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Starosta ocenil úspěchy sportovců

V  Královském městě Slaný se po několika 
letech vrátili k  tradici oceňování výrazných 
úspěchů slánských sportovců, sportovních 
kolektivů či organizátorů špičkových spor-
tovních akcí, konaných na území našeho Krá-
lovského města, jak ji v  minulosti zavedl bý-
valý starosta RNDr. Ivo Rubík. Impuls na ob-
novení této tradice přišel od členů Komise 
RM pro sport a zájmovou činnost, kteří také 
připravili nominaci jednotlivců a  kolektivů 
k ocenění za jejich úspěchy v roce 2015, stej-
ně tak navrhli k  ocenění organizátory dvou 
význačných akcí, které se v  loňském roce ve 
Slaném uskutečnily.

K  samotnému slavnostnímu aktu došlo 
v  podvečerních hodinách ve čtvrtek 4.  úno-
ra  2016 v  slavnostní síni Městského úřadu 
ve Slaném. V úvodu všechny přítomné spor-
tovce, jejich rodinné příslušníky a  další hos-
ty přivítal starosta města Ing.  Pavel Zálom, 
o přípravě a realizaci celé akce následně pro-
mluvil předseda Komise RM pro sport a  zá-

jmovou činnost pan Pavel Nepil. Po tomto 
slavnostním úvodu došlo k samotnému slav-
nostnímu aktu oceňování. Kvalitním prů-
vodním slovem provázel celý večer tajemník 
MěÚ Slaný Mgr. Josef Herčík, slavnostní at-
mosféru pak dotvářely kulturní vstupy žáků 
Základní umělecké školy ve Slaném. Krás-
né upomínkové skleněné plakety s pamětním 
listem předávali oceňovaným starosta města 
Ing. Pavel Zálom a první místostarosta města 
Ing. Milan Grohmann.

V  kategorii juniorů převzal z  rukou výše 
uvedených ocenění teprve čtrnáctiletý doros-
tenec Richard Wohanka (orientační cyklis-
tika, SKOB Slaný), který v loňském roce do-
sáhl na tři ceněná druhá místa, a  to na Mis-
trovství ČR na krátké i klasické trati, ale pře-
devším v Českém poháru v kategorii do 17 let, 
který se skládal z 18 závodů.

pokračování na straně 3

Foto Roman Mareš
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Ohlasy z radnice 13. ples Královského města Slaného

V  sobotu 2.  dubna můžete  v  prostorách 
Městského centra Grand ve Slaném na-
vštívit již 13. ples Královského města Sla-
ného. Předprodej vstupenek byl zahá-
jen v pondělí 15. února.

Srdečně vás zveme na 13.  ples Královské-
ho města Slaného. K  tanci i  poslechu bude 
hrát slánský orchestr  Big Band Beta  se só-
listy Marikou Postlerovou a Davidem Šarbo-
chem  a  kapela Tancovačka  ve složení  Kat-
ka Zímová, Milena Rubešová, Milan Obr, Mi-
loš Hora a Petr Hartman. Svým uměním vás 
krátce pobaví také  saxofonistka  Žaneta Pel-
cová.

Jako hlavní hosté  našeho  plesu vystou-
pí  zpěváci DANIELA ŠINKOROVÁ a  RO-
MAN VOJTEK.

Těšit se můžete také na tradiční předtanče-
ní Taneční školy Pavla Horáka a samozřej-
mě také na půlnoční překvapení. Celým slav-
nostním večerem vás bude provázet moderá-
tor a redaktor Českého rozhlasu Petr Král.

Vstupenky na ples zakoupíte v předprodejní po-
kladně Městského kina ve Slaném.
Otevřeno každý den včetně soboty a neděle od 
16 do 20 hodin. Telefon 312 522 608.
Cena vstupenky je 350 Kč.

Městské kino ve Slaném 
neděle 20. března v 18 hodin

Jacques Offenbach 

OPERA V KINĚ
záznam představení z Metropolitní opery v New Yorku

Dirigent: James Levine / Režie: Bartlett Sher
Olympia: Kathleen Kim / Antonia: Anna Netrebko

Hoffmann: Joseph Calleja

Ve francouzském jazyce s anglickými a českými titulky, 180 min. 
Orchestr a sbor Metropolitan Opera New York.

Offenbachovo fiktivní zpracování života a lásek německéh spisovatele E. T. A. Hoffmanna je fascinujícím 
psychologickým dobrodružstvím. V titulní roli se představí tenorista J. Calleja spolu s A. Netrebko, K. Lindsey,
A. Helda a další. • 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

HOFFMANOVY  POVÍDKY

Městské centrum Grand ve Slaném, sobota 2. dubna 2016 od 20 hodin
Cestou ze setká-

ní představitelů měst 
a  obcí  Středočeského 
kraje a  hlavního města 
Prahy pořádaného Sva-
zem měst a  obcí Čes-
ké republiky, kam jsem 
byl pozván jako host, 
neboť Slaný není čle-
nem, jsem se zamýšlel 

nad efektivitou členství našeho města v orga-
nizacích, kde naopak členy jsme.

Na dnešním jednání SMO ČR jsme byli se-
známeni jednak s  nově přijatou legislativou, 
dále se zákony ve stadiu legislativního proce-
su. Co bylo ale nejdůležitější, vždy s  komen-
tářem, jak se dané změny promítnou do živo-
ta měst a  obcí. Odpoledne došlo k  zevrubné-
mu  seznámení s  možnostmi dotačních titulů 
pro programové období 2014—2020 z hledis-
ka měst a obcí.

Když vyhodnotím čas strávený na tomto se-
tkání a  míru informovanosti, kterou jsem si 
odnesl, potom mohu akci hodnotit pozitivně. 
Královské město Slaný je účastno, ale i v jiných 
sdruženích, kde se efektivita členství nedá 
takto jednoznačně posoudit. Za 15 000 Kč 
ročního příspěvku jsme spolu s Kladnem, Be-
rounem, Rakovníkem a Tetínem v DSO Bohe-
mia Centralis, jehož doposud jediným hmata-
telným počinem byl společný pronájem stán-
ku na veletrhu cestovního ruchu. Za roční pří-
spěvek 28 000 Kč jsme v  Národní síti zdra-
vých měst České republiky. Ani zde se nějak 
nemohu dopátrat hlubšího významu tohoto 
členství. Další dvě členství by se dala defi no-
vat jako vycházející z historických tradic měs-
ta. Je to členství ve Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska, kde hradíme roční po-
platek 18 000 Kč, a Společenství měst s husit-
skou minulostí a tradicí za poplatek 15 000 Kč. 
Regionálně jsme účastni v MAS Přemyslovské 
střední členy, o. p. s. Tímto členstvím zaštiťu-
jeme projekty v  rámci naší funkce jako obce 
s  rozšířenou působností. Tímto se dostávám 
k našemu členství v dobrovolných sdruženích 
obcí. Jedná se o Terru Prosperitu DSO založe-
né spolu s obcemi Knovíz, Zvoleněves a Žižice 
za účelem péče o majetek objektu bývalých ka-
sáren Drnov. Od roku 1994 jsme spolu s dal-
šími 25 obcemi členy Vodohospodářského 
sdružení obcí Slánské oblasti (DSO VSOSO). 
Hlavním posláním tohoto sdružení dle zakla-
datelské smlouvy je ochrana vodohospodář-
ských zájmů účastníků k  podpoře vzájemné 
spolupráce a pomoci na úseku zásobování pit-
nou vodou, odkanalizování a čištění vod včet-
ně dalších činností, které souvisejí s vodohos-
podářskou problematikou oblasti.

Co říci závěrem? Jak vidno, jsme členy jed-
nak uskupení, které jsou pro město přínosné, 
dále organizací vycházejících z  historických 
tradic města až po spolky, jejichž samotné fun-
gování je poněkud diskutabilní.

Ing. Pavel Zálom, starosta

Foto Pavel Vychodil
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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 
jeho pořízení osobně psa přihlásit správ-
ci poplatku a také do 15 dnů psa osobně 
nebo písemně odhlásit. Formulář k  od-
hlášení naleznete na webu www.meusla-
ny.cz.

Splatnost místního poplatku 
ze psů je do 31. března 2016

Poplatek lze zaplatit v  hotovosti v po-
kladně MěÚ, složenkou na poště nebo 
převodem na účet.

Starosta ocenil úspěchy sportovců
pokračování ze strany 1

Nejúspěšnějším sportovním kolektivem 
v  juniorské kategorii byli vyhodnoceni fot-
baloví dorostenci SK Slaný, kteří v  sezó-
ně 2014/2015 zvítězili v I. A třídě Středočes-
ké krajské soutěže a postoupili tak do nejvyš-
ší soutěže ve své kategorii – Středočeského 
krajského přeboru, kde jim v současnosti pa-
tří šesté místo. Pro ocenění si přišli zástupci 
hráčů tohoto celku včetně svého vedoucího 
pana Romana Mareše.

Následovalo ocenění organizátorů nejvý-
znamnějších sportovních podniků, které se 
v loňském roce konaly na území našeho měs-
ta. Těch byla celá řada, nicméně navrhovate-
lé se shodli, že ocenění zaslouží především or-
ganizátoři těchto dvou počinů:

Mezinárodní hokejový turnaj „Židla cup 
2015“

Mezinárodní hokejový turnaj pro děti roč-
níku narození 2005 a mladší. Pro název pro-
půjčil své jméno český reprezentant a dlouho-
letý hráč NHL Marek Židlický, který podpo-
ruje turnaj věnováním cen pro nejlepší hráče 
turnaje (brankář, obránce, útočník, střelec).

Turnaje se zúčastnily týmy HK Lev Slaný, 
Piráti Chomutov, HC Slovan Ústí nad Labem, 
HC ČSOB Pardubice, HC Znojemští orli, Ko-
meta Brno, Jungadler Mannheim, EHC 80 
Nürnberg. Cenu převzal pan Aleš Pražák, 
člen organizačního výboru turnaje.

TOI TOI Cup 2015
Zahajovací závod TOI TOI Cup sezóny 

2015-2016 odstartoval 28.  09.  20015 ve Sla-
ném. Jednalo se o historicky první cyklokro-
sový závod na území města Slaného, který byl 
zařazen do kategorie UC 1. Další dva závody 
v  této nejvyšší mezinárodní kategorii se pak 
jely v Táboře a Uničově.

Ostatní závody TOI TOI Cupu byly v kate-
gorii UC 2. Body získané při těchto závodech 

jsou dvojnásobné hodnoty a  promítají se do 
mezinárodního hodnocení UCI jednotlivých 
jezdců.

Cenu převzal pan Karel Svoboda, jedna-
tel společnosti TOI TOI Slaný, generálního 
sponzora akce. Oba přebírající pak v  krát-
kém projevu ocenili přístup města k  samot-
ným podnikům, vyzdvihli pak i význam dneš-
ní akce jako motivační prvek pro ostatní spor-
tovce či pořadatele podobných sportovních 
podniků. V  závěru pak oba poděkovali celé-
mu týmu svých spoluorganizátorů, bez nichž 
by nebylo možno tyto dvě akce ve Slaném 
uskutečnit.

Po kvalitním hudebním vstupu žáků ZUŠ 
Slaný následovalo ocenění nejúspěšnějšího 
sportovního kolektivu dospělých. Tím se stal 
basketbalový celek mužů BC Slaný, kte-
rý v  aktuální mistrovské sezóně reprezentu-
je naše město ve třetí nejvyšší soutěži, ve 2. 
NBL. V současnosti patří našemu celku v ta-
bulce solidní 8. místo. Ocenění opět převza-
li zástupci hráčů v čele s kapitánem celku pa-
nem Lavičkou.

Zlatým hřebem čtvrtečního večera bylo 
ocenění v  loňském roce nejúspěšnějších do-
spělých sportovců. Jako první si pro oceně-
ní přišla jediná žena mezi přítomnými spor-
tovci, a  to paní Kateřina Rouhová (střelba, 
SSK Slaný, CzMSSA), která v  loňském roce 
zazářila především ve střelbě na plechové fi -
guríny – získala tři 1. místa v Českém pohá-
ru, další pak přidala v  ceněném klání Grand 
Prix Bohemia.

Jako další měl být oceněn pan Jan Kouřim-
ský (orientační cyklistika, SKOB Slaný), kte-
rý v loňském roce vyhrál vše, co se v jeho ka-
tegorii dalo - Mistrovství ČR 2015 ve sprin-
tu, na krátké trati i  na klasické trati. Hlavně 
však bral prvenství v prestižním Českém po-
háru 2015 v  kategorii nad 40  let, skládající-
ho se z  18 závodů. Pan Kouřimský se z  pra-

covních důvodů nemohl ocenění zúčastnit, 
cenu tak za něho převzal jeden ze zakládají-
cích členů klubu, dlouholetý profesor a ředi-
tel slánského gymnázia pan Vladimír Němec. 
Ten ve svém krátkém projevu ocenil záslu-
hy Jana Kouřimského především ve výchově 
nových nadějí klubu, ocenil i  jeho sportovní 
úspěchy. Pochvalně pak pan Němec kvitoval 
znovuobnovení této slavnostní akce, kdy nej-
vyšší představitelé ocení úspěchy slánských 
sportovců.

Po tomto emotivním projevu následova-
lo symbolicky ocenění dvou mladých, ale již 
velice úspěšných slánských sportovců. Pro 
plaketu a  upomínkový list z  rukou starosty 
a místostarosty si přišel pan Eduard Krčmář 
(plochá dráha, AK Slaný), který v  loňském 
roce vybojoval 3. místo na ME dvojic seniorů, 
4. místo na ME družstev juniorů, 2. místo na 
Mistrovství ČR dvojic a 5. místo na Mistrov-
ství ČR 2015 jednotlivci.

Posledním oceňovaným se stal pan To-
máš Řenč (triatlon, Labe tri club Hr. Krá-
lové), slánský občan, který však svůj sport 
musí provozovat pod hlavičkou cizího klu-
bu. V loňském roce dosáhl na ceněné 5. místo 
v Českém poháru v olympijském triatlonu, na 
11. místo v prestižním klání Ironman v Nor-
sku (poloviční triatlon) a na 2. místo v závo-
dech TriPrague (poloviční triatlon).

V  samotném závěru pan starosta poděko-
val všem oceněným za vzornou reprezenta-
ci našeho města na sportovním poli a popřál 
jim, ale i dalším slánským sportovcům mno-
ho úspěchů i  v  letošním roce. Následovalo 
společné fotografování osobností s  přítom-
nými zástupci vedení města, vše pak ukon-
čil připravený malý raut, na který byli všichni 
přítomní panem starostou pozváni.

Pavel Nepil

Město Slaný se připojilo k  mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“, která se koná 
10. března 2016. Cílem kampaně je připome-
nutí 57. výročí povstání Tibeťanů proti čín-
ské okupaci Tibetu, které bylo násilně potla-
čeno armádou Čínské lidové republiky, a v je-
hož důsledku zemřel téměř milion Tibeťanů.

Bližší informace o kampani Vlajka pro Tibet 
či o  situaci v  Tibetu naleznete na webových 
stránkách www.lungta.cz.

Ing. Lucie Krčková

vnější vztahy

Na radnici bude vlát vlajka Tibetu

50 litrů PHM má svého majitele
O svou výhru z avizovaného zátěžového 
testu APD ve formě 50 litrů pohonných 
hmot dle svého výběru se v průběhu led-
na přihlásil pan K. Fojt.

Výherci blahopřejeme!
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Z činnosti správního odboru
Většina občanů, kteří se obracejí na měst-

ský úřad, přicházejí pravděpodobně nejčas-
těji do styku se správním odborem. Zaměst-
nanci tohoto odboru zajišťují výkon státní 
správy na úseku matrik, CzechPOINT, ově-
řování pravosti podpisů a kopií listin, eviden-
ce obyvatel, občanských průkazů, cestovních 
dokladů, přestupků, trestů obecně prospěš-
ných prací, organizace voleb, evidence ztrát 
a nálezů aj.

Agendy správního odboru zajišťuje cel-
kem 16 zaměstnanců rozmístěných v  obou 
budovách MěÚ (CzechPOINT, podatelna 
a matrika sídlí v hlavní budově, tj. Velvarská 
č. p. 136; úsek evidence obyvatel, občanských 
průkazů, cestovních dokladů a přestupků se 
nachází v přízemí bývalého hotelu Pošta, Ma-
sarykovo nám. č.  p.  160). Činnosti odboru 
jsou pestré, rozsáhlé a odborně náročné. Pro 
zajímavost zde uvádíme několik statistických 
údajů z jednotlivých úseků odboru.

Pracoviště CzechPOINT a ověřování pra-
vosti podpisů a listin je pro veřejnost otevře-
no každý pracovní den. V loňském roce úřed-
nice provedly kromě jiného celkem 7 907 ově-
ření pravosti podpisů a kopií listin, tj. o 9,8 % 
více než v roce 2014. Za stejné období vyda-
ly 1 318 výstupů z  CzechPOINT (nejvíce vý-
pisů z  katastru nemovitostí, z  rejstříku tres-
tů, živnostenského a  obchodního rejstříku), 
provedly 467 autorizovaných konverzí do-
kumentů, zřídily pro nové žadatele 81 dato-
vých schránek a na elektronické úřední desce 
zveřejnily 207 dokumentů. Kontakt: Bc. Ali-
ce Plachá tel. 312 511 182 a Zuzana Štancová 
tel. 312 511 181.

Zajímavé údaje zaznamenává každoroč-
ně matriční úřad. Ve slánské porodnici se 
v  loňském roce narodilo 649 novorozenců, 
tj.  o  7,9  % méně než v  roce 2014. Meziroční 
pokles počtu narozených dětí pravděpodob-
ně ovlivnila i  rekonstrukce gynekologicko-
-porodnického oddělení v posledním čtvrtle-
tí roku 2015. Pro nesezdané páry bylo na ma-
trice sepsáno celkem 199 zápisů o určení ot-
covství, což je obdobné množství jako v roce 
2014. V  posledních dvou letech zůstal také 
stabilní počet vydaných duplikátů matričních 
dokladů, celkem 534 kusů (z  toho 462 rod-
ných listů, 20 oddacích listů a  52 úmrtních 
listů). V  posledních letech narůstá počet žá-
dostí o změnu příjmení. V loňském roce bylo 
pro osoby s trvalým pobytem v matričním ob-
vodu Slaného vydáno 24 rozhodnutí o změně 
příjmení, tj. o 41,2 % více než v roce 2014.

V roce 2015 bylo v matričním obvodu Sla-
ného uzavřeno celkem 114 manželství, 
tj.  meziroční nárůst o  7,5  %. Roste zájem 
snoubenců o uzavírání manželství mimo ob-
řadní síň ve Slaném (např. v areálu Pivovaru 
obce Zichovec nebo v  Penzionu U  Bartouš-
ků v  Malíkovicích). Matrikářky s  oddávající-
mi vyjížděli vloni mimo Slaný oddat celkem 

26 párů, tj.  oproti 4 sňatkům uzavřeným za 
hranicemi Slaného v roce 2013 významný ná-
růst. V  matričním obvodu Slaného vloni ze-
mřelo celkem 422 osob, tj. meziroční nárůst 
o  9  %. Kontakt na matriku: Ing.  Alena Bu-
rešová, tel. 312 511 191, a  Michaela Hořejší, 
tel. 312 511 199.

Úřednice z  úseku evidence obyvatel při-
hlašují občany k trvalému pobytu ve Slaném, 
evidují jejich narození, úmrtí, stěhování, ve-
dou správní řízení k rušení trvalého pobytu, 
ale také spravují evidenci obyvatel dalších 51 
obcí spadajících do správního obvodu úřa-
du s  rozšířenou působností. K  31.  12.  2015 
bylo ve Slaném hlášeno k  trvalému poby-
tu 15 034 obyvatel, tj.  téměř shodně jako 
v předchozím roce, kdy jsme evidovali ve Sla-
ném 15 031 trvale přihlášených obyvatel. Vý-
znamně narůstá počet obyvatel hlášených 
k  trvalému pobytu v  sídle městského úřadu. 
Za posledních deset let se jejich počet zvý-
šil na 636 osob, tj. nárůst o 260 %. Evidenč-
ní trvalý pobyt občany nezbavuje žádných 
povinností, naopak pro ně znamená ztíže-
ní korespondence, a  to nejen s  úřady. Obča-
nům, kteří mají úřední adresu, jsou v  poda-
telně ukládána oznámení o  uložení zásilek 
a výzvy s poučením. Po deseti dnech jsou pí-
semnosti považovány za doručené. Občanům 
pak hrozí např.  promeškání lhůt na odvolá-
ní apod. Kontakt na evidenci obyvatel: Dani-
ela Jeschke, tel. 312 511 186, a  Jarmila Jano-
vá, tel. 312 511 190.

Velký nárůst zaznamenala v  loňském roce 
agenda občanských průkazů a  cestovních 
dokladů. Začala totiž první vlna výměn po 
skončení desetileté platnosti občanských 
průkazů měněných masově v roce 2004, tak-
že celkový počet 7 450 vydaných občan-
ských průkazů v  roce 2015 znamenal me-
ziroční nárůst o  76,2  %. Ani agenda cestov-
ních dokladů nezaostávala. Počet 3 867 vy-
daných cestovních dokladů znamená me-

ziroční nárůst o 144 %. Vezmeme                                  -li v potaz, 
že úřad disponoval pouze jednou přepážkou 
občanských průkazů a  jednou přepážkou 
cestovních dokladů a  že na každou agendu 
máme pouze jednu úřednici, jedná se o úcty-
hodný výkon. Z  důvodu loňského značného 
přetížení přepážek i úřednic jsme od nového 
roku zřídili nové výdejové okénko a proškoli-
li další úřednici na výpomoc. Kromě běžných 
úředních dnů pondělí a  středa (7:30–11:00 
a  11:30–17:00  hodin) je toto pracoviště ote-
vřeno i ve čtvrtek (8:00–12:00 hodin). K pře-
pážkám se lze objednat on                                  -line přes webo-
vé stránky města (www.meuslany.cz). O  ně-
kterých změnách spojených s  novelou záko-
na o občanských průkazech a cestovních do-
kladech účinných od 1.  1.  2016 informuje-
me na jiném místě tohoto výtisku Slánské 
radnice. Kontakt na OP a  CD: Dana Osval-
dová, tel. 312 511 183, a  Jitka Štěpánková, 
tel. 312 511 184.

Na úseku přestupků bylo zaevidováno 
v roce 2015 celkem 613 oznámení o přestup-
cích, což je o 3,2 % více než v roce předchá-
zejícím. Většinou se jednalo o přestupky pro-
ti občanskému soužití, majetku a  veřejnému 
pořádku. Nárůst přestupkové agendy je bo-
hužel každoroční. Současně narůstá i  počet 
vyžádaných posudků od Policie ČR a  sou-
dů ke stíhaným osobám a žádostí o vyjádření 
k vydání zbrojních průkazů (v roce 2015 bylo 
zpracováno 1 319 posudků, tj.  obdobné jako 
v  roce 2014, kdy bylo zpracováno 1 325 po-
sudků). Jelikož i  agendu přestupků vykoná-
vala pouze jedna úřednice, bylo nutné od no-
vého roku posílit tento úsek o další pracovní 
sílu. Kontakt na přestupky: Ladislava Kliero-
vá, tel. 312 511 188, a Kateřina Švojgrová, tel. 
312 511 288.

pokračování na straně 6
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Své „ano“ si
v lednu 2016 řekli:
22. 1. 2016

Jiří Kratochvíl, Neprobylice
a Anna Kédlová, Neprobylice

Novomanželům přejeme hodně štěstí!

Sňatky ve Slaném

Vítání občánků od 
roku 2016 – změna

V  souvislosti s  účinností zákona o  základ-
ních registrech došlo ke zpřísnění a  omeze-
ní využívání osobních údajů. Z  toho důvodu 
již úředníci Městského úřadu Slaný nebudou 
moci rozesílat pozvánky na vítání občánků 
bez souhlasu rodičů dětí. Nově je tedy nutný 
aktivní přístup ze strany rodičů.

Městský úřad Slaný připravil přihlášku, 
kterou stačí vyplnit a doručit buď osobně do 
podatelny městského úřadu, nebo poštou na 
Městský úřad Slaný, odbor kultury, Velvar-
ská 136, 274  01 Slaný (případně lze naske-
novanou přihlášku s  vlastnoručním podpi-
sem odeslat na e -mail: urbanova@meuslany.
cz). Všechno další již zajistí kompetentní za-
městnanec úřadu. Přihlášku lze stáhnout na 
webových stránkách města (www.meuslany.
cz), či si ji vyzvednout v podatelně městského 
úřadu.

Městský úřad Slaný vyjadřuje politování 
nad tím, že k  projevení úcty občanům musí 
volit tuto cestu a  zároveň se těší na všechny 
občany, kteří i navzdory komplikacím proje-
ví zájem o setkání.

Termíny konání samotného obřadu zůstá-
vají stejné, tedy dvakrát ročně (na jaře a  na 
podzim), o  konkrétním datu budou rodiče, 
kteří své dítě k vítání občánků podle výše uve-
deného postupu přihlásí, informováni s před-
stihem. Vítání se týká dětí zhruba mezi 4.–12. 
měsícem věku dítěte.

Případné další dotazy vám zodpoví refe-
rentka odboru kultury Alena Urbanová, tel: 
312 511 274, e -mail: urbanova@meuslany.cz.

Nové auto Městské policie je lépe vidět

Ve středu 3. února 2016 převzala Městská 
policie do užívání nový služební vůz Dacia 
Duster, který na první pohled zaujme novým 
vzhledem. Vozidlo je v porovnání se stávající-
mi polepeno pro zvýšení bezpečnosti refl ex-
ními foliemi. Naše Městská policie asistuje 
Policii České republiky u dopravních nehod, 
často i  v  nočních hodinách nebo za snížené 
viditelnosti. Nové barevné provedení by mělo 
zvýšit bezpečnost jak zasahujících strážníků, 

tak i ostatních účastníků silničního provozu. 
Řidiči budou včas upozorněni na přítomnost 
hlídky.

Dalším přínosem vozidla je jeho možnost 
nasazení ve ztížených provozních a klimatic-
kých podmínkách, díky pohonu na všechna 

čtyři kola a schopnosti zvýšené průchodnos-
ti složitým terénem. Tyto parametry umožní 
pohyb policie zejména v odlehlých lokalitách 
města a v zahrádkářských koloniích.

Do budoucna je uvažována také přestavba 
vozidla na ekonomičtější a ekologičtější pro-
voz prostřednictvím LPG nebo CNG. Sou-
časný vůz tuto přestavbu umožňuje.

 
Bc. Bedřich Sirůček, vedoucí MP Slaný

Ukliďme Česko 2016!
V sobotu 16. dubna proběhne v naší repub-

lice čtrnáctý ročník akce Ukliďme Česko. Ta 
je součástí celosvětové kampaně Clean Up 
the World! (Ukliďme svět!), které se vloni 
účastnilo přes 35 milionů lidí z  více než 130 
zemí světa. Jejím cílem je sběr odpadků z pří-
rody i  měst, mapování a  eliminace černých 
skládek, ale také získávání a  šíření informa-
cí o šetrném nakládání s odpady. V  loňském 
roce se u nás podařilo sesbírat přes 1000 tun 
odpadu, z  čehož jedna čtvrtina byla dále vy-
tříděna. Akce probíhá ve spolupráci s  Čes-
kým svazem ochránců přírody a  letos před-
pokládá účast až 100 000 dobrovolníků.

Stejně jako v předešlých letech se i letos do 
této kampaně aktivně zapojí také město Sla-
ný. Více informací o  koordinaci a  časovém 
harmonogramu akce, konkrétních problema-
tických lokalitách a materiálním zajištění při-
neseme v příštím čísle Slánské radnice.

Ing. Ondřej Čečrdle, Vedoucí odboru ŽP

ÚNOR 2016
• Ocenění sportovních osobností
• SLABERAKLAT
• Taneční odpoledne
• Zásah hasičů
• Zastupitelstvo města
• Historické okénko

Slánský
VideoMagazín

videomagazín najdete na www.meuslany.cz

Prostory restaurace 
v Grandu jsou nyní 
k dispozici!

Už to bude skoro 2 roky, co jste mohli za-
registrovat prázdné prostory v bývalé Krušo-
vické restauraci v  Městském centru Grand. 
Dne 31. července 2013 obdrželo město Slaný 
od nájemce, kterým byl Heineken Česká re-
publika, a. s., oznámení, že odstupuje od ná-
jemní smlouvy s tím, že žádá fi nanční náhra-
du za provedené stavební úpravy. Město ne-
považovalo fi nanční náhradu za opodstat-
něnou a  tak vznikl spor, který se táhl něko-
lik měsíců.

Na konci roku 2015, přesně 22.  prosin-
ce 2015, došlo k ukončení sporu podepsáním 
Dohody o  narovnání bez jakékoliv fi nanční 
kompenzace. Město Slaný převzalo prostory 
bývalé Krušovické restaurace zpět a nyní bu-
dou prostory nabídnuty k pronájmu.

Ing. Lucie Krčková,

vnější vztahy
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Méně už je známo, že správní odbor zajiš-
ťuje také výkon trestu obecně prospěšných 
prací. V  současné době si ve Slaném svůj 
trest odpracovává 24 odsouzených. Naposle-
dy si odsouzený celý vyměřený trest odpra-
coval v  prosinci roku 2014. V  roce 2015 do-
šlo u osmi osob k přeměně trestu obecně pro-
spěšných prací na výkon trestu odnětí svo-
body. Správní odbor má ve své náplni také 
organizační i  technické zajištění všech dru-
hů voleb. V loňském roce úřednice připravo-
valy volby do obecního zastupitelstva v  obci 
Tuřany a  dvakrát v  obci Dřínov. V  letošním 
roce nás čekají volby do zastupitelstev kra-
jů. Předpokládaný termín pro konání těchto 
voleb je říjen 2016. Občané města se mohou 
na náš odbor obracet i v záležitosti názvů ulic, 
případně chybějících či vadných tabulek s ná-
zvy ulic ve Slaném. Kontakt k výše uvedené-
mu: Petra Budilová, tel. 312 511 180.

Nezanedbatelnou činností správního od-
boru je evidence ztrát a nálezů. Cokoliv, co 

lidé někde zapomenou či ztratí, uchováváme 
na úřadě po nezbytně dlouhou dobu. Nejčas-
těji se jedná o ztracené klíče, peněženky, ba-
tohy, tašky, ale i mobilní telefony, kola či kár-
ky. Po třech letech nabývá město vlastnické 
právo k nalezeným věcem. Nejprve je nabízí-
me k odprodeji, ale o ten většinou není zájem, 
takže nálezy čeká ve většině případů likvida-
ce. Kontakt: Jarmila Janová, tel. 312 511 190.

Zajímavým číslem je rovněž počet při-
jatých a  zapsaných písemností k  vyříze-
ní na městském úřadě. V  loňském roce evi-
doval úřad 56 811 čísel jednacích. To je pro 
představu o  26 487 čísel jednacích více než 
v  roce 2003, kdy byl zrušen Okresní úřad 
v Kladně a Městský úřad ve Slaném se rozros-
tl do dnešní podoby (v  roce 2002 bylo opro-
ti tomu zaevidováno pouhých 8 916 čísel jed-
nacích). Kontakt na podatelnu: Ladislava Po-
láčková, tel. 312 511 111 a  Marcela Zofová, 
tel. 312 511 110.

Ing. Alena Burešová,

vedoucí správního odboru

Z činnosti správního odboru

Tak jako každý rok, třetí víkend v lednu byl 
pro mnoho dětí významný, neboť šly s rodiči 
k zápisu do první třídy základní školy. Již ně-
kolik let pozorujeme nárůst dětí, které přijí-
máme do našich tří základních škol. Bohužel 
rodiče dětí zapsaných na 3. ZŠ, mohli regis-
trovat některé ukvapené návrhy řešení ve věci 
vysokého počtu zapsaných prvňáčků.

První jednání starosty města Ing. Pavla Zá-
loma a ředitele 3. ZŠ ve Slaném Mgr. Marti-
na Hrabánka se uskutečnilo na poradě vede-
ní města a ředitelů slánských škol hned po zá-
pisu dětí do prvních tříd, tedy 1. února 2016. 
Vedení města bylo seznámeno se situací 
ohledně vyššího počtu přihlášených dětí na 
3. ZŠ, kde kapacita školy umožňuje přijmout 
84 dětí, zapsáno je 111. Převis činí 10 spádo-
vých a 17 nespádových dětí.

Ve čtvrtek 11.  února  2016 proběhlo druhé 
setkání zástupců města Slaného s  ředitelem 
3. ZŠ Slaný přímo ve škole. Zde již vyplynuly 
konkrétní kroky, aby děti mohly nastoupit do 
školy. Prvním krokem je ověření počtu dětí, 
u  kterých s  největší pravděpodobností dojde 
k  odkladu školní docházky, a  to na základě 
rodičů či doporučení pedagogů. Podle infor-
mací ředitele 3. ZŠ Slaný se jedná o  16 dětí, 
jejichž „školní zralost“ bude posuzována 
pedagogicko -psychologickou poradnou. Ze 
strany vedení školy je s poradnou předběžně 
domluven březnový termín. Maximální lhůta 
pro vyjádření je 31. 5. 2016. Druhým krokem 
je navýšení kapacity školy. Budou provedeny 
drobné stavební úpravy kvůli navýšení počtu 
šaten a dojde k rekonstrukci stávajících pro-
stor pro potřeby školní družiny. Tyto činnos-
ti je nutné uskutečnit z preventivních důvodů.

Pro prvňáčky bude připravena a  vybave-
na učebna, která je v  současné době využí-
vána školní družinou. Jestliže dojde k odkla-
du školní docházky u  16 dětí, budou otevře-
ny 3 první třídy. V  případě, že se podaří na-
výšit počet žáků u Ministerstva školství, bu-
dou otevřeny 4 první třídy. Pevně věříme, že 
se všichni zapsaní prvňáčci budou moci těšit 
na svůj první školní den 1. 9. 2016.

Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy

3. ZŠ ve Slaném
přijme všechny
prvňáčky

Linka pomoci obětem kriminality 
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje 
diskrétně odborné rady.

Na telefonní linku 116 006 se může obrá-
tit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, 
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl nebo 
nebyl oznámen. Volat mohou oběti různých 
forem násilí včetně násilí domácího. Pomoc 
na lince je určena i  obětem nedbalostních 
trestných činů, např. dopravních nehod. Lin-
ka poskytuje okamžitou pomoc, rady a infor-
mace ženám, mužům i  dětem. Volat mohou 
lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí ně-
které z forem domácího násilí, ať už fyzické-
ho, psychického, ekonomického, či sociální-
ho, stalkingu, nebezpečných výhrůžek a po-
dobného trestního jednání.

Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po 
obětech úmyslných i nedbalostních trestných 
činů, kterým linka zprostředkuje rychlou 
a  nadstandardní pomoc Bílého kruhu bez-

pečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. 
Linka poskytuje pomoc také svědkům trest-
ných činů, kteří byli událostí traumatizová-
ni, potřebují psychickou podporu a informa-
ce o svých právech a ochraně.

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnu-
je výraznou pozornost prevenci kriminality 
a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odů-
vodněně obávají, že se mohou stát obětí trest-
ného činu a  svou situaci potřebují konzulto-
vat.

Vznik a provoz této nové služby je realizo-
ván díky fi nanční podpoře Nadace Open So-
ciety Fund Praha a programu Dejme (že)nám 
šanci, který je fi nancován z Norských fondů.

Více informací naleznete na webových strán-
kách www.linka -pomoci.cz.

Dr. Miroslav Fehér

Oznámení k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování 
sběru, přepravy, třídění a využívání komunálních odpadů

Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku ve výši 600 Kč na osobu/rok je do 30. 6. 2016
Poplatek je možné platit hotově v centrální pokladně úřadu v době Po, St 7:30—17:00, Út, Čt, Pá 8:00—13:00. Poštovní poukázkou 

nebo převodem na účet č. 40010-0386317309/0800 – při platbě je nutné uvést správný variabilní symbol udělený správcem poplatku,
to se týka i společného poplatku za více osob.

Apelujeme tímto na občany s nedoplatky, aby si urychleně vyrovnali svou doposud nesplněnou poplatkovou povinnost za předcházející ob-
dobí! Informace o výši případného dluhu vám poskytne zdarma Městský úřad Slaný,
fi nanční odbor, Velvarská 136, 274 01 Slaný, 1. patro, lokace A203, tel. 312 511 131.
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Některé změny platné od 1. ledna 2016
Novela zákona o občanských 
průkazech (OP)

• OP se občanům starším 70 let budou nově 
vydávat s  platností na 35  let od data vydání 
dokladu. V  případě změny některého údaje 
zapsaného v takovém OP (např. údaj o místě 
trvalého pobytu) bude však přesto nutné prů-
kaz vyměnit.

• I na dále bude možné podat žádost o vy-
dání OP na kterémkoliv obecním úřadu obce 
s  rozšířenou působnosti (ORP), přičemž vy-
dávajícím úřadem uvedeným na dokladu 
bude ten obecní úřad ORP, u  kterého občan 
požádal o  vydání OP. V  případě, kdy občan 
při podání žádosti sdělí, že si přeje převzít OP 
se strojově čitelnými údaji na jiném úřadu, 
bude převzetí OP zpoplatněno správním po-
platkem ve výši 100 Kč. Tento správní popla-
tek bude vybírán při převzetí průkazu.

• Pokud má občan trvalý pobyt na území 
České republiky a nemá OP, je povinen požá-
dat o jeho vydání po dovršení 15 let, nejpoz-
ději však do 30 dnů ode dne, kdy dosáhl věku 
15 let.

Novela zákona o cestovních do-
kladech

• Podat žádost o  vydání cestovního pasu 
(CP) a převzít vyhotovený CP bude možné na 
kterémkoliv obecním úřadu ORP. Vydávají-

cím úřadem uvedeným na dokladu bude ten 
obecní úřad ORP, u  kterého občan požádal 
o vydání CP. V případě, že si občan přeje pře-
vzít CP na jiném úřadu, bude převzetí CP zpo-
platněno správním poplatkem ve výši 100 Kč. 
Správní poplatek bude vybírán při převze-
tí CP.

• Občanům, kteří potřebují urychleně vy-
cestovat do zahraničí, se na žádost vydá ve 
lhůtě 6 pracovních dnů CP s  biometrickými 
údaji s platností na 10 let, občanům mladším 
15  let s dobou platnosti na 5  let. Hotový do-
klad je možné převzít pouze v  místě podání 
žádosti. Správní poplatek za vydání CP s  bi-
ometrickými údaji ve lhůtě do 6 pracovních 
dnů činí 4 000 Kč, pro občany mladší 15  let 
2000 Kč.

• Ruší se vydávání CP bez biometrických 
údajů ve zkrácené lhůtě do 15  dnů s  dobou 
platnosti na 6 měsíců.

Zprostředkování kontaktu
Ministerstvem vnitra

K  žádosti o  zprostředkování kontaktu je 
možné připojit důvod pro zprostředkování 
kontaktu, který bude současně s kontaktními 
údaji kontaktující osoby sdělen při zprostřed-
kování kontaktu kontaktovanému.

O  zprostředkování kontaktu bude kontak-
tující osoba vždy vyrozuměna, tj.  Minister-
stvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její 

kontaktní údaje byly předány kontaktované 
osobě.

V  případě, že šetřením bude zjištěno, že 
kontaktovaná osoba zemřela, bude o  této 
skutečnosti kontaktující srozuměn. Úda-
je o datu a místě úmrtí budou nadále sděleny 
pouze osobě blízké.

Trvalý pobyt na adrese sídla 
ohlašovny

Od nového roku 2016 jsou pro vás ukládá-
na oznámení o uložení zásilky a výzvy s pou-
čením na ohlašovně, v jejímž správním obvo-
dě máte hlášen trvalý pobyt. Uložením ozná-
mení o  uložení zásilky a  výzvy s  poučením 
na vhodném místě v  sídle ohlašovny jsou po 
uplynutí lhůty deseti dnů splněny podmínky 
fi kce doručení; desátým dnem se považuje pí-
semnost za doručenou.

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost 
nabude právní moci a stane se tak vykonatel-
nou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem ne-
znamená, že po adresátovi nikdo nic nemůže 
chtít, protože o  tom nebyl srozuměn. Řízení 
pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné 
promeškat např.  lhůtu na odvolání a  poško-
dit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Městský úřad Slaný - kdo jsme a co vám můžeme nabídnout
Vážení čtenáři,

dovolte nám, abychom vám touto cestou 
nabídli nahlédnutí „pod pokličku“ organiza-
ce a  činností, které vykonává Městský úřad 
ve Slaném ve vztahu k  vám - občanům měs-
ta Slaného, ale i občanům obcí, kde náš Měst-
ský úřad vykonává činnosti tzv. obce s rozší-
řenou působností.

Velmi často jsme svědky prohlášení, že 
„na městě pracuje hodně lidí“. Toto tvrzení 
je však velmi zavádějící. Městský úřad Slaný 
v  současné době zaměstnává tabulkově 110 
osob. V  případě, že by se úřad věnoval pou-
ze své samostatné působnosti, tak je toto 
číslo pro více než 15 tisícové město opravdu 
přemrštěné. Pro vaši orientaci, podle záko-
na o  obcích do samostatné působnosti obce 
patří všechny záležitosti, které jsou v  zájmu 
obce a občanů obce. Z činností, které spadají 
do samostatné působnosti obce, náleží zastu-
pitelstvu obce zejména: schvalovat program 
rozvoje obce, rozpočet obce a účetní závěrku 
obce sestavenou k rozvahovému dni, zřizovat 
a rušit příspěvkové organizace a organizační 
složky obce, vydávat obecně závazné vyhláš-
ky obce, navrhovat změny katastrálních úze-
mí uvnitř obce, zřizovat a  rušit výbory, vo-
lit jejich předsedy a další členy a odvolávat je 
z funkce a mnohé další činnosti.

Významným mezníkem v  historii naše-
ho úřadu bylo datum 1. 1. 2003, kdy proběh-
la reforma veřejné správy. Jedním z  důsled-
ků reformy bylo zrušení okresů a  vznik kra-
jů. Město Slaný tak převzalo asi 2/3 činností 
státu vůči občanům na území Slánska, které 
dříve vykonával Okresní úřad v Kladně. Zby-
lé činnosti přešly na krajský úřad. Kromě čin-
ností převzal slánský úřad, do té doby čítající 
55 pracovníků, více než 60 úředníků, pro kte-
ré byl zrekonstruován objekt bývalého hotelu 
Pošta. Počátek tohoto procesu rozhodně ne-
byl pro nově koncipovaný městský úřad vů-
bec jednoduchý a vyžadoval nemalé investice 
z městské pokladny, neboť stát jej nebyl scho-
pen v plné míře fi nančně pokrýt.

Reformou veřejné správy se tak město Sla-
ný stalo jedním z  205 měst, respektive obcí 
s rozšířenou působností (ORP). Kromě vlast-
ní působnosti tak obec začala vykonávat i čin-
nosti jménem státu. Kvalita činností je kont-
rolována a odpovídá za ni stát, který ji orgá-
nům obce svěřil. V  rámci reformy tak k  sa-
motnému městu Slaný přibylo 52 obcí a  cel-
kový počet občanů spadajících do správního 
obvodu je nyní 39 412.

ORP vykonávají zejména tyto agendy pře-
nesené státní působnosti: evidence obyvatel, 
vydávání cestovních a  osobních dokladů, ři-
dičských průkazů, technických průkazů, živ-

nostenské oprávnění, výplatu sociálních dá-
vek, sociálně -právní ochranu dětí, péče o sta-
ré a  zdravotně postižené, vodoprávní řízení, 
odpadové hospodářství a  ochrana životního 
prostředí, státní správa na úseku lesů, mys-
livosti a rybářství, dopravu a silniční hospo-
dářství.

V kontextu s výše uvedeným se však jedno-
značně domníváme, že došlo k  pozitivnímu 
posunu, spočívajícímu ve výrazném rozšíření 
nabídky činností úřadu ve směru k občanům 
Slaného a dalších měst a obcí, občanům, kte-
ří byli před tím nuceni řešit své úřední záleži-
tosti na Okresním úřadu v Kladně.

Naším cílem bylo učinit vám stručný ex-
kurz do celé problematiky činností našeho 
úřadu. Zároveň bychom chtěli v průběhu ce-
lého letošního roku blíže představit jeho jed-
notlivé odbory, a to především s ohledem na 
spektrum jejich činností ve vztahu k vám ob-
čanům, ale i  s  ohledem na legislativní a  jiné 
změny, které se vás dotýkají. Věříme, že toto 
představení odborů vám pak pomůže v  lepší 
orientaci i pochopení organizace a fungování 
veřejné správy.

Ing. Lucie Krčková, vnější vztahy MěÚ Slaný

Mgr. Josef Herčík, tajemník MěÚ Slaný
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Zapojte se do výtvarné soutěže
Soutěž je určena dětem a  mládeži od 3 do 

19 let v těchto věkových kategoriích: Výtvar-
ná soutěž má celkem 9 kategorií, do kterých 
můžete zasílat výtvarné práce jednotlivců, 
kolektivů, keramiky, od kategorie 11—14 let 
můžete posílat poezii s ilustrací a od katego-
rie 15—19 let také fotografi e. Věříme, že na-
jdete pro své dílko správnou věkovou katego-
rii

1 a. 3-4 roky
1 b. 5-6 let
2. 7 - 10 let
3. 11 – 14 let
4. 15-19 let
5. kolektiv – předškolní, školní
6. keramika – předškolní, školní
7. fotografi e- 15-19let
8. poezie s ilustrací 11-14 let
9. poezie s ilustrací – 15-19 let

V letošním ročníku jsme nově zařadili pro 
starší soutěžící fotografi e a  skládání ver-
šů a  básní. Věříme, že nové kategorie rozší-
ří možnosti pro vaše tvoření a budou příjem-
ným zpestřením celé akce.

Soutěže se mohou zúčastnit školy i jednot-
livci. Náměty prací se vztahují k hlavnímu té-

matu soutěže – POZNÁVÁME SVĚT. Vý-
tvarné techniky jsou libovolné (plošné i pro-
storové práce v různých materiálech i formá-
tech). Jednotlivá dílka musí mít na zadní stra-
ně tyto údaje: jméno a  příjmení, věk autora, 
plná adresa školy nebo bydliště.

Práce přijímá do 18.  dubna  2016 školni-
ce pí. Staňková v budově MŠ Slaný, Vítězná 
1578, Slaný, tel.: 312 522 376

Porota se sejde 4.  5.  2016 v  15.30  hodin 
v budově MŠ k závěrečnému vyhodnocení.

Vítězné práce budou odměněny věcnými 
cenami na vernisáži a všechny došlé práce bu-
dou vystaveny v budově MŠ a přístupné veřej-
nosti do 15. června 2016. Vyhrazujeme si dis-
poziční právo u vystavených prací.

Srdečně vás zveme na vernisáž ve středu 
11.  května  2016 v  15:00  hodin v  budově MŠ 
Slaný, Vítězná 1578– u divadla.

Těšíme se na vaše práce.

Kolektiv MŠ U Divadla

Děti z MŠ U Divadla 
začínají bruslit

2.  únor byl dnem, kdy jsme se s  předško-
láky vypravili směrem k  zimnímu stadionu. 
Nazuli jsme brusličky a  po krátkém zaváhá-
ní při vstupu na ledovou plochu jsme zkou-
mali a  objevovali, jak to pěkně klouže. Nut-
no podotknout, že někteří z nás úplně popr-
vé. Brzy jsme zjistili, že bruslení není tak slo-
žité a při nejistotě nám podají ruku na pomoc 
naše paní učitelky. Povzbuzovali nás i někteří 
rodiče a prarodiče na ledě i jako diváci. A byla 
zábava!

Naše dvě kamarádky, které se věnují kraso-
bruslení, jezdí po ledové ploše už jako oprav-
dové závodnice. Předvedly se v  barevných 
kostýmech. Hudba hrála a  my jsme obdivo-
vali různé piruety, otočky, přešlapování i jíz-
du pozadu a na jedné noze. Po jejich vystou-
pení se ozval hlasitý potlesk. I z nás se určitě 
stanou jednou dobří bruslaři… Všichni malí 
i velcí se totiž těšíme na další hodinu bruslení, 
která nás čeká hned po jarních prázdninách.

Mgr. Ivana Malá

Zmizelí sousedé na slánském gymnáziu

Díky iniciativě ředitele Základní školy 
v Rabasově ulici Mgr. Martina Hrabánka byly 
21. 1. 2016 žákyním a žákům kvarty Gymná-
zia Václava Beneše Třebízského představeny 
aktivity projektu „Slánští Zmizelí sousedé“.

Studentky a  studenti této třídy gymná-
zia tak měli možnost prostřednictvím infor-
mačních panelů, obrazové projekce, výstu-
pů jednotlivých žáků a především následných 
workshopů poznat nejen tragické životní pří-
běhy mnoha židovských obyvatel Slaného 
v době nacistické okupace, ale i celkový histo-
rický kontext holocaustu.

Záměrem tohoto regionálního projektu 3. 
ZŠ Slaný, který vychází z projektu pražského 
Židovského muzea „Zmizelí sousedé“, je mo-
tivovat žáky k pátrání po osudech židovských 
občanů, kteří zahynuli za druhé světové vál-

ky. Na uvedené slánské základní škole tento 
historický výzkum probíhá již od roku 2010 
a jeho garantkami jsou učitelky Ing. Gabriela 
Cimrmanová a Mgr. Soňa Hamsová.

Netradičním způsobem koncipovaná 
výchovně -vzdělávací akce byla velmi pří-
nosná, a proto oběma pedagožkám patří vel-
ké poděkování. Uznání si rovněž zaslouží 
i všichni vystupující žáci.

Prezentace badatelského projektu se usku-
tečnila jako součást vzpomínkových akcí ko-
naných u příležitosti Dne památky obětí ho-
locaustu 27.  ledna, kdy demokratická veřej-
nost si připomíná výročí osvobození nacis-
tického koncentračního tábora v  Osvětimi 
v roce 1945.

Mgr. Zdeněk Víšek,

Gymnázium V. Beneše Třebízského

Offi  ce 2016 zdarma pro studenty OA
Čím dál tím méně píšeme rukou, předá-

váme si elektronické dokumenty místo tiš-
těných, většinu záležitostí vyřizujeme pro-
střednictvím emailu, počítače nás prováze-
jí na každém kroku, a to nejen v zaměstnání, 
ale v osobním životě. Proto je jednou z prio-
rit, které si klademe při přípravě našich žáků, 
kvalitní vzdělání v oblasti informačních tech-
nologií. Ve škole začínáme nyní využívat no-

vou verzi kancelářského balíku Offi ce 2016. 
Ta nám umožní využívání moderních způso-
bů komunikace a sdílení dokumentů, a to ne-
jen přímo při výuce ve škole, ale i  mimo vý-
uku, neboť naši žáci si budou moci bezplatně 
Offi ce 2016 nainstalovat i na své domácí po-
čítače.

Ing. Michaela Seghmanová,

ředitelka
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Slánská radnice č. 3, březen 2016 KNIHOVNA

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
7.  března  2016 v  10:00 Vyhlášení čtenáře 
roku

15. března 2016 v 17:00 poslechový klubový 
pořad Kaleidoskop Jana Rejžka. Místo ko-
nání: Jazz Cafe fany. Vstupné 70 Kč

17. března 2016 v 17:30 Jarní tvoření s Len-
kou Janovskou. Vyrobíme si proutěný vě-
neček na dveře. S  sebou zahradnické nůžky 
a  kdo má i  tavnou pistoli. Kurzovné 120 Kč. 
Doplňky a  přízdoby na věneček si zakoupíte 
na místě u lektorky.

19.  března  2016 od 9:00 do 12:00 Veliko-
noční burza aneb knihy za babku. Cena 1 – 
30 Kč.

ODDĚLENÍ PRO DĚTI
1.-15.  března  2016  – vědomostní soutěž 
„Přísloví a pranostiky“ prověří znalosti dětí.

18.  3.  2016  – 6. knihovnický karneval pro 
děti v Městském centru Grand, opět s hudeb-
ním divadlem Hnedle vedle. Od 15  hodin. 
Vstupné 60 Kč, rodinné 200 Kč.

19. 2. 2016 – rukodělky s Mílou Blahníko-
vou  – v  březnu budeme vyrábět velikonoční 
zápichy technikou zařezávaného patchwor-
ku. Pro děti do 15 let zdarma, dospělí 30 Kč.

Karel IV., císař a král – velká dějepisná sou-
těž k 700. výročí narození císaře Karla IV.
Soutěž bude probíhat od 1.  března do 
30. května 2016.

29.  3.  2016 od 17:00 Montessori ve Sla-
ném – přednáška s diskusí pro širokou veřej-
nost. Jakou školu pro mé dítě? Co potřebují 
děti ve škole – motivaci, řád, výkon, hru? Spo-
lečně se zamyslíme nad tím, co má škola na-
šim dětem přinést, co se mají především na-
učit, jak poznat, jestli to, co jako rodiče oče-
káváme, v té které škole najdeme. Řekneme si 
- a také ukážeme - jak se učí děti v Montesso-
ri škole a proč právě tak, nabídneme možnost 
zkusit si práci s některými pomůckami. Proč 
je pro děti dobrý Montessori systém už v ma-
teřské škole? Besedují Mgr. Kamila Randáko-
vá a Mgr. Jana Udatná, zakladatelky základ-
ní školy Donum Felix. Akce se koná v K klubu 
knihovny. Vstupné 20 Kč.

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

Chceš si procvičit angličtinu a ještě si užít leg-
raci? Každé úterý od 13 do 16 hodin si můžeš 
přijít popovídat s  novými dobrovolnicemi ze 
slánského ICM Polinou a Melike.

STUDOVNA
8. března 2016 – Vůně pro duši je bylinka, 
Štěstí je jako zdraví: když o  něm nevíš, zna-
mená to, že ho máš.“ Další dobré rady zís-
káme od p.  Jany Šuliové, vedoucí střediska 

údržba zeleně TS Slaný. Začátek v 14:00 ho-
din, cena 30 Kč.

22. března 2016 – Čtení bible. Od 10 hodin 
proběhne pod záštitou Knihovny  V. Štecha 
a Církve československé husitské Celonárod-
ní čtení bible. Zaregistrovat se můžete ve stu-
dovně. Jste srdečně zváni.

22.  března  2016  – Slaný, Slánsko na po-
hlednicích IV.  – co všechno lze vyčíst z  po-
hlednic nám přijde povědět pan Ing.  Jiří Po-
povič, sběratel pohlednic a  jiných Slanensií. 
Začátek v 14:00 hodin, cena 30 Kč.

POBOČKA NA DOLÍKÁCH
1.—31. března 2016 – Který je ten nej? Dal-
ší oblíbená anketa pro děti. V průběhu března 
přijď do pobočky Na Dolíkách a dej hlas své-
mu oblíbenému spisovateli! Hlasování bude-
me průběžně doplňovat do fotogalerie na dět-
ském webíku http://detske -slany.webnode.
cz/

15.—31. března 2016 – Máme rádi pohád-
ky? Zábavná soutěž pro děti, které nezapo-
mněly na klasické české pohádky. Soutěžíme 
v otvírací hodiny oddělení.

POBOČKA DOLÍN
24. března 2016 od 16:00 do 18:30 – Veliko-
noční tvoření. Vyrobíme si zajíčky, slepičky, 
vajíčka atd. prostě, co patří k jaru.

Knihovna V. Štecha ve Slaném v březnu
Upozornění

26. 3. 2016 bude knihovna
ZAVŘENÁ.

Březen – měsíc čtenářů
ve slánské knihovně

Zavedli jsme novinku

Na podporu čtení a čtenářství jsme společ-
ně s  Knihkupectvím Zlata od března toho-
to roku připravili pro naše nově registrova-
né čtenáře novinku – každý přihlášený čte-
nář dostane knihu jako dárek a  10% slevový 
poukaz k nákupu knih od paní Zlaty Družec-
ké, která tuto novinku podpořila a patří jí za 
to dík.

Oslavte s námi měsíc čtenářů a přihlaste se 
do knihovny!

Knihy, které si u  nás zamlouváte přes we-
bové rozhraní v  on                           -line katalogu, vám vždy 
rádi připravíme. Jen nám prosím dejte čas na 
přípravu. Kniha může být uložená v  depozi-
tu. Respektujte prosím tedy informaci, která 
se vám vždy po rezervaci objeví: „Požadavek 
byl úspěšně odeslán. K jeho vyzvednutí vy-
čkejte na vyzvání SMS zprávou nebo e -mai-
lem. Děkujeme.“ Pak budete mít 100% jisto-
tu, že k nám nejdete zbytečně.

Mezinárodní den darování knih
Knihovna Václava Štecha ve Slaném se 

souhlasem Rady města darovala do knihoven 
kladenského okresu a  profesních městských 
středočeského kraje v  našem blízkém okolí 
k Mezinárodnímu dni darování knih (14. úno-
ra 2016) publikace vydané knihovnou.

Jednalo se o tituly J. Hulínský – Zkazky ze 
Slaného a Slánska; J. Hulínský – Legendy ze 
Slaného a Slánska a Sborníky z historických 

konferencí č.  6—8. Obdarované knihovny 
byly Beroun, Brandýsek, Buštěhrad, Černo-
šice, Čistá, Horoměřice, Hostivice, Jedoměli-
ce, Kladno, Klobuky, Kněževes, Knovíz, Kra-
lupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Libčice n./l., 
Libušín, Loděnice, Nové Strašecí, Pchery, 
Rakovník, Roztoky, Rudná u  Prahy, Slabi-
ce, Smečno, Stochov, Třebíz, Tuchlovice, Un-
hošť, Velvary, Zdice, Zlonice a Zvoleněves.



www.meuslany.cz10 |

I N F O C E N T R U M , K N I H O V N A

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.

26. března 2016 od 14.00 Velikonoční vycházka. Vstupné 45 Kč.
Infocentrum nabízí několik velikonočních pohlednic ze Slaného. Cena 1 ks je 7 Kč.
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Slánská radnice č. 3, březen 2016 MUZEUM

Vlastivědné muzeum na březen připravilo
Ve třetím měsíci roku je pro vás připraven 

program ve třech rovinách činnosti muzea: 
hlavní role bude patřit vzdělání, druhá vý-
tvarnému umění a třetí hudbě.

Téměř celá polovina března se ponese v du-
chu čtvrtého ročníku vzdělávacího cyklu Re-
gio Slanensis, na jehož přípravě se podí-
lí slánské Gymnázium Václava Beneše Tře-
bízského a společnost pro ochranu kulturní-
ho dědictví Patria. Program cyklu je sestaven 
z  celkem deseti odborných přednášek, které 
proběhnou v  aule slánského gymnázia, jsou 
určeny především studentům, ale jsou sou-
časně bezplatně otevřeny nejširší veřejnosti. 
Přednášky můžete vyslechnout každý všední 
den od pondělí 7. do pátku 18. března vždy 
od 9:45  hodin. Příspěvky z  oborů historie, 
archeologie, uměleckých disciplín, nových 
médií a  dalších pronesou přizvaní specialis-
té z předních českých univerzit, výzkumných 
ústavů a muzeí, ale také archiváři i děti slán-
ské 3. ZŠ. Podrobný přehled všech přednášek 
naleznete na přiloženém plakátu.

Přednáškový cyklus bude symbolicky zavr-
šen přímo na půdě slánského muzea, a to ver-
nisáží výstavy Tajemství vepsaná ve tvářích 
v galerii muzea (2. patro) ve středu 23. břez-
na v 17 hodin. Tato výstava, která bude ote-

vřena až do června, sestává z  nejzajímavěj-
ších portrétů ze sbírek muzea; převážně jde 
o  malby, ale nebudou chybět ani portrétní 
fotografi e a  sochy. Téma výstavy jsme zvoli-

li zcela záměrně, neboť žijeme v období, kdy 
neustále hovoříme a potýkáme se s hledáním 
naší identity. Kdo jsme my a  kým byli lidé, 
kteří zde žili před námi a kteří nám zanecha-
li naše město, okolní obce a krajinu v té podo-
bě, jak ji známe dnes? Pod často povrchní po-
všechnou hladinou vnímání našeho okolí ja-

kožto jednolitého celku se skrývají početné 
lidské příběhy, osudy osob více či méně vý-
znamných, z  nichž však všichni určitou mě-
rou zasáhli do dění v  našem regionu. Přijď-
te se spolu s  námi seznámit s  našimi předky 
a jejich podobiznami, které se díky zručnosti 
umělců zachovaly až do dnešních dnů!

Střed měsíce bude patřit prvnímu letošní-
mu koncertu klasické hudby v kapli Zasnou-
bení Panny Marie, kde byl v  zimním období 
odborně očištěn oltář se svým spletitým ar-
chitektonickým tvaroslovím a barokními so-
chami, byla vyspravena vysoká půlkruho-
vá okna a proběhl generální úklid. Ve středu 
16. března v 19 hodin zde vystoupí dva vir-
tuosní, mezinárodně proslulí hráči na violon-
cello: Jiří Hošek (*1955), docent na pražské 
AMU a propagátor vážné hudby, a jeho dcera 
Dominika Weiss Hošková (*1982) www. do-
minikahoskova.com, která se v posledních le-
tech mimo ČR proslavila zejména v  Izrae-
li, za což mj. v roce 2010 obdržela Stříbrnou 
medaili Senátu Parlamentu České republiky. 
Slánský koncert bude věnován židovské hud-
bě a  vedle dvou violoncell uslyšíte též mistr-
nou hru na varhany, a to od skladatelů Ernsta 
Blocka, Maxe Brucha, Davida Poppera i Jiří-
ho Hoška.

Kolektiv Vlastivědného muzea
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H I S T O R I E

Sv. Josef a italský barok ve Slaném
Ve slánském muzeu se v lednu pustili do 
úklidu kaple, zbavovali oltář prachu a po-
užili k  tomu speciální plošinu. Autoru 
těchto řádků to umožnilo, že se po létech 
mohl opět zblízka podívat na vynikají-
cí dílo baroku v Čechách – na obraz ital-
ského malíře Carla Innocenza Carloneho 
(1686—1775). Plátno bylo restaurováno 
v roce 1992 Pavlem Blattným a rok nato 
jeho význam uvedl do literatury a  šir-
ší veřejnosti přiblížil náš přední historik 
umění Pavel Preiss.

Ve Slaném slavili sv. Josefa pou-
tí u piaristů

Piaristická kaple původně nenesla titul Za-
snoubení Panny Marie, jak se dnes tradičně 
uvádí, ale na přání fundátora koleje Bernar-
da Ignáce z Martinic byla zasvěcena Neposk-
vrněnému početí Panny Marie a  sv.  Josefu. 
Přičemž piaristé si asi vymínili, aby se pout-
ní mše konala na sv. Josefa – tedy 19. března. 
Zasvěcení Neposkvrněnému početí Panny 
Marie odpovídalo Martinicově hluboké mari-
ánské zbožnosti a  korespondovalo i  se spiri-
tualitou rakouských Habsburků. Panna Ma-
ria jako Rodička bez poskvrny hříchu – zob-
razovaná často na barokních obrazech a slou-
pech jako žena se sepnutýma rukama, se sva-
tozáří ozdobenou dvanácti hvězdami, stojící 
na zeměkouli, kde nohou přišlapuje hada s ja-
blkem (symbol dědičného hříchu)  – se stala 
mimo jiné i  znamením vítězství nad jinověr-
ci a tureckým nebezpečím. Mnohému čtená-
ři radničních novin se dnes mohou zdát tak-
to předkládané symboly nábožensky poně-
kud vypjaté a ne zcela podstatné, ale pro po-
chopení výtvarného umění baroku a nakonec 
i  původního smyslu zasvěcení slánské kaple 
piaristů je pominout nemůžeme.

Patrocinium sv.  Josefa vychází i  z  poslání 
řádu piaristů, který se zaměřil zejména na vý-
chovu mládeže, a to podle vzoru tohoto svět-
ce – Pěstouna Páně. Pokud se jedná o svátek 
Zasnoubení Panny Marie, k  němu se hlásilo 
křesťanské bratrstvo, které bylo při slánské 
koleji založeno v roce 1732. Právě jeho členo-
vé v lednu – podle kroniky druhou neděli po 
Třech králích – tuto památku slavili. Pozdě-
ji byl na kartuši na hlavním oltáři vyveden la-
tinský nápis Zasnoubení Panny Marie, a  to 
patrně způsobilo matoucí interpretaci pů-
vodního zasvěcení kolejní kaple.

Hlavní pouť drželi tedy slánští piaristé na 
sv.  Josefa a  vzhledem k  tomu, že do koleje 
chodili žáci ze slánských rodin a  okolí, byla 
jistě hojně navštívena. Význam piaristické 
koleje pro region jsme zatím dodnes nebyli 
schopni náležitě docenit. Dnes piaristé stále 
působí v oblasti školství, a to zejména v Jižní 
Americe.

Sláva slánského obrazu

Cenných barokních obrazů se na Slánsku 
nachází celá řada a  defi lují před námi i  jmé-
na jejich tvůrců (J. V. Spitzer, A. Stevens, J. 
Heintsch, J. Hering). Carlonův obraz však 
všechny předčí svou výtvarnou kvalitou. Ne-
jde pouze o námět, ale zejména o formu vyho-
tovení, osobitý sloh barokního mistra. Máme 
ve Slaném dílo jedinečné kompozice, obsaho-
vé provázanosti, delikátní barevnosti a osobi-
tého malířského rukopisu.

Autorství obrazu rodáka od severoitalské-
ho jezera Como – Carla Innocenza Carlone-
ho – je slohově a zejména archivně doloženo. 

Avšak zahraniční katalogy jeho tvorby toto 
dílo dlouho neprávem opomíjely  – důvodem 
byl fakt, že autorské připsání se objevilo zpo-
čátku pouze v  regionální literatuře. Máme 
však před sebou jasný důkaz v  kronice kole-
je, kde piaristický letopisec v roce 1727 jméno 
Carloneho výslovně uvádí s tím, že obraz stál 
130 zl. a  že jeho pořízením… se krása slán-
ského kostela rozhodně pozvedla.

Podívejme se na vlastní malbu. Námět opět 
odráží zmíněné zasvěcení. V horní části vidí-
me Pannu Marii se zeměkoulí s hadem a jabl-
kem – symbolizující shora připomenutou ne-
poskvrněnost Mariinu (Immaculata), v dolní 
části pak Carlone namaloval sv.  Josefa. An-
děl gestem poukazuje na posvátné zasnoube-
ní sv. Josefa s Pannou Marií tak, jak nám jej 
zaznamenal evangelista Matouš (1,20). Svatý 
Josef tu není zobrazen, jak s nadsázkou trefně 
poznamenal profesor Pavel Preiss, jako ne-

podstatný účastník děje – usínající a „šmrdo-
lící“ se stařec, jak jej známe často ze starých 
gotických deskových obrazů  – ale jako po-
stava novozákonně důležitá. Zde je třeba při-
pomenout i  fakt, že v roce 1654 byl sv. Josef 
z rozhodnutí Zemského sněmu zařazen mezi 
české zemské patrony. Všimneme si ikono-
grafi cké zajímavosti, u  Josefových nohou vi-
díme nejen jeho atribut (tesařské náčiní), ale 
i rozkvetlý prut. Ten poukazuje k apokryfní-
mu evangeliu sv. Jakuba, podle kterého měli 
nápadníci Panny Marie přinést veleknězi do 
chrámu prut. Ten Josefův zezelenal a rozkve-
tl a  to bylo pro všechny znamením, že by se 
právě on měl stát jejím snoubencem.

Oproti českému radikálnímu baroku, kte-
rý svými díly výmluvně reprezentuje zejména 
Petr Brandl (1668—1735), italský malíř na-
bídl slánským piaristům dílo spíše básnické, 
bez dramatických gest a navíc barevně úspor-
né, jako by byl celý výjev zalit stříbřitým mě-
síčním světlem. A právě v tom spočívá jeho je-
dinečnost. Slánští piaristé tak obohatili čes-
kou barokní kulturu o významnou památku, 
která svědčí o tom, že vedle svých odborných 
kvalit pedagogických a hudebních mezi nimi 
byly i  osobnosti velkého výtvarného rozhle-
du.

Vladimír Přibyl

V sobotu 5. března 2016
navštíví město Slaný
arcibiskup pražský

Dominik kardinál Duka,
a to u příležitosti setkání

farností kladenského vikariátu.

Kardinál Duka bude sloužit mši 
svatou u bosých karmelitánů 

v klášterním kostele
Nejsvětější Trojice od 15 hodin.
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Slánská radnice č. 3, březen 2016 HVĚZDÁRNA

Pořady pro děti:
Úterý 1. 3. v 18:30 hod.
MĚSÍC U KREJČÍHO (20 minut)

To vám byl jednou krejčí Jehlička, který 
měl za úkol pro Měsíček ušít šaty. A jak to do-
padlo, když Měsíc vypadá jednou jako rohlí-
ček a jindy je kulatý jako míček?

Pořady pro dospělé:
Úterý 8. 3. v 18:30 hod.
DO BLÍZKÉHO A  VZDÁLENÉHO VES-
MÍRU (25 minut)

Přehledový pořad shrnuje soudobé po-
znatky o sluneční soustavě a seznámí studen-
ty s hvězdami, hvězdokupami i mlhovinami, 
jež se nacházejí v naší Galaxii. Zavede je i do 
miliardy světelných let vzdáleného vesmíru 
a dozví se o jeho vzniku.

Úterý 15. 3. v 18:30 hod.
NEJVĚTŠÍ Z OBRŮ (20 minut)

Pořad o Jupiteru, největší planetě Sluneční 
soustavy doplněný za jasného počasí jeho po-
zorováním dalekohledy hvězdárny.

Úterý 22. 3. v 18:30 hod.
PETR A PAVLA NA JAŘE (30 minut)

Petr a  Pavla stojí pod jarní noční oblohou 
a čekají na východ Měsíce. A jelikož Měsíc ne-
chce vyjít v tu samou dobu jako den před tím 
(což zcela nepochybně dělá naschvál), tak 
mají spoustu času povídat si o tom, co všech-
no je na jarní obloze vidět.

Astronomická přednáška:
Úterý 29. 3. v 19:00 hod.
GRAVITAČNÍ VLNY - OBJEV, NA KTERÝ 
JSME ČEKALI 100 LET (90 minut)

Přednáška věnovaná historickému objevu 
gravitačních vln na observatoři LIGO.
Přednáší: prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc.
Profesor na katedře fyziky FEL ČVUT.
Vystudoval Matematicko -fyzikální fakultu 
Univerzity Karlovy obor matematická fyzika. 
Na Fakultě elektrotechnické ČVUT se zabývá 
fyzikou laboratorního a vesmírného plazma-
tu, mechanickými i  magnetohydrodynamic-
kými modely.

Aspiranturu na téma urychlovače plazma-
tu dokončil v  roce 1987. V  roce 2005 se stal 
profesorem fyziky na ČVUT. V  současnosti 
vede skupinu teoretické fyziky a  astrofyziky 
na ČVUT a je zaměstnán také na Hvězdárně 
a planetáriu hlavního města Prahy.

Je autorem více jak stovky publikací ve vě-
deckých časopisech a  desítek vystoupení na 
mezinárodních konferencích. Petr Kulhá-
nek je také prezidentem sdružení Aldebaran 
Group for Astrophysics, členem oborových 
rad několika vědeckých společností a členem 
redakčních rad čtyř fyzikálních časopisů.

Planeta Jupiter na březnové ob-
loze

Březnové obloze bude vévodit Jupiter, ne-
boť je 8.  3. ve 12  hodin v  opozici se Slun-
cem, a bude tedy pozorovatelný po celou noc. 
K Zemi se nejvíce přiblíží v 19 hodin, a to na 
4,435 astronomické jednotky, jeho jasnost 
dosáhne -2,5 mag a vrcholí 46° nad obzorem. 
Jupiter patří mezi planety, které je možné na 
obloze nalézt pouhým okem. Pro detailněj-
ší pozorování se ovšem bez dalekohledu ne-
obejdeme. S  malým dalekohledem nebo sil-
ným triedrem můžeme opakovat pozorová-
ní čtyř velkých Jupiterových měsíců, poprvé 
provedené Galileem v  roce 1610. Poblíž pla-
nety spatříme až čtyři světelné body, podob-
né hvězdám. Ve druhé polovině noci budeme 
moci spatřit Mars a  Saturn, Mars ale pouze 
nízko nad západním obzorem.

Městská hvězdárna ve Slaném v březnu
• Pro veřejnost je v březnu otevřena v úterý, středu, čtvrtek a pátek.
• Prohlídky hvězdárny začínají v 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 hodin.
• O státní svátek 28. 3. bude 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

20. března v 5 hodin 30 minut vstoupí Slun-
ce do znamení Berana a otevře dveře astrono-
mickému jaru. Délka noci se vyrovná délce 
dne. Zimní souhvězdí včetně Orionu už se-
stupují k západnímu obzoru a obloze začína-
jí vládnout jarní souhvězdí. Nejvíc na západ 
leží Lev s jasným Regulem, nad jižním obzo-
rem dominuje Hydra. Protahuje se od Raka 
pod Lvem, Pannou až k  souhvězdí Váhy. To 
už jsme u jihovýchodu, kde v Panně svítí nej-
jasněji hvězda Spika. Nad východem, téměř 
uprostřed mezi nadhlavníkem a  obzorem 
září načervenalým svitem Arktur v souhvězdí 
Pastýře. Hvězdy Regulus, Arktur a Spika tvo-
ří známý jarní trojúhelník. Poslední z jarních 
souhvězdí spatříme na východ od Pastýře; je 
to Corona Borealis, tedy Severní Koruna. Ne-
velkému, ale poměrně výraznému obloučku 
hvězd představujícímu v řecké mytologii Ari-
adninu čelenku, vévodí hvězda Gemma – čes-
ky „drahokam“. Na hranici viditelnosti pou-
hým okem, lépe pak v triedru, může být v Se-
verní Koruně při svém maximu proměnná 
hvězda R CrB, která mění svou jasnost zcela 
nepředvídatelně.

Měsíc lze na večerní obloze pozorovat od 
11. do 23.  března. Nejlepší pozorovací pod-
mínky jsou kolem první čtvrti  – 15.  března, 
kdy na rozhraní mezi osvětlenou a  tmavou 
polokoulí (na tzv.  terminátoru) povrchové 
útvary vrhají zřetelné stíny. Tehdy, na rozdíl 
od úplňku (nastává 23. března), vynikne plas-
tičnost měsíčního povrchu. Pro úplnost na 
závěr ještě všechny měsíční fáze: Měsíc je bě-
hem března stihne všechny. 2. března posled-
ní čtvrť, 9. března nov, 15. března první čtvrť, 
23. března úplněk a 31. března znovu posled-
ní čtvrť.

Jasnou oblohu a pěkný výhled!
Jaroslav Trnka, Městská hvězdárna

Městská hvězdárna ve Slaném, Nosačická 1713
telefon: 312 525 730, www.hvezdarna -slany.cz



www.meuslany.cz14 |

H I S T O R I E

Slánská akademie volného času v březnu

I  v  březnu se 
mohou poslu-
chači Slánské 
akademie volné-
ho času, její pří-
znivci i  další zá-
jemci těšit na 
přednášku.

Další před-
náška se usku-
teční 12.  března 
a  přednášející 

bude Mgr.  Zuzana Safrtálová,  Ph.D. Ve Sla-
ném ji přivítáme s přednáškou na téma Oděv, 
schránka lidského těla i  duše  – poznámky 
k  renesančnímu odívání. Zuzana Safrtálová 
se soustavně zabývá odíváním měšťanských 

elit v  nejvýznamnějších metropolích zemí 
Koruny české v  době renesance, a  to na zá-
kladě dochovaných obrazových i  písemných 
pramenů. Na přednášce v tomto pohledu při-
blíží i dvě památky z regionu – oltářní křídla 
z  Hospozínku (na obrázku  – dnes ve velvar-
ském muzeu).

Na přednášku zveme i ty, kteří nejsou stá-
lými posluchači Slánské akademie volné-
ho času, ale mají o dění ve Slánské akademii 
nebo o toto téma zájem; přednášky se mohou 
zúčastnit bezplatně. Přednáška se uskuteční 
od 9:30 v salónku ve 2. patře bývalého hotelu 
Grand ve Slaném.

Jejich osudem se stala Velká válka – padlí a zemřelí 
vojáci 1914—1918 ze Slánska

bude též abecední seznam všech jmen a také 
členění podle místa narození, domovské obce 
i  příslušnosti ke konkrétní c. a  k. jednotce. 
Uvedeni budou též padlí legionáři, většinou 
zajatí příslušníci c. a k. jednotek.

Kniha bude vydána v zavedené ediční řadě 
Historie Slánska ve XX. století, fi nancována 
ze sponzorských darů jednotlivých obcí (ze 

všech oslovených obcí v  tuto chvíli odmítly 
pouze Kamenný Most, Nová Ves, Nové Stra-
šecí a  Pchery). Důležitost připravované pu-
blikace vnímá též hejtman Středočeského 
kraje Ing. Miloš Petera, který nad ní převzal 
osobní záštitu.

Knížka by měla obsahovat i  fotografi e vo-
jáků, ať zemřelých, či přeživších, které bu-
dou její nedílnou součástí. Proto chci požá-
dat každého, kdo by mohl zapůjčit jakékoliv 
fotografi e, korespondenci či jiné dokumenty, 
které jsou památkou na bývalé vojáky c. a k. 
monarchie ze Slaného, ale i z obcí celého re-
gionu Slánska, zda by mne mohl kontakto-
vat (723 460 433, bartonickovi@iol.cz). Pří-
padně dokumenty k zapůjčení nechat v obál-
ce s mým jménem v podatelně městského úřa-
du ve Slaném. Veškeré dokumenty a fotogra-
fi e si okopíruji a nepoškozené vrátím zpět je-
jich majitelům.

Padlí a zemřelí vojáci - naši dědové, pradě-
dové a  ostatní příbuzní  – byli nedílnou sou-
částí života našeho města i celého slánského 
regionu. Připravovaná kniha by měla být dů-
stojným připomenutím jejich tragických osu-
dů.

Pavel Bartoníček

Před dvěma roky uplynulo 100 let od za-
čátku 1. světové války, která byla pro čes-
ké země co do počtu odvedených mužů 
největší válečnou událostí. Nikdy před-
tím ani potom nebylo nasazeno a  nepři-
šlo o  život tak velké množství českých 
vojáků. Na všech frontách bojovalo za 
rakousko -uherskou monarchii kolem de-
víti miliónů mužů, z  nichž asi 1,1 milio-
nu se domů nevrátilo. Počet českých vo-
jáků rakousko -uherské armády je odha-
dován na 1,5 milionu mužů, z  nichž asi 
140—180.000 zemřelo. O  tom poskytu-
jí svědectví památníky, nacházející se té-
měř ve všech českých obcích, ze kterých 
muži ročníků 1865—1900 do války ruko-
vali.

I v našem regionu je množství pomníků se 
jmény těch, kteří se z války nevrátili. Někte-
rá jména jsou na hřbitovech povětšinou jen 
zmíněna, protože padlí a  zemřelí vojáci byli 
pochováni jinde, či místo jejich poslední-
ho odpočinku mnohdy dodnes není známo. 
V některých obcích jsou jména padlých a ze-
mřelých vojáků uvedena na pomnících, jin-
de v  obecních kronikách. Na některých po-
mnících jsou však údaje neúplné, či chyb-
né, to samé se týká i  obecních kronik. V  ně-
kterých obcích nejsou na pomníku uvedena 
žádná jména a  v  kronikách padlí spoluobča-
né také nemají místo. Někde – jako například 
ve Slaném - nebyly pomníky padlým spoluob-
čanům ani postaveny. Tyto skutečnosti vedou 
k  tomu, že v  mnoha obcích  našeho regionu 
nemají v současnosti nejmenší ponětí o tom, 
kdo jejich mrtví spoluobčané byli, či kde a kdy 
zemřeli.

Tento stav se rozhodl napravit spolek 
Wotrubia, který chystá v letošním roce k vy-
dání knížku „Jejich osudem se stala Velká vál-
ka. Padlí a zemřelí vojáci 28. pěšího pluku, 8. 
zeměbraneckého pluku a  dalších c. a  k. jed-
notek ze Slánska“. Publikace bude využívat 
především  dokumenty Vojenského ústřední-
ho archivu - Vojenského historického archivu 
Praha, ze kterých lze získat informace o naro-
zení, domovské příslušnosti, civilním povolá-
ní i úmrtí (datu, místě a důvodu) a případně 
i místě pohřbení většiny vojáků z našeho re-
gionu. Zvláště tzv.  matriky zemřelých (Ster-
benregister) jednotlivých pluků c. a k. monar-
chie a  jejich následovníků v  československé 
prvorepublikové armádě jsou cenným mate-
riálem.

Kniha bude obsahovat fotografi e pomníků, 
abecedně seřazené podle jednotlivých obcí, 
vždy s konkrétními jmény na nich uvedenými 
a  podrobnostmi o  vojácích. Kde v  obci není 
pomník či pamětní deska, bude uveden se-
znam zemřelých rodáků. Součástí publikace 

Voják František Zima, hostinský z Kokovic, ze-
mřel 9. 11. 1914. Hřbitov Slaný
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Masopustní průvod ve Slaném

Poslední lednová neděle sice nepřipomína-
la svým počasím opravdovou zimu, ale mas-
kám v masopustním průvodu to nevadilo. Na 
Masarykově náměstí ve Slaném se odpoledne 
sešli muzikanti a tradiční masopustní masky. 
Kůň, medvěd s  medvědářem, báby, dědkové 
a další veselé postavy. A přišlo hodně malých 
i velkých diváků, které vylákalo do ulic nejen 
sluníčko, ale hlavně zvědavost, jaký bude le-
tošní, v pořadí třetí masopustní průvod. Ne-
chyběly masopustní dobrůtky, které potěši-
ly všechny účastníky. Jitrnice, koláče, svaře-
né víno, cukrová vata a  další mlsky pro děti 
i dospělé.

Muzikanti začali hrát a  všechny masky se 
předvedly divákům. Nová královna převzala 
žezlo od té loňské a fotografové se činili v do-
kumentování této akce. V  úvodních slovech 
organizátoři připomněli masopustní tradici, 
aby i dnešní „počítačové děti“ měly možnost 

poznat, jak se lidé dříve uměli aktivně bavit. 
Když veselý a barevný průvod obešel za zvu-
ků hudby náměstí, prošel nově vydlážděnou 
„londou“ a pokračoval od křižovatky u Gran-
du směrem ke gymnáziu a potom k sokolov-
ně. Odtud vystoupal vzhůru na Háje, kde pro-
běhlo vyhodnocení dětských masek. A  ne-
chyběly drobné odměny. Také zde bylo při-
praveno pohoštění pro všechny účastníky 
průvodu a další hudební program.

Myslím, že je namístě vyslovit všem orga-
nizátorům, muzikantům, tvůrcům a  vodi-
čům masek velké poděkování za hezký kul-
turní zážitek. Protože na lidové tradice by-
chom neměli zapomínat. Ostatně na fotogra-
fi ích je vidět, jak si veselé nedělní odpoledne 
všichni užívali. Děkujeme a těšíme se na další 
tradiční masopust ve Slaném.

Eva Štanclová

Svaz Diabetiků Slaný p. s.
zve své členy dne 16. 3. 2016

na členskou schůzi
do Penzionu DPS od 13.30 hod.

Na programu bude upřesněn plán na 
rok ²0¹6.

7. dubna 2016 bude zájezd
na Zahradu Čech do Litoměřic.

Dále zveme své členy
a širokou veřejnost na

Den Dia 14. dubna 2016 od 9 hod.

Budeme vybírat
za členské příspěvky.

Vše za podpory města Slaného.

Zve výbor Dia

Březnový koncert 
Jazz Clubu Slaný

E Converso – 18. března 2016

V  kapele E Converso, jež vznikla v  roce 
2011, spojili síly čtyři talentovaní hudební-
ci nastupující generace. Saxofonista Michal 
Wróblewski formaci charakterizuje jako žá-
nrově otevřenou a  nevázaně improvizující. 
„Ve své hudbě pracujeme s  improvizací na 
všechny možné způsoby. Propojujeme vlivy 
newyorské downtown scény, současného ev-
ropského jazzu a volné improvizace.“

E Converso pracuje s  náladou, náho-
dou a  emocemi tak, že její formálně plastic-
ké kompozice mohou zaznít a  také zazníva-
jí každý večer úplně jinak. Svou dynamickou 
a  energickou hudbou s  originálním pojetím 
a s lehkou dávkou humoru bojuje kapela pro-
ti hudebním konvencím. Těleso, které z polo-
viny tvoří studenti Katedry jazzové interpre-
tace brněnské JAMU, prakticky již od svého 
vzniku pravidelně účinkuje na koncertech 
a festivalech po celé České republice.

V  lednu roku 2014 natočila skupina kriti-
kou velmi oceňované debutové album s  ná-
zvem „Konspirační teorie“.

Michal Wroblewski – sax., Vladimír Mi-
cenko  – bass, Jan Chalupa  – drums, Jan 
Pisklák – guitar

Pro více informací sledujte náš web
www.jazzclubslany.cz či FB profi l.

Knihovna Václava Štecha ve Slaném

a Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT v Praze

zvou na

výstavu studentských projektů
studijního programu Architektura a stavitelství

PŘÁDELNA de LISER, SLANÝ - KVÍČEK
nový život pro opuštěný průmyslový areál

zahájení výstavy čtvrtek 10. března 2016 v 16.00
ve vstupním prostoru knihovny Václava Štecha
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Krytá plavecká hala 
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST BŘEZEN 2016

14. března 2016 ZAVŘENO
Od 24. března do 28. března 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 – Čtvrtek 20.45—22.00 (včetně atrakcí, vstupné obvyklé)
Sobota, Neděle 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

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

Běžci Slaný
Už měsíc vedu nově založenou skupinu 

běžců ve Slaném. Do té doby jsem měl zku-
šenost pouze s vedením dětských plaveckých 
tréninků. Přestože během studia na vysoké 
škole nás učili i  vést všechny věkové katego-
rie, měl jsem obavy z toho, jak mě budou brát 
dospělí lidé.

Jsem rád, že mohu tuto skupinu motivovat, 
předat jí zkušenosti a poradit s běžeckým cvi-
čením. Pak se mi od běžců vrací pozitivní re-
akce v  podobě kvalitního provedení cvičení 
a  také většího prožitku z  tréninku. Jak sami 
tvrdí, více je to baví a těší se na další trénink, 
i když si často sáhnou na dno svých sil.

Složení skupiny je velice různorodé, tvoří 
ji ženy i muži, kteří chtějí zhubnout, zlepšit si 
kondici, dosáhnout nějakého času či umístění 
na závodě nebo si jen tak zaběhat ve skupině, 
protože ve více lidech to jde vždy lépe.

Mým cílem do budoucna je splnit očekává-
ní běžců a také přilákat do této skupiny více 
lidí, aby bylo možné vytvořit při tréninku vět-
ší motivaci. Budu tedy rád, když se kdokoli 
přijde s námi proběhnout a přesvědčit se, že 
běh není jen dřina, ale i radost. Přijít můžete 
každé úterý a čtvrtek od 16 hodin na slánský 
atletický stadion nebo mi napište na email: 
renc.Tomas@atlas.cz, protože do budoucna 
je v  plánu čas tréninku posunout na pozděj-
ší dobu.

Tomáš Řenč

Soutěž o volné vstupy 
do aquaparku

Od 1. do 31. března 2016 jsme pro vás při-
pravili soutěž o  celodenní volné vstupy do 
aquaparku.

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

Kterýkoliv den ve výše uvedeném obdo-
bí se můžete při návštěvě plavecké haly při-
hlásit u plavčíka, který vám změří čas, šlapá-
ní vody, (jak dlouho vydržíte). Malí závodní-
ci budou samozřejmě rozděleni dle věkových 
kategorií.

V  pátek 1.  dubna  2016 vyhodnotíme vý-
sledky všech účastníků. Vítězové si budou 
moci vyzvednout volné vstupenky v aquapar-
ku.

Těšíme se na vás a přejeme vám hodně štěs-
tí!

Tým plavecké haly

Pozor  – od února toto cvičení probíhá 
každý pátek (mimo prázdnin a  svátků) 
od 12:00 do 13:00 hod.

I přes změnu provozní doby se toto cvičení 
stává stále oblíbenějším a navštěvuje ho stále 
více cvičenek i cvičenců.

Tak neváhejte a přijďte si i Vy zacvičit s naší 
vynikající instruktorkou paní Peslovou.

Těšíme se na Vaši účast.

Cvičení pro seniory

Oslavte mezinárodní den žen ve 
VSH Slaný

V úterý 8. 3. mají všechny ženy
do aquaparku vstup zdarma

a v sobotu 12. 3. mají všechny
návštěvnice veřejného bruslení 

volný vstup.
Těšíme se na Vaši návštěvu,

tým VSH Slaný.

VSH Slaný zve na veřejné bruslení v měsíci 
březnu. Bruslíme v níže uvedených termí-

nech a těšíme se na vaši návštěvu.

Případné změny v rozpisu a podrobnější 
informace naleznete na www.vshslany.cz 

v sekci rozpis ledu.

Veřejné bruslení v březnu

5. března – 17.00—19.00

6. března – 14.00—16.00

12. března – 17.00—19.00

13. března – 15.30—17.30

19. března – 17.00—19.00

20. března – 15.00—17.00

26. března – 17.00—19.00

27. března – 14.00—16.00
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DIVADLO MC GRAND

Čtvrtek 3. března 2016 v 19.30 hodin
SPIRITUÁL KVINTET
Koncert stálice naší hudební scény, která 
už 55  let těší své posluchače spirituály, tra-
dicionály i  lidovými písničkami. Vstupné: 
250 a  230 Kč/150 Kč (stání). Vstupenky jsou 
v předprodeji od 4. 1. 2016.

Neděle 6. března 2016 v 15.00 hodin
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ
Klasická divadelní pohádka pro nejmenší di-
váky v  podání Divadla rozmanitostí Most. 
Pohádka o  krásné Sněhurce, zlé královně 
a trpaslících, kteří se o Sněhurku starají.
Volný prodej. Vstupné: 80, 70, 60 Kč.

Neděle 12. března 2016 v 19.30 hodin
KONCERT FORBES BRODHERS
Známá slánská hudební skupina poprvé vy-
stoupí v  městském divadle v  samostatném 
koncertu. Rodinný večer s kapelou, která hra-
je převážně folkovou poslechovou muziku.
Volný prodej. Vstupné: 100 a 80 Kč. Vstupenky 
v prodeji od 15. 2. 2016.

Neděle 13. března 2016 v 19.30 hodin
ŘÍMSKÉ NOCI
Poutavý a dojemný příběh dvou slavných lidí, 
italské herečky a amerického dramatika v po-
dání Divadla Bez zábradlí Praha. Hrají: Simo-
na Stašová a Oldřich Vízner.
Divadelní předplatné. Vstupné: 200 a 150 Kč.

Úterý 15. března 2016 v 17.00 hodin
JARNÍ KONCERT ZUŠ SLANÝ
Žáci a  učitelé pravidelně vítají jaro v  měst-
ském divadle. Uvidíte přehlídku všech hu-
debních i  tanečních oborů této školy. Vstup-
né: dobrovolné.

Středa 23. března 2016 v 10.00, 13.00 a 15.00
RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Známé večerníčkové postavičky ožívají ve ve-
selém představení Divadla ANFAS Praha. 
Jak to dopadne, když si Rákosníček chce vy-
sloužit u hvězdáře hvězdu a místo toho spad-
ne na Zem? Dětské divadelní předplatné. 
Vstupné: 50 Kč.

Vstupenky na představení v  městském diva-
dle a v MC Grand můžete zakoupit v předpro-
dejní pokladně Městského kina ve Slaném kaž-
dý den včetně soboty a neděle od 16 do 20 ho-
din. Předprodej začíná nejpozději 20. dne před-
cházejícího měsíce. Telefon 312 522 608.
Pokladna divadla se pak otevírá vždy hodinu 
před představením, telefon pokladny divadla 
je  602 508 702. Vstup do divadla je bezbarié-
rový.
K  nákupu vstupenek můžete použít i  poukáz-
ky Relax -Pass, Flexi -Pass, Dárkový -Pass 
a Fokus -Pass.

Čtvrtek 3. března 2016, 20.00–22.00 hodin
TANEČNÍ KURZ
taneční mistr: Michal CYPRIS

Neděle 6. března 2016, 19.00–22.00 hodin
TANEČNÍ KURZ
taneční mistr: Pavel HORÁK

Čtvrtek 10. března 2016, 20.00–22.00 hodin
TANEČNÍ KURZ
taneční mistr: Michal CYPRIS

Sobota 12. března 2016, 9.00–12.00 hodin
AKADEMIE VOLNÉHO ČASU
Cyklus oblíbených přednášek, tentokráte na 
téma: „Oděv, schránka lidského těla i duše – 
poznámky k renesančnímu odívání“. Předná-
ší: Mgr. Zuzana Safrtálová, Ph.D.

Sobota 12. března 2016, v 15.00 hodin
ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
V pestrém programu vystoupí Míša Růžičko-
vá. Interaktivní písničková show pro děti i je-
jich rodiče.
Vystoupení nabité spoustou veselých písni-
ček, tancování, dovádění a  sladkými odmě-
nami.
Vstupné: 130 Kč. (Vstupenky zakoupíte v před-
prodejní pokladně Městského kina ve Slaném, 
nebo na místě.)

Neděle 13. března 2016, 19.00–22.00 hodin
TANEČNÍ KURZ
taneční mistr: Pavel HORÁK

Čtvrtek 17. března 2016, 9.00–13.00 hodin
SLÁNSKÁ SLÁNKA
DDM Ostrov Slaný pořádá již tradiční reci-
tační soutěž jednotlivců a kolektivů.

Pátek 18. března 2016, 20.00–01.00 hodin
TANEČNÍ PLES
Na zakončení tanečních kurzů Michala Cyp-
rise. Vstup i pro veřejnost.
Vstupné: 200 Kč v předprodeji, 250 Kč na mís-
tě.

Sobota 19. března 2016, 9.00–17.00 hodin
SLÁNSKÉ TANČENÍ
Taneční soutěž, kterou již pravidelně pořádá 
Dance club Slaný.

Neděle 20. března 2016, 14.00–18.00 hodin
TANEČNÍ ODPOLEDNE
K  tanci i  poslechu hraje FS Band Františka 
Šitty. Vstupné: 80 Kč.

Neděle 20. března 2016, 19.00–22.00 hodin
TANEČNÍ KURZ
taneční mistr: Pavel HORÁK

Březnový program kina – 
senioři, klubisté i opera

Promítání pro seniory – Králova 
zahradnice (15. 3. 2016)

Romantická komedie s  Kate Winslet 
v  hlavní roli nás zavede na královský dvůr 
Ludvíka XIV., který byl nabitý vášněmi, intri-
kami, neřestí a nenávistí. Emancipovaná za-
hradnice Sabine De Barra je povolána do Ver-
sailles, aby pro krále Francie vytvořila zahra-
dy dosud nevídané nádhery. Pro pobyt u dvo-
ra krále Slunce jsou však potřeba hodně ostré 
lokty. Sabine musí obstát nejen jako profesio-
nálka, která navrhne zahrady obdivované ce-
lým světem, ale také jako žena, která skrývá 
tajemství z minulosti.

Filmový klub – Zbrusu Nový zá-
kon (15. 3. 2016)

Bůh existuje. Žije v  Bruselu. A  je to pěk-
ně nesnesitelný morous, který nosí ponožky 
do pantofl í a  celé dny tráví vymýšlením ab-
surdních zákonů a znepříjemňuje lidem život. 
Kousavá komedie Jaca van Dormaela přináší, 
dle slov The Guardian, „vysoce morální fi lm, 
pokud prohlédneme skrz počáteční rouhá-
ní. Všichni na Zemi jsou odsouzeni k záhubě, 
ale tato vize je plná optimismu, plná lidí, kteří 
dostali příležitost pomoci si navzájem a s ně-
hou to dělají.“ Vynikající a  originální scé-
nář navíc doplňují dokonalé herecké výkony 
předních francouzských herců – Benoît Poel-
voordea a Catherine Deneuve. Snímek byl na-
víc nominován na Zlatý Glóbus pro Nejlepší 
cizojazyčný fi lm.

Opera v kině – Hoff manovy po-
vídky (20. 3. 2016)

Offenbachovo fi ktivní zpracování živo-
ta a osudových lásek německého romantické-
ho spisovatele E. T. A. Hoffmanna je fascinu-
jícím psychologickým dobrodružstvím. Pod 
hudebním vedením Jamese Levinea se  v  ná-
ročné titulní roli představí tenorista Joseph 
Calleja spolu s Annou Netrebko coby tragic-
kou heroinou Antonií, Kate Lindsey v roli ta-
jemného Nicklausse a Alan Held, který ztvár-
ní čtyři hlavní barytonové party představují-
cí zlo. Opera je nastudována ve francouzském 
jazyce.

PROGRAM NA BŘEZEN
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Úterý 1. března | 17.00 a 19.30
BOHOVÉ EGYPTA
Premiéra amerického fantasy fi lmu v českém 
znění. Boj o  lidstvo začíná. Režie: A. Proy-
tas. Vhodné od 12 let, hrajeme ve 3D, vstupné 
150 Kč

Středa–čtvrtek 2.–3. března | 17.00 a 19.30
DECIBELY LÁSKY
Český fi lm s  písničkami M. Davida. Hra-
jí: R.  Hrušínský nejml., L. Vondráčková, L. 
Potměšil a  další. Režie: M. Halík. Přístupno, 
vstupné 120 Kč

Pátek–sobota 4.–5. března | 17.00
CHLAPEC A SVĚT
Premiéra brazilského animovaného fi lmu. 
Režie: A. Abreua. Přístupno, vstupné 100 Kč

Neděle 6. března | 17.00 a 19.30
AVE, CESAR!
Premiéra americké komedie s  titulky. Hra-
jí: G. Clooney, S. Johanson a  další. Režie: 
E. Coen, J. Coen. Přístupno, vstupné 110 Kč

Pondělí 7. března | 17.00 a 19.30
LÍDA BAAROVÁ
Životopisné drama o  životě fi lmové hvězdy. 
Hrají: T. Pauhofová, K. Markovics, S. Stašo-
vá a  další. Režie: F. Renč. Vhodné od 12  let, 
vstupné 110 Kč

Úterý –středa 8.–9. března | 17.00í
AGENTI DEMENTI
Španělská animovaná komedie v českém zně-
ní. Režie: J. Vesser. Přístupno, vstupné dospělí 
105 Kč, děti 80 Kč

Čtvrtek–pátek 10.–11. března | 17.00 a 18.30
UŽ JE TADY ZAS
Premiéra německé komedie s  titulky. Hra-
jí: O. Masucci, F. Busch a  další. Režie: D. 
Wnendt. Přístupno, vstupné 110 Kč

Sobota–neděle 12.–13. března | 17.00 a 19.30
SÉRIE DIVERGENCE: ALIANCE
Premiéra amerického sci -fi  fi lmu. Hrají: S. 
Woodley, T. James a další. Režie: R. Schwent-
ke. Vhodné od 12 let, vstupné 110 Kč. Hrajeme 
13. 3. v českém znění, 14. 3. od 17.00 v českém 
znění a 19.30 s titulky

Pondělí 14. března | 17.00
MRKÁČEK BILL
Australská animovaná pohádka v  českém 
znění. Velká dobrodružství neposedného 
medvídka koaly a  jeho přátel. Režie: D. Tay-
lor, A. Stadermann, N. Cleary, A. Weight. 
Přístupno, vstupné 50 Kč

Úterý 15. března | 14.00 – představení pro se-
niory
KRÁLOVA ZAHRADNICE
Britské romantické drama v  českém znění. 
Hrají: K. Winslet, M. Schoenaerts a další. Re-
žie: A. Rickman. Přístupno, vstupné 60 Kč

Úterý 15. března | 19.30 – fi lmový klub
ZBRUSU NOVÝ ZÁKON
Premiéra francouzské komedie s titulky. Re-
žie: Jaco van Dormael. Nevhodné do 12  let, 
vstupné 80 Kč

Středa–čtvrtek 16.–17. března | 17.00 a 19.30
POLEDNICE
Premiéra českého fi lmu. Hrají: Aňa Geisle-
rová, Karolína Lipowská, Daniela Kolářo-
vá a další. Režie: Jiří Sádek. Vhodné od 12 let, 
vstupné 130 Kč

Pátek–sobota 18.–19. března | 17.00
ZOOTROPOLIS: MĚSTO ZVÍŘAT
Premiéra amerického animovaného fi lmu 
v českém znění. V metropoli, ve které žijí zví-
řata z celého světa, zažijete velká dobrodruž-
ství i  kopec srandy. Režie: Byron Howard, 
Rich Moore. Přístupno, vstupné 110 Kč

Neděle 20. března | 18.00 – opera v kině
HOFFMANOVY POVÍDKY
Offenbachovo fi ktivní zpracování života 
a  osudových lásek německého romantické-
ho spisovatele E. T. A. Hoffmana je fascinují-
cím psychologickým dobrodružstvím. Účin-
kují: Kathleen Kim, Anna Netrebko a  další. 
Dirigent: James Levine. Přístupno, vstupné 
300 Kč, důchodci, studenti a ZTP 250 Kč

Pondělí 21. března | 17.00
MIMONI
Americká animovaná komedie v českém zně-
ní. Dozvíme se, proč žluťoučké postavičky 
dobrovolně slouží největšímu padouchovi ši-
roko daleko. Režie: Kyle Balda, Pierre Coffi n. 
Přístupno, vstupné 50 Kč

Úterý–středa 22.–23. března | 17.00
KUNG FU PANDA 3
Premiéra americké animované komedie 
v českém znění. Slavného bojovníka Po najde 
jeho otec a odvede ho do hor, kde mají pandy 
svoji vesnici. Režie: Jennifer Yuh, Alessand-
ro Cartoni. Přístupno, hrajeme 22. 3. od 17.00 
ve -2D- vstupné dospělí 125 Kč, děti 100 Kč, 
23.  3. ve -3D- vstupné dospělí 140 Kč, děti 
120 Kč

Úterý–středa 22.–23. března | 19.30
THE BOY
Premiéra amerického hororu s  titulky. Mla-
dá žena přijíždí na odlehlé panství, kde se má 

starat o  8 letého chlapce. Ve skutečnosti jde 
o  porcelánovou panenku v  životní velikos-
ti, se kterou zažije svoji největší noční můru. 
Hrají: Lauren Cohan, Rupert Evans. Režie: 
William Brent Bell. Vhodné od 15  let, vstup-
né 100 Kč

Čtvrtek–pátek 24.–25. března | 17.00 a 19.30
GRIMSBY
Premiéra britské akční komedie s titulky. Dva 
bratři se setkají po 28 letech. Jeden je elitní 
agent a druhý potrhlý taťka od rodiny. Hrají: 
Sacha Baron Cohen, Mark Strong, Penélope 
Cruz a  další. Režie: Louis Leterrier. Vhodné 
od 15 let, vstupné 120 Kč

Sobota–neděle 26.–27. března | 17.00 a 19.30
DVOJNÍCI
Premiéra nové české komedie. Potkat svého 
dvojníka vám může obrátit život naruby. Hra-
jí: Ondřej Sokol, Simona Krainová, Jakub Ko-
hák a  další. Režie: Jiří Chlumský. Přístupno, 
vstupné 120 Kč

Pondělí–úterý 28.–29. března | 17.00 a 19.30
BATMAN VS. SUPERMAN: ÚSVIT SPRA-
VEDLNOSTI
Premiéra amerického fantasy fi lmu s  titulky 
/ v českém znění. Největší gladiátorský zápas 
v dějinách. Syn Kryptonu proti netopýru Go-
thanu. Hrají: Ben Affl eck, Henry Cavill, Jere-
my Irons a  další. Režie: Zach Snyder. Vhod-
né od 12 let, hrajeme 28. 3. od 17.00 ve 2D s ti-
tulky, vstupné 110 Kč, od 19.30 ve 3D s titulky, 
vstupné 130 Kč, 29. 3. od 17.00 ve 3D v českém 
znění, vstupné 130 Kč, od 19.30 ve 2D v  čes-
kém znění, vstupné 110 Kč

Středa 30. března | 17.00
ALVIN A  CHIPMUNKOVÉ: ČIPERNÁ 
JÍZDA
Americká rodinná komedie v  českém znění. 
Rychle a chlupatě. Čiperné veverky jsou zpět 
a  s  nimi bláznivá jízda a  šílené nápady. Re-
žie: Walt Becker. Přístupno, vstupné dospělí 
115 Kč, děti 90 Kč

Čtvrtek 31. března | 17.00 a 19.30
TEORIE TYGRA
Premiéra nové hvězdně obsazené české ko-
medie. Zdatný šedesátník se rozhodne ne-
být již podpantofl ák a začít znovu rozhodovat 
o svém životě. Hrají: Jiří Bartoška, Eliška Bal-
cerová, Tatiana Vilhelmová a další. Režie: Ra-
dek Bajgar. Přístupno, vstupné 120 Kč

Pokladna Městského kina je otevřena denně od 16.00 do 20.00 hodin.
Vstupenky na fi lmová představení lze zakoupit vždy od 1. daného měsíce. Změna programu vyhrazena.

www.kultura.slansko.cz
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17. 4. SUPERFINÁLE 
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FLORBAL

4. 3. VYTRVALOSTNÍ 

VELIKONOCE

-

AFRIKU

12. 3. KERAMICKÝ FESTIVAL

www.ostrov-svc.cz

2016 MÍ·A RÒÎIâKOVÁ

Znáte ji ze stovek vystoupení po celé ČR i z účinkování v televizních pořadech pro děti.
Interaktivní písničková show pobaví  i aktivně zapojí děti i jejich rodiče. Malí i velcí fanoušci

Míši Růžičkové jsou zvyklí na hodinové vystoupení nabité spoustou veselých písniček,
tancováním, dováděním a sladkými odměnami. Vítáme děti v kostýmech!

MĚSTSKÉ CENTRUM GRAND • SOBOTA 12. BŘEZNA OD 15 HODIN
Vstupenky zakoupíte v předprodejní pokladně Městského kina ve Slaném, nebo na místě.

Telefon předprodeje 312 522 608. Vstupné 130 Kč. Děti do dvou let zdarma!

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI



 PŘEDPRODEJ VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 15. ÚNORA 2016 V 16 HODIN
V POKLADNĚ MĚSTSKÉHO KINA (Masarykovo nám. 159, telefon 312 522 608)

POKLADNA JE OTEVŘENA KAŽDÝ DEN OD 16 DO 20 HODIN
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PŘEDTANČENÍ
Taneční škola PAVLA HORÁKA

K TANCI A POSLECHU HRAJE
BIG BAND BETA se svými sólisty

a kapela TANCOVAČKA

HOSTÉ VEČERA
DANIELA ŠINKOROVÁ

a ROMAN VOJTEK

NAVÍC VYSTOUPÍ
saxofonistka ŽANETA PELCOVÁ

PŮLNOČNÍ PŘEKVAPENÍ

PLES MODERUJE
PETR KRÁL


