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Slaný – meine Stadt 



Historie 

• husitische Stadt 

• den Namen bekam nach der salzigen 

Quelle 

• hatte 4 Stadttoren – ein steht bis heute 

• Königsstadt 



Slaný 

• 15000 Einwohner 

• liegt etwa 35 Km von Prag 

• im Zentrum liegt ein Berg 

• zur Stadt gehören kleine Dörfer 



Sehenswürdigkeiten 

• Velvary-Tor 

• Stadtplatz 

• Bürgerhäuser 

• Gotthard-Kirche 

• Stadtrathaus 

 



Velvary-Tor 

• einziges Tor in Slaný 

• kommt aus 13. 

Jahrhundert 

• 38 Meter hoch 

• die Ausstellung – 

historische Stadt 

• früher lebten dort Leute 

• oben steht der Hahn  

 



Stadtplatz 

• quadratischer Platz 

• direkt im Zentrum 

• dient für Märkte 

• 3 Kreuze 

symbolisieren 

historische  

Ereignisse 

 



Bürgerhäuser 

• stehen im Zentrum 

• drin sind Geschäfte 

und Wohnungen 

• haben schöne 

Ornamente 

 



Weitere Sehenswürdikeiten 



Stadtrathaus 

• steht auf dem 

Stadtplatz 

• eine Dominante der 

Stadt 

• oben befindet sich die 

Uhr 

 



Kulturelle Möglichkeiten 

• Kino 

• Theater 

• Sommerkino 

• Konzerte 

• Bälle 

• Museum 

• Bibliothek 

 



Sport in Slaný 

• ein Aquapark mit 

vielen Atraktionen 

• das Winterstadion, 

viele Fitness, Sauna, 

2 Sportplätze, 

Sporthallen 

 



Použité zdroje 

• Obrázky města – vlastní 

• Obrázky MS Office 


