoupili z  autokaru u  Houses 
of Parliament a  v  okamžiku již viděli West-
minsterské opatství i  slavný Big Ben, který 
je symbolem města a  svým způsobem i  celé 
země. Přes řeku Temži jsme spatřili London 
Eye, největší vyhlídkové kolo v  Evropě. Poté 
jsme došli k  Buckinghamskému paláci, od-
kud už nebylo daleko na Trafalgar Square. 
Následně jsme se vydali k St. Pauls Catedral. 
Po přibližně pěti stech schodech se odvážněj-
ším z nás před očima rozprostřel celý Londýn 
jako na dlani a jeho krásu by v tu chvíli popsal 
jen málokdo. Přes frekventované silnice jsme 
se postupně prokousávali až k Tower Bridge, 
po němž jsme přešli k  shakespearovskému 
divadlu Globe. Před tímto divadlem nám prů-
vodkyně obstarala jízdenky na „říční taxi.“ 
Během plavby řekou Temží jsme pozorovali 
pamětihodnosti Londýna, zahalené již ovšem 
závojem noci. Konečnou zastávkou našeho 
putování anglickou metropolí se stala čtvrť 
Greenwich, kam dorazil náš autokar, aby 
nás vyzvedl a odvezl zpět do našich domovů 
v České republice.

Zcela vyčerpaní jsme padli na sedačky, kde 
málokdo našel sílu se vůbec pohnout, dokud 
to kvůli cestě přes La Manche nebylo nutné. 
Následně většina z nás stěží otevřela oko ještě 
několik dlouhých hodin. Starobylý duch an-
glické kultury a  překrásné přírodní scenérie 
nás zcela uchvátily a nádherné vzpomínky na 
tento zájezd zůstanou už navždy uchovány 
v našich myslích.

Pavel Roll, Kristýna Haismanová

Čertovský den
a Vánoce v MŠ U Pánka

V mateřské školce U Pánka nemáme jenom 
šikovné děti, ale i  rodiče, kteří mají smysl 
pro humor a ochotu spolupracovat. Do akce 
Maminko, tatínku, nakresli mi andílka nebo 
čerta se zapojila většina rodičů a překvapivý-
mi výtvory nám pomohli vyzdobit školku. Na 
Čertovský den zase připravili dětem kostýmy 
čertíků a  andílků. Také paní učitelky se pře-
strojily za čertice a přichystaly dětem bohatý 
program plný soutěží, her, písniček a  taneč-
ků. V  čertovsky vyzdobených třídách ne-
chyběly ani čertovské brány, kterými čertíci 
probíhali, přeskakovali „žhavé uhlíky“, trefo-

vali se „uhlím“ do kotle, prolézali čertovským 
pytlem či se přetahovali s andílky o lano. Děti 
si zahrály pohybovou hru Z  pekla do pekla 
a Z nebe do nebíčka, zatančily si tanečky Pek-
lo, peklo, peklíčko, Čertí bububu, Mikuláši, 
Mikuláši, Černá máry a Čerti v pekle. Když se 
malí čertíci a andělíčkové vyřádili, se zataje-
ným dechem čekali na příchod opravdového 
Mikuláše, čerta a  anděla. I  ti nejkurážnější 
hrdinové se zarazili, když vešli do třídy. Za-
recitovali Mikulášovi básničky, zazpívali pís-
ničky a  zatancovali tanečky. Čertík postával 
opodál, aby děti neděsil. To bylo ale překva-
pení, když si čertík najednou vzal opravdic-
kou basu a zahrál dětem koledy a společně si 
s dětmi zazpíval. Krásný anděl pak rozdal dě-
tem balíčky s ovocem a mlsáním a všichni byli 
spokojeni. Celé adventní období si malí i velcí 
z naší školky pěkně užívali. Vyzdobili jsme si 
chodbu, okna i třídy, děti pomáhaly nazdobit 
vánoční stromeček, aby mohl přijít do škol-
ky Ježíšek. Ve všech třídách děti vykrajovaly 
a  zdobily vánoční cukroví, vyráběly dárečky 
a  přáníčka pro rodiče. Nejmladší Broučkové 
lepili andělíčky z  papíru a  peříček, Krteč-
kové si v  keramické dílně Hliněnce vytvořili 
stromečky a nejstarší Medvídci si z keramiky 
vyrobili andílky. Během adventu děti viděly 
dvě divadelní představení, ve školce pohádku 
O  cukrářce Barboře a  zatoulaném čertíkovi, 
v městském divadle ve Slaném pak pohádku 
Co se stalo o Vánocích. Vyvrcholením vánoč-
ních příprav bylo vánoční setkání s rodiči. Ve 
všech třídách si děti připravily pro rodiče hu-
dební pohádky. Broučkové zahráli pohádku 
Zvířátka a loupežníci, Krtečkové Čertovskou 
pohádku a  Medvídkové Ledové království. 
Ježíšek všechny přípravy sledoval a  měl pro 
děti nachystané dárečky, které si mohly od-
nést domů.

Kolektiv MŠ U Pánka

Děti vystavovaly
Mezi dětské výstavy, které proběhly v  ad-

ventním čase Slaném, se zařadila i  výstava 
s  jednoduchým názvem „ Vánoční výstava“, 
pořádaná  v  budově ZŠ Palackého (bývalá 
Zvláštní škola). Ve vyzdobené škole se moh-
li rodiče žáků, kluci a  děvčata ze slánských 
škol i  ostatní zájemci z  řad široké veřejnosti 
přesvědčit o tom, jak si žáci této školy umějí 
vytvořit hezké prostředí v předvánočním čase 
svými výrobky a netradiční výzdobou.

„Výtvarnou tvorbou zvládnutou různými 
technikami tak žáci všech ročníků pod vede-
ním učitelek prezentovali svoji dovednost,“ 
uvedla ředitelka školy Mgr.  Vladimíra Maš-
ková. Doplnila, že v této škole, která sdružu-
je  základní školu praktickou,  základní školu 
speciální,  přípravnou třídu a  školní družinu 
a  poskytuje vzdělání žákům se zdravotním 
postižením a žákům se speciálními vzděláva-
cími potřebami, je všem umožněno účastnit 
se zájmových kroužků ve svých volnočaso-
vých aktivitách  - informační technologie, 
ping -pong, dovedné ruce. Také sportem 
a  účastí na sportovních aktivitách jsou děti 
vedeny ke zdravému životnímu stylu.

Výbor Svazu tělesně postižených v  ČR 
(místní organizace Slaný) uspořádal 
v  uplynulém roce pro své členy několik 
zajímavých akcí.

V  únoru se jednalo o  posezení s  hudbou 
a  občerstvením. Dále dva týdenní pobyty 
v Lázních Bechyně, kde si členové mohli do-
přávat i lázeňské procedury, a v srpnu týden-
ní pobyt na Šumavě. Rok 2015 byl zakončen 
předvánočním posezením s hudbou.

V roce 2016 se všichni mohou těšit na dva 
pobyty ve Františkových Lázních s  rehabili-
tací a  také v  Chlumu u  Třeboně. V  srpnu se 
chystáme do Súkenice v  Beskydech. Na jaře 
a před Vánocemi se opět sejdeme při hudbě.

Výbor přeje všem svým členům v roce 2016 
hlavně zdraví a pohodu.

Organizace tělesně 
postižených Slaný
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Slánská radnice č. 1, leden 2016 KNIHOVNA

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Dřevěný podvečer s Čítankou
19.  ledna  2016 od 17:00 v  K -klubu knihov-
ny si budeme povídat s Martinem Patřičným, 
výtvarníkem  – dřevařem, autorem mnoha 
knih a vypravěčem, kterého jistě znáte z tele-
vizní obrazovky. Vstupné 30 Kč.

Velká zimní burza knih a časopisů
Chcete si obohatit svou knihovnu? Přijď-
te si k nám vybrat tu svou knihu. Na sobotu 
23.  ledna od 9:00 do 12:00 pro vás připraví-
me více než 600 knih různých žánrů. Cena za 
svazek je symbolická – od 1 do 30 Kč.

Můžete se ale do akce zapojit i vy. Přijďte si 
vyměnit, koupit nebo prodat knihy a časopi-
sy, které už nepotřebujete. Pro prodej je nut-
né si vyplnit přihlašovací formulář, který zís-
káte ve studovně Knihovny Václava Štecha.

Počet míst pro prodejce je omezený!

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
1.–15.  1.  2016 si v  soutěži NAŠE HOUBY 
oživíme znalosti o houbách našich lesů

15.  1.  2016  – od 12:00 rukodělky s  Mílou 
Blahníkovou  – v  lednu budeme vyrábět ne-
jen VALENTÝNSKÁ PŘÁNÍČKA z papíru – 
skládaná a protkávaná

Každý čtvrtek zábavné odpoledne plné čte-
ní a  her s  našimi dobrovolnicemi Simčou, 
Renčou a Bárou - začátek ve 14 hodin.

STUDOVNA
12.  ledna  2016 - Domácí chléb a  chlebo-
vý kvásek. Chcete si v  domácích podmín-
kách upéct vlastní chléb? Dovědět se, jakou 
mouku a suroviny použít, kde nakoupit a jak 
na chlebový kvásek? To vše nám prozradí 
paní Andrea Novotná. Domácí chléb určitě 
i ochutnáme. Přednáška se koná v rámci cyk-
lu Setkávání (nejen) seniorů. Začátek v 14:00, 
cena 30 Kč.

26.  ledna  2016  – Židovské památky v  na-
šem kraji. Přednáška a  fotografi cká pre-
zentace regionálního historika a  středoškol-
ského učitele dějepisu Mgr.  Zdeňka Víška, 
zaměřená především na historii a  současný 
stav židovských hřbitovů ve Zlonicích, v Ble-

vicích a v Hostouni. Přednáška se koná v rám-
ci cyklu Setkávání (nejen) seniorů. Začátek 
v 14:00, cena 30 Kč.

POBOČKA NA DOLÍKÁCH
1.—28.  ledna  2016  – Nalep si svůj vzkaz 
v průběhu celého měsíce ledna si můžete při-
dat na polepovací plochu v pobočce Na Dolí-
kách svůj vzkaz nebo pozdrav pro kamaráda. 
Volnočasová aktivita pro všechny návštěvní-
ky pobočky

4. ledna 2016 - Nejmilejší pohádková posta-
vička – výtvarná soutěž pro děti, které milují 
pohádky. Soutěžní příspěvky přijímáme na 
papíře o max. velikosti A3, nebo různě papí-
rově vyvedené. Kreslit nebo vyrábět můžete 
pouze bytosti „pohádkové“. Nejlepšího vý-
tvarníka odměníme 25. února v 15,00 hodin 
v pobočce Na Dolíkách!

14.—28.  ledna  2016  – O  zvířátkách  – víte 
děti, jak vypadá PÁV nebo kdo je PTAKO-
PYSK? Přijďte zkusit naši zábavně vědomost-
ní soutěž, tentokrát o  zvířátkách Soutěžíme 
v otvírací hodiny oddělení.

Knihovna V. Štecha ve Slaném v listopadu

4. ledna 2016 bude Infocentrum zavřené, 
protože zde bude probíhat inventura.
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P O Z VÁ N K Y

Víceúčelová sportovní hala Slaný pořádá 
na atletickém stadionu tréninky v  běhání 
pro všechny zájemce. Ať už chcete zhubnout, 
zlepšit si kondici nebo uběhnout půlmara-
ton, přijďtě v  úterý 19.  1.  2016 v  16 hod. na 
atletický stadion ve Slaném, kdy proběhne 
první běžecký trénink. Tréninky povede To-
máš Řenč – vrcholový sportovec v triatlonu, 
kterému se věnuje již 13  let. Studuje Fakul-
tu tělesné výchovy a  sportu a  3  roky trénuje 
plavecký oddíl ve Slaném. Termíny tréninků 
budou úterky a čtvrtky od 16 hod. Začínáme 
19. 1. 2016 a v lednu budou tréninky zdarma. 
Přijďtě si zlepšit techniku běhání a získat tré-
ninkový plán pro splnění svého cíle.

Předsevzetí zhubnout?
Zlepšit si kondici?

Krytá plavecká hala 
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST LEDEN 2016

1. ledna 2016 ZAVŘENO
2.ledna a 3.ledna 2016 otevřeno  9:00 – 22:00 hod.

● 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 – Pátek a Neděle 8.00—9.00 (bez atrakcí, vstupné 55 Kč)

● Čtvrtek 20.45—22.00 (včetně atrakcí, vstupné obvyklé) ● Sobota 8.00—9.00 (bez atrakcí, vstupné 55 Kč)

Aquazorbing – podle návštěvnosti po dohodě s plavčíkem (25 Kč)

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

Pondělí 17.00—22.00

Úterý 13.00—22.00

Středa 17.00—22.00

Čtvrtek 13.00—22.00

Pátek 9.00—22.00

Sobota 9.00—22.00

Neděle 9.00—22.00

MO svazu Dia Slaný
Zve své členy 19. 1. 2016 ve 
14.00 hod. do Penzionu DPS 

na výroční členskou schůzi. 
Přejeme svým členům a rodinám 
krásné vánoční svátky a do no-
vého roku 2016 pevné zdraví.

Přeje výbor svazu

Informování e -mailovou poštou
Vážení občané Slaného, vážení podnikate-

lé, dovolujeme si vás tímto oslovit s nabídkou 
možnosti Vašeho informování prostřednic-
tvím emailové pošty. Aktuální výluky v  do-
dávkách elektrické energie či vody nás vedou 
k  hledání možnosti předat dodávané infor-
mace dále k vám.

Distributor některého z  médií si splní 
svou zákonnou povinnost ohlášením výluky 
dodávky na obecní úřad, popř.  vylepením 
plakátků na svých zařízeních. Město pak 
skutečně nemá možnost např.  roznést toto 
oznámení do poštovních schránek všem, 

jichž se týká. Provede tedy zveřejnění této 
informace na úřední desce včetně její elektro-
nické podoby.

Jdeme tedy za vámi s  nabídkou vytvoření 
databáze vašich emailových adres, na které 
by následně byly zasílány aktuální informace 
z městského úřadu týkající se např. výše uve-
dených výluk v dodávkách médií, upozornění 
na splnění poplatkových povinností (např. za 
komunální odpad), pozvánky na akce města. 
Předem upozorňujeme, že nebudeme schop-
ni např. při výluce v dodávce vody oslovit jen 
ty, jichž se týká, ale zprávu pošleme prostě 
všem. Databáze adres bude uložena na jed-
nom místě úřadu a rozesílání zpráv bude za-
bezpečeno proti možnému zneužití kontaktů.

Zájemci o  zařazení do databáze nechť 
prosím projeví svou vůli zasláním zprávy na 
email: sekretariat@meuslany.cz

Aquapark Slaný připravil na měsíc leden 
novou soutěž. Tentokrát pro všechny ná-
vštěvníky bazénu, kteří si chtějí vyzkoušet 
svoji kondici.

Stačí se přihlásit u  plavčíka, nahlásit své 
jméno a rok narození. Plavčík vám změří čas 
v dráze, která bude pro děti 25 m a pro dospě-

lé 50 m. Děti budou samozřejmě rozděleny 
do věkových kategorií.

Na konci měsíce se vyhodnotí všichni zú-
častnění a  nejlepší plavci budou odměněni 
poukazy na volné vstupy do aquaparku. Další 
volné vstupy se vylosují ze všech zúčastně-
ných v soutěži.

Velice se těšíme na vaši návštěvu a  účast 
v této soutěži.

Plavci pozor!

@
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Galerie Ikaros a grafi k Vladimír Gažovič

Galerie Ikaros ve Slaném se nepyšní roz-
sáhlými výstavními sály, ale tím, co může 
zájemcům o umění nabídnout. V úterý 1. pro-
since  2015 byla zahájena výstava světově 
proslulého grafi ka pana Vladimíra Gažoviče. 
Jedná se o slovenského malíře a grafi ka, jehož 
díla jsou zastoupena v  soukromých i  veřej-
ných sbírkách po celém světě. Ve své tvorbě 
čerpá z uměleckého odkazu symbolismu, se-
cese, expresionismu, surrealismu i nejnověj-
ších výtvarných proudů. Získal řadu ocenění 
na význačných světových výstavách.

Vernisáž byla hudebně podbarvena příjem-
nými melodiemi i zajímavými texty tří muzi-
kantů. Svým zpěvem zaujala všechny přícho-
zí návštěvníky Lenka Valentová a doprovázeli 
ji na kytary i zpěvem Radek Valenta a Václav 
Mišík. Jejich skupina Potokap zajímavě dopl-
ňovala vystavená díla. Manželé Hruškovi se 
jako vždy postarali o  skvělé pohoštění. Pan 
Jiří Hruška zasvěceně pohovořil o  autorovi 
vystavených grafi ckých listů, paní Marcela 

Hrušková fotografovala, diváci se rozhlíželi 
a potleskem odměňovali hudebníky za jejich 
produkci.

Krásný večer zahřál všechny přítomné na 
duši a výborné víno a další dobrůtky mnohým 
rozehřály a zabarvily tváře. Kdo přišel, určitě 
přijde zas. Přeji manželům Hruškovým, aby 
jejich galerii navštěvovalo hodně milých hos-
tů a aby přiváděli i své přátele. A nejen letos, 
ale i v novém roce 2016. Děkujeme.

Eva Štanclová

Kreslíme pro radost…

Zahájení společné výstavy „Kreslíme 
pro radost“ autorek Renaty Frančíkové 
a  Evy Štanclové proběhlo ve vstupní chod-
bě knihovny ve čtvrtek 26.  listopadu  2015. 
Vernisáž uvedl mluveným slovem Ing.  Petr 
Kříž, autorské verše přednesla Eva Štanclo-
vá a krásnou hudbou a zpěvem doplnil Karol 
Hevessy se svou vnučkou, slečnou Adélkou 
Matějovskou. Výběrem prvních písní navodi-
li vstup dospělých do dětského světa.

Příjemný podvečer byl plný pohody 
a  úsměvů. Nepochybně k  tomu přispěly ve-
selé kresby a ilustrace z dětských knih, které 
na výstavě převažují. Obrázky profesionální 
výtvarnice Renaty Frančíkové jsou srozu-
mitelné a  přitažlivé pro děti po mnoho let. 
Zajímavý je i  výběr vystavených přání PF 
a  perokresby dámských portrétů. Výtvarni-
ce Renata představila na této výstavě malou 
ukázku ze své celoživotní práce. Obě autorky 
vystavují také své společné publikace, které 
vydalo nakladatelství Portál Praha. Šimono-
vy pracovní listy a knihu Pohádky a hry z kou-
zelné skříně.

Děkujeme paní ředitelce slánské knihovny 
Zoje Kučerové a  všem pracovnicím knihov-
ny za možnost vystavování, zapůjčení rámů 
a milé přijetí. Velké poděkování patří Karolu 
Hevessymu a jeho rodině za poetické hudeb-
ní podbarvení našich obrázků a  fotografi í. 
Děkujeme všem, kteří nám při výstavě pomá-
hali a přišli se podívat. A pokud kreslíme pro 
radost i dalších návštěvníků, splnila naše vý-
stava své poslání. Vánočně naladit každého, 
kdo přijde a  zastaví se s  úsměvem. Člověče, 
postůj, nech tiše plynout čas…

Eva Štanclová

Své „ano“ si
v prosinci 2015 řekli:
12. 12. 2015

Ctibor Sýkora, Slaný
a Petra Ryšlinková, Černuc

Tomáš Švarc, Slaný
a Lucie Štulíková, Velvary

Jaroslav Kraus, Zvoleněves
a Hana Patócsová, Zvoleněves

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Sňatky ve Slaném

Husitská kulturní stezka
Jak jsme vás již několikrát na stránkách 

Slánské radnice informovali, město Slaný je 
členem Sdružení měst s husitskou minulostí 
a tradicí. Na podzim roku 2015 se uskutečni-
la valná hromada českých a německých člen-
ských měst v jihočeských Borovanech. Hlav-
ním bodem programu jednání byla realizace 
Husitské kulturní stezky.

V říjnu 1414 se vydal český reformátor Jan 
Hus z Krakovce na cestu do Kostnice. Na kon-
cilu, který se konal v  Kostnici v  letech 1414-
1418, chtěl diskutovat o  svých představách 
jiné církve. I když mu byl přislíben ochranný 
glejt, byla jeho cesta ukončena odsouzením 
a upálením na hranici.

Historická cesta Jana Husa do Kostnice 
je východiskem „Husitské kulturní stezky“. 
Jedná se o projekt, který navazuje na důleži-
té události evropských dějin, spojuje různé 
regiony, podporuje přeshraniční setkávání. 

„Husitská kulturní stezka“ se rozvětvuje do 
stezky tolerance a stezky porozumění. „Stez-
ku tolerance“ tvoří cesta Jana Husa z  hradu 
Krakovce do Kostnice. Stezka mápřipome-
nout nejenom cíle a  naději, které Jan Hus se 
svou cestou do Kostnice spojil. Její označení 
má být také výzvou k hájení tolerance jako zá-
kladní hodnoty pro mírové soužití.

„Stezka porozumění“ zahrnuje česká 
a  německá města a  obce, které jsou spojeny 
husitskou minulostí: buď památkami z  doby 
husitské anebo historickými městskými slav-
nostmi, které danou dobu připomínají. Sou-
částí této stezky je Slaný. Obě stezky nebo jen 
jejich součásti je možné procestovat pěšky, 
na kole nebo také autem. Pro návštěvu měst, 
která jsou součástí stezky, najdete na webové 
stránce http://www.hussitische -kulturroute.
com/cz/ informace o  jejich historii a  jejich 
nejdůležitějších pamětihodnostech.

Ing. Jana Tůmová

Třetí adventní neděle byla 13.  12.  2015. 
V  tento den byla i  vernisáž 22. výtvarného 
salonu v  galerii V  Troubě. Protože výtvarní-
ci jsou hraví lidé, oblékli si na vernisáž bílé 
přehozy a  čapky a  rozdávali příchozím bon-
bony. Byli tedy štědří jako v dávných dobách 
sv.  Lucie, která obdarovávala chudé. O  tra-
dici sv. Lucie pohovořil na začátku vernisáže 
Ing.  Petr Kříž. Pro mnohé návštěvníky byla 
překvapením mimo jiné informace, že tento 
den se zejména ve skandinávských zemích 
slaví jako slavnost světla, protože lux zna-
mená v latině světlo. Autorskou báseň o Lucii 
přednesla Eva Štanclová a  vánoční koledy 

zahrály na klarinety žákyně Rudolfa Hyšky, 
Karolína Jeřábková a Nikol Korytová.

Na zahájení výstavy přišlo mnoho lidí, což 
potěšilo vystavující. A bylo se na co dívat. Ob-
razy, keramika, malované sklo, fotografi e, 
plastiky a  další výtvarné práce. Celkem 16 
autorů ukázalo své novinky a mnozí návštěv-
níci se těšili, že se přijdou ještě znovu podívat 
a vše si důkladně prohlédnout. A také že při-
vedou na hezkou výstavu své přátele. Poho-
dový podvečer v galerii byl krásným advent-
ním zastavením v předvánočním čase.

Eva Štanclová

Slánští výtvarníci a sv. Lucie
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Vlastivědné muzeum na leden připravilo
Výstava v  1. patře Vlastivědného muzea 

„Štědrej večer nastal…“ s  podtitulem „Vá-
noce našich předků“ je pro velký zájem ná-
vštěvníků prodloužena 
do 30.  ledna. Cílem vý-
stavy je představit české 
Vánoce a  naše vánoční 
obyčeje především dě-
tem. Je k  tomu využito 
muzejních sbírkových 
předmětů spojených 
s  Vánocemi a  naším re-
gionem.

Ve středu 27.  ledna 
v  17  hodin vás zveme 
do malé galerie Vlas-
tivědného muzea na 
přednášku dlouhole-
té spolupracovnice muzea, restaurátorky 
MgA. Magdaleny Rafl  - Bursové. V její dílně 
byla restaurována muzejní kniha Bartolomě-
je Paprockého „Diadochos“ z počátku 17. sto-
letí, kniha z 16. století „Massopust“ Vavřince 
Leandra Rváčovského a  jeden z  nejvzácněj-
ších sbírkových předmětů v  expozici muzea 
- františkánské nekrologium. Je to v  postatě 

chronologický soupis zemřelých příslušníků 
františkánského řádu ze Slaného v  ozdobné 
skříňce se symbolickým obrazem na přední 

straně. Mimo Slaný se 
MgA.  Bursová podílela 
například na historizu-
jící květinové výmalbě 
stropu v kostele sv. Pet-
ra a  Pavla v  Mělníku 
v roce 2012 a spolupra-
covala na šablonách 
pro prvorepublikové 
dekory ve Vile Čerych 
v České Skalici. Rodina 
restaurátorů Rafl ových 
je známa kvalitou své 
práce, které můžeme 
vidět i  v  samém jádru 
Prahy, např.  na Mos-

tecké věži u Karlova mostu.

V  prosinci 2015 MgA.  Bursová dokončila 
náročné restaurování jedné z  nejcennějších 
knih ze sbírky slánského muzea, tzv.  Me-
lantrichovy Bible. Jde o  5. vydání českého 
předkladu Bible z  dílny významného české-
ho renesančního tiskaře a nakladatele Jiřího 

Melantricha z  Aventina (asi 1511—1580). 
Několik vydání českých Biblí „Melantrišek“ 
představuje zásadní tiskařský počin své doby. 
Obnovenou knihu, kterou doprovázejí dře-
vořezby a  nadstandardní grafi cká úprava si 
budete moci poprvé prohlédnout právě při 
této přednášce. Restaurování bylo fi nančně 
podpořeno fondem hejtmana Středočeského 
kraje.

Výstava „Štědrej večer nastal…“ zaujme 
především děti. Na snímku žáci II. ZŠ během 
animačního programu.

Poslední dny Sodomy - vyobrazení v  nově re-
staurované Melantrichově Bibli z  r.  1577 ze 
sbírky slánského muzea.

Když byla před devíti lety připravována 
historická konference Slaný a  Slánsko ve 
20. století, málokdo tušil, že je to začátek tra-
dice, která bude v následujících letech - i přes 
občasnou nepřízeň některých slánských 
misomusů  – úspěšně pokračovat. Tradice, 
díky které se daří objevovat zcela či téměř ne-
známé události 
z našeho regionu 
i  některé neprá-
vem (a  často jen 
díky nekomuni-
stické politické 
orientaci) opo-
míjené osobnosti 
naší regionální 
ale i národní his-
torie.

To jsou ne-
sporné klady 
k o n f e r e n c e , 
která během do-
savadních osmi 
ročníků předsta-
vila celkem 82 
příspěvků. Z nich 32 studií je od autorů přímo 
ze Slaného a okolí, dalších 12 je psáno histori-
ky z jiných středočeských měst - Kladna, No-
vého Strašecí, Nymburka či Unhošti. Autory 
jsou odborníci z Historického ústavu Akade-
mie věd ČR, Masarykova ústavu Akademie 
věd ČR, Národního archivu, Národního tech-
nického muzea, Ústavu českých dějin FF UK, 
Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd 
ČR, Ústavu pro studium totalitních režimů, 

Univerzity Karlovy, Vojenského historické-
ho ústavu, Židovského muzea, kladenského 
Sládečkova vlastivědného muzea, slánského 
Vlastivědného a  řada regionálních badatelů 
a historiků.

S příspěvky, které během předchozích roč-
níků zazněly, se mohou zájemci seznámit ve 

sbornících, vy-
dávaných v  edič-
ní řadě „Historie 
Slánska ve XX. 
století“. Posled-
ní v  řadě těch-
to publikací je 
sborník, který 
byl veřejnosti 
představen v  lis-
topadu loňského 
roku a  je možné 
ho zakoupit ve 
slánském Vlasti-
vědném muzeu, 
v  Infocentru pod 
Velvarskou bra-
nou či v  knihku-

pectví a  antikvariátu Romana Kabátka na 
Komenského náměstí.

Devátý ročník historické konference se pod 
názvem „Slaňáci ve světě – Slaný a Slánsko 
ve XX. století“ uskuteční v  sobotu 12.  lis-
topadu  2016 v  přednáškové aule slánského 
gymnázia. Konferenci bude opět organizovat 
spolek Wotrubia, Gymnázium Václava Bene-
še Třebízského ve Slaném, Sládečkovo vlasti-
vědné muzeum v  Kladně a  Královské město 

Slaný, které na 17. zasedání zastupitelstva 
vyjádřilo konferenci i vydání sborníku plnou 
podporu.

Přestože termín uzávěrky přihlášek na 
konferenci je až v  polovině roku 2016, první 
přednášející i  jejich témata jsou již známa. 
ThDr.  Jaroslav Hrdlička, působící na Husit-
ské teologické fakultě Univerzity Karlovy 
(Katedra církevních dějin) nabídne příspěvek 
„Vztahy historika a diplomata prof. Vlastimi-
la Kybala ke kultuře Španělska a Portugalska 
i jejich odezva ve Slaném“. Vladimír Francev 
se v  příspěvku „Tanková výroba ve Slaném“ 
zaměří i na vývoz slánských tanků do Iránu. 
Příspěvek „Mein Feld ist die Welt aneb děti 
slánského uzenáře a  obchodníka Karla Ur-
bánka“ (autor Pavel Bartoníček) rozvine osu-
dy potomků slánského světoběžníka, zmíně-
né ve sborníku „Bílá místa historie - Slaný 
a Slánsko ve XX. století“, narozených kromě 
Slaného i  v  tureckém Istanbulu a  Sljudance 
na březích sibiřského Bajkalu.

Konference se uskuteční až za 10  měsí-
ců, berte proto tento článek jako avízo pro 
všechny zájemce o historii, kteří by si druhou 
listopadovou sobotu měli poznačit ve svých 
kalendářích. O  všech přednášejících, pro-
gramu a organizačních podrobnostech bude 
v dostatečném předstihu informovat některé 
z  pozdějších čísel Slánské radnice, internet 
a další periodika.

Ing. Pavel Bartoníček, zastupitel

a člen organizačního výboru konference

Mgr. Hubený z Národního archivu během svého příspěvku, 
vpravo ředitel kladenského muzea PhDr. Kuchyňka, mode-
rující konferenci. Foto: Jiří Skála.

9. ročník historické konference ve Slaném
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Pořady pro děti:
Úterý 19. 1. v 18:30 hod.
JAK KOMETKA ŠLA DO SVĚTA (20  mi-
nut)

Pohádka o  tom, jak odvážná kometka za-
chránila malého Pluta před ďábelským Al-
golem. Dále zde vystupují parádivé Plejády, 
moudré Slunce i  pozemští hvězdáři. Přesto, 
že se jedná o pohádku, aktéry tohoto příběhu 
můžeme na obloze skutečně najít.

Pořady pro dospělé:
Úterý 5. 1. v 18:30 hod.
PETR A PAVLA V ZIMĚ (30 minut)

Příběh o malém výletě mrazivou přírodou 
až tam, kde se hvězdy třpytí na sněhových 
vločkách, Býk s  blechou na zádech útočí na 
Oriona a  mlhoviny se zdají blíž než hřející 
kamna.

Úterý 12. 1. v 18:30 hod
MĚSÍC – SEN A SKUTEČNOST (30 minut)

Pořad věnovaný našemu nejbližšímu kos-
mickému souputníkovi a  zároveň jedinému 
tělesu kromě Země, na kterém stanul člověk.

Úterý 26. 1. v 18:30 hod
VESMÍR A SVĚTLO (35 minut)

Základní informace o  světle, jeho vlast-
nostech a hlavním zdroji - Slunci - to je náplň 
pořadu, který žáky seznámí i s některými op-
tickými přístroji a optickými zákony. Vysvět-
lí též fáze Měsíce a  příčiny vzniku zatmění. 
Stručně se zmíní i  o  historických pozorova-
cích přístrojích.

Astronomická přednáška:
Úterý 19. 1. v 18:30 hod.
ČEŠI BUDUJÍ OČI ZA MILIARDU EUR 
(90 minut)

Základním nástrojem optické astronomie 
je už více než 400 roků dalekohled. Abychom 
pátrali po přítomnosti vody a  organických 
molekul u exoplanet, pochopili vznik prvních 
objektů ve vesmíru: prvních hvězd, galaxií 
a černých děr, budujeme v současnosti kolo-
sální observatoře. Čím dnes hvězdáři zkou-
mají vzdálený vesmír a  jak vypadají odlehlá 
místa, kde vznikají dalekohledy nové genera-
ce?

Přednáší: Jaroslav Trnka, Městská hvěz-
dárna ve Slaném

H V Ě Z DÁ R N A

Městská hvězdárna ve Slaném v prosinci

• Pro veřejnost je v prosinci otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek.
• Prohlídky hvězdárny začínají v 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 hodin.
• O státní svátek 1. ledna 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

Ohlédnutí za rokem 2015
Rok 2015 přinesl řadu výjimečných úkazů  – pozorovali jsme Jupiter při únorové opozici, 

v březnu částečné zatmění Slunce, o prázdninách sledovali srpnové létavice a na závěr roku 
zahlédli i poměrně jasnou kometu C/2013 US10 Catalina. Výjimečné úkazy přinesly i spoustu 
zážitků. Na přednášky jsme si zvali přední odborníky, předváděli speciální představení s teku-
tým dusíkem, pravidelně uváděli fi lmové večery, při nichž si přišli na své i nejmenší návštěvní-
ci. Navštěvovali jsme vás s mobilními dalekohledy na letních táborech a ve školních družinách, 
ukazovali jsme vám krásy vesmíru pod temnou oblohou. V rámci školních exkurzí jste viděli, 
jak si dnes vědci představují vznik a vývoj vesmíru – svět, ve kterém je naše Země jediná a jedi-
nečná. Těšíme se na vás i roce 2016!

Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna

V kopuli Městské hvěz-
dárny při pozorování 
částečného zatmění 
Slunce 20. 3. 2015

Speciální představení 
s tekutým dusíkem

Jednoho srpnového 
večera jsme zavítali 
také na dětský tábor 
v Bílichově

Prezentace Městské 
hvězdárny v  rámci 
Evropské noci vědců 
2015 ve spolupráci 
s Gymnáziem V. B. T.
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Svatogothardská setkání / 2015
V minulém roce se autor těchto řádků s kos-

telem sv. Gotharda pracovně setkával poměrně 
často. A  nebylo to jen ve Slaném, ale poněkud 
překvapivě třeba i  na výstavě v  Plzni. Tady si 
před vystaveným odlitkem svorníku hlavy Kris-
ta ze slánského kostela uvědomil, nakolik tato 
gotická skulptura ovlivnila i  dílo moderních 
umělců. Tento poznatek poté rozhojnila a dopl-
nila jedinečná přednáška Milady Studničkové 
v  rámci Slánských rozhovorů na začátku říj-
na 2015. A tuto konferenci jsme zakončili opět 
u sv. Gotharda, kde dějiny stavby poutavě při-
blížil účastníkům náš přední odborník na stře-
dověkou architekturu Petr Chotěbor. Následo-
valo několik podnětných konzultací „na lešení“ 
s  uměleckým pozlacovačem Patrikem Jílkem, 
který závěrem podzimu dokončoval obnovu zla-
cení architektury hlavního oltáře. A  nakonec 
komentář Jarmila Plachého, restaurátora, kte-
rý již druhý rok pracuje na obnově kamenného 
pláště presbytáře.

Rembrandtova tramvaj a gotický 
svorník ze slánského kostela

Kdo v létě loňského roku navštívil Plzeň – 
Evropské hlavní město kultury 2015 – a kro-
ky ho dovedly do Západočeské galerie, jistě 
jej zaujala výstava s podivným názvem Rem-
brandtova tramvaj. Sezónní expozice vypoví-
dala mimo jiné i o tom, jak staré umění a díla 
orientu často inspirovaly progresivní českou 
tvorbu po roce 1900. A jedním z exponátů byl 
také sádrový odlitek svorníku ze slánského 
kostela sv. Gotharda, kopie jedinečné památ-
ky gotického sochařství, díla osobitého vý-
razu – stylizovaného obličeje Krista, který je 
pojat v úhrnu expresivně, asymetricky. Kdysi 
jsme na stránkách Slánské radnice (3/2007) 
psali o tom, jak toto dílo oslovilo francouzské-
ho sochaře É. A. Bourdella při jeho návštěvě 
Prahy. Plzeňská výstava pak dala tuto památ-
ku do dalších souvislostí, a to se sochařstvím 
českého kubismu. Konkrétně s  dílem Emila 
Filly, který měl rovněž, tak jako francouzský 
sochař Bourdell, odlitek slánského svorníku 
ve svém ateliéru. Po zhlédnutí plzeňské vý-
stavy jsme pozvali Dr. Miladu Studničkovou, 
která se svorníkem zabývala (zájemce odka-
zujeme na její stať ve sborníku Rembrandto-
va tramvaj vydaným u  příležitosti výstavy), 
aby o něm přednášela na loňských Slánských 
rozhovorech. Kunsthistorička jej přiblížila 
posluchačům jako umělecké dílo, které má 
svým způsobem dva životy. První  – určují-
cí a  podstatný  – je znázornění Krista; jeho 
symbolický význam vychází z  biblické me-
tafory Spasitele, a to jako úhelného kamene: 
svorník ve středu klenutí staticky souvisí se 
stavbou kněžiště, kde kněz u oltáře proměňo-
val chléb a víno v Tělo a Krev Páně – úhelný 
kámen celé bohoslužby. Druhý – sekundární 
a  výtvarně nadčasový moment  – představu-
je monochromní sádrový odlitek originálu. 
Ten, zhotoven v  několika kopiích, byl umís-

těn v ateliérech sochařů. Svým způsobem se 
tak inspirativně spolupodílel na vzniku umě-
ní sochařského expresionismu (Bourdelle) 
nebo výrazově blízkého sochařství českého 
kubismu (Emil Filla, Otto Gutfreund).

Bez „naleštěných trumpet“

Oprava dominanty interiéru sv.  Gothar-
da – mohutného oltáře – byla zahájena v roce 
2011. Práce však postupují jen zvolna, dotace 
Ministerstva kultury jsou malé. 
Ale i tak se podařilo architekturu 
oltáře z  velké části opravit. Do-
šlo k  jejímu plošnému očištění, 
řezbářskému doplnění několi-
ka částí, obnovení polychromie 
a  sochařské výzdoby. Menší 
součásti oltáře byly sejmuty a re-
staurovány na lešení, ostatní na 
místě.

Letos probíhala zejména ob-
nova zlacení. Náročnost zásahu 
popsal na místě pracovníkům 
památkové péče umělecký po-
zlacovač Patrik Jílek, který také 
odstranil mladší pobronzované 
vrstvy, jež původní výraz zlacených částí de-
gradovaly. Dokončil náročné zlacení hlavic 
sloupů a zejména rámu rozměrného obrazu. 
Zároveň se konstatovalo, že obnovené zlacení 
oltáře nesmí na příchozího působit jako „na-
leštěná trumpeta“ – případné doplnění nový-
mi plátky zlata bylo třeba minimalizovat.

Vznik a  autorství vynikající sochařské 

a  malířské výzdoby kostela stále zůstávají 
utajeny. Po přistavení lešení jsme nalezli na 
zadní straně oltáře dvě data, a  to rok 1776, 
který se týká patrně vybílení kostela. Další 
záznam  – rok 1779  – datuje nové sestavení 

oltáře. Mnohé o  autorství by asi napověděl 
průzkum při restaurování rozměrného oltář-
ního obrazu. Náklady s  opravou této malby 
provedené ve „stylu Františka Karla Palka“ 
jsou však zatím mimo možnosti farnosti.

Mezi kamenickými značkami

Již několik let také probíhá obnova kamenů 
zdiva závěru kostela, který je přístupný z při-
lehlého prostranství, tedy z míst, kde se kdy-

si dávno nalézal hřbitov. Ale i  tak mnohým 
Slaňákům, kteří míjejí „zdejší katedrálu“ 
cestou na náměstí, neunikla barevná změna 
spodní části. Ta po odstranění nánosů špíny 
z povrchu kamenů a obnovy spárování se pře-
ce jen více blíží podobě z doby výstavby kně-
žiště. Dnešního návštěvníka by patrně nejví-
ce zaujaly kamenické značky (kolem r. 1470), 
ryté monogramy, zkratky, letopočty a zejmé-
na tajemné nápisy rudkou  – pozdně gotické 
a renesanční. Restaurátor akad. soch. Jarmil 
Plachý vše v  průběhu prací dokumentuje, 
přičemž kamenické značky zajímají zejména 
Petra Chotěbora, jenž sleduje pohyb kame-
nických mistrů, kteří se takto „podepsali“ 
i na jiných stavbách. Zdá se, že jsme také ob-
jevili místo, kde se nacházel tzv.  Terrigenův 
epitaf z roku 1601, dnes je umístěn uvnitř za 
oltářem. Běží o hodnotný příklad renesanční-
ho kovolitectví; pro úplnost dodejme, že se na 
Slánsku s obdobnou památkou – bronzovým 
epitafem, byť menších rozměrů, setkáme 
pouze v kostele ve Vraném. Pokud se potvrdí, 
že do plochy zdiva byla kdysi deska zasazena, 
snad by stálo v budoucnu uvažovat o zhotove-
ní její nekovové kopie, která by se sem umísti-
la místo originálu.

Někteří se ptají, co znamenají „světlé teč-
ky“ na kamenech. Jsou to zaslepené otvory 
pro kleště krepny, kterou se kamenné bloky 
na stavbě středověkým „jeřábem“ přemísťo-
valy; zůstaly také zaslepené otvory po leše-
ní. Oprava probíhá za přispění Ministerstva 
kultury z  Programu regenerace městských 
památkových zón a rezervací.

Vladimír Přibyl

Gotický svorník s hlavou Krista – kostel sv. Go-
tharda Slaný

Obnovená část kněžiště kostela sv. Gotharda, prosinec 2015
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Čtvrtek 14. ledna 2016 | 19.30
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLI-
VĚ
Brilantní komedie v podání divadelního spo-
lečnosti HÁTA Praha. I prostorná ložnice
může být někdy těsná…
V alternacích hrají: Adéla Gondíková, Mahu-
lena Bočanová, Kateřina Lojdová, Olga Že-
lenská, Ivana Andrlová, Lukáš Vaculík, Mar-
tin Zounar, Filip Tomsa a další. Volný prodej. 
Vstupné: 350,–, 320,–, 290,– 200 Kč.

Středa 20. ledna 2016 | 10.00, 13.00 a 15.00
JAK ANIČKA O MASOPUSTU KE ŠTĚS-
TÍ PŘIŠLA
Klasická veselá pohádka pro nejmenší di-
váky. Kdopak se asi skrývá pod masopustní 
maskou…? Hraje Liduščino divadlo Praha. 
Dětské divadelní předplatné. Vstupné: 50 Kč

Úterý 26. ledna 2016 | 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Příběh o  mnoha podobách lásky, o  touhách 
a ženské odvaze. Hraje Divadlo
Theatrum Praha. Hrají: Bára Štěpánová a Pa-
vel Nečas. Divadelní předplatné.
Vstupné: 200,–, 150 Kč

Čtvrtek 28. ledna 2016 | 19.30
NAROZENINOVÝ KONCERT  – VLÁĎA 
HRON 2016
Premiéra nového hudebního pořadu baviče 
a zpěváka, který oslaví 50. narozeniny.
Spoluúčinkuje Lucie Černíková. Volný prodej. 
Vstupné: 250,–, 200,–, 150,–, 100 Kč.

Změna programu vyhrazena!

Vstupenky na představení v  městském divadle 
a v MC Grand můžete zakoupit v předprodejní 
pokladně Městského kina ve Slaném každý den 
včetně soboty a neděle od 16 do 20 hodin. Před-
prodej začíná vždy 20. dne předcházejícího mě-
síce. Telefon 312 522 608.

Čtvrtek 7. ledna 2016 | 20.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Michal Cypris

Neděle 10. ledna 2016 | 19.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Pavel Horák

Čtvrtek 14. ledna 2016 | 20.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Michal Cypris

Pátek 15. ledna 2016 | 19.00—03.00
MATURITNÍ PLES
Pořádá Obchodní akademie Slaný.

Neděle 17. ledna 2016 | 19.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Pavel Horák

Čtvrtek 21. ledna 2016 | 20.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Michal Cypris

Pátek 22. ledna 2016 | 19.00—22.00
MATURITNÍ PLES
Pořádá Gymnázium Slaný.

Sobota 23. ledna 2016 | 14.00—16.00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Pořádá DDM Ostrov Slaný.

Neděle 24. ledna 2016 | 14.00—18.00
TANEČNÍ ODPOLEDNE
K  tanci a  poslechu hraje FS Band Františka 
Šitty. Vstupné: 80 Kč.

Čtvrtek 28. ledna 2016 | 20.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Michal Cypris

Neděle 31. ledna 2016 | 19.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Pavel Horák

Leden v Kině Slaný – senioři, klubisté i milovníci opery

Filmový rok 2016
Začátek roku bývá plný předsevzetí. Měst-

ské kino ve Slaném by si rádo splnilo jeden cíl, 
a to přinášet svým divákům to nejlepší z čes-
ké i  světové kinematografi e a  alternativního 
obsahu. O tom, že se toto přání může snadno 
vyplnit, svědčí i  akvizice českých distribuč-
ních společností, které jsou více než slibné. 
V  loňském roce slavily triumfální návrat do 
kin Star Wars. V letošním roce se tvůrci nene-
chali zahanbit a na prosinec 2016 opět slibují 
další díl této hvězdné ságy. Pozadu nezůsta-
nou ani pověstné marvelovky, kterých by se 
letos mělo v kinech objevit hned sedm, mezi 
nimi např.  X -Men: Apokalypsa, Batman vs. 
Superman: Úsvit spravedlnosti či Captain 
America: Občanská válka. Ze zahraniční 
tvorby stojí za zmínku pokračování legendár-
ního velkofi lmu Den nezávislosti: Nový útok, 
Bridget Jonesová přicupitá na plátna kin i se 
svým potomkem a děsivou zábavu vám zajistí 
noví Krotitelé duchů.

Vděčnými diváky jsou především děti a na 
ně fi lmoví tvůrci také mysleli. Do kin zamíří 
v  celovečerních snímcích Angry Birds, Ne-
mova kamarádka Dory (Hledá se Dory), ob-
líbená veverka z Doby ledové nebo pokračo-
vání kouzelné české pohádky Anděl Páně 2.

Domácí tvorba rozhodně nezůstává po-
zadu a  slibuje velice silné tituly. Těšit se tak 
můžete hned na dva portréty hvězdy prvore-
publikového fi lmu – Lídy Baarové, Pavel Kříž 
s  Davidem Matáskem budou jako básníci 
čekat na zázrak, Ladislava Potměšila s  Ru-
dolfem Hrušínským nejml. nenechají v klidu 
Decibely lásky a Aňa Geislerová bude mít co 
do činění s  Polednicí -Danielou Kolářovou. 
Vybere si každý. Krásný fi lmový rok 2016!

Promítání pro seniory – Nejvyšší nabíd-
ka (21. 1. 2016)

Brilantní romantické drama s  předními 
herci v  českém znění. Nejvyšší nabídka při-
náší příběh Virgila Oldmana, který je světo-
vě uznávaným znalcem v oblasti výtvarného 
umění. Když mu jednoho dne zavolá záhadná 
žena, aby jí pomohl s  odhadem a  prodejem 
zděděné rodinné umělecké sbírky, ocitne se 
Virgil ve víru vášně a uprostřed hry, která na-
vždy změní jeho šedivý život.

Filmový klub – Mládí (21. 1. 2016)
Po oscarové Velké nádheře přichází režisér 

P.  Sorrentino opět s  dalším nezapomenutel-
ným fi lmem. V  luxusním lázeňském hotelu 
ve švýcarských Alpách se každý rok setkávají 
staří přátelé Fred Ballinger a Mick Boyle.

Pokračování na str. 18
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1.pátek
NEPROMÍTÁ SE
 
2.—3. sobota—neděle
MILENCI TĚCH DRUHÝCH
Premiéra am. komedie. Režie: L. Headland 
Nepřístupno. Hrajeme pouze v  19,30  hodin! 
Vstupné 110 Kč
 
4.—5. pondělí—úterý
PERFEKTNÍ DEN
Prem. španělského dramatu. Režie: F. 
León de Aranoa. Přístupno.Hrajeme pouze 
v 19,30 hodin! Vstupné 110 Kč
 
6.—7. středa—čtvrtek
KRÁLOVÉ HOR
Premiéra rakouského dobr. fi lmu. Režie: 
G. Olivarea a  O. Penke. Přístupno. Hrajeme 
v 17.00 a 19.30 hodin, vstupné 110 Kč
 
8. pátek
GANGSTER KA: AFRIČAN
Český kriminální thriller. Hrají: H. Čermák, 
J. Hanzlík, M. Etzler a další. Režie : J. Pachl. 
Přístupno. Hrajeme v  17.00 a  19.30  hodin! 
Vstupné 110 Kč

9.—10. sobota—neděle
PADESÁTKA
Premiéra české komedie. Hrají: M. Taclík, 
J. Prachař, O. Havelka, V. Cibulková a  další. 
Režie : V. Kotek. Přístupno. Hrajeme v  17.00 
a 19.30 hodin. Vstupné 110 Kč

11.—12. pondělí—úterý
BOD ZLOMU
Premiéra kriminálního thrilleru je poctou 
všem adrenalinovým sportům. Režie: E. 
Core. Přístupno. Hrajeme: 11. od 17.00 hodin 
ve 2D. Vstupné: 110 Kč, od 19.30 hodin ve 3D. 
Vstupné: 150 Kč. 12. od 17.00  hodin ve 3D. 
Vstupné: 150 Kč od 19.30 hodin ve 2D. Vstup-
né : 110 Kč

13.—14. středa—čtvrtek
UŽ TEĎ MI CHYBÍŠ
Premiéra britské komedie. Režie: C. Hardwic-
ke. Přístupno. Hrajeme v 17.00 a 19.30 hodin! 
Vstupné : 100 Kč
15. pátek
MUZIKÁL ANEB CESTY KE ŠTĚSTÍ

Premiéra českého fi lmu s písněmi z muzikálu 
Starci na chmelu. Hrají: R.  Vojtek, V. Kere-
kes, J. Korn a další. Režie: S. Radun. Přístup-
no. Hrajeme v  17.00 a  19.30  hodin! Vstupné: 
130 K

16.—17. sobota—neděle
ŽABÁK RIBIT
Premiéra malajského anim. fi lmu. Režie: 
Chuck Powers. Přístupno. Hrajeme pouze 
v  17.00  hodin! Vstupné: dospělí 105 Kč, děti 
80 Kč

JOY
Premiéra am. dramatu. Režie : D. C. Russell. 
Přístupno. Hrajeme pouze v  19.30  hodin! 
Vstupné: 110 Kč

18. pondělí
REVENANT: ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Premiéra am. westernu s titulky. V hlavní roli 
L. DiCaprio. Režie: A. G. Iňárritu. Nepřístup-
no. Hrajeme v  17.00 a  19.30  hodin! Vstupné 
120 Kč

19. úterý
NEPROMÍTÁ SE (Pokladna je otevřena!)

20. středa – představení pro seniory
NEJVYŠŠÍ NABÍDKA
Italské romantické drama. Režie : G. Tomato-
re. Přístupno. Hrajeme pouze ve 14.00 hodin! 
Vstupné: 60 Kč

21. čtvrtek – fi lmový klub
MLÁDÍ
Premiéra dramatu. Film byl velmi úspěšný 
na letošním MFF v  Karlových Varech. Re-
žie: P.  Sorrentino. Přístupno. Hrajeme pouze 
v 19.30 hodin! Vstupné: 80 Kč

22. pátek
LÍDA BAAROVÁ
Premiéra českého dramatu o  vynikající čes-
ké herečce. Hrají: T. Pauhofová, S. Stašová, 
P. Kříž, K. Issová a další. Režie: F. Renč. Pří-
stupno. Hrajeme v 17.00 a 19.30 hodin! Vstup-
né 120 Kč

23. sobota
OSM HROZNÝCH

Premiéra am. westernu. V hlavní roli K. Ru-
ssell. Režie: Q. Tarantino. Nepřístupno. Hra-
jeme pouze v 19.30 hodin! Vstupné 110 Kč

24. neděle – opera v kině
TRAVIATA
Proslavená inscenace Verdiho opery o  nej-
slavnější dívce se špatnou pověstí. V  hlavní 
roli N. Dessay. Přístupno. Hrajeme pouze 
v  18.00  hodin! Vstupné 300 Kč, důchodci 
a studenti 250 Kč

25.—26. pondělí—úterý
LEDOVÁ SEZÓNA
Premiéra am. animovaného fi lmu. Režie: 
T. Wall. Přístupno. Hrajeme pouze v 17.00 ho-
din! Vstupné 110 Kč

25.—26. pondělí—úterý
POKOJ
Premiéra irského dramatu. Režie: L. Ab-
rahamson. Přístupno. Hrajeme pouze 
v 19.30 hodin! Vstupné 100 Kč

27. středa
HUNGER GAMES: SÍLA VZDORU  – 
2. část
Premiéra am. sci -fi . Režie: F. Lawrence. Pří-
stupno. Hrajeme v 17.00 a 19.30 hodin! Vstup-
né 110 Kč

28.—29. čtvrtek—pátek
ALVIN A  CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ 
JÍZDA
Premiéra am. animované komedie. Re-
žie: W. Becker. Přístupno. Hrajeme pouze 
v  17.00  hodin! Vstupné dospělí 125 Kč, děti 
100 Kč

30.—31. sobota—neděle
POLDŮV ŠVAGR
Premiéra am. komedie. Režie: T. Story. Pří-
stupno. Hrajeme v 17.00 a 19.30 hodin! Vstup-
né 110 Kč

Vstupenky na všechna fi lmová představení 
v  měsíci si mohou diváci zakoupit v  pokladně 
městského kina vždy od 1. dne v  měsíci. • Po-
kladna je otevřena denně, včetně sobot a nedělí 
od 16 do 20 hodin. • Změna programu vyhraze-
na • Program našeho kina najdete na interne-
tové stránce: www.kultura.slansko.cz

Pokračování ze str. 17

Mezi léčebnými kúrami  vzpomínají oba 
muži na své pestré životy hudebního sklada-
tele a fi lmového režiséra a se suchým humo-
rem komentují své chátrající tělesné schrán-
ky. V hl. rolích Michael Caine a Harvey Keitel.

Opera v kině – Traviata (24. 1. 2016)
Proslavená inscenace Verdiho opery, 

napsané na motivy Dumasova románu 

Dáma  s  kaméliemi, je dílem režiséra Willy-
ho Deckera, který ji zasadil do současnosti. 
V roli „nejslavnější dívky se špatnou pověstí“ 
se v Met poprvé objevila Natalie Dessay. Pre-
miéru měla opera v roce 1853, ale úspěch mělo 
až druhé nastudování s  premiérou  6.  květ-
na 1854. Autorem libreta je Francesco Maria 
Piave. Dnes patří tato opera ke stálému re-
pertoáru mnoha operních divadel po celém 
světě.
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