
Vážení čtenáři,
uplynul rok, máme tady novou turistickou 
sezónu a vy držíte v ruce již třetí ročník 
Slánských turistických novin. Všichni věříme,  
že se nevrátí žádná omezení způsobená covidem 
a my budeme moci opět žít kulturou, sportem  
a zábavou. Přestaneme se obávat nákazy  
a začneme se scházet s přáteli, kamarády  
a žít normální život.  Přinášíme vám přehled 
kulturních, sportovních i společenských akcí ve 
Slaném a jeho blízkém okolí pro sezónu 2022.

Výběr je to opravdu pestrý a my vám chceme 
napomoci se v něm orientovat. Dozvíte se, jaké 
velké i menší akce vás tuto sezónu čekají: kam 
se vydat na výlet, na koncert, za kulturou, jak 
zpestřit dětem prázdniny, zkrátka jak si užít 
léto. V našich novinách najdete nejen pozvánky 
na akce, ale dozvíte se více o zajímavých 
osobnostech pocházejících ze Slánska,  
o aktivitách knihovny, infocentra, vlastivědného 
muzea, hvězdárny, ale i dalších slánských 
organizací a spolků.

Naše královské město Slaný i celý region 
přepravil pro všechny, kdo k nám zavítají, 
širokou nabídku zábavy, sportu, kultury  
i poučení. Nudit se určitě nebudete!

Kompletní nabídku akcí najdete na  
www.infoslany.cz v Kalendáři akci.
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Slaný a Slánsko, to není jen historická 
budova radnice v centru města, památko-
vá zóna, Slánská hora či Kamenný pastýř 
u Klobuk. ve městě i jeho okolí najdete 
spoustu dalších krásných a zajímavých 

míst, která stojí za to vidět. Snad každého z nás  
občas zasáhne malebnost krajiny, místa nebo síla 
okamžiku spojená s neobvyklým světlem a atmo-
sférou natolik, že neodolá…a cvakne. někdy je 
výsledek úžasný a jindy se fotka moc nepovede.  
ale to vlastně vůbec nevadí. tu krásu nosíme s se-
bou stále někde v soukromé galerii svého srdce. 
A chcete-li i malou inspiraci pro své toulání, napovíme 
vám, kam rádi chodí nebo jezdí Slaňáci. I v našem su-
chém kraji můžete putovat kolem rybníků. Proti proudu 
Červeného potoka směrem od Slaného leží hned tři: 
Červený, Velký slánský rybník, známý jako Novas, a Nový 
studeněveský rybník. Další řetízek rybníků hledejte na 
Zlonickém potoce poblíž obce Bílichov. Nedaleko najdete 
i studánku Královku a rozhlednu Líský. Další rozhlednu, 
jednu z mála v našem regionu, hledejte poblíž Velvar. 
Z jedinečné vyhlídky Radovič můžete za příznivých pod-
mínek vidět Říp, České středohoří i vrcholky Lužických 
hor. A když už budete ve Velvarech, nezapomeňte zajít  
do unikátního Muzea technických hraček.
Od Velvar směrem na východ najdete obnovený Malovar-
ský rybník zvaný Malvaňák a pokud budete putovat dále 
po cyklostezce, ocitnete se v údolí Bakovského potoka. 
Proti jeho proudu se rozkládá Hobšovický rybník s pří-
rodní památkou Mokřiny u Beřovic. A protože jste v údolí 
potoka a nečekají vás žádná nepříjemná stoupání, snad-
no dojdete či na kole dojedete malebnou cestou až do 
jezdeckého areálu v Královcích. Zde určitě nevynechejte 
občerstvení v Královickém dvoře a prohlídku celého are-
álu. Královice se mohou stát také výchozím bodem pro 
výlet do Neprobylic k unikátní zvoničce s pokračováním 
do skanzenu v Třebízi. Odtud vás cyklostezka povede 
k zichoveckému kromlechu a ani zde si nenechte ujít 
občerstvení ve známém rodinném pivovaru.
Na sever od Slaného leží Zlonice s kostelem Nanebevze-
tí panny Marie, Památníkem Antonína Dvořáka  

a sochou sv. Onufria. Úžasný, téměř meditativní zážitek 
si odnesete z putování barokní kaštanovou alejí, která 
spojuje Zlonice a Budenice. V areálu hřbitova za pout-
ním kostelem svatého Isidora Madridského se ukrývá 
rodinná hrobka Kinských. A ještě kousek severněji 
vyzkoušejte cestu z Vraného údolím Vranského potoka 
kolem hradiště na Čertovce až do Horní Kamenice.
Vydáte-li se ze Slaného po zelené turistické značce na 
západ, čeká vás opět příjemné putování údolím potoka, 
tentokrát Šternberského. Při správném načasování výle-
tu do bývalých lázní Šternberk zde uvidíte kvést divoké 
tulipány a spoustu dalšího jarního kvítí. Každopádně 
zde hledejte prameny, které bývaly součástí lázeňské 
péče.  Na obzoru zahlédnete při svém putování věžičku 
smečenského zámku. Vede k němu cesta starobylou 
lipovou alejí. Ve Smečně bývá o víkendech otevřený  
vojenský skanzen nebo odsud můžete podniknout  
dobrodružnou výpravu do přírodní památky  
Smečenská rokle.
Pro malé výlety ze Slaného poradíme vydat se ke kapli 
Božího hrobu, nebo přes lesopark Háje kolem sloupu vi-
nařů a rybářů ke kostelíku v Dolíně. Určitě vás nezklame 
ani cesta z Lotouše k zaniklé osadě Svatý Jan a kapličce 
sv. Jana Nepomuckého připomínající zázračnou záchra-
nu malého chlapce, který spadl nešťastnou náhodou  
do studny. 
Milovníkům technických památek doporučíme navštívit 
podlešínský viadukt a poblíž něj přírodní památku Pod-
lešínská skalní jehla. A to už jsme v údolí dalšího  
potoka, tentokrát Knovízského. Po jeho proudu smě-
rem k Vltavě poputujete přes Kamenný Most, kde 
hledejte turisty neobjevený menhir, v Olovnici malý 
Zoopark a u Zeměch přírodní památku Sprašová rokle.
K zajímavým cílům našeho regionu se řadí i další místa: 
zvoničky, barokní kapličky a boží muka, památné stro-
my, připomínky vojenské historie, židovské památky, 
studánky…Nebudete-li si vědět rady, v Infocentru Pod 
Velvarskou branou se o vás dobře postaráme.
Toulejte se tedy naším krásným krajem, a máte-li chuť, 
popřípadě se s námi podělte o své foto úlovky. 

Masarykovo náměstí ve Slaném. Foto: Jakub Kruliš

toulejte se Slánskem
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komentovaných vycházek městem 
Slaný i jeho blízkým okolím pod sou-

borným názvem Turistická sezóna. Některé 
vycházky se staly našimi stálicemi, jiné si 
své místo teprve hledají. Každopádně neu-
sínáme na vavřínech a snažíme se každý rok 
přijít s novinkou, která bude zajímavá nejen 
pro turisty a výletníky, ale i pro nás, kdo vy-
cházky připravujeme. A co nás čeká letos? 
25. května od 14:00 hodin startuje městská vycházka pro děti a 
jejich (pra)rodiče, kterou jsme nazvali adamova cesta do středověkého 
města aneb soutěžní klání se všetečným klukem o kopu stříbrných.  
Děti i jejich doprovod si zábavnou formou zpestří poznávání historie krá-
lovského města Slaný. Cestou budou získávat stříbrňáky, které pak budou 
moci „utratit“ v našem infocentru.

12. června od 14:00 hodin se s vycházkou Židé ve Slaném vydáme 
po stopách židovské komunity ve Slaném a na Slánsku. Během vycházky 
navštívíme místa, která jsou s komunitou Židů v našem města spjata, 
dozvíme se více o postavení Židů v tehdejší společnosti i o významných 
osobnostech komunity. Hlavním lákadlem vycházky je však jedinečná 
možnost návštěvy židovského hřbitova ve Slaném, který je v majetku 
Židovské obce v Praze a je běžně nepřístupný. Máte-li chuť dozvědět se  
o této tématice více i mimo vycházku, zhlédněte vycházku Židé ve  
Slaném. Odkaz na ni najdete na našem webu www.infoslany.cz 
 v sekci Vycházky online.

16. července od 21:00 hodin nás čeká oblíbená noční a trochu 
pikantní vycházka nazvaná Když noc má nad městem moc. Na pozadí 
historického centra města Slaný se dozvíte mnoho zajímavého o pozoru-
hodných zvyklostech života ve středověku. Třeba o tom, jak se naši před-
kové stravovali, léčili nebo bavili…A jak již bylo naznačeno, vycházka není 
vhodná pro děti. Atmosféra letního nočního města je opravdu působivá. 
Tak si ji nenechte ujít.

13. srpna od 14:00 hodin budete mít jedinečnou možnost nahléd-
nout s námi do interiérů nejvýznamnějších slánských církevních sta-
veb, běžně veřejnosti nepřístupných. V kostele Nejsvětější Trojice navštíví-
me unikátní vestavěnou loretánskou kapli s černou Matkou Boží, zjistíme, 
kde skončilo srdce pána z Martinic a nahlédneme i do barokní piaristické 
kaple Zasnoubení Panny Marie a gotické perly města, kostela sv. Gotharda.

26. srpna od 20:00 hodin se s námi mohou do nočního města 
vydat nebojácné děti opět s doprovodem (pra)rodičů. Vycházka, kterou 
jsme nazvali Kdo se po městě prohání, když odzvoní klekání?,  
je určena všem zvídavým dětem, dětským dobrodruhům a všem,  
kdo se nebojí nahlédnout do tajuplných zákoutí nočního města.

8. října od 14:00 hodin nás čeká novinka letošní turistické sezóny, 
vycházka moderní architektura ve Slaném. Vycházka se uskuteční 
v rámci celorepublikové akce den architektury a je zdarma. Moderní 
architekturu ve Slaném reprezentuje nejen funkcionalistická budova spo-
řitelny, ale také Husův dům, budova slánského gymnázia, budova ZUŠ, 
soubor domů Vepřkovy a Balasovy ulice, vilová zástavba v ulici Máchově  
a řada dalších zajímavých staveb. Průvodkyně vás seznámí s čilým sta-
vebním ruchem ve Slaném na začátku 20. století, významnými architekty, 
stavitelskými rodinami i osobnostmi. 

30. října od 15:00 hodin startuje tradiční a oblíbená Dušičková 
vycházka s podtitulem zapálenou svící svátek slaví nebožtíci. Slánské 
hřbitovy totiž mají neobvykle dlouhou a bohatou historii, vždyť pohřbívat 
se zde začalo o svatodušních svátcích roku 1576. Na nejstarších renesanč-
ních náhrobcích z roku 1584 lze rozluštit jména slánských měšťanů Jiřího 
Balase a Bartoloměje Maňase. Hřbitovy však skrývají i další zajímavosti  
a nejednoho známého nebožtíka. 

9. prosince v 20:00 hodin nás čeká adventní vycházka s překva-
pením. Zkusíme na chvíli zapomenout na předvánoční shon a necháme 
se okouzlit předvánoční atmosférou slavnostně rozzářeného města Slaný. 
Společně se budeme toulat slavnostně osvětleným historickým centrem 
a užívat si adventní atmosféru plnou očekávání a pokory. Vycházka s pod-
titulem Vánoční čas už je tu zas aneb jednou v roce na Vánoce vycházka 
s nadílkou patří k našim i vašim nejoblíbenějším.

Vycházky začínají VŽDY před Infocentrem Pod Velvarskou 
branou, Velvarská 136, Slaný a trvají 1,5 hodiny. Vstupné 
je: 70 Kč dospělí/ 50 Kč děti, Adventní s nadílkou 80 Kč 
dospělí/60 Kč děti a vycházka 8.10 je zdarma.

Turistická sezóna 
2022 ve Slaném

9. duben, 14 h

Slavnostní zahájení 
Putování ke kapli Božího hrobu.

28. květen, 14 h

Adamova cesta do stredovekého mesta 
Akční vycházka pro děti od 6 let s doprovodem.

12. červen, 14 h

Židé ve Slaném
Vycházka spojená s návštěvou židovského hřbitova.

16. červenec, 21 h 

Když noc má nad mestem moc
Noční vycházka pouze pro dospělé.

13. srpen, 14 h

Kostelní zvony do dálky zvoní
Vycházka po církevních památkách města.

26. srpen, 20 h  

Kdo se po meste prohání, 
když odzvoní klekání
Noční vycházka pro odvážné děti s doprovodem.

8. říjen, 14 h 

Moderní architektura ve Slaném
Vycházka po stavbách z počátku 20. století.

30. říjen, 15 h

Dušicková vycházka
Vycházka po slánských hřbitovech.

9. prosinec, 20 h

Adventní vycházka
Vycházka s překvapením.

Sraz účastníků 
je VŽDY u Infocentra 
Pod Velvarskou branou 
Velvarská 136, Slaný
Tel.: 312 523 448
e-mail: ic@infoslany.cz 
www.infoslany.cz

Vstupné na vycházky 
je 70 Kč pro dospělé 
a 50 Kč pro děti. 
Zahajovací a 8. 10. je zdarma.
Adventní vycházka 
s nadílkou 80 Kč/60 Kč

Skladatel zdeněk liška
V letošním roce si připomínáme sté výročí narození 

Zdeňka lišky, geniálního hudebního skladatele zejmé-
na filmové hudby. Narodil se 16. března 1922 ve Smečně 

do muzikantské rodiny a už v dětství projevoval značný hu-
dební talent. Hrával ve Smečně v hornické kapele svého otce. 
Studoval na gymnáziu ve Slaném, odkud přestoupil na kon-
zervatoř. Zde v roce 1944 absolvuje v oboru skladba a řízení, 
krátce působí i jako dirigent amatérské filharmonie ve Slaném 
(1944-1945). Po válce přijímá pozvání Jaroslava Novotného, 
svého bývalého profesora na slánském gymnáziu, a začíná pů-
sobit jako hudební skladatel ve studiu krátkého filmu ve Zlíně. 
Spolupracuje zde s Karlem Zemanem a Hermínou Týrlovou. 
Jako hudební skladatel vynikl zejména jako autor hudby ke 
stovkám filmů. Nejvýznamnější z nich jsou například Obchod 
na Korze, Markéta Lazarová, Údolí včel, Spalovač mrtvol, Ovoce 
stromů rajských jíme, Stíny horkého léta, Signum laudis, Bož-
ská Ema aj. Věnoval se také hudbě scénické (Karlínské divadlo, 
Laterna Magika) a televizní (seriál Hříšní lidé města pražského, 
Třicet případů majora Zemana). Za hudbu pro Kinoautomat  
na světové výstavě EXPO ’68 v Montrealu dostal společně  
s Radúzem Činčerou a Jaroslavem Fričem čestný titul laureáta 
státní ceny. Zemřel 13. července 1983 a je pohřben ve Smečně.

infocentrum Pod Velvarskou branou 
si osobnost Zdeňka lišky připomnělo 
vydáním sběratelské fotonálepky.
Zdroje: tomáš baldýnský:  causa Zdeněk liška; reflex, roč. 10, 1999, č. 22,  
s. 56-58. www http://nostalghia.cz/webs/marketa/clanky/causa_liska.php



Celoroční 
venkovní hra
pro neúnavné děti 
a unavené rodiče

START
Už vám je s dětmi doma dlouhá chvíle? 
Vy máte home office a děti stále čilé? 
Pojďte si vyrazit, zařádit jak malí. 
Máte to za rohem, blíž než jste čekali. 
Sokolovnu jistě znáte, od ní do kopce se dáte 
hned naproti galerii Antik 
uvidíte ceduli wAlking nordic. 

TAJENKU ZAČNĚTE SPOJOVAT OD ČÍSLA 
POPISNÉHO GALERIE IKAROS ANTIK
 
A od téhle cedule trasou B vydejte se plynule 
do kopečka na Háje, cesta trochu strmá je. 
První úkol čeká vás hned na schodech, 
které spočítejte, jen co popadnete dech. 
děti mohou si je seběhnout nahoru i dolů, 
Vy se šetřte, ještě nejsme na vrcholu.

 

 KOLIK SCHODŮ 
 MÁ SCHODIŠTĚ?

 
kteroukoli stezičkou stoupejte pak výše, 
až spatříte altánek, v celé jeho pýše. 
Po schůdcích pak vstupte do něj, akustiku vyzkoušejte. 

Houkejte, zpívejte, 
výskejte 
a poslouchejte!

KOLIK 
SCHŮDKŮ VEDE 
DO ALTÁNKU
NA LEVÉ 
STRANĚ?

O B T Í Ž N O S T  
SnAdná, Pro děti, lze Vzít i kolo

D É L K A  
1,4 kM

P Ř Í S T U P N É  
celoročně

V Y B A V E N Í  
Plánek, tUžkA, dobrá nálAdA

S T A R T  
SokoloVnA třebízSkéHo

C Í L  
lAnoVé centrUM PAVoUček

O D M Ě N A  
MAlÝ dárek k VyzVednUtí  
V infocentrU Pod VelVArSkoU brAnoU
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hudba na náměStí červenec – Srpen 
SérIe pátečních večerních Open-aIr KOncertů různých Žánrů 

a Stylů. předStavují Se především reGIOnální Kapely, Od dechOvKy 
a cOuntry, přeS reGGae a SKa aŽ pO jazz. KOncerty jSOu zdarma  

a jSOu vítaným zpeStřením prázdnInOvých večerů. 



                 TA JENKA

když už toho bude dosti, 
mrkněte do minulosti. 
tyršův kámen najdete 
tu snadno, 
je pietní, šplhat není radno! 

Však vás ještě dneska čeká 
šplhání, houpání i lanová štreka.

SPOJTE ČÍSLICE Z LETOPOČTU
OSAZENÍ TYRŠOVA KAMENE 
NA HÁJÍCH

Vykročte po nové stezce vpravo, 
je báječně hladká, zavolejte bravo! 
topoly už tohle místo nezdobí, 
mezi dvěma lampami udělejte závody.

6 POŽÁDEJTE DĚTI, 
 AŤ SPOČÍTAJÍ VŠECHNY  LAMPY 
 V ŘADĚ V ALEJI A ČÍSLO POUŽIJTE 

cesta dál směřuje k vodojemu, 
ten asi najdete bez problémů.
Aby děti mohly jeho žebra spočítat, 
budou se muset z více stran podívat.

KOLIK ŽEBER MÁ VODOJEM?
 

 
Přejděte kolmo přes silnici, 
jež spojuje nahoře vodojem 
a dole nemocnici. 
lesopark Háje však zdaleka nekončí, 
v závěru čeká vás atrakce pavoučí.

kdo se vydal na kole, ať se také těší,
užít si to mohou však i lidé pěší.

bikepark, pumtrack a nevím co ještě,
odradit vás mohou pouze silné deště.

Tuto quest hru pro vás připravilo
Infocentrum Pod Velvarskou branou
ve Slaném v roce 2021. www.infoslany.cz.
Zdroje: mapy.cz a publikace Questing 
ISBN 978-80-260-7161-7. 
Odměnou Vám je příjemně strávený čas,
a pokud budeme mít otevřeno, zastavte se 
s vyřešenou tajenkou v Infocentru pro malý dárek. 
www.infoslany.cz • tel.: +420 728 842 924

KOLIK BODŮ + 1 
MÁ PROVOZNÍ ŘÁD 
PUMPTRACKOVÉHO HŘIŠTĚ?

na dřevěné tabuli zahrajte si lodě
a své smutné nálady pusťte chvíli k vodě.

cesta se podél lesa vine,
jděte po ní dál a nehledejte jiné.

A závěr? Už vidíte?
lanové centrum Pavouček!
Před všemi, kdo budovali,
smekáme svůj klobouček.

CÍL KOLIK ŠPALKŮ NA ŘETĚZECH TU VISÍ?
  DOKONČETE OBRAZEC TAM, 
  KDE JSTE ZAČALI. 
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Odměnou Vám je příjemně 
strávený čas, a pokud budeme 
mít otevřeno, zastavte se u nás 
v „íčku“s vyplněnou tajenkou
pro malý dárek.
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Slánsko (a jeho 
čtyři roční období) 
na fotografiích
Infocentrum Pod Velvarskou branou ve spolupráci 
s Městským úřadem ve Slaném vyhlásilo celoroční výzvu 
pro amatérské i profesionální fotografy. Hledáme takové 
fotografie, které obohatí fotobanku infocentra i městské-
ho úřadu, budou reprezentovat Slánsko na propagačních 
materiálech, pomohou přilákat turisty a podpoří rozvoj 
cestovního ruchu. Snímky, které zachytí místo i jeho nála-
du a popřípadě i roční období, kdy byl snímek pořízen.

Zapátrejte ve svých fotobankách nebo se vydejte na lov 
snímku, který byste nám mohli nabídnout. A neome-
zujte se jen na Slaný, zajímají nás i další místa a obce 
našeho správního obvodu. Je to celkem 52 obcí.  
https://mesta.obce.cz/obce_orp.asp?zujorp=532819

Své náhledy s identifikací autora nám posílejte 
na mail ic@infoslany.cz až do 15. listopadu 2022. 
Vyhodnocení proběhne do konce listopadu 2022. 
Pokud bude vaše fotografie vybrána, uzavřeme 
s vámi smlouvu o poskytnutí snímku do fotoban-
ky v rozlišení min. 300 dpi a obdržíte i finanční 
odměnu 500 Kč za fotografii.

Od pátku  18. do neděle 20. listopadu 2022 
MC Grand, kaple Zasnoubení Panny Marie55. Slánské jazzové dny sjd.jazzclubslany.cz

Petr Symerský 
info@jazzclubslany.cz



plOchOdráŽní SezÓna 
ve Slaném 2022

Středa 1. června
Přebor ČR / Pohár AČR jednotlivců + MČR 250 ccm, 17:00 h 

SObOta 25. června
PRO-TEC Memoriál Antonína Vildeho - závod dvojic, 16:00 h 

Mistrovství ČR juniorů 125 ccm malá dráha, 10:00 h 

Středa 31. Srpna
Mezinárodní mistrovství ČR - Extraliga družstev, 17:00 h 

SObOta 10. září   
Mezinárodní mistrovství ČR - juniorských družstev, 14:00 h 

Mistrovství ČR juniorů 125 ccm klasická dráha, 14:00 h 
Mistrovství ČR juniorů 125 ccm malá dráha, 10:00 h 

Vstupenky jsou k dostání v den konání závodů v pokladně.
slánský klub děkuje sponzorům, ale především vedení královského města 
slaný a úřadu středočeského kraje za jejich podporu. bez této podpory by 
tento finačně nároční sport nešlo provozovat. Vedení klubu si rovněž váží 

návštěvníků jednotlivých akcí.

Stadion ploché dráhy, Netovická 1509, Slaný
telefon: 312 522 519, e-mail: speedway.slany@volny.cz

Webové stránky: https://speedwayslany.wbs.cz

Veteráni ve Slaném a okolí 2022
8. KVětna XVII. ročník Stopou Slánského Oriona

náměstí krále Vladislava Velvary
 www.orionklubslany.webnode.cz

25. čerVna XXXIV. ročník jízdy do vrchu Knovíz - Olšany
www.orionklubslany.webnode.cz

16. čerVenCe XIII. ročník Slánského okruhu
Závod historických vozidel s tradicí od roku 1952

Slaný, Masarykovo náměstí
www.veteranweb.cz

Železniční muzeum
zlonice-lisovice

Už čtvrt století slouží veřejnosti zlonické železniční muzeum, které najdete v přidružené obci 
Lisovice. V něm uvidíte sbírku cukrovarských lokomotiv z let 1921 – 1955, nákladní vagóny 
z let 1897 – 1925 i průmyslovou malodráhu, která je každou sobotu od května do září v pro-

vozu.  Vnitřní prostory skrývají expozici zabezpečovací techniky a všeho, co patřilo k přepravě ces-
tujících. Nedílnou součástí prostor je i parčík, depozitář hasičských stříkaček a další zajímavosti. 
Hlavním tématem letošní sezóny jsou oslavy 140 let odbočné trati Zlonice – Kmetiněves, na 
které z rozhodnutí Středočeského kraje pravidelné spoje letos nejezdí. O to více organizací  
a dopravců se připojilo k oslavám svými mimořádnými vlaky. Okružní speciál pro železniční 
fandy vyrazí na cestu z Kralup 7. května, oslavy vyvrcholí historickými vlaky 10. a 11. září. 
O prázdninách na lokálku celkem šestkrát zavítá i Cyklohráček, který v sezóně vozí každý 

víkend malé cestovatele s rodiči z Prahy do Slaného. 

více o cyklohráčku na www. pid.cz

v SObOtu 1. října 2022
prOběhne lIbOvIcKé pOSvícení 
SpOjené S feStIvalem 
přemySlOvSKá dIvadelní Orba

Foto: t. Čech



hvězdárna 
jaroslava trnky 
ve Slaném
11. 5. 2022, 17 h, aula Gymnázia,  
StanISlav danIš (experimentální fyzik), přednáška  
pro Laborky.cz a veřejnost. 

29. 5. 2022, 11-16 h dětSKý den S eSO  
(evrOpSKá jIŽní ObServatOř) a S mObIlním 
planetárIem. Na zahradu hvězdárny přijede 
velké mobilní planetárium! Program dne: 
10 h - přednáška Jiřího Srby: 
ESO – chilská chlouba evropské astronomie
11-15 h - promítání v planetáriu: 

11 a 11.30 h pro malé děti 
Se zvířátky o vesmíru (30 min.) 
12 h pro starší s výkladem 
Neuvěřitelný vesmír (55 min.) 
13 a 13.30 h pro malé děti Se zvířátky o vesmíru
14 h pro starší s výkladem Neuvěřitelný vesmír.

16. 6. 2022 rndr. KateřIna pOdOlSKá, ph.d. 
- náStrahy KOSmIcKéhO pOčaSí (Oddělení io-
nosféry a aeronomie Ústavu fyziky atmosféry AV ČR)

18. 7. - 22. 7. 2022 a 15. 8. - 19. 8. 2022 
příměStSKé tábOry S veSelOu vědOu
na hvězdárně www.veselaveda.cz

30. 9. 2022 nOc vědců 2022 – téma všemI SmySly
Přednáška: Zdeněk Bardon „Bačkorový astronom“  
o dalekohledech

druhý ročník úspěšného multižán-
rového kulturního festivalu, který 
opanuje královské město Slaný od 

května do září, je za dveřmi. nevšední 
zážitky slibují zejména sochařská výstava 
v ulicích, Slánská muzejní noc, výstavy 
zdeněk miler nejen Krtek a chvála ruční 
práce, připraven je dětský den, Staro-
český jarmark a další menší akce. Kromě 
výstav a stálých expozic muzea navštivte 
také novou expozici opevnění města ve 
středověké velvarské bráně.

V pátek 27. května proběhne tradiční 
Slánská muzejní noc, která je součástí  
18. ročníku celostátního Festivalu muzejních 
nocí. V celém objektu muzea, knihovně, kap-
li, kině, zahradě u kina a ve hvězdárně se ote-
vře pestrá nabídka rozmanitých aktivit pro 
malé i velké pod heslem „svoboda projevu“. 
Klíčovým bodem programu bude v 17 hodin 
zahájení venkovní sochařské výstavy absol-
ventů a studentů několika ateliérů pražské 
Akademie výtvarných umění – nejprestižnější 
výtvarné školy v ČR – pod patronátem akad. 
soch. Vojtěcha Míči. Díla od různých autorů 
tentokrát osídlí nejen střed města, navíc ex-
pozice bude doslova živá – v průběhu trvání 
výstavy budou vystavené sochy doplňovány 
a obměňovány. Program muzejní noci bude 
završen hudebním vystoupením Los Rum-
beros Trio (latin – salsa) pod vedením Petra 
Smetáčka v zahradě kina po 19. hodině. So-
chařská výstava potrvá až do října a v červnu 
bude doplněna vtipnou výstavou objektů 
Pavla Holečka v atriovém dvoru muzea  
s názvem Domácí spotřebiče.

Významného regionálního výtvarníka, ro-
dáka z blízkého Kladna, autora nesmrtelného 
Krtečka a dalších postav představí výstava 
zdeněk miler nejen Krtek, kterou připravu-
jeme spolu s Kladenským zámkem. Expozice 
určená hlavně dětem bude otevřena od  
9. června. Doprovodným programem k výsta-
vě bude Dětský den v pátek 22. července na 
Masarykově náměstí.

Následně 29. června bude otevřena druhá 
výstava v hlavní budově muzea, tentokrát věno-
vaná rukodělným řemeslům a dalším tvůrčím 
činnostem našich předků, zejména žen  
a ponese název chvála ruční práce. Vystaveny 
budou originální předměty ze sbírky muzea.

Poslední prázdninovou sobotu 27. 8.  
na vás čeká v naší pobočce - Národopisném 
muzeu v Třebízi - tradiční Staročeský jar-
mark. Oblíbená akce v malebném prostředí 
starobylých statků nabízí ukázky řemesel 
s možností zakoupení rukodělných výrob-
ků, prohlídky muzejních expozic s lidovou 
architekturou a doklady prostého života na 
vsi před staletími, zábavu pro děti, hudbu, 
občerstvení a podobně. Na jarmarku otevře-
me také obnovenou expozici mlynářství.

Součástí Slánského muzejního léta budou 
i další menší akce, jako noční prohlídky, 
procházky a podobně. Slánské muzejní léto 
se koná za podpory Města Slaný a Středočes-
kého kraje.

Slánské muzejní léto

celý název je ikaros galerie antik a vede ji ing. marcela 
hrušková. Najdete ji ve slaném ve fügnerově ulici 667/5 
(nad sokolovnou). otevřeno je zde v úterý až pátek od 10 do 
17 hodin a v sobotu od 9 do12 hodin. po dohodě je možná 
návštěva i mimo otevírací dobu - domluvte se na telefonu 
739 087 738. prodejní galerie má své webové  
stránky na adrese www.galerie-ikaros.cz.

Foto: ikaros Galerie antik

věděli jste, že ve Slaném  
máme již skoro 30 let galerii?
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(ne)Obyčejné
prázdnIny 
S KnIhOvnOu
pOSedmé

zahrada městského kina ve Sla-
ném bude o prázdninách opět 
hostit sérii akcí pro děti a jejich 

(pra)rodiče nazvanou (ne)obyčejné 
prázdniny s knihovnou. připravena 
jsou již tradičně čtyři pohádková  
divadelní představení a proběhnou 
dvě výtvarné dílny.

V červenci zahraje v příjemném prostředí 
zahrady kina divadlo dokola pohádku čert 
a Káča. Druhou červencovou pohádkou 
bude představení divadla paleček - hanička 
a honzík jedou za zvířátky. 

V srpnu se můžete těšit na divadlo múza, 
které do Slaného přiveze pohádku míček flí-
ček a netradičně v pátek zahraje divadlo b 
 pohádku iOtesánek.

I letos na vás čekají dvě zábavné výtvar-
né dílničky pro rodiče s dětmi. 

V červencovém setkání nazvaném abece-
da to je věda, slovo písmenka si hledá, se 
projdeme historií písma od doby nástěnných 
maleb, vzniku prvních písmen až po tisk 
knih. Jednu si spolu samozřejmě také vyrobí-
me. Psát se dá opravdu mnoha způsoby.  
Co takhle vzkazy šifrované! Ty rozhodně  
stojí za pečlivé prozkoumání, co říkáte? 

Srpnová dílnička s názvem malý dino ka-
marád rád si s vámi bude hrát nás zavede 
do doby obřích přesliček a plavuní, kdy vládli 
naší planetě ti největší a nejtěžší tvorové, 
které kdy svět na zádech nosil. Ano, vydáme 
se po stopách dinosaurů. Zjistíme, co jedli, 
jak se vyvíjeli, který z nich byl nejchytřejší 
nebo nejdelší a jednoho malého Dina si také 
postavíme. A kdo ví, možná si domů odne-
sete i fotku s dinosaurem. Takový zážitek si 
rozhodně nesmíte nechat ujít. My už se na 
vás moc těšíme!

v případě špatného počasí se divadelní 
představení i dílny přesunou do knihovny 
nebo do městského kina. 

Výtvarné dílny jsou určené pro děti od  
3 let s pomocí či v doprovodu (pra)rodičů.

Kapacita dílen i divadelních představení 
je omezená, proto sledujte náš web  
www.knihovnaslany.cz a včas si zarezer-
vujte svá místa. Předprodej vstupenek bude 
zahájen 1. 7. v oddělení pro děti.

bunKr drnOv 
MuzEuM PROTiVzdušné ObRAny

I letos otevře své brány návštěvníkům Muzeum protivzdušné obrany 
Bunkr Drnov. Muzeum se nachází v rozsáhlém bunkru umístěném na 
návrší mezi obcemi Podlešín a Drnov. Toto místo si v osmdesátých 

 letech vybrala československá armáda, aby zde vybudovala velitel-
ské stanoviště protivzdušné obrany státu. Co zde návštěvníci najdou? 
Hlavním exponátem je bunkr samotný - ten je velice zachovalý, včetně 
původního vybavení. První část prohlídkové trasy představuje průřez 
technologickou částí objektu, od zdrojů elektrické energie po vzducho-
techniku a zásobování vodou. V druhé polovině prohlídky vstoupíme 
do “bojové části” - tam jsou sály bojového velení, včetně originálních 
skleněných map, tzv. planšetů, a také unikátní expozice raketové techni-
ky. Ta zahrnuje všechny nejdůležitější rakety země-vzduch, které česko-
slovenská armáda používala k ochraně vzdušného prostoru. V letošní 
sezóně se návštěvníci mohou těšit na nové exponáty - mimo jiné na 
radarový komplet P-19, a také na doprovodnou výstavu. 

Otevírací dOba:  

v červnu každou sobotu, od července do konce srpna každou  
sobotu a neděli, vždy mezi 12:00 a 16:00. pozor, otevírací doba se 
může změnit, sledujte www.bunkr-drnov.cz. tam je možno si místo 
na prohlídce zarezervovat a najdete tam i více informací. v místě je 
možno zakoupit občerstvení, je zde bezbariérové Wc a parkoviště 
pro 40 vozů. prohlídka je možná pouze s průvodcem a trvá 60 - 75 
minut. doporučujeme teplé oblečení, uvnitř je celoroční teplota  
jen 12 stupňů.

bOulderInGOvé závOdy ve Slaném
23.  9. – 24.  9.  2022, Slaný, masarykovo náměstí 
mezinárodní mistrovství čr, mistrovství čr mládeže 
a 4. kolo čp, čp dospělí, čp mládež
25.  9.  2022 Slaný, masarykovo náměstí 
5. kolo českého poháru u14, čp u14

Foto: Bunkr Drnov



Slánské turistické noviny vydalo město Slaný - Infocentrum pod velvarskou branou ve Slaném, velvarská 
136, Slaný v roce 2022. autoři článků: infocentrum pod Velvarskou branou, knihovna Václava Štecha, odbor kultury 
měú slaný, hvězdárna jaroslava trnky, Vlastivědné muzeum ve slaném, s. Šváb, ing. p. bartoníček, ing. t. čech, bunkr 
drnov, ddm ostrov slaný, j. Šíma, m. hrušková.
neprOdejné. Náklad:  3 000 kusů. redakce: Zoja kučerová, elena slavíková. sazba a grafické práce: roman hartl.
Za případné změny odpovídá organizátor akce. Za obsah a gramatickou správnost ručí autoři článků.

zve na zajímavé 
aktivity

Spolek Wotrubia v letošním roce 
zahájil jubilejní 20. Kulturní 
sezónu. za sebou má úctyhod-

nou řadu 150 koncertů, 19 ročníků 
Kulturně sportovního odpoledne 
v Otrubech, 7 ročníků historické kon-
ference (letos se bude konat již její 
15. ročník) a vydaných 7 historických 
sborníků, 15 přednášek na historic-
ká a sociologicko-politická témata 
(cyklus naše XX. StOletí), 4 „rozho-
vory z knihovny“ a další různé akce. 
to vše organizují členové spolku bez 
nároku na jakýkoliv honorář ve svém 
volném čase. letos je pro slánskou 
veřejnost i přespolní návštěvníky 
připravena opět řada kulturních 
podnětů:

Úterý 3. května od 18.00 přednáška  
v  Malé galerii muzea - Kozáci. minulost 
a současnost (Eugenie Číhalová, členka 
Rady vlády ČR pro národnostní menšiny 
a dcera bělogvardějského důstojníka  
s kozáckými kořeny)

Sobota 18. června od 13.30 h tradiční 
Kulturně sportovní odpoledne v Ot-
rubech. Tedy jubilejní 20. ročník turnaje 
v pétanque (zápis od 13.00) a podvečerní 
Hudebně zábavné setkání v Otrubech 
se skupinou Valrock. Dvojčlenné týmy 
budou rozděleny na juniory (zápisné  
30 Kč/hráč) a dospělé (zápisné 50 Kč). 

Poté následují čtyři koncerty v kapli 
Zasnoubení Panny Marie ve Slaném:
neděle 19. června od 17.00 vystoupí 
petr linhart. Nabídne tzv. landscape 
folk, obsahující též náměty ze společné 
česko-německé historie a legend z čes-
ko-německého pomezí. 

neděle 26. června od 14.00 vystoupí 
eva Suková. Písničkářka, básnířka a uči-
telka na ZUŠ, známá jako „blondýna“.

neděle 31. července od 14.00 vystoupí 
na společném dvojkoncertu jiří Smrž  
a Karel vepřek s jejich folkovými recitá-
ly, mezi nimiž bude dostatečná pře-
stávka k dotazům na jejich tvorbu. Oba 
písničkáři vystoupí na pozvání spolku 
Wotrubia poprvé.

neděle 7. srpna od 14.00 vystoupí 
Oldřich janota se svým novým reper-
toárem. 

Je dobré si zapamatovat
i další termíny: 

pátek 2. září od 21.00, kostel sv. Šimo-
na a Judy v Dolíně - Koncert při svíč-
kách (28. ročník), sbor chorus  
carolinus Kladno.

Úterý 6. září od 18.00 přednáška  
v  Malé galerii muzea - nepřítel státu! 
první oběti KSč po převzetí moci 
1948 (Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D., 
Ústav Českých dějin FF UK Praha,  
Národní muzeum).

neděle 11. září od 17.00 v kapli  
Zasnoubení Panny Marie - Folková  
legenda jaroslav hutka v premiéře  
na pozvání spolku Wotrubia.

neděle 18. září od 17.00 v kapli  
Zasnoubení Panny Marie - Komorní  
smíšený pěvecký sbor byzantion na-
bídne duchovní hudbu východní Evropy, 
s důrazem na oblast Kyjevské Rusi  
a Ukrajiny.

Sobota 5. listopadu od 9.00 v aule 
Gymnázia - 15. ročník historické kon-
ference lidé, příběhy, dějiny - Slaný 
a Slánsko ve XX. století. Na závěr 
představen nově vydaný sborník Malý 
region, velké dějiny - Slaný a Slánsko ve 
XX. století.

Aktuální informace budou zveřejňovány 
na www.facebook.com/obcanemestasla-
neho (spolek nemá vlastní FB). vstupné 
na akce spolku Wotrubia je vždy dob-
rovolné (pořádány za finanční podpory 
města Slaný), příchozí nebudou návštěvy 
a poslechu určitě litovat 
autor: pavel bartoníček

aKce 
ddm ostroV slaNý 

29. 4. Slaný běŽí prO SvětlušKu
Nenechte si ujít jedinečnou běžeckou událost, při které nejde o čas, ale  
o zážitek a chuť pomáhat. Všichni účastníci svým startovným přispívají  
v plné výši na pomoc lidem se zrakovým postižením. 

28. 5. den dětí
Přijďte strávit pohodové odpoledne a oslavit s dětmi jejich svátek v Leso-
parku Háje – u altánku. Spousta zábavy pro děti i dospělé v průběhu celého 
odpoledne. 

16. 6. aKademIe OStrOva
Děti a vedoucí z kroužků DDM Ostrov Slaný si pro Vás na závěr školního roku 
připravili prezentaci své celoroční práce v Městském divadle Slaný. Čeká vás 
spousta pódiových vystoupení, promítání a výstava rukodělných prací. 

1. 10. pOhádKOvý leS
Sobotní pohádkové dopoledne v lesoparku Na Hájích se spoustou her, úko-
lů a zábavy. Na konci této kouzelné cesty vás čeká teplý čaj a malování na 
obličej. Vstupní brána do pohádek bude na cestě nad letním kinem. 

14. 10. velKé SlánSKé dýŇOvání
Přijďte si užít podzimní dopoledne. Čeká vás pohádka, dlabání dýní, tvořivé 
podzimní dílničky, strašidelná stezka, food carving, ohňová show, živá hud-
ba a mnoho dalšího. Od 15:30 – 18:30 na Masarykově náměstí.

26. 11. medOvý den - 11. ročník
Tradiční adventní akce pro děti i dospělé: tvořivé dílny pro děti i dospělé, 
výroba adventních věnců, dárků, dekorací, zdobení medových perníčků. 
Prezentace včelařského kroužku pod ZOSV Slaný, lité a máčené svíčky  
z včelího vosku. Prodej rukodělných výrobků, šperků. 

5. 12. mIKulášSKá prO všechny
Od 16:00 na náměstí Masarykově ve Slaném, těšte se na andělské rojení, 
Mikuláše a pro odvážné i na čerty. 
Více informací k akcím najdete na našem webu www.ostrov-svc.cz
ddm OStrOv Slaný
Šultysova 518, 274 01 Slaný, tel.: 737 521 978, 604 319 279 
www.ostrov-svc.cz, info@ostrov-svc.cz

SpOlečnOSt patrIOtů 
SlanéhO připravuje 

tradiční akce

V sobotu 24. 9. 2022  
proběhne v Lesopark Háje  

od 14 do 20 hodin akce
 Světla nad bunkry 

V pátek 11. 11. 2022   
si připomeneme 

den válečných veteránů

za poznáním  
do ledeckého 
muzea

jen pár kilometrů od Slaného 
v obci ledce se v budově bývalé 
školy nachází muzeum s expozi-

cí věnovanou historii obce ledce  
a bývalých slavných lázní šternberk 
(dříve bílý Újezdec), ale ve výběru 
také historii poznávání několika asij-
ských zemí našimi předky. jde přede-
vším o asijské rusko, středoasijské 
republiky, mongolsko, oba korejské 
státy, japonsko a vietnam.

Do šternberských lázní, které existova-
ly v letech 1801 – 1910, jezdívali takoví 
slavní činitelé, jako byl Josef Dobrovský, 
Josef Jungmann, František Ladislav 
Čelakovský, Eliška Krásnohorská, Karel 
Havlíček Borovský, Miroslav Tyrš, Josef 
Scheiner. Šternberk navštívil také pre-
zident Masaryk a jeho dcera Alice, bratr 
prezidenta Beneše Vojta Beneš, spisova-
telka Hana Vrbová a další.

 Jádro asijské expozice tvoří přede-
vším fotografie a dokumenty. Slovem i 
obrazem se tak návštěvník dozví třeba 
to, že zakladatelem muzea v sibiřském 
Irkutsku byl Čech František Klička, 
sarkofág prezidenta Číny Sunjatsena vy-
tvořil mladoboleslavský rodák Bohuslav 
Kočí, autorem první mongolské hymny 
byl rodák z Dobříše Ondřej Kadlec  
a další zajímavosti. Můžete si prohléd-
nout originální tradiční čínský povoz 

rikšu, svatební oděvy středoasijských 
Kazachů a v exteriéru originální obydlí 
mongolských kočovníků - jurtu.

Provozovatelem muzea je spolek Klub 
přátel Asie, z. s. Praha. Dva nadšení za-
kladatelé vložili do muzea přes 2 miliony 
Kč. Za 17 let existence expozici navštívili 
diplomaté z Ruska, Číny, Kazachstánu 
a Vietnamu a četní zahraniční i domácí 
hosté. Nehledě na anketu a nesouhlas 
občanů i dalších významných činite-
lů většina zastupitelů obce si bohužel 
muzeum nepřeje a provozovatel musí 
do února 2023 objekt vyklidit, i když není 
vůbec jasné, co s objektem obec zamýš-
lí. Hledáme náhradní prostory s tím, že 
expozici včetně bohaté knihovny pronají-
mateli darujeme a dál se budeme  
o muzeum starat, expozici doplňovat  
a zajišťovat přednášky. Na záchranu mu-
zea byl zřízen zvláštní účet veřejné sbírky, 
číslo 301512472/0300. Více informací na-
jdete na www.muzeumledce.cz. Návště-
vu muzea můžete uskutečnit v návštěv-
ních hodinách anebo si domluvit termín 
kdykoliv jindy telefonem či mailem. Přijď-
te se podívat, dokud muzeum v Ledcích 
existuje. Rádi vás uvítáme a vyslechneme 
i vaše poznatky.
J. šíma, předseda klubu přátel asie

Foto: J. šíma


