
Tenhle letáček co právě držíte v rukách je určen 
především vám milé děti, ale samozřejmě taky 
mámě a tátovi, strejdovi a tetě 
a babičce a dědovi! 
S tímhle letáčkem se ve Slaným neztratíte 
a ještě navíc najdete ty nejlepší místa, 
kde se můžete pořádně vyblbnout 
a zařádit, kde si můžete dát tu nejlepší zmrzku 
nebo jiný dobroty a taky kde uvidíte něco 
zajímavýho nebo kam můžete vyrazit 
na nedělní vejlet! 
Tak šupem do toho! 

Kam ve Slaném s dětmi za kulturou 

Venku je počaSí pod pSa?
Nevěšte hlavu a mazejte za kulturou! 

Co můžeš vidět? Největší Sbírku Slánek na světě  
a taky óbr slánku, kterou se dá fakt solit!  
Navíc se tu dozvíš nějaký tip na fajn výlet a ještě si můžeš 
vyrazit minci ze Slanýho!

Infocentrum Pod Velvarskou branou 
Velvarská 136/1, Slaný • tel.: 312 523 448 
www.infoslany.cz • ic@infoslany.cz   

dětský oddělení v knihoVně je rájem 
pro všechny malý a pořádně zvědavý čtenáře! 

Knihovna V. Štecha 
Masarykovo náměstí 159, Slaný • tel.: 312 522 238 
www.knihovnaslany.cz • info@knihovnaslany.cz 
 

V muzeu maj spoustu zajímavejch věcí! 
třeba ostrostřelecký terče, modely náklaďáků, 
nebo vycpanýho divočáka vojtíška. 
a navíc se můžeš podívat do velvarský brány, 
kde je muzeum opevnění Slaného! 

Vlastivědné muzeum ve Slaném + Velvarská brána 
Masarykovo náměstí 159, Slaný • tel.: 312 522 209 
http://muzeum.slansko.cz • muzeum@slansko.cz  
 

kouknout na hVězdy a vzdálený planety můžeš ‚ 
ve hvězdárně dlouhatánskym dalekohledem a navíc se určitě 
dozvíš i něco zajímavýho od pana hvězdáře! 

Městská hvězdárna ve Slaném 
Nosačická 1713, Slaný • tel.: 312 525 730 
www.volny.cz/hvezdarna • hvezdarna@volny.cz  

na oSTroVě můžeš chodit do nějakýho kroužku, nebo si  
v klubu Pavlač můžeš zahrát spoustu bezvadnejch stolních 
her, šipky, stolní fotbálek nebo třeba hry na Playstationu!  

OSTROV středisko pro volný čas 
Šultysova 518, Slaný • tel.: 312 522 503 
www.ostrov-svc.cz 
 

nejnovější bijáky, kreslený i hraný, klidně i ve 3D,  
můžeš vidět v našem kině.

 
Městské kino ve Slaném (přes léto letní kino) 
Masarykovo náměstí 159, Slaný • tel.: 312 522 608 
www.divadloslany.cz 
 

 

Kam ve Slaném s dětmi za sportem a na hřiště

hurá Ven, řádiT na prolejzačky, 
lézT na umělý STěně, frčeT na bruSlích 
nebo Se ráchaT V bazénu! 

V bazénu můžeš řádit na tobogánu nebo protiproudu  
a ráchat se ve velkym bazénu a když tě to náhodou omrzí? 
venku je minigolf, nebo velikánskej atletickej stadion!  

Aquapark Slaný + Minigolf 
Lacinova 1720, Slaný • tel.: 312 526 442 
www.aquaparkslany.cz • kph.slany@seznam.cz  
 

Tady si můžeš vyzkoušet, jaký je to lízt po umělý 
lezecký STěně vzhůru k výšinám! 
a taky si zacvičit, třeba aerobic pro děti.

 
Fit Studio Jitka 
Stehlíkova 823, Slaný • tel.: 602 111 619 
www.fitstudiojitka.cz • info@fitstudiojitka.cz  
 

co takhle sejmout pár kuželek? 
tady mají i speciální dětskou dráhu, 
takže to pro tebe určitě nebude žádnej problém! 

Sportovní centrum Atlas 
Wilsonova 781, Slaný • tel.: 312 520 113 
www.sportcentrumatlas.cz • info@sportcentrumatlas.cz  
 

na bruSlích si můžeš bezpečně zajezdit v parku  
na in-line dráze. 

 
In-line dráha 
Záfortenská ulice, Slaný  
 

Ve SkejTparku můžeš zase předvést nějaký super tríčky  
na u-rampě, nebo si zaházet létajícím talířem na velkym hřišti 
a když začne pořádně foukat, parádně se tu pouštěj draci!

 
Skatepark + hřiště Slavoj  
ulice Politických vězňů, Slaný 
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Tip na vycházku

z eDICe

měStSKÁ 
tURIStIKA

DětSký

A na jaký dětský akce se můžeš těšit 
v průběhu roku? zjisti si a doplň datum  
do tabulky, ať něco nezmeškáš

měsícakcedatum
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noční vycházky
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červenDen dětí
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říjenDrakiáda
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večer

listopadSlavnosti 
světla



 
Kam ze Slaného s dětmi na výlet 

naSTupoVáááááááT! 
jeDe Se Na vejlet! 

Víš, co to byla černá kuchyně?  
Nebo šenkovna? a co špýchárek? No tak to 
a mnohem víc se dozvíš v muzeu ve třebízi. 

Národopisné muzeum  
Slánska ve Třebízi • tel.: 312 579 540 
www.muzeumtrebiz.cz • info@muzeumtrebiz.cz  
 

na mayroVce sedozvíš jak se těžilo uhlí, projdeš  
se tu po haldách s haldářkou máňou a jestli se 
jen tak něčeho nebojíš, můžeš navštívit  
i strašidelný podzemí!

 
Hornický skanzen důl Mayrau 
Vinařice • tel.: 312 274 126 
http://mayrau.omk.cz • mayrau@omk.cz 
 

V týhle malý, celoročně otevřený zoo mají spoustu  
zvířátek, třeba velblouda, barvy měnící chameleony,  
nebo veselý lemury jak z madagaskaru!

ZOOpark Zájezd, Zájezd 5 • tel.: 312 520 889 
http://zoopark-zajezd.cz • info@zoopark-zajezd.cz  
 

záchranná STanice pro opuštěný zvířátka a středisko  
ekologický výchovy pro děti a mládež. 

AVES, Brandýsek 60 • tel.: 312 283 993 
www.zachr-stanice.estranky.cz • zachr.stanice@seznam.cz 

 
Vodní park s naučnou stezkou, mají tu kapříky, 
želvy a další zvířátka. 

Vodní park Čabárna 
Brandýsek (v sousedství AVESu) • tel.: 607 530 652 
www.cabarna.cz • info@cabarna.cz  
 

na pořádný řádění jsou děTSký hřišTě!  
třeba báječnej hrad kocour, ale i spousta dalších…

Dětské hřiště Hrad Kocour, ulice Na Sadech, Slaný

 
Dětské hřiště  
Navrátilova ulice, Slaný
 

Dětské hřiště, ulice K.H. Borovského, Slaný

 
 

Kam ve Slaném s dětmi do přírody 

projděTe Si naučnou STezku na SlánSké hoře 
a objevte, Co všeChNo tu roSte za vzáCNé květINy 
a Na jaké žIvočIChy tu můžete NarazIt.
 

Slánská hora  – naučná stezka

V leSoparku na hájích si můžete nejen zahrát různé  
venkovní hry, ale také se tu dá jezdit bezpečně na kole. 

Lesopark Háje

 
Kam ve Slaném s dětmi na dobroty 

co To je za zVuk? jo ahá, to tI kručí v břIše! 
tak šuPem Na Nějakou tu Dobrotu! 
 

riSToranTe pizzeria  
hemerkůV STaTek  
– dětský koutek 

hugo bagel café  
– dětský koutek, nekuřácké 

hotel hejtmanský dvůr  
– dětský koutek 

cukrárna Venezia 
– dětský koutek 

cukrárna u kašny  
– dětský koutek
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