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Ohlédnutí za rokem 2015

VSH Slaný

Nemocnice Slaný

Otevření Ouvalovy ulice

Fasáda 1. ZŠ

Kaplička v Lotouši

Rok 2015 byl pro město Slaný velmi významný, neboť byly dokončeny velké projekty, které město „zútulnily“ a navíc byly vidět.
Mnoho projektů probíhalo od poloviny roku
a některé ovlivňovaly běžný ruch města.
Městský úřad se z plných sil snažit informovat o průběhu jednotlivých akcí a také poskytoval informace zejména dotčeným obyvatelům. Každý Slaňák ví, o kterých akcích píši,
avšak pro rekapitulaci se jednalo o:
• rekonstrukce ledové plochy zimního stadionu víceúčelové sportovní haly;
• rekonstrukce gynekologicko - porodnického a pediatrického oddělení v Nemocnici
Slaný;
• revitalizace Husovy ulice (Londy);
• rekonstrukce komunikace v Ouvalově ulici.
Všechny výše uvedené projekty byly převážně dotovány z fondů Evropské unie. Město
Slaný se však musí v souladu s pravidly spolupodílet na ﬁnancování, a tak několik desítek
miliónů Kč vydalo ze svého rozpočtu.
Nejsou to však jen velké projekty, které
město dělají krásnějším a funkčnějším. Nezapomeňme zmínit také velmi diskutované

veřejné osvětlení ve Štechově ulici, díky kterému jsme se dostali do podvědomí mnohých
díky nešťastnému uspořádání. Rád bych
všechny „slalomáře“ ubezpečil, že probíhají
jednání o rozumném uspořádání. Bohužel
správné umístění sloupů s veřejným osvětlením není snadné vzhledem k přítomnosti
vedení VN, NN, telefonních rozvodů, plynu,
vodovodu a kanalizace.
Mnoho oprav se uskutečnilo, aniž by se
o nich veřejnost příliš dozvěděla. Jako příklad
bych rád zmínil novou fasádu hlavního vstupu budovy 1. ZŠ Háje a opravu severní fasády
Městského úřadu u historické Velvarské brány, výměnu oken v bývalém okresním domě
a mnoho dalších. Ač se to na první pohled
nezdá, některé opravy nejsou jen zvelebující,
ale i nutné.
Kromě samotného města se pozornost
soustředila i do místních částí, opravila se
kaplička v Lotouši či komunikace u Otrub.
Veškeré výše uvedené opravy byly ﬁnancovány z městské kasy. Pro přehlednost uvádím
akce s ﬁnancemi nad 1 milión korun.
pokračování na str. 3

KULTURA

Ohlasy z radnice Ohlédnutí za novoročním ohňostrojem

Vážení spoluobčané,
milí Slaňáci,
přestože z nového
roku 2016 už uběhla
jedna dvanáctina, dovolte mi popřát Vám
do tohoto roku hodně
zdraví a spokojenosti.
Když mi asi před 40
lety můj dědeček k čemukoli přál spokojenost, v duchu jsem si říkala, proč jen spokojenost? A kde je štěstí, láska, úspěch, peníze? Až
postupem věku mi došlo, jak důležitá je spokojenost.
Nemyslím tím rezignaci, neusilování o to lepší kolem nás. Nemyslím tím vzdát se bez boje.
Myslím tím mít vyrovnanou mysl, optimismus,
zdravou míru tolerance, nezávidět a mít pochopení pro druhého.
Jednou jsem dostala za úkol v rámci projektu
Phare napsat článek o tom, na co jsem pyšná ve
své ordinaci. Uf, na co jsem pyšná? Co mám napsat? Máme hezkou barevnou ordinaci i čekárnu, neordinuji v bílém plášti. Děti se k nám těší
na hračky a většinou nepřicházejí s pláčem, ale
to už přece mají téměř všude. Nakonec jsem zjistila, že pyšná jsem hlavně na to, že jsem ochotná
přicházející vyslechnout bez předsudků. Nesoudit je podle toho, jak vypadají, jestli mají dredy
nebo oholenou hlavu, jestli voní nebo ne, jestli
jsou vzdělaní nebo nejsou vzdělaní, i když kultivovaný projev je velmi milý, to přiznávám.
Přišli do mé ordinace, aby se poradili, abych
jim nebo jejich dětem pomohla. Někdy mají
obavu o zdraví svých blízkých, někdy chtějí jen
předepsat léky nebo omluvenku do práce nebo
do školy.
Snažím se jim vysvětlit, proč jsou některé věci
potřeba, například proč je nutné očkovat a proč
není nutné kvůli každé rýmě nebo pupínku dělat
alergologické vyšetření. S většinou si porozumíme, ale některé pacienty nebo jejich rodiče
nepřesvědčím nebo naštvu a odejdou k jinému
lékaři. Nezlobím se na ně a jsem ráda, když se na
ulici pozdravíme, někdy se na sebe i usmějeme.
Moc by se mi líbilo, kdybychom se k sobě
takhle chovali i na poli politickém – například
během zastupitelstva. Vždycky mám radost,
když debata není konfrontační a protistrana
uzná, že ti druzí mají pravdu. Nesuďme druhé
za to, co bychom v jejich situaci chtěli nebo museli udělat také. A tak jak někdy říkám rodičům
svých pacientů: „Sice máme na věc rozdílný názor, ale přece nám všem jde o zdraví a prospěch
vašeho dítěte, tak se pojďme dohodnout.“
Stejně tak by nám všem mělo záležet na prospěchu města Slaného a jeho obyvatel. Nikdo
jiný za nás tuto práci neudělá. Čím více se budeme při vzájemných setkáních dohadovat o hloupostech, tím méně času a energie budeme mít na
konstruktivní řešení skutečných problémů.
Přejme si do nového roku, abychom byli spokojeni se svým konáním
Vaše radní MUDr. Miroslava Šircová
P. S. Děkuji dědečku!
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Stalo se velmi milou tradicí, že nový rok je
ve Slaném přivítán velkolepým ohňostrojem.
Ani letos náměstí zaplněné Slaňáky, ale i návštěvníky města z okolí o tento zážitek nepřišlo. Přesně v 18:00 byl ohňostroj odpálen za
zvuků hudby z ﬁlmů Král Artuš a Alexander.

V prvním případě je skladatelem Hans Zimmer, ve druhém Vangelis. Světelná show
trvala přibližně 12 minut. Ohňostroji předcházely fanfáry v podání Slánského žesťového souboru a projev starosty města z balkonu
historické radnice.

Fotograﬁe Ivo Horňák a Jiří Jaroch

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

OPERA V KINĚ
záznam představení z Metropolitní opery v New Yorku

Charles Gounod

Romeo a Julie

Dirigent: Plácido Domingo • Režie: Guy Joosten
Juliette: Anna Netrebko • Romeo: Roberto Alagna
Mercutio: Nathan Gunn • Stéphano: Isabel Leonard
Orchestr a sbor Metropolitan Opera New York.
Ve francouzském jazyce s anglickými a českými titulky. Délka 183 min.
VÍCE NA WWW.KULTURA.SLANSKO.CZ

Městské kino ve Slaném
Neděle 21. února v 18 hodin
Vstupné: 300 Kč, důchodci a ZTP 250 Kč

Jedno z nejvýznamnějších operních zpracování nesmrtelného Shakespearova příběhu o milencích z italské Verony, jejichž lásku zabíjí
zloba a nenávist znepřátelených rodin. V titulních rolích na scéně Metropolitní opery excelují operní hvězdy současnosti – fenomenální
sopranistka Anna Netrebko, v jejíž Julii se snoubí atraktivní zjev s dokonalým pěveckým projevem, a jeden z nejrespektovanějších
tenoristů současnosti Roberto Alagna.• Pro návštěvníky bude připraveno při příchodu a během přestávky občerstvení.

www.meuslany.cz

ZPRÁVY Z RADNICE
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Ohlédnutí za rokem 2015
akce
Na základní škole č. p. 777, Politických vězňů, byla provedena oprava fasády hlavního
vstupu, výměna podlahové krytiny PVC včetně podkladních vrstev třídy v 1.NP a výměna
rozvodů vodovodu a kanalizace, umyvadel a obkladů ve 4 třídách
Výměna veřejného osvětlení v centru města

cena

pokračování ze strany 1

1 162 000 Kč

Nedávno mi známá (Slaňačka) vyprávěla
o svém příteli, který se přistěhoval z Prahy.

1 989 000 Kč

Její přítel byl mile překvapen z počtu pořádaných akcí, a protože je nadšený sportovec,
ocenil i sportovní zařízení ve městě. Proč to
ale zmiňuji? Večer jsem se šel projít městem
a představil si, že tady nebydlím a je to cizí
město. Mně se tady líbilo! Ano, jsou části,
které je potřeba upravit a opravit, ale pevně
věřím, že je to pouze otázka času.

Instalace kamerových bodů na Komenského náměstí a v Soukenické ulici u tržiště
a v rámci Programu prevence kriminality (dotace MV ČR 300 000 Kč) instalace kamerového bodu u Atletického stadionu

1 222 000 Kč

Na objektu č. p. 528, Dr. E. Beneše byla provedena instalace měření spotřeby tepla
v objektu, výměna oken uliční části objektu, oprava sociálních zařízení přízemí a 1. patra
objektu a výměna podlahových krytin v 1. patře objektu

1 268 000 Kč

Na objektu č. p. 161, Třebízského, byla provedena oprava střechy nad státním archivem
a výměna odvlhčovačů ve státním archivu

1 041 000 Kč

Obnova kanalizačního řadu v ulicích Jiřího z Poděbrad, Želivského a Jana Roháče z Dubé

2 518 000 Kč

akce realizované ve spolupráci s odborem kultury
V rámci Programu regenerace MPZ 2015 (dotace MK ČR 195 000 Kč) byla provedena
obnova severovýchodní části hradeb u Černé bašty, přemístění a restaurování sochy
Panny Marie Bolestné v aleji před klášterem a obnova střechy a krovu stájí v areálu č. p. 2,
Třebízi s dotací od MK ČR 300 000 Kč

1 597 000 Kč

Využívejme bazén, choďme se procházet
na Slánskou horu či do lesoparku Háje, objevujme nové s Infocentrem, knihovnou Václava Štecha a Vlastivědným muzeem, užijme si
Jazzové dny, dětský den, Městské slavnosti,
Novoroční ohňostroj a další… nebo se jen
toulejme ulicemi, stojí to za to! Hlavní odměnou pro nás je vaše spokojenost a buďte si jistí, že mnozí pro ni dělají maximum.
Ing. Pavel Zálom, starosta

akce realizované ve spolupráci s ﬁrmou RDK servis, s. r. o.
Dokončení výměny oken a dveří bytových domů č. p. 279 a 280, C. Boudy, oprava domovních rozvodů plynu bytových domů č. p. 1375 a 1376, Navrátilova, oprava elektroinstalace společných prostor bytových domů č. p. 1420 - 1421, Želivského, dokončení opravy
teplovodních rozvodů ÚT a TV - větev B z kotelny K 40, Lidická, výměna kotlů v kotelně
K 35, Mírová, a v kotelně K 30, Plynárenská a oprava venkovních nádrží na LTO u kotelny
K 40, Lidická

6 606 000 Kč

Podpořte Slaný v soutěži
o Rákosníčkovo hřiště

Společnost Lidl Česká republika pokračuje v projektu Rákosníčkova hřiště a v letošním roce 2016 má v plánu postavit 10
nových hřišť určených dětem. Projekt spočívá v množství hlasů, které získá jednotlivé město, ve kterém má prodejnu Lidl.

Ouvalova ulice

Třídit odpady je normální a moderní
Třídění je jednou ze základních činností při
nakládání s komunálními odpady. Je to povinnost vyplývající ze zákona o odpadech. Ve
Slaném třídíme tyto dále využitelné složky:
sklo, papír, plast společně s nápojovým kartonem (tetrapak). Před vyhozením je dobré
plast sešlápnout a papírové krabice rozložit,
což ušetří prostor v nádobách.
Třídění je nezbytné z těchto obecných
principů:
www.meuslany.cz

• opětovné materiálové využití odpadů (recyklace)
• snížení množství odpadů ukládaných na
skládkách, resp. likvidovaných ve spalovnách
• úspora primárních surovin
• ekologické chování a uvědomění občanů
Odpady jsou hodnotné suroviny, z nichž
se dají vyrábět nové výrobky

O tom, kde konkrétně budou Rákosníčkova hřiště zrealizována, rozhodne svým
hlasováním veřejnost. Podle výsledku hlasování zákazníků společnosti Lidl a ostatní široké veřejnosti budou následně vybrány prodejny Lidl s nejvyšším počtem hlasů
a v těchto vybraných prodejnách Lidl budou v jejich blízkosti postavena Rákosníčkova hřiště.
Veřejnost může hlasovat v termínu
od 1. do 29. 2. 2016 prostřednictvím
webových stránek https://www.lidl-rakosnickova-hriste.cz/ nebo na Facebooku Lidl Česká republika.

Odbor životního prostředí
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INFORMACE

Starosta města ocení sportovní osobnosti za rok 2015
Vedení města Slaný se na základě podnětu Komise RM pro sport a zájmovou činnost
(dále jen Komise) vrací ke kdysi zavedenému
oceňování sportovců a sportovních kolektivů, které v daném kalendářním roce docílili
výjimečných sportovních úspěchů.
Protože se tato akce koná po zhruba patnácti letech, bude oceňovaných více. Do
termínu uzávěrky bylo na podatelnu MěÚ
podáno dle schválených kritérií devět nominačních tiskopisů s návrhem na ocenění
dvaceti šesti jednotlivců a osmi kolektivů, byl
dán návrh i na ocenění pořadatelů dvou významných sportovních akcí, které se konaly
na území města Slaného.
Členové Komise tak na svém lednovém
zasedání neměli vůbec jednoduchou úlohu,
nakonec však připravili pro jednání Rady
města konečný návrh osobností, kolektivů
i organizátorů sportovních akcí, kterým by
se mělo dostat ocenění za jejich sportovní
úspěchy v roce 2015. A protože je to po dlouhých letech poprvé, kdy toto ocenění z rukou
starosty města proběhne, je nominovaných
trochu více.
V kategorii juniorů tak převezme ocenění
teprve čtrnáctiletý Richard Wohanka, který
se věnuje orientační cyklistice ve Sportovním
klubu orientačního běhu Slaný. V loňském
roce dosáhl na dvě druhá místa na Mistrov-

ství ČR ve své kategorii, druhý byl rovněž
v Českém poháru.
V kategorii juniorských kolektivů bude
oceněn dorostenecký fotbalový tým SK Slaný, který v uplynulé sezóně zvítězil v krajské
I. A třídě a postoupil ve své kategorii do nejvyšší soutěže, krajského přeboru.
Osobností v kategorii dospělých máme
více, a to hned čtyři. Pro ocenění si tak přijdou (v abecedním pořadí):
• Jan Kouřimský (orientační cyklistika,
SKOB Slaný), který získal tři první místa na
Mistrovství ČR, první byl rovněž v Českém
poháru v kategorii nad 40 let,
• Eduard Krčmář (plochá dráha, AK Slaný), který byl třetí na ME dvojic, ve stejné
soutěži byl čtvrtý v družstvech. Ve dvojicích
byl pak druhý v rámci ČR, pátý byl v jednotlivcích,
• Kateřina Rouhová (střelba, SSK Slaný),
třikrát se umístila na prvním místě v Českém poháru, první místo získala na prestižní
Grand Prix Bohemia,
• Tomáš Řenč (triatlon, Labe tri club Hr.
Králové), dlouhodobě špičkový slánský sportovec, který tu však pro chybějící sportovní
disciplínu svůj sport provozovat nemůže.
V loňském roce dosáhl na páté místo v Českém poháru v olympijském triatlonu, druhé
místo vybojoval na kvalitním závodě TRIPrague Cup v polovičním maratonu.

Ocenění v kategorii kolektivů dospělých
pak převezmou zástupci celku mužů BC Slaný, kteří letos úspěšně hrají ve třetí nejvyšší
republikové soutěži – 2. národní basketbalové lize.
Uznání se dostane rovněž zástupcům organizačních výborů dvou špičkových sportovních akcí, které se konaly ve Slaném. Tou
první je mezinárodní hokejový turnaj pro děti
ročníku 2005 a mladší, který se odehrál za
účasti osmi celků na ZS ve Slaném pod názvem „Židla Cup“. Jak název vypovídá, jméno turnaji propůjčil dlouholetý reprezentant
Marek Židlický. Akce se zde mohla uskutečnit díky mládežnickým funkcionářům týmu
HK Lev Slaný.
Druhou oceňovanou akcí je „TOI TOI
Cup“, první cyklokrosový závod na území
města Slaného, který byl zařazen do prestižní
kategorie UC 1. Jedním z hlavních iniciátorů toho, že se ve Slaném tato prestižní akce
uskutečnila, je zástupce generálního partnera soutěže pan Karel Svoboda.
Ocenění všech výše uvedených ze strany
zástupců vedení města se uskuteční ve čtvrtek 4. 2. 2016 ve slavnostní síni MěÚ Slaný.
Podrobnosti o akci budou včas prezentovány
především na internetových stránkách města
Slaný.
Pavel Nepil, předseda komise RM pro sport
a zájmovou činnost

Co byste měli vědět o výprodejích
Čas výprodejů je v plném proudu. Někteří
obchodníci zlevnili zboží už před Vánocemi,
lákadlem pro spotřebitele jsou ale povánoční
výprodeje, které plynule přecházejí do těch
novoročních. Co je dobré mít na paměti, abychom „výhodné“ koupě posléze nelitovali?
1 + 1 zdarma, krach cen, totální výprodej,
slevy až 80 %, vše za polovinu – podobnými
nápisy se v nás obchodníci snaží vzbudit dojem, že levnější už to nebude a je třeba neváhat a nakoupit právě u nich. Výprodeje jsou
populární, ale chceme-li ušetřit, je potřeba
zachovat chladnou hlavu. Každá prodejní
akce je marketingovým tahem a vždy je třeba
dávat pozor, i když se nemusí jednat o vysloveně klamavé obchodní praktiky.
„Berte s rezervou výlohy, které lákají na
příliš vysoké slevy a totální výprodeje. Když
se zadíváte na reklamu, bude často před číslicí
slovíčko až. Zboží s nejvyšší uvedenou slevou
rozhodně nebude plná prodejna a spíše budete mít problém zjistit, co konkrétně je tolik
zlevněno. Pokud vám čísla na cenovce nesedí,
podejte podnět ČOI. Klamání spotřebitelů
může obchodníka vyjít na pokutách pěkně
draho. Vyvolání dojmu likvidace prodejny,
totálního výprodeje zboží, časově omezené
nabídky nebo nabídky, která je určena pouze
pro konkrétního spotřebitele (exkluzivně pro
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vás), je dnes již protiprávní, pokud tato reklama neodpovídá skutečnosti.
Důležité je mít přehled, kolik vybrané zboží
obvykle stojí. Že je v určitém obchodě o 50 %
zlevněno ještě neznamená, že ho za „zlevněnou“ cenu nekoupíte jinde zcela běžně. Rok
co rok Česká obchodní inspekce během výprodejů odhalí řadu chyb, kterých se obchodníci při slevách dopouštějí a kterými mohou
zákazníky klamat.
Můžete se setkat s tvrzením, že na zlevněný
sortiment neplatí záruka, případně je omezena. I na zboží zakoupené ve slevě platí záruka
24 měsíců. Výjimkou je situace, kdy byl výrobek zlevněný kvůli vadě – pro takovou vadu
pak zboží samozřejmě reklamovat nelze.
O důvodu takové slevy musí být zákazník při
nákupu informován.
Pozor si dejte také na akce typu 3+1 zdarma. Obchodník může v případě reklamace
tvrdit, že na kus „zdarma“ se záruka nevztahuje. Je pravda, že záruka se vztahuje pouze
na zboží, za které jste zaplatili, vždy je ovšem
nutné určit, který kus je tím „darem“. Není-li
možné jednotlivé kusy od sebe odlišit, jedná
se jen o množstevní slevu a reklamovat můžete každý kus zboží zvlášť.
Lukáš Zelený, dTest

Nová brožura dTestu
„Jak na nájem bytu“

Časopis dTest vydal novou publikaci, která
se zabývá bydlením. Najdete zde informace
k náležitostem nájemní smlouvy, pravidlech
pro nájemné a další platby, řádném užívání
bytu či možnostech ukončení nájmu.
Brožury budou zdarma k vyzvednutí v Infocentru Slaný, ve studovně Knihovny Václava Štecha a dále v podatelně Městského úřadu
Slaný.
Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy
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Více světla v ulicích!
V čase těsně před vánočními svátky, kdy
někteří z nás nakupovali poslední dárky pro
své nejbližší, využili pracovníci technických
služeb příznivého počasí a započali výměnu
osvětlení v Třebízského ulici. Staré zářivkové
svítilny byly nahrazeny novou moderní LED
technologii od ﬁrmy Philips.

Jak jsem vás již v květnové Slánské radnici informoval, byla plánována rekonstrukce
osvětlení ulic Třebízského (od Grandu až po
železniční přejezd) a Vrchlického. K původně plánovaným ulicím přibyly na základě
úspor ze zimní údržby ulice Vikova, Bezručova, Cyrila Boudy, Na Dolíkách, Arbesova,

Slánská akademie volného
času pokračuje v únoru
Dne 20. 2. 2016 bude zahájen jarní semestr
jubilejního 10. ročníku Slánské akademie
volného času přednáškou doc. PhDr. Petra
Kalety, Ph.D. na téma Tajemné etnikum
z Krymu.
Je málo známo, že ve dvacátých letech 20.
století přišlo do Československa s vlnou emigrace z Ruska rozvráceného revolucí a občanskou válkou také několik desítek osob karaimského původu. Badatelská práce Petra
Kalety, který v souvislosti s touto imigrací navštívil i řadu archivů v zahraničí, napomohla
tuto pozoruhodnou skutečnost odhalit.

LED technologie zaznamenala v posledních letech výrazný technický pokrok a ﬁrma
Philips je výrazným inovátorem v této oblasti. Tyto světelné
zdroje umožňují
uspořit až 70% nákladu za elektrickou energii oproti
klasickým zdrojům
a to při životnosti
světelného zdroje
až 20 let. Světelné
zdroje mají nyní
také
příznivější
barvu světla. Z důvodu úspor snižují tyto moderní svítilny intenzitu svitu v předem deﬁnovaných časech, například pozdních nočních
hodinách. Světla jsou také téměř bezúdržbová, což výrazně zlevňuje celkové provozní
náklady.

Lidická, O. Jaroše, J. Želivského, Gagarinova, J. z Poděbrad, J. R. z Dubé a Tomanova.
Občané Slaného mají nyní možnost využívat technologie renomovaného výrobce
a sami posoudit změnu kvality osvětlení
v těchto ulicích. Investicemi do moderních
technologií, které navíc přinášejí výrazné
a okamžité úspory provozních nákladů, tak
zvyšujeme úroveň kvality života v našem
městě.
Rád bych touto cestou poděkoval vedoucímu odboru dopravy panu Mgr. Černickému,
vedoucím pracovníkům technických služeb
panu Ing. Kučerovi a panu Bc. Fadljevičovi,
stejně jako všem pracovníkům, kteří v těchto
sychravých dnech výměnu provádějí.
Práce v ulici Třebízského jsou nyní ukončeny, výměna LED svítidel v dalších ulicích
bude probíhat v následujících týdnech.

Na přednášce představí pestré osudy Karaimů, kteří žijí v naší republice, jeden z nich
také ve Slaném.
Přednáška se uskuteční od 9:30 v salónku
bývalého hotelu Grand ve 2. patře. Zváni jsou
nejenom posluchači akademie, ale i další,
které by tato přednáška zajímala.
Informace o činnosti Slánské akademie volného času naleznete na blogu akademie http://
fratelli-akademieslany.blogspot.cz/ nebo získáte u Aleny Urbanové z odboru kultury MěÚ
Slaný, tel.: 312 511 274, e-mail: urbanova@
meuslany.cz.

www.meuslany.cz

Pavel Zlámal, Místostarosta

Okénko Městské policie Slaný
Závěr loňského roku a také vstup do letošního roku plně prokázal profesionalitu Městské policie ve Slaném.
Dne 29. 12. 2015 oslovila Policie České republiky Městskou policii ve Slaném o součinnost při zadržení pachatele trestného činu,
který se před policisty ukrýval v objektu rodinného domu a nebyl k nalezení. Na místo se
dostavila psovodka MP se svým psem a provedla zákrok proti pachateli, který se zdráhal
opustit svůj úkryt. Pes pachatele nalezl a následně zadržel. To, co by zabralo policistům
spoustu času a ohrožovalo jejich život, protože nikdo nevěděl, kde se pachatel ukrývá
a jaké má úmysly, trvalo služebnímu psovi jen
několik minut a událost se obešla bez zranění
osob.
Skvělou práci pak odvedla noční směna
MP Slaný, když v noci z 2. na 3. ledna. 2016
v ulici Soukenická zadržela dvojici pachatelů
trestného činu. Těmi se stali dva muži, kteří
www.meuslany.cz

z nezjištěných příčin napadli muže středního
věku a svým brutálním útokem způsobili oběti mnohočetná poranění, především v oblasti
hlavy. Nebýt dobré práce obsluhy kamerového systému, která si všimla incidentu, rychlé
reakce strážníků, kteří pachatele zadrželi
a předali Polici České republiky, a nebýt včasného přivolání RZS, možná by vše dopadlo
tragicky.
Hned druhý den večer 3. ledna 2016 oznámila jedna z obyvatelek města na linku 156,
že v ulici Třebízského někdo vykrádá obchod.
Na tuto informaci reagovala Městská policie
rychlým výjezdem hlídky, která při příjezdu
na místo činu zaregistrovala útěk pachatele
a vydala se jej pronásledovat. Díky monitorování kamerovým systémem se podařilo pachatele na útěku sledovat a odhalit jeho úkryt
před strážníky. Protože pachatel i nadále kladl aktivní odpor, musela hlídka použít donucovací prostředky. Následně jej předala svým
republikovým kolegům.

Dne 6. 1. , byla požádána městská policie
o asistenci při převozu zraněného muže, kterého převážela rychlá zdravotnická služba na
ošetření do nemocnice poté, co si v jednom
z místních barů způsobil tržná zranění na
hlavě. Muž již během převozu napadal zdravotnický personál. Situace vygradovala napadením strážníka před nemocnicí, kde byl muž
následně pomocí donucovacích prostředků
zklidněn a předán republikovým kolegům
pro podezření ze spáchání trestného činu napadení úřední osoby.
Za MP proto přeji všem spoluobčanům,
aby se s podobnými výtečníky setkávali co
nejméně, a pokud na ně již narazí, aby přivolali vždy profesionály a nevystavovali se zbytečnému riziku.
Zároveň pevně věřím, že MP je platnou
složkou, která přispívá ke zlepšení celkové
bezpečnostní situace v našem městě.
B. Sirůček, vedoucí MP Slaný
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První občánek se již narodil v novém

Termíny pro konání
trhů na Masarykově
náměstí ve Slaném
18. 2. 2016
3. 3. 2016
17. 3. 2016
31. 3. 2016
14. 4. 2016
28. 4. 2016
12. 5. 2016
26. 5. 2016
9. 6. 2016
23. 6. 2016
7. 7. 2016

21. 7. 2016
4. 8. 2016
18. 8. 2016
1. 9. 2016
29. 9. 2016
13. 10. 2016
27. 10. 2016
10. 11. 2016
24. 11. 2016
8. 12. 2016
22. 12. 2016

Dne 3. ledna 2016 přivítala slánská porodnice Nemocnice Slaný v nových prostorách prvního Slaňáka! Marek Žádník se narodil po 18 hodině a společně s maminkou se mají dobře.
Šťastným rodičům poblahopřál osobně starosta města Ing. Pavel Zálom, a malému Markovi
popřál všechno nejlepší na jeho cestě životem.
Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy

Vyhlášení Programu „Výměna zdrojů tepla na pevná paliva
v rodinných domech ve Středočeském kraji 2015—2018“
V souladu s usnesením Zastupitelstva Středočeského kraje ze dne 7. 12. 2015 byl vyhlášen Program „Výměna zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech ve Středočeském
kraji 2015–2018“ (dále jen „Program“).
Poskytovatelem dotace dle uvedeného Programu je Středočeský kraj, který je příjemcem dotace z Operačního programu Životní
prostředí 2014-2020. Cílem programu je
snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do jmenovitého tepelného výkonu

50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících
tuhá paliva.
Lhůta pro podání žádostí je stanovena:
• I. kolo žádostí od 15. ledna 2016 od
8:00 hodin do 15. září 2016 do 16:00 hodin
• II. kolo žádostí od 3. října 2016 od
8:00 hodin do 29. prosince 2017 do
14:00 hodin
V případě vyčerpání peněžních prostředků
určených na Program bude příjem žádostí
ukončen.

Žádosti lze podat v písemné podobě na formuláři, a to včetně povinných příloh. Žádost
lze podávat osobně na podatelně Krajského
úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11,
Praha 5, v úředních hodinách podatelny nebo
zasláním na adresu Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, PSČ
150 21.
Více na www.kr-stredocesky.cz
Odbor životního prostředí

Program Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2016
Ministerstvo kultury vyhlásilo program
Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na
rok 2016.
Program je určen k opravám památkového charakteru na objektech prohlášených za
kulturní nemovité památky, které se nalézají
mimo památkové rezervace a zóny, nejsou
národními kulturními památkami a nejsou ve
vlastnictví České republiky.
V letošním roce kvóta určená pro správní obvod Městského úřadu Slaný činí
955.000 Kč. Tato částka bude rozdělena
v 1. kole, které má uzávěrku 29. února 2016.
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Žádosti se podávají na předepsaném formuláři u odboru kultury Městského úřadu Slaný
s povinnými přílohami.

Kontaktní osoba na odboru
kultury MěÚ Slaný
Alena Urbanová,
tel.: 312 511 274,
e-mail: urbanova@meuslany.cz.
Okna v kapli sv. Jana Nepomuckého v Hospozínku
www.meuslany.cz

ŠKOLY, ŠKOLKY
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Zdravíme z MŠ Linetka

Na OA ve Slaném se nenudíme!

Jen malé ohlédnutí na konec prosince minulého roku. Děti obou tříd už jako tradičně
každý rok udělaly radost svým rodičům z Linetu vánočním vystoupením na recepci a naopak mužské vedení Linetu v čele s panem
Ing. Frolíkem navštívilo děti v MŠ, aby popřáli hezké Vánoce a dokonce si s námi zazpívali
i vánoční koledy.
A už jsme tedy v novém roce. Děti dlouze
vyprávěly, co jim přinesl Ježíšek za dárky,
a trochu atmosféry z vůně odešlých Vánoc
tady zůstalo. A co se děje u nás v tomto měsíci? Třída Broučků v projektu „Malé technické
univerzity“ prošla kurzem Hrajeme si na staStudenti od začátku školního roku měli několik příležitostí prohloubit si své teoretické
znalosti z ekonomiky při akcích, které jsme
pro ně připravili.
Koncem září byli studenti 2. ročníků pozvání do Evropského domu v Praze. Tato instituce poskytuje aktuální informace o dění
v Evropské unii a o aktivitách celé řady orgánů EU. Studenti si na přednášce zopakovali
znalosti o historii a vedení EU získané již ve
škole, ale také se dozvěděli mnoho nových
poznatků: například jaké jsou možnosti studia či práce v EU nebo jaké nabízí Evropská
unie granty. Na závěr si studenti vyzkoušeli,
jaké by to bylo být členem Evropského parlamentu – vybrali si jednu z 28 vlajek členských
zemí a snažili se popsat, co by jako zástupci
své země mohli řešit.
Studenti 4. ročníků nemuseli naopak cestovat vůbec. Také koncem září na naši školu
dorazil v rámci projektu „Bankéři do škol“
marketingový ředitel významné ﬁnanční instituce Air Bank. Prostřednictvím vtipné prezentace studenti mohli zjistit, jak v současné
době funguje přímé bankovnictví, tipnout
si, která varianta je nejbezpečnější, nebo se
zasmát u povedených reklamních spotů na
služby Air Bank.
Ani 3. ročníky nezůstaly zkrátka – studenti

navštívili koncem listopadu velmi zajímavou
a oblíbenou expozici České národní banky
„Lidé a peníze“. Vedoucí expozice nás nejprve usadil v malém projekčním sále, kde jsme
zhlédli úvodní video o činnosti centrálních
bank obecně a následně i konkrétně o činnosti České národní banky od konce 1. světové
války až do současnosti. Poté nás vedoucí
expozice zavedl do trezoru ČNB, kde probíhá výstava na téma Lidé a peníze. Studenti si
prohlédli vývoj bankovek a mincí od počátků
www.meuslany.cz

až dodnes, zjistili, jak se vyrábějí bankovky
a mince a jakým způsobem se distribuují do
bank, a v neposlední řadě si vyzkoušeli fungování ochranných prvků u svých vlastních
bankovek. Na závěr si studenti měli možnost
potěžkat cihlu z pravého zlata a porovnat ji se
stejnými ze dřeva, železa a olova.

Prosinec patřil opět žákům druhých ročníků, neboť naši školu navštívil marketingový
ředitel ﬁrmy Oriﬂame, který žákům prezentoval příběh ﬁrmy a její model přímého
prodeje. Přednáška nebyla zajímavá jen z odborného hlediska, byla inspirativní i v tom
smyslu, že prosperující ﬁrmu lze vybudovat
skutečně od nuly.
A co nás ještě na Obchodní akademii ve
Slaném čeká? Od ledna do března si studenti
3. ročníků vyzkoušejí e-learningový způsob
vzdělávání – prostřednictvím internetové
aplikace se budou snažit zvládnout 4 moduly nadstandardního ekonomického vzdělání
v rámci projektu EBC*L (European Business
Competence* Licence). Na konci dubna se
budou studenti 4. ročníků stejně jako loni po
celý den věnovat manažerské hře UNISIM,
kde v elektronické podobě dochází k reálné
simulaci dopadů podnikatelských činností.
Studenti tedy ihned vidí, jak se na trhu a v jejich podnikání odrazí provedené zásahy. Pro
1. ročníky pak na konci školního roku plánujeme exkurzi do některého výrobního podniku ve Slaném a okolí, nejpravděpodobněji
navštívíme LINET v Želevčicích, abychom
si upevnili získané znalosti o dlouhodobém
a oběžném majetku či o lidských zdrojích.
Jak je vidět, na naší škole se opravdu nenudíme a i do budoucna máme se studenty stále
co dělat!

vitele věží, kde si děti povídaly o věžích, majácích, vysílačích a rozhlednách. Seznámily se
s tím, k čemu takové stavby slouží, jak postavit věž, aby nespadla, podle výkresu postavily
model vysílače na Ještědu a na závěr získaly
diplom Stavitel věží.
V tomto měsíci naši předškoláci navštívili
ZŠ Na hájích, aby názorně viděli, co je v dalším školním roce čeká, potkali se tam s dětmi,
které chodily do naší MŠ, zkrátka byla to velice zdařilá a praktická akce.
V rámci divadelního předplatného ve Slaném jsme zhlédli pohádku Jak Anička o masopustu ke štěstí přišla a venku dle počasí si
zatím užíváme byť jen trochu sněhu.
Zase někdy příště na shledanou, zdraví vás
pedagogický sbor MŠ Linetka Želevčice.

Slánský
VideoMagazín
LEDEN 2016
•
•
•
•
•
•

Novoroční ohňostroj
Přivítání prvního občánka
Tříkrálový pochod na Řipec
Dětský karneval
Opera v městském kině
Historické okénko

L. Vodňanská

videomagazín najdete na www.meuslany.cz
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Novinky z Domova Slaný
Vážení obyvatelé města Slaného a jeho okolí. Od měsíce října loňského roku jsem byla
pověřena řízením pobytové sociální služby
Domov Slaný, jehož zřizovatelem je Středočeský kraj. Zároveň už desátým rokem řídím
Domov seniorů Nové Strašecí, jehož zřizovatelem je rovněž Středočeský kraj, který se těší
pro výsledky své práce a podporu zřizovatele
zájmu a úctě veřejnosti.
Domov Slaný se nachází v centru Královského města Slaný v budově, která byla vystavěna pro své účely v době císaře Františka
Josefa I. jako chorobinec už v roce 1894. V té
době byly uvedeny do provozu 4 chorobince –
Okresní chorobinec v Novém Strašecí, Břevnově, Vyšším Brodě a Slaném).
Domov Slaný je registrován jako pobytová sociální služba se zvláštním režimem
s oﬁciálním názvem Domov Slaný a poskytuje zdravotně ošetřovatelskou péči, sociální poradenství, sociální služby, aktivizační
činnosti, kondiční rehabilitaci, ubytování,
celodenní stravování, úklid a péči o osobní
prádlo klientů. Uvedená péče je zde poskytována všeobecnými sestrami, pečovatelkami, sociálním pracovníkem, aktivizačními
pracovníky, praktickým lékařem a je poskytována po dobu 24 hodin. Domov má vlastní
kuchyň i prádelnu.
V oblasti odborné péče se zaměřuje na péči
o nemocné se středním a těžkým stupněm
různých forem demence bez ohledu na pohybové schopnosti – tedy o nemocné s dobrými
pohybovými schopnostmi
(chodící lidé) i o imobilní
nemocné (ležící a nepohyblivé) s poruchami paměti. Dosud zde platilo
pravidlo přijetí pouze klientů nepohyblivých.

Jaké změny čekají Domov Slaný během
roku 2016?
V souvislosti se speciﬁckou péčí o nemocné
s poruchami paměti budou od jarních měsíců vyškoleni nejen všichni pracovníci přímé
péče (pečovatelé, aktivizační pracovníci, sociální pracovníci), ale i pomocní pracovníci
v terapii SET - sebeudržovací terapii, která
je osvědčeným terapeutickým přístupem
k nemocným demencí. V podstatě se jedná
o udržení osobnosti klienta, jeho schopností
sebepéče a v co největší míře – běžného života za předpokladu využívání jeho pozitivních
Stavební úpravy v Domově se budou týkat
vzpomínek, zážitků a zájmů s vyloučením investičních akcí, a to především pro zlepšení
všech negativních vlivů.
možností volného pohybu upravením spoleAktivizační a atraktivně aktivizační čin- čenských prostor v přízemí Domova (dojde
nosti v Domově budou rozšířeny díky zvýše- k vybourání nepotřebných příček zdí a tím
nému počtu pracovníků pro aktivizaci a za- zvětšení prostoru pro společenský život klipojení pracovníků přímé péče o činnosti jako entů), výměnu poškozených podlahových
jsou zahradničení, jednodenní i vícedenní krytin a to nejdůležitější – rekonstrukce okna
výlety – chystáme 4 denní
v přízemí na dveřní otvor,
kempování u řeky Berounvýstavbou terásky s pozvolky v Roztokách, houbaření,
ným chodníčkem přímo
rybaření, taneční zábavy,
do zahrady. Tím se otevře
snad se podaří i sestavení
všem obyvatelům Domova
pěveckého souboru Domomožnost kdykoli vyjít sava. Navazují se přátelské
mostatně ven do zahrady.
vztahy s klienty Domova
Zahrada bude ohraničena
seniorů a Domova Pohopříjemným plůtkem. Zada Nové Strašecí a nejen
hrada bude dávat možnost
přátelské, ale i umělecké. Sudičky a Nový rok
volného pohybu, příjemnéV obou domovech jsou lidé, kteří ovládají ho posezení, péčí o různé rostliny a květiny.
hru na kytaru nebo piano a mají o společStředočeský kraj jako zřizovatel Domova
nou hru vážný zájem. Dne Slaný je záštitou dalších pozitivních změn
29. 1. 2016 se s velkým v Domově. Předpokládáme také investičohlasem zúčastnili někteří ní výdaje pro zvětšení vozového parku. Pro
klienti Domova Slaný už uskutečnění plánovaných akcí je třeba zakouVIII. Seniorského plesu pit minibus, který umožní dopravu více osob.
v Domově seniorů Nové Předpokládáme koupi 9 místného automoStrašecí.
bilu pro přepravu na různé akce, sportovní
Spolupráce a meziná- pobyty i výlety.
PhDr. Miluše Jůnová, ředitelka
Pozn. V některých chvírodní partnerství spočívá
lích našeho života se se- Vánoční přání starosty města Slaný
v pracovních i přátelských
tkáváme s tím, že některá z důležitých funkcí vztazích novostrašeckého domova s Domonašeho mozku začne slábnout. Začínáme vem St. Bilhildis v německém Mainzu (oblast
Kontakty
zapomínat jména, nemůžeme si vybavit to Porýní – Falcko), které je partnerským regioPhDr. Miluše Jůnová – pověřená vedením
správné slovo, zapomínáme, kam jsme uloži- nem Středočeského kraje, a jeho vztahy jsou
tel: 739 633 509, e–mail: reditel@dpsslali důležitou věc. Zjišťujeme, že to, co jsme byli na vysoké úrovni. Předpokládám propojení
ny.cz
schopni dříve vykonávat v krátkém čase, nám této mezinárodní spolupráce i s Domovem
nyní trvá podstatně delší dobu. K těmto jevům Slaný.
Marie Maštalířová – vedoucí ekonomicmůže docházet i vlivem stresu, fyzického onePozn. Výše uvedenou sebeudržovací terapii
kého úseku a údržby
mocnění, nedostatkem spánku nebo deprese. SET jsme převzali právě od kolegů z Domova
tel: 312 521 839, 607 098 800,
Vyřešení těchto problémů nás dostane zpět do St. Bilhildis. Teorii terapie SET jsme přeložili
e–mail: ekonom@dpsslany.cz
normálního stavu. Pokud ale pozorujeme trvalé (Mgr. B.Knobloch) a přizpůsobili podmínkám
snižování funkcí mozku, je zcela přirozené za- poskytování péče o nemocné demencí v ČR
Mgr. Magdalena Cavicchioli – vedoucí
čít uvažovat, jestli se nejedná o přirozený pro- (PhDr. M.Jůnová) a úspěšně zavedli v Domově
pro sociální práce a aktivizační činnosti
ces v důsledku stárnutí nebo naopak o příznak Pohoda Nové Strašecí. Vlastní spolupráce spotel.: 312 522 258, 607 098 801
onemocnění. Obvyklý způsob, jak lidé vyjadřují čívá v předávání nových poznatků získaných při
e–mail: socialni@dpsslany.cz
své obavy, je otázka: „Jak poznám, jestli se ne- poskytování uvedené péče a stáže pracovníků
jedná o Alzheimerovu nemoc?“ či „Nezačínají přímé péče přímo v Domově St.Bilhildis.
Libuše Kocourková – vedoucí přímé
se u mne náhodou projevovat první příznaky
Tuto mezinárodní spolupráci významně
péče, hlavní sestra
Alzheimerovy nemoci?“(Callone, Kudlacek, podporuje zřizovatel obou domovů - Středotel.: 312 521 839, 607 098 802
Vasiloff, Manternach, Brumback, 2008).
český kraj, bez jehož účasti by nebylo možné
e–mail: vrchni@dpsslany.cz
dosáhnout takových výsledků v péči o naše
klienty.
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KNIHOVNA

Slánská radnice č. 2, únor 2016

Knihovna V. Štecha ve Slaném v únoru
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
12.—13. února 2016 – Oslavte s námi
5. ročník Mezinárodního dne darování
knihy
V pátek 12. února (9:00 – 19:00.) a sobotu
13. února (9:00 – 12:00) můžete do knihovny přinést knihy, které jsou v dobrém stavu
a čisté, pro někoho dalšího, kdo si je ještě rád
přečte.
Můžete také darovat knihu někomu ze
svých přátel, koupit novou knihu a zanechat
ji v čekárně u dětského lékaře a v neposlední
řadě věnovat dětské knihy některé charitativní organizaci, dětské nemocnici či dětskému
domovu.
Od 10. ledna do 27. února 2016 můžete
v prostorách knihovny zhlédnout Dřevěnou
výstavu výtvarníka - dřevaře Martina Patřičného.
ODDĚLENÍ PRO DĚTI
15.–29. 2. 2016 budeme soutěžit v Zeměpisném kvízu, se kterým procestujeme méně
známé kouty naší planety

www.meuslany.cz

sová. Přednáška se koná v rámci cyklu Setkávání (nejen) seniorů. Začátek v 14:00 hodin,
cena 30 Kč.

28. února 2016 – 6. Knihovnický karneval
pro děti v Městském centru Grand, opět s hudebním divadlem Hnedle vedle. Od 15 hodin.
Vstupné 60 Kč, rodinné 200 Kč.
19. 2. 2016 – od 14:00 rukodělky s Mílou
Blahníkovou – v únoru budeme vyrábět jarní
stromeček z drátků a korálků.
Každý čtvrtek zábavné odpoledne plné čtení a her s našimi dobrovolnicemi Simčou,
Renčou a Bárou - začátek ve 14 hodin.
STUDOVNA
9. února 2016 – Ergoterapie a hrátky s pamětí. Přijďte si potrénovat svou paměť, něco
nového se dozvědět a zjistit, co je to ergoterapie. Srdečně vás zve ergoterapeutka Iva Hlav

23. února 2016 – Virtuální prohlídka města Louny – prohlídka královského města
Louny z tepla přednáškové síně. Provede nás
Mgr. Blanka Tomášková z Městského informačního centra Louny. Přednáška se koná
v rámci cyklu Setkávání (nejen) seniorů. Začátek v 14:00 hodin, cena 30 Kč.
POBOČKA NA DOLÍKÁCH
1.—15. února 2016 – Bezpečně na internetu – zábavná soutěž pro děti, při které se prověří, jak se naše děti orientují na sociálních sítích a zda si dostatečně chrání své soukromí.
24. února 2016 – Beseda se spisovatelem
Davidem Laňkou – pro 4. a 5. ročníky 3. ZŠ
Slaný (není určeno široké veřejnosti).
25. únor 2016 - Vyhlášení nejlepšího dětského výtvarníka pohádkové postavičky v 15:00 hod. v pobočce Na Dolíkách.

| 9

INFOCENTRUM

Infocentrum
Pod Velvarskou branou
Velvarská 136⁄1, 274 01 Slaný
telefon 312 523 448 – 728 842 924

Infocentrum Slaný je
otevřeno ve všední dny
od 9 do 16 hodin.

Slánští skauti rozdávali Betlémské světlo Vánoční vycházka
Tradice Betlémského světla se datuje do
dob křižáckých výprav, kdy se ﬂorentští rytíři zavázali donést světlo z dalekého Betléma,
co by plamínek přátelství
a naděje do své domovské
Florencie. O její obnovu
se pak zasloužili vídeňští
skauti v roce 1986. Od té
doby každoročně letecky
Betlémské světlo do Vídně dopraví. Z Vídně se
potom šíří světlo do celé
Evropy. Do Vídně pro
něj jezdí brněnští skauti,
kteří ho následně rozvážejí po celé České republice. Slánští skauti plamínek přebírají na
vlakovém nádraží v Kralupech nad Vltavou.
O Betlémské světlo je tradičně zájem nejen
mezi Slaňáky, ale i mezi občany z okolních

vesnic. Slánští skauti ze střediska Modrý
kruh zapálili ve Slaném 23. prosince celkem
142 světélek. Počet lidí, kteří se z Betlémského světla mohou radovat,
je tedy mnohem vyšší.
Světlo bylo doneseno také
do kláštera Nejsvětější
trojice, kostela Sv. Gotharda, domu s pečovatelskou
službou a penzionu pro
seniory Na Sadech. Betlémské světlo dále skauti
roznášeli ve Studeněvsi,
Přelíci, Pozdni a dalších
vesnicích Slánska.
Slánští skauti přejí všem úspěšný a poklidný
vstup do nového roku 2016.

Turistická sezóna ve Slaném sice trvá od
května do října, ale i v zimních měsících je
možnost projít se městem s některým z našich průvodců. Jednou z takových příležitostí
byla naše Tajemná vánoční noční vycházka,
která se konala v pátek 11. prosince.
Již popáté jsme se rozhodli, že se vás pokusíme dostat do té správné vánoční nálady
a navrch přidáme něco zajímavého z historie
Slaného. Kapacita na naše vycházky je 30 návštěvníků a to se nám vždy dařilo dodržovat.
O to větší překvapení bylo, když v pátek večer
dorazilo na vycházku rekordních 65 turistů.

Ondřej Dvouletý

Soutěž o nejlepšího hůlkaře pokračuje i letos
Za 5 a půl roku existence Klubu nordic walking Slaný pod Infocentrem Slaný jsme jako
členové Klubu NW Slaný už nachodili mnoho tisíc kilometrů, objevovali krásná známá
i zapomenutá místa v blízkém i vzdálenějším
okolí, potkali spoustu zajímavých lidí a hlavně našli nové známé a kamarády.
V současné době máme 54 registrovaných
členů, většina je ze Slaného a blízkého okolí,
ale jsou zde i lidé z Kladna, Kralup, Mělníka,
Kačice, Velké Dobré nebo Loun. Naše nejlepší hůlkařky chodí nejen pravidelné sobotní
a středeční pochody, ale absolvovaly i pobyty
s „hůlkami“ v Českém ráji, Orlických horách
a Vysokých Tatrách.
Ty nejlepší za celý rok 2015, nachodily neuvěřitelných 1 227 km - paní Jarka D.
a 1 249 km - paní Eva Ch.
Gratulujeme k vítězství a přejeme ještě
mnoho a mnoho nachozených kilometrů.
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A co nás letos čeká?
I v roce 2016 můžete sbírat samolepky do naší
velké hůlkovací hry Dobrodružství od A do Z.
Leden – T – Tříkrálový pochod
Únor – M – Masopustní pochod za voňavou
jitrničkou
Březen – Y – Cesta do vyjmenované země
Duben – S – S pejskem i bez
Květen – R – Rozkvetlá krása
Červen – O – Pochod krajem Oty Pavla
Září – Ř – Za řopíkem do Sazené
Říjen - N – Nevím, neznám, nevidím
Listopad - H – Husy kam se podíváš
Prosinec - A – Adventní pochod
Přesné termíny pochodů najdete na webu
Klubu nordic walking Slaný - http://klub-nw-slany.webnode.cz/ nebo na stránkách
Slánské radnice.

Takový zájem jsme skutečně nečekali. Přes
počáteční šok jsme se rozhodli, že nikoho
domů nepošleme a tak se Tajemné vánoční
noční vycházky mohli zúčastnit skutečně
všichni, kdo dorazili. Posilnění čajem a punčem vydali se turisté nočním, vánočně vyzdobeným Slaným po stopách slánské historie.
Po dvou hodinách poutavého vyprávění paní
průvodkyně Marcely Čečrdlové se skupina
vrátila zpět k Infocentru Pod Velvarskou bránou, kde byl připravený vánoční strom plný
drobných překvapení.
Z bezprostředních reakcí návštěvníků lze
soudit, že se vycházka opět velice vydařila,
a tak již spřádáme plány na tu další, která se
bude konat v pátek 16. prosince 2016. Tentokrát ovšem hned dvakrát, aby se opět dostalo
na všechny zájemce!

www.meuslany.cz

MUZEUM

Slánská radnice č. 2, únor 2016

Vlastivědné muzeum na únor připravilo
Ve středu 17. února vás zveme do malé
galerie na přednášku Četnická stanice
na Slánsku 1850—1945. Přednášet bude
PhDr. Milan Bárta, vedoucí Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci z Ústavu
pro studium totalitních režimů.
„ Četníci jsou dnes vnímáni především prostřednictvím Haškova Dobrého vojáka Švejka nebo nověji díky seriálům Hříšní lidé města pražského či Četnické humoresky. Tvořili
přitom téměř sto let nepopiratelnou součást
českého prostředí, občané s nimi přicházeli
často do styku a každodenně je mohli sledovat při jejich obchůzkách svěřených rajonů.“
Takto uvádí PhDr. Milan Bárta svou stať s názvem Četnická stanice ve Slaném 1850 – 1945
ve Slánském obzoru (ročník 22) z roku 2014.
Sborník je společně s dalšími ročníky k zakoupení v muzeu.
Ve výstavní síni muzea v první patře bude
od středy 24. února přístupná nová výstava.
Představen bude soubor starých plakátů ze
sbírek muzea pod názvem Kulturní život ve
Slaném. K vidění zde budou poutače na divadelní představení, koncerty, šibřinky a další akce konané od 80. let 19. století v našem
městě. Výstavu bude možné navštívit do soboty 9. dubna.

Plakát z roku 1927

Výlep plakátů ve Slaném, červen 1956

V druhé polovině ledna začne v kapli
Zasnoubení Panny Marie řada oprav. Od
20. ledna bude z provozních důvodů asi na
měsíc uzavřena. V kapli dojde k opravě oken,

drobným restaurátorským zásahům a šetrnému očištění oltáře. Opravy jsou nezbytné
pro zajištění bezpečnosti návštěvníků. Děkujeme za pochopení.
Kolektiv Vlastivědného muzea

www.meuslany.cz
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HISTORIE

V domě svatý domek… slánská Loreta…
V době vánoční jsem poslouchal v rádiu
historickou nahrávku vyprávění spisovatele Františka Nepila, který se mimo
jiné vyznal z toho, že má rád Slánské.
Ti mají svého V. V. Štecha, a tak historii
svého města znají a milují. Nevím, zda
by František Nepil nebyl dnes tak trochu zklamán, vždyť tolik se toho změnilo, a zejména jsme se změnili my. Opět
napsat o loretánské kapli do Slánské
radnice, a to po 12 letech, jsem začal
uvažovat po letní návštěvě „živé“ Lorety
v jihočeském Římově. Dalším podnětem
bylo podzimní setkání s turistou, který se
mě na slánskou Loretu dotázal. Na závěr
našeho rozhovoru prohodil… pane, ani
nevíte, kolik pozoruhodných památek
ve Slaném máte… važte si toho, co Slaný
dělá Slaným…

V domě svatý domek
Když jdete „od Brodu“ na slánské náměstí
a díváte se na bývalý františkánský klášter při
působivém večerním nasvícení, málokoho
napadne, že kostel v sobě ukrývá samostatnou kapli. Zájemce o památky při pohledu na
klášter ocení invenci barokního architekta,
snad Itala Domenica Orsiho. Ten po požáru
kláštera v roce 1665 postavil nad zmíněnou
kaplí architekturu novou. Ta však již nekopírovala tvar původního renesančního kostela,
cílem stavitele bylo, aby chrám připomínal
poutní chrám v italském Loretu. Obrys kostela se tak stal trvalým odkazem Martinicova italského putování v roce 1657 do Loreta
a také jedním z důkazů jeho úsilí „sakralizovat“ českou krajinu replikami posvátných
staveb.

svátné černé sochy Panny Marie Loretánské.
Ta byla „dotýkána“ s originálem v Loretu
a s Martinicem pak cestovala do Slaného, kde
byla předána i s řadou knih o poutním místě
slánským františkánům. Ti o sošku pečovali
ve svatyni, vystavěné nově ještě v původním
renesančním kostele, který byl připojen k novému klášteru a stal se také místem poutním. První pouť dorazila do Slaného z Prahy
již 16. července 1658. Loreta byla původně
duchovním srdcem kláštera, jak napovídá
i původní název – Conventus Lauretani ad
S. S. Triadem… Loretánský klášter u Nejsvětější Trojice.

Malířská výzdoba
Slánskou kapli vybudovali, jak píše v roce
1746 františkánský historik Wrbczanský,
podle přesných rozměrů a formy italského
originálu a napodobuje, byť iluzivně malbou,
i vnější podobu italského originálu, tak jak jej
mohl obdivovat Martinic v roce 1657. Připomíná velkou architektonickou šperkovnici,
která chová památné zdivo Svaté chýše. Na
vnějších stěnách jsou namalovány výjevy ze
života Panny Marie – ve směru hodinových
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Při porovnání rozvržení nástěnné iluzivní
malby slánské Svaté chýše třeba s průčelím
proslulé pražské Lorety nás trochu zarazí,
že realizovaná malba není úplná, neboť chybí
jedno pole směrem k hlavnímu oltáři. Důvodem není opomenutí malíře, ale asi skutečnost, že z tehdejšího pohledu bylo u kopie
podstatné dodržení rozměru stěn Lorety vnímané jako relikvie, nikoliv výtvarného opláštění mramorovými deskami se sochařskou
výzdobou, a v tomto smyslu je slánská kaple
asi věrna originálu. Interiér slánské Lorety
také imituje vzhled originálu v Itálii. Nicméně oltář byl po roce 1950 zničen, naštěstí se
dochovala socha Panny Marie – je umístěna
v interiéru kaple. Jistě zde na stěnách uvnitř
kdysi visely různé děkovné pamětní cedulky,
které připomínaly zázračná uzdravení poutníků (jako je tomu dnes třeba u sv. Tadeáše
v Praze u kapucínů na Novém Městě).

Strážci Lorety – slánští františkáni a Martinicovo srdce
Do slánské Lorety vstupujeme s jistým
vnitřním usebráním, když si uvědomíme, že
pod námi v hrobce odpočívají desítky bratří františkánů, kteří se o kapli starali. Při
posledním otevření krypty v roce 1981 bylo
napočítáno na 47 lebek zesnulých bratří; počet pohřbených však byl rozhodně větší. Po
reformách Josefa II. byli bratři pohřbíváni na
přilehlém hřbitůvku. Za oltářem slánské loretánské kaple nechal také uložit po své smrti
třetinu svého srdce její zakladatel Bernard
Ignác z Martinic († 1685) – tak mu toto místo
leželo na srdci. Podobně tomu bylo v loretánské kapli v Hájku, kam uložili srdce zakladatele hájeckého kláštera hraběte Františka Eusebia Žďárského († 1670).

Svatý domek a andělé
A je tady krásná legenda – pohádkové vyprávění o zázračném přenesení domku anděly z Nazareta, ve kterém archanděl Gabriel
zvěstoval Panně Marii, že se jí narodí Boží
Syn, do italského Loreta. Zde pak vzniklo
poutní místo, kam dodnes směřují tisíce věřících tak jako v době raného baroku Bernard
Ignác z Martinic. Církevní tradice a legendy
uvádějí, jak v roce 1291, když musela křižácká vojska opustit přístav Akko, došlo k zázraku a domek byl anděly přenesen nejprve do
Illyrie a tři roky nato do Loreta. Tato událost
je také zachycena na jednom poli Svaté chýše,
jak se také této památce říká. Po přenesení
„mariánské relikvie“ do Loreta byly její stěny bez výzdoby, na počátku 16. století však
byla kaple obložena mramorovými deskami s reliéfy. Martinic pouť, kterou můžeme
chápat jako součást životního stylu tehdejší
šlechty, patrně zakončil získáním kopie po-

žen – věštkyň – ve vztahu k dějinám spásy
a života Krista byla velice oblíbená ve středověku. Ovlivnila teology (sv. Tomáš Akvinský), básníky (Dante) nebo malíře (Rafael,
Michelangelo, který je dal umístit v Sixtinské
kapli po boku starozákonních proroků; podobně je tomu koneckonců i na průčelí loretánských kaplí).

Legendární přenesení Svaté chýše na barokní
rytině
ručiček od apsidy k oltáři sv. Kříže – Narození Panny Marie, Zasnoubení Panny Marie,
k podvěží Zvěstování Panny Marie, na jižní
straně pak Klanění pastýřů a Klanění tří králů a k oltáři – na východní straně – Smrt Panny Marie a Přenesení Svaté chýše. Mariánské
scény doplňuje v nikách skupina proroků
a Sibyl. Zatímco postavy proroků ve spodní
partii známe z knih Starého zákona (bezpečně třeba poznáme krále Davida s harfou), Sibyly jsou pro nás tajemnější. Proroctví těchto

Čas raného baroku odplynul a během let se
ukázalo, že slánská Loreta přece jen neměla
v duchovním životě regionu takový význam
a vitalitu jako Loreta v nedalekém františkánském klášteře v Hájku u Unhoště (založena
1623, na barokních graﬁkách považována
za nejstarší památku tohoto druhu v českých
zemích). Františkánský klášter ve Slaném se
záhy soustředil spíše na výuku nových bratří,
bylo zde teologické studium. Později řeholníků ubývalo a násilná likvidace kláštera v roce
1950 znamenala i zánik loretánské úcty ve
Slaném
Vladimír Přibyl
vedoucí odboru kultury
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Městská hvězdárna ve Slaném v únoru

• Pro veřejnost je v únoru otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek.
• Prohlídky hvězdárny začínají v 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 hodin.
• Od 9. 2. do 11. 2. hvězdárna uzavřena.

Výpravy škol a institucí mají možnost navštívit hvězdárnu denně i mimo otevírací dobu podle
předem sjednaného termínu.
Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713, telefon: 312 525 730,
www.hvezdarna-slany.cz

Pořady pro děti:
Úterý 2. 2. v 18:30 hod.
NA VÝLET DO VESMÍRU (20 minut)
Dětem při vesmírné hře pomáhá veselý
kosmický cestovatel, který jim také poskytuje základní informace o sluneční soustavě, hvězdách, hvězdokupách, mlhovinách
i vzdálených galaxiích.
Pořady pro dospělé:
Úterý 16. 2. 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.
Astronomická přednáška:
Úterý 23. 2. v 18:30 hod.
ASTRONOMICKÉ UDÁLOSTI ROKU
2016 (90 minut)
Rok 2016 pro nás připravil spoustu zajímavých objektů a jevů k pozorování. Přednáška
bude doprovázena komentáři, obrázky a animacemi z počítačového planetária.
Přednáší: Mgr. Jakub Rozehnal
Vystudoval obor obecná fyzika na
Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity
Karlovy v Praze. Je vedoucím pražské Štefánikovy hvězdárny.

Exkurze na cizích světech ve
slánské hvězdárně
Vesmír -- prosté slovo, které v naší mysli vyvolá ty nejfantastičtější představy. Vesmír -- svět,
jehož nepatrnou částí jsme i my zde na planetě
Zemi, třetí planetě v pořadí od mateřské hvězdy
Slunce. Jsme to my, bytosti chybující a pochybující, kteří tento svět poznávají. Odjakživa si
lidé kladli otázku, zda je naše planeta v rozlehlém a chladném vesmíru jediná a jedinečná? Tisíce a tisíce hvězd na noční obloze možná přece
jen odhalí odvěké tajemství cizích světů. Možná že někde ve vzdálených končinách vesmíru
také putuje kolem své hvězdy -- slunce, planeta
podobná té naší. Je to myšlenka příliš odvážná?
Dokáže vůbec exaktní věda pomocí současné
techniky zodpovědět na tak klíčové otázky, jak
vypadají cizí světy?
Lidské znalosti se díky 400 rokům pozorování pomocí teleskopů značně zvětšily. Nicméně
výzkumem cizích světů, tzv. exoplanet, se zabývalo jen hrstka astronomů. Ti navíc nepožívali příliš velkého respektu svých kolegů, neboť
www.meuslany.cz

drtivá většina z nich považovala hledání planet
u blízkých hvězd za utopii.
Nicméně v roce 1995 bylo publikováno nečekané -- první potvrzená exoplaneta (51 Pegasi
b) obíhající okolo hvězdy hlavní posloupnosti.
Brzy následovaly další. V tuto chvíli je nám známo celkem 2 042 exoplanet / 1 294 exoplanetárních systémů / 504 exoplanetárnách multisystémů! Na tomto ohromujícím výsledku se podílelo
řada pozemních observatoří, ale i kosmických
dalekohledů. Tím neúspěšnějším se stal bezpochyby projekt kosmického teleskopu Kepler.
Do dnešního dne má Kepler na účtu 1 030 objevů exoplanet
a 4 696 nepotvrzených exoplanetárních
kandidátů!
V seznamech
objevů pochopitelně nacházíme zejména exoplanety velikostí
srovnatelnými s planetou Jupiter. Planety zemského typu jsou detekovány s výrazně většími
obtížemi až na samotné hranici rozlišovacích
schopností dalekohledů. I přes tuto snahu nalezení planety, která se bude podobat v mnohém
naší Zemi, bylo na dost dlouho složitým pozorovatelským oříškem. Pokud totiž hledáme
druhou Zemi, nemůžeme se soustředit pouze
na detekovaný průměr dané exoplanety. Musíme hledat exoplanety v obyvatelné zóně hvězdy.
Taková obyvatelná zóna ve Sluneční soustavě
znamená oblast orbitální dráhy mezi Venuší
a Marsem. V této vzdálenosti od Slunce bychom totiž našli vodu v kapalném skupenství -prostředí, které považujeme jako nezbytné pro
vnik nejjednodušších forem života. Pro každou
hvězdu v naší Galaxii má však obyvatelná zóna
jiné parametry. Málo svítivé hvězdy, které produkují méně energie než Slunce, mají tyto zóny
blíže k mateřské hvězdě, naopak velmi svítivé
hvězdy mohou mít tyto oblasti až 3 krát dále
než naše Slunce. U těchto planetárních systémů
nacházíme buď velmi horké světy, kde exoplanetu rozehřívá mateřská hvězda na teplotu přes
1 000 °C, nebo naopak mrazivé exoplanetární
souputníky na něž dopadá jen velmi málo energie hvězdy a povrch se v mnohém podobá některým ledovým měsícům Jupiteru či Saturnu.
Hledání vhodné exoplanety je tedy mimořádně
nesnadným úkolem, protože nepátráme pouze
po exoplanetách o rozměru naší Země, nýbrž
hledáme svět s podobnými podmínkami, které
by umožnily vnik života.
I přestože se jedná o dosud nejsložitější pozorovací úkol, shromažďování kandidátů na
druhou Zemi celkem slušně přibývá. Takových,

které obíhají své mateřské hvězdy v obyvatelné
zóně, je známo celkem 32. Z nich má 11 exoplanet velikost srovnatelnou s naší planetou! To
je fantastický úspěch. Vždyť ještě před 20 lety
jsme vůbec netušili, že mohou existovat planetární systémy tak rozdílné. Naše představy
o světě -- vesmíru, ve kterém žijeme, se posunuly o velký skok dopředu. Žene nás prostá lidská
zvědavost, díky níž už nejsme lovci a sběrači na
savanách. Vždyť je to přece fascinující otázka:
Kdo z nás by nechtěl vědět, zda existují mimozemšťané?
Městská hvězdárna ve Slaném v rámci pozorovacího programu TRESCA (TRansiting
ExoplanetS and CAndidates) pozoruje vybrané
přechody exoplanet před mateřskou hvězdou
podobnou metodou, kterou využívá k detekci
exoplanet i kosmický teleskop Kepler. V případě
že exoplaneta z našeho pohledu přechází (tranzituje) před svou hvězdou, dochází k periodickým změnám jasnosti mateřské hvězdy, přičemž délka periody je rovna délce oběžné doby.
Tato nepřímá metoda pozorování se nazývá
tranzitní fotometrie. K přechodům exoplanety přes disk hvězdy dochází obvykle s vysokou
přesností. Proto se předpověď okamžiku
zákrytu neliší
s pozorovaným
úkazem. Ovšem
pokud by okolo
této hvězdy obíhala ještě další exoplaneta, docházelo by ke vzájemnému gravitačnímu působení, které vyvolá drobné odchylky v oběžných
drahách. To by se ve výsledku odrazilo v časových intervalech tranzitů, které jsou dobře
měřitelné. Jestliže se v tranzitech exoplanety
objeví nepravidelnosti, může to znamenat existenci další exoplanety. Naše pozorování jasně
dokazují, že pomocí metody časování tranzitů
(Transit Timing Variation – TTV) rozšířené
o dynamické efekty jsme schopni pořizovat
velmi přesná měření, která přispějí k objevům
dalších planet mimo naši Sluneční soustavu.
Městská hvězdárna ve Slaném patří v oboru
pozorování exoplanet mezi přední instituce.
Analýzami našich pozorování exoplanet se dále
zabývají vědecké skupiny zaměřené na astrofyziku planetárních soustav, například University of Central Florida v Orlandu. Naše měření
se objevují i v zahraničních odborných článcích
(Astronomy & Astrophysics), jež prezentují výsledky komplexní časové variace u vybraných
systémů exoplanet.
Obrázek ukazuje zpracování světelné křivky
zákrytu mateřské hvězdy exoplanetou pomocí
programu Peranso, které bylo pořízeno na základě pozorování systému HAT-P-3 b v Městské hvězdárně. V okamžiku, kdy exoplaneta
vstupuje do zákrytu, nastává pokles jasnosti
hvězdy, který je dobře patrný i na křivce. Každý
bod na křivce představuje jedno měření, které
je generováno ze snímku hvězdy. Podle tvaru

světelné křivky je možné stanovit okamžiky
zákrytu a další důležité speciﬁkace.
Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna
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Příprava veteránské reprezentace ČR na světový pohár

Ve čtvrtek 21. ledna 2016 se na slánském
zimním stadionu odehrálo přátelské utkání
mezi veteránskou reprezentací ČR a slánským výběrem. Utkání bylo poslední prověrkou veteránské reprezentace před odletem na
světový pohár v Moskvě.
Od prvních minut se hrál pohledný hokej
a diváci mohli sledovat mnoho krásných hokejových akcí. Reprezentační výběr od první
minuty na ledě dominoval a nakonec jasně
zvítězil. Když sečteme medaile z mistrovství
světa, olympijských her a tituly mistrů extraligy, tak na slánském ledě byli k vidění hráči
s 25 extraligovými tituly, 13 medailemi z mistrovství světa a 4 medailemi z Olympijských
her.

Běžecké tréninky na atletickém stadionu pro veřejnost

Sestava legend ČR:
Radovan Biegl, Marcel Kučera, Bedřich Ščerban, Jaroslav Nedvěd, Josef Řezníček, Jiří Malinský, Jan Neliba, Martin Hosták, David Pospíšil, Petr Kořínek,
Jiří Krásný, Jiří Zelenka, Václav Král, Fi-

lip Turek, Tomáš Kucharčík, Jan Peterek.
Trenér: Jan Havel.
Asistent: Milan Nový.
Manažer Pavel Schwarz.
Kustod: Jiří Stejskal

V úterý 19. 1. 2016 proběhl prvním běžecký
trénink pro veřejnost na atletickém stadionu
ve Slaném pod vedením profesionálního trenéra a sportovce Tomáše Řenče. V mrazivém
počasí si cestu na trénink našlo 12 běžců,
kteří se během hodiny seznámili se správnou
technikou běhu a na závěr absolvovali krátký
výběh.

Malí horolezci
Na lezeckou stěnu do Slaného se malí
horolezci z MŠ Smečno vypravili v pátek
15. ledna 2016. Kromě nácviku lezení po
stěně s instruktorem Jirkou Žákem je čekalo
velké překvapení, které jim přichystal horský
vůdce Roman Kozelka. Děti si mohly zblízka
prohlédnout a také vyzkoušet, co všechno potřebují horolezci ve vysokých horách a na ledovci. Lana, karabiny, cepíny, mačky, přilby,
péřové bundy, stany, spacáky, karimatky, vlněné rukavice, boty, ponožky, lyže, chlupaté
návleky na lyže, teleskopické hůlky, lavinové
vyhledávače, buzoly…
Nechyběl zasvěcený výklad a zvídavé otázky, aby si děti procvičily hlavičky logickým
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myšlením a uměly odpovídat na Romanovy
dotazy v souvislých větách. Kdo získá nejvíc
bodů za správné odpovědi, dostane nefalšovanou karabinu. Tak zněl slib instruktora
Romana. Děti s nadšením zkoumaly všechny
zajímavé předněty a pomáhaly při hledání
kamaráda pod ﬁktivní lavinou. Pilně jsem
fotografovala, aby si děti mohly připomenout
svoje zážitky podle fotograﬁí a rodiče jim věřili, že si nevymýšlí.
Děkujeme všem pracovníkům lezecké
školy ve Slaném za skvělý program pro naše
předškoláky a těšíme se na další výlet do Slaného do Fit studia Jitka.
Eva Štanclová, učitelka MŠ Smečno

Tomáš Řenč zhodnotil první trénink takto:
„První hodinu hodnotím velmi pozitivně. Na
skupině byl vidět zájem o zlepšení techniky
běhu pomocí běžeckých cvičení se závěrečným proběhnutím okolo Novasu. V příštích
setkáních jim chci předat své zkušenosti
a splnit jejich sportovní cíle. Rád uvítám další běžce, kteří se k nám budou chtít kdykoliv
připojit.“
Tréninky probíhají každé úterý a čtvrtek
od 16 hodin na atletickém stadionu. Více
na www.vshslany.cz a www.renc-tomas.
websnadno.cz
www.meuslany.cz
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Turnaj Halových nadějí 2016 v Mělníku
Turnaje se zúčastnilo mužstvo starší přípravky SK Slaný A ročník 2005 – 2006 (trenéři Vaigl, Zíma, Horálek). Po dlouhé době jsme
zase dokázali zvítězit na halovém turnaji,
a to po takovém výkonu, že trenéři i rodiče se
opravdu mohli radovat. Všechna utkání jsme
odehráli s velkým nasazením a v dobrém tempu. To, co nás však opravdu mile překvapilo,
bylo to, že jsme byli i fotbalově lepší a hlavně
chytřejší než ostatní mužstva. Stříleli jsme,
dobíhali, dobře se tlačili do branky po autech
(4 góly jsme dali z autů po dorážce hlavou).
Kluci se nebáli ani tvrdých soubojů o míč,
naše mužstvo mělo sílu. Je vidět, že když si
kluci opravdu věří, máme na každé mužstvo
ve své věkové kategorii. Věřme, že našim borcům nenaroste hřebínek, budou i dál poctivě
trénovat, a pak se výsledky musí dostavit.

Výsledky zápasů
SK Slaný – FC Mělník 3:1
V první polovině zápasu jsme šli do vedení
2:0, oba góly padly jako přes kopírák z autu
Zímy Janega hlavou. V 8. min. soupeř snížil,
ale po dvou neproměněných šancích Beneše
nakonec uklidnil mužstvo třetím gólem Kohout po přihrávce Janegy.

SK Slaný – FK Loučeň 1893 6:0
Tak to byl nejlepší výkon mužstva za poslední rok. Obrovské nasazení, chuť hrát,
rychlost a chamtivost po balonu dostali rychle soupeře do kolen brankami dvěma brankami Janegy, opět po autech Zímy hlavou.
Potom pro soupeře nastalo „temno“. Hráči
soupeře nevěděli, kam dřív skočit, nastřelili
jsme několik tyčí, bylo hodně rohů a branky
dali Beneš po samostatné akci 2x, H. Grűnwald dorážka po zmatku v obraně hostů, Kohout po autu Kropáče hlavou. Kdyby utkání
skončilo dvouciferným výsledkem, nemohl
by se nikdo divit.

Nejlepším střelcem turnaje byl vyhlášen
náš Lukáš Janega se sedmi brankami.
Pořadí v turnaji:
1. SK Slaný
2. FC Mělník
3. SK Sokol Brozany
4. SK Labský Kostelec
5. AFK Union Žižkov
6. FK Loučeň 1893

SK Slaný – FK Sokol Brozany 0:0
Utkání dvou neporažených po dvou odehraných zápasech, ve kterém se lámal chleba.
Tvrdé utkání, ve kterém jsme měli více šancí,
bohužel nakonec zůstalo bez branek. Musíme
přiznat, že i brankář Vajshajtl několikrát musel ukázat své umění.

SK Slaný – SK Labský Kostelec 4:0
Vcelku jednoznačné utkání, které jsme vyhráli po brankách Beneše (z autu přihrál Janega), Janegy (opět hlavou z autu Zímy), Janega střela z dálky a Kohouta po samostatné
akci když přetlačil obránce a skóroval.

SK Slaný – AFK Union Žižkov 4:0
Vítězství by zajistilo našemu mužstvu 1.
místo v turnaji. A kluci neponechali nic náhodě, po brankách Zímy, Beneše, Janegy a Kohouta jsme mohli slavit.
V. Horálek, SK Slaný

Lvíčata přivezla stříbro z Pardubic
Již po několikáté si slánská Lvíčata odepřela vánoční pohodu i klid a místo
sledování pohádek, hraní
nových her a jiných odpočinkových činností se vydala
hájit čest slánského hokeje
do města „perníku“ - východočeských Pardubic. Turnajového klání na 40. ročníku
Memoriálu Jiřího Bartoně
26. – 27. 12. 2015 se vedle
slánských Lvíčat zúčastnily týmy HC Olomouc, HC
Energie Karlovy Vary, výběr
Slovenské republiky VTT
Slovakia a domácí HC Dynamo Pardubice.
Slaňáci vstoupili do turnaje zápasem s Olomoucí, kterou porazili rozdílem dvou branek
v poměru 6:4. V odpoledním napínavém duelu prvního hracího dne bohužel naši mladí
hokejisté podlehli pozdějšímu vítězi turnaje,
Karlovým Varům, a to nejtěsnějším možným
rozdílem 4:3. Toto bojovné vystoupení bylo
i soupeři právem ohodnoceno jako předčasné
ﬁnále.
První utkání druhého hracího dne nepatřilo ze strany Lvíčat k nejpovedenějším, ale
www.meuslany.cz

čů vedl k vítězství 3:0 a vytoužené
stříbrné medaili.
Individuální ocenění v rámci
hodnocení celého turnaje si zcela zaslouženě odvezla naše Bára
Hromádková jako nejlepší brankář turnaje.

nakonec hlavně díky skvělému výkonu brankářky Báry Hromádkové naši hráči udolali
soupeře ze Slovenska poměrem branek 5:2.
K získání stříbrné medaile potřebovali naši
porazit domácí tým Pardubic, který měl Slanému co vracet, neboť právě Pardubice jsme
již dva roky po sobě odsunuli v boji o bronz na
bramborovou příčku slánského ŹIDLA
CUPu. Lvíčata však ani tentokrát nezklamala
a ukázala, že důležité zápasy prostě hrát umějí. Disciplinovaný a bojovný výkon všech hrá-

Stříbrné medaile byly krásným
poděkování rodičům, kteří vytvořili báječnou atmosféru při každém zápase a jejich „KOTEL“ neměl konkurenci, a také odměnou
pro trenéry za jejich dlouhodobě
výbornou práci s tímto týmem.
Slaňáci opět potvrdili, že se ve své
věkové kategorii neztratí a mohou
se směle měřit s mládeží hokejových velkoklubů.
Konečné pořadí týmů v turnaji:
1. HC Energie Karlovy Vary
2. HK Lev Slaný
3. HC Olomouc
4. HC Dynamo Pardubice
5. VTT Slovakia
Helena Šimáčková

| 15

SPORT

Plochodrážní akademie ve Slaném
Od nové plochodrážní sezony se mladí
zájemci o plochodrážní sport budou moci
těšit na pravidelné víkendové treninkové
soutředění pod taktovkou historicky nejúspěšnějšího tuzemského plochodrážního jezdce Jiřího Štancla.
Vedení slánského autoklubu v průběhu loňského roku se dohodlo s Jiřím Štanclem na
sportovní spolupráci ohledně výchovy mladých adeptů v plochodrážním sportu a vypracovalo projekt, který nese název ŠTANCL
SPEEDWAY ACADEMY.

Plochodrážní škola z. m. s. Jiřího Štancla
bude mít daný termínový kalendář a její charakter bude spočívat v pravidelných jednodenních víkendových kempech a jejím cílem
je nábor nových mladých jezdců. Projekt je
zpracován pro začínající mládež ve věku 9
- 15 let na motocyklech o obsahu 125, 250
a 500 ccm a je otevřen i pro zahraniční zájemce.
Slánský AK si od této spolupráce slibuje zvýšený zájem o tento sport a ve více jak

65 leté činnosti plochodrážního sportu
v Královském městě Slaný, kdy se zde konalo mnoho významných podniků světového
charakteru a na zdejším oválu vyrostla celá
řada reprezentantů v seriálech mistrovství
světa nebo Evropy, jako Bohumil Rendek,
Antoním Vilde, Zdeněk Kovář, Miloslav Verner, Zdeněk Majstr, Miroslav Rosůlek, Jan
Klokočka, Roman Matoušek, Miroslav Fencl
a v současnosti Eduard Krčmář je záruka, že
Jiří Štancl se své úlohy zhostí tak jako v době
své aktivní sportovní činnosti, kdy patřil do
světové špičky a dokázal dvakrát vybojovat
titul vicemistra světa na dlouhé ploché dráze
V této disciplíně ve světovém ﬁnále startoval
celkem 12 krát, na krátké plochá dráze se
do světového ﬁnále probojoval v devíti ročnících a svoji účast ve světových ﬁnálových
závodech přidal i v soutěži družstev a dvojic.
Svoji karieru vyzdobil 12 tituly mistra Československa na krátké ploché dráze a ze slavné
a uznávané Zlaté přilby v Pardubicích má ve
své sbírce pět těchto trofejí. Přidáme li k tomu
starty v britské nejvyšší soutěži a německé
bundeslize, je zcela jasné, že sportovní kariéra je vyšperkována významnými úspěchy.
Vedoucím tohoto projektu je Antonín Vilde. Hlavní instruktor Jiří Štancl bude mít
k ruce z pozice asistenta Miroslava Rosůlka,
bývalého úspěšného slánského jezdce. Technické zabezpečení je záležitostí Zdeňka Brabce. Václav Buřič se postará o hospodářský
a propagační chod plochodrážní akademie.
Termíny jednotlivých kempů budou včas
zveřejněny nejen na webových stránkách klubu ale i v dalších dostupných mediích.

Soutěž na měsíc únor
v aquaparku Slaný
Po celý letošní rok budeme v aquaparku
Slaný soutěžit!
Na měsíc únor jsme si pro vás připravili
soutěž v plavání pod vodou.
Tak neváhejte a hlaste se u plavčíka. Plavčík vám změří čas v dráze, která bude pro děti
10 m a pro dospělé 25 m. Děti budou rozděleny do věkových kategorií.
Na konci měsíce se vyhodnotí všichni zúčastnění a nejlepší podvodní plavci budou
odměněni poukazem na celodenní vstup do
aquaparku zdarma + jeden šťastlivec se vylosuje ze všech zúčastněných v soutěži.
Velice se těšíme na vaši návštěvu a účast
v této soutěži.

Valentýnský víkend v aquaparku a na zimním stadionu
Přijďte si užít Valentýna do aquaparku a na
zimní stadion.
Při laděné hudbě k tomuto svátku se vám
bude příjemně relaxovat v aquaparku. Vstup
pro páry od pátku 12. 2. do neděle 14. 2. snížíme na 45 Kč /osoba za jednu hodinu (1 pár
zaplatí 90 Kč).
Na zimním stadionu se můžete těšit na valentýnské veřejné bruslení v sobotu 13. 2. od
16 hodin a v neděli 14. 2. od 17 hodin. Cena
pro páry bude 60 Kč/pár.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Antonín Vilde – AK Slaný

Krytá plavecká hala
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST ÚNOR 2016

Pondělí

17.00—22.00

Úterý

13.00—22.00

Středa

17.00—22.00

Čtvrtek

13.00—22.00

Pátek

13.00—22.00

Sobota

9.00—22.00

Neděle

9.00—22.00

8. února 2016 OTEVŘENO 13.00—22.00
Od 9. února do 14. února 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 12.00—13.00 – 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)
● Plavání s ČES. PRŮMYSLOVOU ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNOU:
Úterý 17.00—19.00 a každá první sobota v měsíci 9.00—11.00
● 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
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VINAŘSTVÍ
A VINOHRADNICTVÍ
KVÍC
zve na ochutnávku
mladých vín ročníku 2016
z naší vinice

SUD ZA SUDEM
sobota 20. února 2016
od 15.00 do 18.00
Ochutnávka 15 vzorků, katalog, pečivo,
0,5l Dobré vody a na závěr sladká tečka.
Vstupné 200 Kč

Doporučujeme rezervaci
tel.: 723 850 217, 606 620 682
petr.rychtarik@vinarstvikvic.cz
www.meuslany.cz

GRAND, DIVADLO

Slánská radnice č. 2, únor 2016

Únorové kino
– senioři, klubisté, opera
Promítání pro seniory
Padesátka (16. 2. 2016)
Co se stane na horách, zůstane na horách
a dole ať si dělaj, co chtěj.
Nový snímek režiséra Vojty Kotka je svěží zimní komedií s řadou předních českých
herců – Ondřej Pavelka, Marek Taclík, Jakub
Prachař, Vilma Cibulková, Oldřich Kaiser ad.
Opravdovým kořením Krkonoš jsou místní
horalé, kteří zde žijí, ať už je sezóna jakákoliv.
Zarytý horal Pavka připravuje sebe i syna na
legendární běžkařský závod, avšak potomek
otcovo nadšení nesdílí. Jeho zálibou jsou trochu jiné padesátky.

PROGRAM NA ÚNOR
DIVADLO

MC GRAND

Středa 17. února 2016 | 19.30
DÁMY Z ANIANE
Dvě sestry, dva lidské příběhy z opačných
pólů lidské existence. Hraje Divadlo Palace
Praha.
Hrají: Daniela Kolářová, Dana Syslová, Jaromír Meduna a další.
Divadelní předplatné.
Vstupné: 200 a 150 Kč.

Pátek 5. února 2016 | 20.00—02.00
MATURITNÍ PLES
Pořádá Obchodní akademie Slaný.

Sobota 20. února 2016 | 15.00
MATYLDA ZASAHUJE
Divadelní pohádka o kachně domácí, která
žije s ostatními zvířátky na venkovském dvorku.
Hraje Divadelní agentura DaP Praha.
Volný prodej.
Vstupné : 80, 70, 60, 50 Kč.
Středa 24. února 2016 | 10.00, 13.00 a 15.00
O MLSNÉM MATESOVI A PRINCEZNĚ
TEREZCE
Výpravná hudební pohádka o ulhané princezně v podání Divadla „M“ Duchcov.
Dětské divadelní předplatné.
Vstupné: 50 Kč.

Filmový klub
Haloween (16. 2. 2016)
V roce 1963 o halloweenské noci ubodal
šestiletý Michael svou patnáctiletou sestru
Judith. Po patnácti letech v ústavech se mu
podaří právě v předvečer všech svatých utéct. Nikdo neví a nikdo ani nechce vědět, co se
stane 31. října 1978 kromě doktora Loomise, Michaelova psychiatra. Ten si je jistý, že
se Michael vrací zpátky do Haddongield, ale
když to zjistí zbytek města, je už pro mnoho
lidí pozdě.

Čtvrtek 25. února 2016 | 19.30
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné
je narušit dlouholeté přátelství.
Hraje Divadlo v Rytířské Praha. Hrají: Tereza
Kostková, Miroslav Vladyka, Nela Boudová
a Radek Holub.
Divadelní předplatné.
Vstupné: 200 a 150 Kč
Pátek 26. února 2016 | 19.30 hodin
KONCERT JAN HRUBÝ, KUKULÍN
& SEAN BARRY

V titulních rolích na scéně Metropolitní opery exceluje fenomenální sopranistka
Anna Netrebko, v jejíž Julii se snoubí atraktivní zjev s dokonalým pěveckým projevem, a jeden z nejrespektovanějších tenoristů
současnosti Roberto Alagna.

Čtvrtek 18. února 2016 | 10.00—17.00
PRODEJNÍ AKCE
Pořádá ﬁrma ZEPTER.
Čtvrtek 18. února 2016 | 20.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Michal CYPRIS
Čtvrtek 21. ledna 2016 | 20.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Michal CYPRIS
Pátek 19. února 2016 | 19.00—03.00
MATURITNÍ PLES
Pořádá Gymnázium Slaný.
Sobota 20. února 2016 | 9.00—13.00
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Cyklus oblíbených přednášek, tentokráte na
téma: „Tajemné etnikum z Krymu“. Přednáší
doc. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D.
Neděle 21. února 2016 | 14.00—18.00
TANEČNÍ ODPOLEDNE
K tanci a poslechu hrají Kladenské heligonky.
Vstupné: 80 Kč.
Neděle 21. února 2016 | 19.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Pavel HORÁK

Neděle 28. února 2016 | 15.00—18.00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Pořádá Městská knihovna V. Štecha Slaný.

Skupina tří hudebníků v čele s fenomenálním
českým houslistou Janem Hrubým a Kukulínem a hráč na keltskou harfu Sean Barry.
Vynikající akustický koncert pro náročné posluchače.
Volný prodej.
Vstupné: 200, 170 a 130 Kč.
Změna programu vyhrazena!

www.meuslany.cz

Čtvrtek 11. února 2016 | 20.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Michal CYPRIS

Čtvrtek 25. února 2016 | 20.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Michal CYPRIS

Opera v kině
Romeo a Julie (21. 2. 2016)
Jedno z nejvýznamnějších operních zpracování nesmrtelného Shakespearova příběhu o milencích z italské Verony, jejichž lásku
zabíjí zloba a nenávist znepřátelených rodin.

Neděle 7. února 2016 | 19.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Pavel HORÁK

Neděle 28. února 2016 | 19.00—22.00
TANEČNÍ KURZ
Taneční mistr: Pavel HORÁK
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.
Předprodej začíná vždy 20. dne předcházejícího měsíce. Telefon 312 522 608.
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KINO VE SL ANÉM – ÚNOR
1.–2. pondělí–úterý
HODNÝ DINOSAURUS 2D A 3D
Americká animovaná pohádka v českém znění. Vydáme se na dobrodružnou výpravu do
světa dinosaurů. Režie: P. Sohn. Přístupno.
Hrajeme: 1. 2. pouze v 17.00 ve 2D. Vstupné: 90 Kč 2. 2. pouze v 17.00 ve 3D. Vstupné:
130 Kč

11.–12. čtvrtek–pátek
DEADPOOL
Premiéra americké akční komedie. V hlavních rolích R. Reynolds a Ed Skrein. Režie: T.
Miller. Nepřístupno. Hrajeme v 17.00 a 19.30
Vstupné: 110 Kč

1.–2. pondělí–úterý
PADESÁT ODSTÍNŮ ČERNÉ
Premiéra americké komedie s titulky. Režie: M. Tiddes. Nepřístupno. Hrajeme pouze
v 19.30 Vstupné: 110 Kč

13.–14. sobota–neděle
PADESÁTKA
Nová česká komedie. Co se stane na horách,
zůstane na horách… Hrají: J. Prachař, M. Taclík, V. Cibulková, O. Pavelka a další. Režie: V.
Kotek. Přístupno. Hrajeme v 17.00 a 19.30
Vstupné: 100 Kč

3. středa
TAJEMSTVÍ JEJICH OČÍ
Premiéra amerického kriminálního ﬁlmu
s titulky. Vyšetřovatelka FBI pátrá po vrahovi své dcery. V hlavní roli J. Roberts. Režie:
B. Ray. Přístupno. Hrajeme v 17.00 a 19.30
Vstupné: 110 Kč

15. pondělí
DO POSLEDNÍHO DECHU 3D
Premiéra amerického dramatu. Pozoruhodný příběh o nejodvážnější plavbě malého záchranného člunu pobřežní stráže. Režie: C.
Gillespie. Přístupno. Hrajeme v 17.00 a 19.30
Vstupné: 150 Kč

4.–5. čtvrtek–pátek
13 HODIN: TAJNÍ VOJÁCI Z BENGHÁZÍ
Premiéra amerického akčního dramatu.
Režie: M. Bay. Přístupno. Hrajeme v 17.00
a 19.30 Vstupné: 110 Kč

16. úterý – představení pro důchodce
PADESÁTKA
Nová česká komedie. Co se stane na horách,
zůstane na horách… Hrají: J. Prachař, M. Taclík, V. Cibulková, O. Pavelka a další. Režie:
V. Kotek. Přístupno. Hrajeme pouze ve 14.00
Vstupné: 60 Kč

6.–7. sobota–neděle
KYKY RYKY A PÁR VAJEC
Premiéra mexické animované pohádky v českém znění. Ze zakrslého kuřete se stane odvážný kohout, který bude bránit svůj domov
před zlým rančerem. Režie: G. Riva Palacio
Alatriste. Přístupno. Hrajeme pouze v 17.00
Vstupné: 90 Kč
6.–7. sobota–neděle
CREED
Premiéra amerického sportovního dramatu s titulky. Slavný boxer Rocky začne trénovat nadaného mladíka. V hlavních rolích
S. Stallone a M. B. Jordan. Režie: R. Cogler.
Přístupno. Hrajeme pouze v 19.30 Vstupné:
110 Kč

16. úterý – ﬁlmový klub
HALLOWEEN
Obnovená premiéra hororu. Dnes již kultovní biják se vrací na plátna kin. Přijďte se bát…
Režie: John Carpenter. Nepřístupno. Hrajeme
pouze v 19.30 Vstupné: 100 Kč
17. středa
SEDMERO KRKAVCŮ
Česká pohádka inspirovaná příběhem od Boženy Němcové. Hrají: M. Issová, S. Remundová, L. Příkazký a další. Režie: A. Nellis.
Přístupno. Hrajeme pouze v 17.00 Vstupné:
90 Kč

8. pondělí
DÁNSKÁ DÍVKA
Premiéra koprodukčního dramatu. Silný životní příběh dánské malířky a jejího partnera. Režie: T. Hooper. Nepřístupno. Hrajeme
v 17.00 a 19.30 Vstupné: 110 Kč

18.–19. čtvrtek–pátek
ZOOLANDER 2
Premiéra americké bláznivé komedie. Dva
odvěcí rivalové musí začít spolupracovat s Interpolem. Hrají B. Stiller, O. Wilson, P. Cruz.
Režie: B. Stiller. Přístupno. Hrajeme v 17.00
a 19.30 Vstupné: 110 Kč

9.–10. úterý–středa
VLNA
Premiéra norského dramatu. Film podle skutečné události o souboji s ničivou vlnou v horském městečku. Režie: R. Uthaug. Přístupno.
Hrajeme v 17.00 a 19.30 Vstupné: 90 Kč

20. sobota
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ
ZVÍŘÁTEK
Premiéra francouzské animované pohádky.
Režie: V. Kesteloot a B. Stassen. Přístupno.
Hrajeme pouze v 17.00 Vstupné: 110 Kč

21. neděle – opera v kině
ROMEO A JULIE
Operní zpracování nesmrtelného příběhu
o milencích z Verony. V hlavních rolích A. Netrebko a R. Alagna. Dirigent: P. Domingo.
Režie: G. Joosten.Přístupno. Hrajeme pouze
v 18.00 Vstupné: 300 a 250 Kč
22. pondělí
RODINNÝ FILM
Premiéra českého dramatu. Jak se vypořádat
s nečekaně nabytou bytovou svobodou? Hrají: K. Roden, V. Hybnerová, J. Boková a další.
Režie: O. Omerzu. Přístupno. Hrajeme v 17.00
a 19.30 Vstupné: 110 Kč
23.–24. úterý–středa
DECIBELY LÁSKY
Premiéra hudebního ﬁlmu s písničkami M.
Davida. Romantický příběh řeší mezilidské vztahy napříč všemi generacemi. Hrají:
R. Hrušínský nejml., L. Vondráčková, L.
Potměšil a další. Režie: M. Halík. Přístupno.
Hrajeme v 17.00 a 19.30 Vstupné: 130 Kč
25. čtvrtek
ROBINSON CRUSOE: NA OSTROVĚ
ZVÍŘÁTEK 3D
Premiéra francouzské animované pohádky.
Režie: V. Kesteloot a B. Stassen. Přístupno.
Hrajeme pouze v 17.00 Vstupné: 140 Kč
26. pátek
BROOKLYN
Premiéra koprodukčního romantického ﬁlmu. Příběh se odehrává v padesátých letech
minulého století. Mladá žena miluje dva
muže… Režie: J. Crowley. Přístupno. Hrajeme
v 17.00 a 19.30! Vstupné: 110 Kč
27.–29. sobota–pondělí
ŘACHANDA
Premiéra české pohádky o tom, jak lesní bytosti naučí rozmazlenou princeznu slušnému
chování. Hrají: B. Polívka, V. Cibulková a další. Režie: M. Ferencová. Přístupno. Hrajeme
pouze v 17.00 Vstupné: 120 Kč
29. pondělí
BOHOVÉ EGYPTA
Premiéra amerického fantasy ﬁlmu v českém
znění. Válku mezi bohy mohou tentokráte
ovlivnit i obyčejní smrtelníci. Boj o lidstvo začíná… Režie: A. Proyas. Přístupno. Hrajeme
pouze v 19.30 Vstupné: 110 Kč

www.kultura.slansko.cz

Vstupenky na všechna ﬁlmová představení v měsíci si mohou diváci zakoupit v pokladně městského kina vždy od 1. dne v měsíci.
• Pokladna je otevřena denně, včetně sobot a nedělí od 16 do 20 hodin. • Změna programu vyhrazena

Měsíčník Slánská radnice vydává město Slaný, IČO 00234877 • Adresa redakce: MěÚ Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný • e-mail: slanska.radnice@email.cz,
Telefon redakce: 312 511 115 • Evidenční číslo Ministerstva kultury ČR: 1 E 10589 • Tisk: Tiskárna KOČKA • Za obsah příspěvků odpovídají jejich autoři.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky upravit • Uzávěrka dalšího čísla 12. února 2016
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Česká republika
česká verze
komedie
97 min

Země původu:
Jazyk:
Žánr:
Stopáž:

2016

Masarykovo náměstí 159, tel.: 312 522 608

kultura.slansko.cz/kino

Na závod, který Jura asi znovu nedokončí, přijíždí se svou matkou Jan Hilský a vedle
skvělého času má i jeden osobní cíl. Za jeho splněním se vydává „nahoru“ – do
zasněženého světa horských chat. Spustí tam lavinu událostí i vzpomínek.

Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. Co se
stane na horách, zůstane na horách, a dole ať si
dělaj, co chtěj. Opravdovým kořením Krkonoš jsou místní horalé, kteří zde žijí, ať už
je sezóna jakákoliv. Lyžařka s jednou nohou, rolbař, jenž na Tři krále nepije,
legendární lovec žen ozdobený neplodností, barman se zálibou ve věštění. A také
Pavka, nejstarší žijící člen tradiční běžkařské rodiny Bulánů. Vždyť jeho otec zlomil
během padesátky hůlku a stejně doběh jedenáctej, a svého syna nechal Pavka
porodit na Sněžce ve vysoké nadmořské výšce, aby se rychleji okysličoval. Jenže
právě syn Jura mu dělá starosti. Místo běžkování totiž nahání úplně jiné padesátky.
Je závislý na svádění zralých žen, jimž vyhání mráz z duší.

TAKOVEJ HORSKEJ HUMOR

Vojtěch Kotek
Jakub Prachař, Marek Taclík,
Ondřej Pavelka, Vilma Cibulková,
Tereza Voříšková, Vojta Kotek,
Jiří Mádl a další

Režie:
Hrají:

Promítání pro seniory

PADESÁTKA

Úterý, 16. února v 14.00 h.

ÚNOR

Slánská radnice č. 2, únor 2016
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