
   
10

/2
02

0

neomezený a stabilní
vzduchem, po optice 

i kabelu
Slánsko, Kladensko, 

Velvarsko
www.future-net.cz

777 766 277

Specialista na Slaný a okolí

Ladislav Rampa – 
Váš spolehlivý realitní  

zprostředkovatel,
Inzerce na více než třiceti 

realitních serverech, profesionální 
fotografie, půdorysy, 3D pohledy, 

videoprohlídka nyní ke každé 
nemovitosti!

Zaručeně bezpečný prodej 
vaší nemovitosti!

Spěcháte? 
Nabízíme také okamžitý výkup 
nemovitosti za nejvyšší cenu.

Volejte tel. +420 777 333 456
www.slanskereality.cz

Najdete nás  na společné adrese 
Soukenická 57, Slaný

vchod z městské  tržnice



SLEVA

MĚŘENÍ ZRAKU 
ZDARMA  

A BEZ ČEKÁNÍ

Akce platí do 31.10. 2020.

www.doctoroptic.cz  DR.optik.sro     doctor.optic

POUZE U NÁS 

VČETNĚ SAMOZABARVOVACÍCH

40%

NA MULTIFOKÁLNÍ  BRÝLOVÁ SKLA 

DR. OPTIK
Husova 92, SLANÝ  

tel.: 774 246 421, email: slany@doctoroptic.cz
Husova 98, SLANÝ II 

tel.: 736 630 552, email: slany2@doctoroptic.cz





HEMERKŮV STATEK 
mění svou tvář... 

 Pane Hermanne, co stálo, za tak zásad-
ním rozhodnutím, zcela změnit koncept 
restaurace? 
Prvotně především poptávka. Často se 
na mě naši zákazníci obraceli s otázkou 
změny. Tak jsme si řekli, proč ne? Hos-
té jsou a vždy budou, naší prioritou, tak 
proč jim nenabídnout to, co hledají. Až 
návrh konceptu předložila nová pro-
vozní paní Aneta Krumlovská. Neváhal 
jsem. 

 Vidíte v tomto kroku tedy zdárnou bu-
doucnost? 
Samozřejmě. Bez pochyby, je to krok, 
pro nás, svým způsobem, do neznáma, 
nicméně jsem si jist, že správným smě-
rem. 

  Máte kompletně naplánované akce, 
na rok 2021, nabídka je velmi zajímavá 
a nevšední. Stejně jako dekorativní úpra-
vy interiéru, identické k  danému stylu 
i  netradiční relaxační koutek. V  nepo-
slední řadě nové nabízené tankové pivo. 
Zdá se, že tím uspokojíte všechnu klien-
telu?
Samozřejmě, budeme se snažit, aby se 
k  nám lidé chodili dobře najíst, napít, 
domluvit obchodní záležitosti, ale i  se 
pobavit, či relaxovat. V dnešní uspěcha-
né době, je to při nejmenším potřebné. 

 Paní Krumlovská, co nový kabát hos-
tům nabídne? 
Jak říkáte ‚nový kabát‘ našim hostům 
především jakousi úctu k tradici gast-
ronomie naší vlasti. Ve smyslu tradič-
ních pokrmů, jejich receptur a přípra-
vy. Nová restaurace nabídne, v  rámci 
služeb, spojených s  gastronomií, na-
prosté maximum a vyjde vstříc každé-
mu přání. Vzhledem k  15leté tradici, 
jsme k  nové tváři  zanechali nabídku 
pizzy. Ovšem vylepšili jsme receptury 
a postupy přípravy, a věříme, že jsme 
se dostali téměř k dokonalosti. S tím je 
samozřejmě spojen i  rozvoz pokrmů 
a výše zmiňované pizzy.

 Co byste vyzdvihla, jako to nejzajíma-
vější,.. Proč Vás lidé mají navštívit? 
Je to určitě TANKOVÉ PIVO, které nově 
nabízíme. Vybrali jsme pro hosty tako-
vá piva, aby si každý, dle chuti, přišel 
na své. Je to jakási ‚dominanta‘ nové re-
staurace a  tomu jsme také přizpůsobili 
jídelní lístek. 

 Paní Krumlovská, jde o zásadní přemě-
nu, musí být velmi náročné vše připravit 
v tak krátkém čase. Jaký bude postup celé 
změny? 
Vše máme do detailu promyšlené, i když 
to na náročnosti neubírá. Naplánovali 

Podrobnosti v rozhovoru s provozovatelem restaurace Radkem Herman
nem a novou provozní restaurace Anetou Krumlovskou. 



jsme uzavření celé restaurace na 14 dní 
na přelomu září a  října, kdy proběhne 
pomyslná obměna. 13. 10. 2020  je to 
magické datum, kdy poprvé otevřeme 
s novou tváří; toho data pro zvané hosty 
a 14. 10. 2020  pro veřejnost.

 Chystáte velkolepé otevření, jaký bude 
program? 

Ano, chystáme a  velkolepé také bude. 
13. 10. 2020. Připraveno bude občers-
tvení, ochutnávka piva, pamatovat bu-
deme i na naše malé hosty a myslím, že 
si i zazpíváme... Smích.... 

Děkuji Vám za rozhovor a přeji Vám mno-
ho štěstí na startu nové éry Hemerkova 
statku.

MĚNÍ SVOU TVÁŘ...

Otevíráme od 14. 10. 2020 
Nově nabízíme tankové pivo



Ing. Michaela Motyčková
tel.: +420 605 889 330
e-mail: michaela.motyckova@re-max.cz
www.michaelamotyckova.cz

3+1 ul. Arbesova, Slaný 2+kk ul. Pražská, Slaný 3+1, ul. Cyrila Boudy, Slaný

3+1 ul. Estonská, Kladno Chata se zahradou, Hradečno

Také potřebujete pomoci s prodejem nemovitosti? 
Jsem tu pro Vás…

R E Z E R V O V Á N O

R E Z E R V O V Á N O

R E Z E R V O V Á N O

R E Z E R V O V Á N O

R E Z E R V O V Á N O

Otevírací doba 
Po - Pá 9.00-12.00  13.00-17.00 hod.  So 9.00-12.00 hod.

Kynského 120, Slaný 274 01, karnevalsperky@seznam.cz, tel. 725 712 292

Zakázková výroba 
a opravy

Výkup zlata a stříbra

Velký výběr šperků 
a perel

Zásnubní a snubní 
prsteny



www.tesarkubr.cz • tel.: 775 362 059 
e-mail: kubrpavel@seznam.cz

Řemeslná práce se dřevem pro Slaný a okolí

TESAŘ KUBR
KDYŽ MÁ BÝT DŘEVO KRÁSNÉ

✸ dřevěné stropy, vestavby pater
✸ obklady stěn, větrané fasády
✸ verandy, pergoly, přístřešky
✸ kolny, garáže, altány
✸  a cokoliv dalšího na míru vašemu vkusu



Lore
m 
SLEVA

15 000 Kč*

Konzultace a individuální nabídka ZDARMA !

tel.: 792 308 892, e-mail: richter@bht-klima.cz

*sleva je platná pouze při předložení tohoto inzerátu obchodnímu zástupci s níže uvedeným tel. číslem

Fotovoltaickou elektrárnu 
pro Váš dům

DOTACE až 180 000 Kč na 

Slevový kupon na 15 000 Kč*

- ���������������� i dodávku systému na klíč

- Využíváme nejlepší komponenty dostupné na trhu
- Záruka 25 let na lineární výkon panelů
- Umíme systémy s i bez baterií či jiné varianty 

pro potřeby objektu

DOTACE až 127 500 Kč na

SLEVA
15 000 Kč*

Konzultace a nabídka ZDARMA !

tel.: 792 308 892, e-mail: richter@bht-klima.cz 

Záruka 7 let 
*sleva je platná pouze při předložení tohoto inzerátu obchodnímu zástupci s níže uvedeným tel. číslem

- Český výrobce
- Nejlepší poměr cena/výkon
- Vyřízení dotací na klíč 

Tepelné čerpadlo pro Váš dům





Každý byt může mít rychlý 
internet 

n Kubo, vy máte na 
starosti tisíce zákaz-
nických  připojení. Co 
byste doporučil, aby si 
zákazník pořídil pro co 
nejrychlejší připojení?
Nejlepší řešení může 
spočívat v  tom, že si 
zákazník nebude pořizovat žádné zaří-
zení.

n Jak to myslíte?
Máme spoustu zákaznických přípojek, 
kde si zákazník nemusí kupovat žádné 

zařízení. Například ve 
většině bytových domů 
disponujeme datovým 
rozvodem. Do každého 
bytu vede datový kabel 
a  je zakončen zásuv-
kou. Pro příjem inter-

netu si tedy zákazník nemusí pořizovat 
žádné zařízení.

n To jako vše funguje i bez zařízení?
To zase ne. Zařízení do domů dodáváme 
my, průběžně je obnovujeme a staráme 
se o bezvadné fungování.  Jedná se jak 
o aktivní prvky tak přijímací antény. Zá-
kazník je těchto starostí a nákladů s tím 
spojených zbaven. Do některých domů 
máme přivedené i  optické vlákno. To 
samozřejmě může být rozděleno i  bez 
přístrojů, jen pomocí „splitteru“ což je 
optický hranol. Aktivní prvek je pak až 
v našem technologickém domečku. Po 
trase jsou jen optické prvky.

n A  takovéto řešení „bez zařízení“ je 
dostupné i pro jednotlivé domy?
To bohužel ne. Takovéto řešení je mož-

Jak to dobře udělat nám prozradí Jakub Jaroš ze skvělého netu. 



né zejména v bytových domech nebo 
různých obchodních či průmyslových 
areálech.  Pro připojení pro jednotlivé 
domy takovéto řešení možné je, ale 
jen v  případě, že bychom podél nich 
stavěli optickou síť.

n Je potřeba router v takovémto pří-
padě?
Nevyžadujeme ho. Pokud se spokojíte 
s  připojením jednoho zařízení s  roz-
hraním „ethernet“ nebo „optickou 
síťovkou“.  V  dnešní době jsou však 
nároky i na domácí připojení většinou 
dál. Komfort domácího bezdrátového 
připojení je návykový. Takže většina 
zákazníků má připojen router, který 
mu přivedený signál do bytu šíří bez-
drátově.

n Jaký router byste zákazníkům do-
poručil?
Obecně lze těžko stanovit jeden mo-
del. Pokud vám stačí připojení do  
40 Mbps, pak  starší routery s  pod-
porou 802.11n dobře poslouží. Není 
nutné kupovat drahé zařízení. Samo-

zřejmě, pokud potřebujete rychlejší při-
pojení, je potřeba jít po 802.11ac nebo 
novějších zařízeních, a  přizpůsobit 
tomu i koncová zařízení a také struktu-
ru domácí sítě.

n Kde všude je možné využít optické 
připojení?
Ve Slaném na sídlištích Na Dolíkách, 
na Pražské nebo V Ráji. Tam máme již 
zakopáno. Zkrátka nepřijde ani Vojen-
čák nebo paneláky ve centru Slaného. 
V  kaž dém domě jsme instalovali vý-
konné mikrovlnné jednotky o gigabito-
vé kapacitě. Díky kabelovým rozvodům 
v domě pak můžeme nabídnout rychlé 
připojení opravdu každému bytu

n Všiml jsem si, že se kope Na Dolí-
kách, je to vaše akce?
Ano, rozšiřujeme naši optickou síť do 
dalších domů, abychom mohli přinést 
výhody optického připojení, tedy rych-
lost, nízkou odezvu a spolehlivost dal-
ším domácnostem.  

n Kdy to bude dokončeno?
Výkopové práce skončí na podzim, ná-
vaznou technologii chceme zprovoznit 
do Vánoc. Vše také záleží na součinnosti 
vlastníků objektů. Občas se někde něco 
zadrhne a  pak rychlý internet čeká na 
patě domu. Já doufám, že  ve Slaném  
a zvlášť Na Dolíkách vše půjde hladce.
 Díky za rozhovor



Otevřeno od pondělí do pátku od 9 do 18.30  hodin
a v sobotu od 9.30 do 14 hodin.a v sobotu od 9.30 do 14 hodin.

SALÁTY • OVOCE • CAFÉ V GRANDUSALÁTY • OVOCE • CAFÉ V GRANDU
Nově otevřeno v prostorách bývalé restaurace Nově otevřeno v prostorách bývalé restaurace 

MC Grand v Třebízského ulici ve SlanémMC Grand v Třebízského ulici ve Slaném
Nově otevřeno v prostorách bývalé restaurace Nově otevřeno v prostorách bývalé restaurace 

MC Grand v Třebízského ulici ve SlanémMC Grand v Třebízského ulici ve Slaném

Příjemné posezení
• káva, 
• zákusky, 
• ovocné saláty, 
• bagety, 
• a další,
• dětský koutek. 



Adresa: Vchod do studia je z ulice Hanžburského naproti tak zvané Hranolkárny 
od směru z pěší zóny „LONDY“ směrem dolů na Komenského náměstí. 
OTEVŘENO masér Jan TOMAN: ÚT 14.00 – 22.00, ST 8.00 – 22.00, ČT 8.00 – 17.00, 
masérka Kateřina Hašková: PO 9.00 – 18.00, ÚT 9.00 – 14.00, ČT 17.00 – 21.00, 
PÁ 9.00 – 15.00, jinak dle telefonické domluvy, tel. 604 189 650, ZAVŘENO SO, NE

MASÉRSKÉ RELAXAČNÍ STUDIO 
JAN TOMAN
Recepce studio: tel. 604 710 900, Jan Toman 736 163 009
www.masazeslany.cz, e-mail: jantoman@masazeslany.cz

1x lymfodrenáž přístrojová 290,- 10x lymfodrenáž přístrojová 2900,- 
1x permanentka 2610,-

•  Masáže k odblokování  páteře, kyčlí, čínské tlakové – akupresura,  rehabilitační, 
sportovní, relaxační, aromaterapie, ušní svíce.

•  Kineziotaping – tejpování problémových partií.
•  Formování postavy. Bandáže Thalasso – proti celulitidě – zeštíhlení a zpevnění, 

výrazně hladší pokožka problémových partií. Skořicové zábaly.
Rozhýbejte lymfatický systém.

Dárkové poukazy, výhodné permanentky na veškeré služby. 
Bene� ty FKSP pro podniky i zaměstnance, platby přes účet.

Okamžitý výsledek ihned po ošetření. 



REALITY S KATKOU
„Služby, které si zamilujete. To prostě musíte vyzkoušet na vlastní nemovitost.“

Pro své klienty chci vždy něco navíc. Kromě profesionálních služeb, 
vstřícného jednání a komunikace, Vám nyní nabízím i odměnu za doporučení.

Pokud Vy nebo někdo z Vašich blízkých:
• uvažuje o prodeji nebo pronájmu své nemovitosti
• hledá nový domov nebo investiční nemovitost
•  prodává sám, ale chtěl by znát aktuální tržní cenu 

jeho nemovitosti
• vlastní pozemek / pole a neví, jak nejlépe ho zhodnotit
• stál by o radu nebo dílčí pomoc

Předejte mu kontakt na mne a při sjednání spolupráce 
Vám navíc vyplatím odměnu až 5.000,- Kč.
Doporučit můžete i sami sebe ;o).

REALITY S KATKOU
Kateřina Bukovská 
+420 739 541 449 
katerina.bukovska@re-max.cz
FB: Reality s Katkou 
www.remax-czech.cz

Kynského 129, Slaný  602 160 111 nebo www.bakosslany.cz



Provozovna: Tyršova 653, Slaný 
Mobil: 732 211 169  |  Tel: 312 522 100

E-mail: info@fias.cz
www.fias.cz

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
A DAŇOVÉ EVIDENCE

ZPRACOVÁNÍ MEZD
A PERSONALISTIKA

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH
PŘIZNÁNÍ

SLUŽBY PRO PODNIKATELE:

DUSLA s.r.o., Lázeňská 840, 274 01 Slaný
www.dusla.cz, dusla@dusla.cz,

602 640 157, 602 299 357

VRATA • BRÁNY • SCHODY

PLOTY • ZÁBRADLÍ 

GARÁŽOVÁ VRATA 

K O V O V Ý R O B A

www.palisandr.cz
tel.: 605 443 443, 731 517 861

e-mail: slany@palisandr.cz

Žižice u Slaného
otevřeno: po, st, čt, pá 8.00 - 16.30

út 8.00 - 18.00

prodej materiálů pro truhláře a kutily
(pracovní desky, lamino, OSB,

 překližky, hrany, kování)

přesné formátování a olepování hran 

krby včetně návrhu a montáže 

NABÍZÍME:

výroba nábytku na zakázku, 
kuchyně, vestavěné skříně



Tip na dobré čtení 
z knihkupectví

Saturnin zasahuje
Miroslav Macek
Legendární sluha Saturnin je 
zpátky – a pojede lyžovat! Do 
malebného prostředí zasně-
žených Orlických hor se vydá 
opět v  doprovodu starých 
známých: věčně nesnesitelné 
tety Kateřiny, jejího neotesa-
ného synka Milouše, sarkas-
tického doktora Vlacha i  laskavého dědečka, 
který nosí po kapsách nevyčerpatelnou zá-
sobu povedených historek. Kdo tímto dobro-
družstvím prosviští s elegantními obloučky?

Těšíme se na vás

Kosmas
Hlaváčkovo nám. 216 / 1
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www.kvetinyslany.cz • Tel. 606 135 739
       Květinářství v Kynského

Květinářství v Kynského

Květinářství v Kynského Slaný, Kynského 132

Květinou řekneš vše:
Děkuji - krásné 
narozeniny - myslíme 
na tebe - všechno 
nejlepší - miluji tě - 
brzy se uzdrav - 
chybíš mi - promiň - 
pro radost...

Objednáte - zaplatíte 
- my vaší kytici a vzkaz 
předáme.

Doručujeme 
květiny 
ve Slaném 
a okolí.

ODVEZEME 
A DOPROVODÍME VÁS 
KAM POTŘEBUJETE:

k lékaři, na nákup, na rehabilitaci, 
na pedikúru, do nemocnice, 

do lékárny, 
na návštěvu k příbuzným...

PRACOVNÍ DOBA: 
pondělí - pátek 7.00 - 16.00 hodin 

nebo dle dohody 

TAXI OPORA SENIOR SERVIS

 778 455 599 





Čtvrtek 1. 10. | 19.30 h  

MARYŠA 
Slavné české drama, které je zároveň vrcholem 
tvorby bratří Mrštíků. Nadčasový tragický příběh mla-
dé ženy, kterou zničily obecné konvence, rodinná a 
společenská autorita, poslušnost, pravidla, jimž se 
nevzepřela...Hraji: Anna Fixová, Tomáš Töpfer ad. 
Divadelní předplatné sk. A  
Vstupné 200 a 150 Kč.

Středa 7. 10. | 19.30 h  

KAMIL STŘIHAVKA 
Akustický program Kamila Střihavky & The Leaders! 
sklízí velké úspěchy už pět let. Návštěvníky čekají 
dvě hodiny složené z jemných a hluboko procítě-
ných skladeb v podání majitele nezapomenutelné-
ho hlasu a jeho vynikající kapely.  
Volný prodej – nový termín zrušeného představení z 
16. dubna. Vstupenky zůstávají v platnosti! 
Vstupné 420 a 380 Kč.

Neděle 11. 10. | 19.30 h 

NEUMÍM JINAK NEŽ LÁSKOU  
Martýrium jednoho srdce a dvou osudů pro 
tři herce. Vícežánrová koláž o životě Boženy 
Němcové s Josefem Němcem, plná dramat, 
vzpoury, souznění i poezie. Hrají Tatiana Dyko-
vá, Aleš Procházka a Tomáš Pavelka. 
Volný prodej. Vstupné  350, 330, 290 a 190 Kč.

Čtvrtek 15. 10. | 19.30 h 

ŽALMAN & SPOL.  
Hudební sezóna 2020 je pro kapelu Žalman & 
Spol. obdobím přípravy na blížící se Žalmano-
vy pětasedmdesátiny, které připadají na rok 
2021. 
Volný prodej. Vstupné 390 a 150 Kč

Neděle 18. 10. | 15 h 

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA  
Vysoko nad jedním strašidelným údolím, na 
jednom strašidelném vršku se tyčí ten nejpo-
divnější dům, jaký si jen dovedete představit! 
Všichni mu říkají: „Strašidelný zámek“. Povídá 
se, že na zámku bydlí strašidla a vyděsí každé-
ho, kdo by rušil jejich klid…Hraje Metropolitní 
divadlo Praha. 
Volný prodej. Vstupné 80, 70, 60 a 50 Kč.

Úterý 20. 10. | 19.30 h 

SEX NOCI SVATOJÁNSKÉ  
Zábavná a přitom rafinovaná hra o lásce a 
sexu, nejrůznějších vášních, předsudcích a 
také o manželských trampotách. Hrají Václav 
Kopta, Barbora Munzarová, Máša Málková, 
Radek Zima, Jaromír Meduna a Sandra Čer-
nodrinská.. 
Divadelní předplatné sk. A 
Vstupné 200 a 150 Kč.
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Městské divadlo ve Slaném, Wilsonova 575, 274 01 Slaný

Vstupenky do Městského divadla ve Slaném zakoupíte v předprodejní pokladně Městského kina 
ve Slaném (denně 16–20 h, tel. 312 522 608), on-line na stránkách www.kultura.slansko.cz nebo 
hodinu před představením na  pokladně divadla. Telefon do  pokladny  divadla je 602  508  702. 



Sobota 17. října 
17 h DĚDA, POSTRACH RODINY  MP | 98 min. | dab. 
19.30 h KAREL  MP | 127 min. | dab.

Neděle 18. října 
17 h LÉTO PATŘÍ REBELŮM MP | 90 min. | orig. z. 
19.30 h GREENLAND: POSLEDNÍ ÚKRYT 12+ | 119 min. | tit.

Pondělí 19. října  
17 h MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY  MP | 78 min. | dab. 
19.30 h PALM SPRINGS 15+ | 90 min.| tit.

Úterý 20. října  
17 h PINOCCHIO  MP | 125 min. | dab. 
19.30 h PRO BALÍK PRACHŮ 12+ | 92 min. | tit.

Středa 21. října 
17 h PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE MP | 100 min. | dab. 
19.30 h POSTIŽENI MUZIKOU 12+ | 80 min. | dab.

Čtvrtek 22. října 
17 h KŘUPAVÍ MAZLÍČCI MP | 105 min. | dab. 
19.30 h VYŠINUTÝ 15+ | 90 min. | tit.

Pátek 23. října 
17 h ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH MP | 83 min. | dab. 
19.30 h NIGHTLIFE: NA TAHU 12+ | 111 min. | dab.

Sobota 24. října 
17 h RODINA NA BATERKY MP | dab. 
19.30 h SMRT NA NILU 12+ | tit.

Neděle 25. října 
15 h PINOCCHIO  MP | 125 min. | dab. 
18 h GISELLE – balet v kině MP| 135 min.

Pondělí 26. října 
17 h RODINA NA BATERKY MP | dab. 
19.30 h KAREL MP | 127 min. | dab.

Úterý 27. října  
17 h KŘUPAVÍ MAZLÍČCI MP | 105 min. | dab. 
19.30 h BÁBOVKY 12+ | 95 min. | dab.

Středa 28. října 
14 h ČERVENÝ STŘEVÍČEK A 7 STATEČNÝCH MP | 83 min. | dab. 
18 h ČERNOBYL - SPÍCÍ PEKLO - přednáška

Čtvrtek 29. října 
14 h ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC – bio senior MP | 99 min. | dab. 
17 h SMEČKA 12+ | 94 min. | dab. 
19.30 h ŠARLATÁN 12+ | 118 min. | dab.

Pátek 30. října 
14 h RODINA NA BATERKY MP | dab. 
17 h LÉTO PATŘÍ REBELŮM MP | 90 min. | orig. z. 
19.30 h SMRT NA NILU 12+ | tit.

Sobota 31. října 
17 h PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE MP | 100 min. | dab. 
19.30 h NIGHTLIFE: NA TAHU 12+ | 111 min. | dab.

Neděle 1. listopadu  
15 h MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY 
17 h SMEČKA 
19.30 h SMRT NA NILU

Pondělí 2. listopadu 
17 h RODINA NA BATERKY 
19.30 h ALCHYMICKÁ PEC

Čtvrtek 1. října 
17 h MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY MP | 78 min. | dab. 
19.30 h TENET  15+ | 150 min. | tit.

Pátek 2. října  
17 h PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE  MP | 100 min. | dab. 
19.30 h KRÁLOVÉ VIDEA  MP | 82 min. | dab.

Sobota 3. října 
17 h PINOCCHIO  MP | 125 min. | dab. 
19.30 h BÁBOVKY  12+ | 95 min. | dab.

Neděle 4. října  
15 h MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY  MP | 78 min. | dab. 
18 h ANDRÉ RIEU: MAGICKÝ MAASTRICHT MP | 140 min. | tit.

Pondělí 5. října  
16 h MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY  MP | 45 min. | dab. 
19 h ROZHOVOR S MARKEM HILŠEREM – beseda s 
prezidentským kandidátem

Úterý 6. října 
17 h MULAN MP | 106 min. | dab. 
19.30 h SVĚT PODLE MUCHY 12+ | 100 min. | dab.

Středa 7. října 
17 h DĚDA, POSTRACH RODINY MP | 98 min. | dab. 
19.30 h ŠARLATÁN 12+ | 118 min. | dab.

Čtvrtek 8. října 
17 h MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY  MP | 78 min. | dab. 
19.30 h BÁBOVKY 12+ | 95 min. | dab.

Pátek 9. října  
17 h PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE MP | 100 min. | dab. 
19.30 h HAVEL 12+ | 100 min. | dab.

Sobota 10. října 
17.30 h #JSEMTADY – Slaný Francouzák MP | 98 min. | tit. 
20.30 h JAK BÝTI DOBROU ŽENOU – Slaný Francouzák  
 12+ | 108 min. | tit.

Neděle 11. října 
15 h MLSNÉ MEDVĚDÍ PŘÍBĚHY  MP | 45 min. | dab. 
17 h AFTER: PŘIZNÁNÍ  12+ | 106 min. | tit. 
19.30 h BÁBOVKY 12+ | 95 min. | dab.

Pondělí 12. října 
17 h KŘUPAVÍ MAZLÍČCI MP | 105 min. | dab. 
19.30 h KRÁLOVÉ VIDEA MP | 82 min. | dab.

Úterý 13. října 
9.30 h ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC – baby bio MP | 99 min. | dab. 
17 h PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE  MP | 100 min. | dab. 
19.30 h VYŠINUTÝ 15+ | 90 min. | tit.

Středa 14. října  
17 h MÁŠA A MEDVĚD: MÁŠINY PÍSNIČKY  MP | 78 min. | dab. 
19.30 h ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC  MP | 99 min. | dab.

Čtvrtek 15. října 
14 h HAVEL – bio senior 12+ | 100 min. | dab. 
17 h MULAN – 3D MP | 106 min. | dab. 
19.30 h SMRT NA NILU 12+ | tit.

Pátek 16. října 
17 h PINOCCHIO  MP | 125 min. | dab. 
19.30 h ŠARLATÁN 12+ | 118 min. | dab.

Městské kino Slaný, Masarykovo nám. 159 • tel.: 312  522  608 • on-line prodej www.kultura.slansko.cz
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Slánský Infáček, pravidelný měsíčník společnosti Crazy Graphics s.r.o., Soukenická 67, 274 01 Slaný, 
e-mail: info@infacek.cz,  telefon: +420 722 245 958. Evidenční číslo MKČR E 22274.


