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I. Všeobecné informace o muzeu 

Název organizace: Vlastivědné muzeum ve Slaném 

Sídlo: Masarykovo náměstí 159, 274 01 Slaný 

IČ: 00069876 

Zřizovatel: Město Slaný, Velvarská 136, 274 01 Slaný 

Statutární orgán: Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

Kontakt: +420 312 517 990-1, muzeum@slansko.cz, muzeum.slansko.cz 

 

Vlastivědné muzeum ve Slaném je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Slaný. 

Muzeum bylo založeno již roku 1885. Nyní sídlí v památkově chráněné budově bývalé 

piaristické koleje na Masarykově náměstí čp. 159 ve Slaném. Pod správu muzea patří další 

památkové objekty, kde se nachází expozice, depozitáře či technické zázemí muzea. Jsou to 

Velvarská brána ve Slaném a soubor budov Národopisného muzea Slánska v Třebízi (Cífkův 

statek čp. 1, Šubrtův statek čp. 2, obchod v zboží smíšeném v čp. 4, rodný dům Václava 

Beneše Třebízského čp. 19, venkovský dům čp. 20, chalupa čp. 63 a ševcovna čp. 64. 

Hlavní náplní práce muzea je tvorba a správa sbírek muzejní povahy, správa nemovitého a 

movitého majetku. Muzeum v roce 2015 pořádalo výstavy, přednášky, koncerty, besedy a 

další akce. Program muzea je vytvářen s ohledem na aktuální dění i historická výročí. Témata 

všech akcí muzea jsou vybírána v celé rozmanitosti oborů tak, aby oslovila co nejširší pole 

návštěvníků napříč generacemi a jejich zájmy. Muzeum spolupracuje s pedagogy základních 

a středních škol, vytváří doprovodné programy i pracovní listy k jednotlivým výstavám. 

Badatelům umožňuje individuální studium muzejních sbírek.  

V roce 2015 bylo Vlastivědné muzeum otevřeno od 2. ledna do 31. prosince v rozmezí úterý, 

čtvrtek a pátek od 9 do 16 hodin, ve středu od 9 do 18 hodin v letním období (duben-říjen), 

od 9 do 16 hodin v zimním období (říjen-březen), v sobotu od 9 do 17 hodin v letním období 

(duben-říjen), od 9 do 16 hodin v zimním období (říjen-březen) a svátky od 9 do 12 hodin. 

Výše vstupného byla pro dospělé 30 Kč, školní výpravy, studenty a seniory 20 Kč a děti do 10 

let 15 Kč. Prohlídky Velvarské brány a výstavy stály po 10 Kč. Držitelé průkazek Asociace 

muzeí a galerií ČR a tělesně postižení mají vstup zdarma. Díky vybudovanému výtahu byl 

muzeu udělen certifikát bezbariérovosti. V Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi bylo 

otevřeno od 1. května do 31. října v rozmezí úterý až neděle od 9 do 16 hodin, v období 

letních prázdnin v sobotu do 18 hodin. Vstupné bylo pro dospělé 40 Kč, školní výpravy, 

studenty a seniory 30 Kč. Držitelé průkazek Asociace muzeí a galerií ČR mají vstup zdarma.  
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II. Personální zastoupení 

Ředitelem muzea je Mgr. Jan Čečrdle, jeho zástupkyní a současně správkyní fotografického 

fondu je paní Ivana Hušáková. Odbornou pracovnicí a kurátorkou historických, 

etnografických a uměleckých fondů je paní Božena Franková. Správkyní knihovny je MgA. 

Petra Hložková. Průvodkyněmi jsou paní Blanka Pixová a paní Jarmila Halfarová, technickou 

pracovnicí paní Jana Čepeláková. Otázky propagace a další samostatné úkoly plní paní 

Blažena Hrabánková. V Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi pracují jako průvodkyně 

paní Zdeňka Bakalářová a jako technický pracovník pan Vladimír Bakalář.  

V roce 2015 nahradil zesnulého dr. Václava Mouchu Mgr. Ondřej Švejcar, Ph.D., který 

spravuje archeologický fond jako externí spolupracovník muzea. Systematickou evidenci 

historického knihovního fondu zpracovává Bc. Jan Kašpar. 

Muzeum spolupracuje s řadou odborníků, zájemců a institucí. Více informací viz níže u 

konkrétních akcí. Muzeum pravidelně využívá služby grafika (tvorba propagačních materiálů) 

a správce webových stránek. 

Vzdělávání zaměstnanců 

Muzeum je odběratel několika odborných časopisů a publikací, jejichž prostřednictvím se 

zaměstnanci muzea samo vzdělávají. 

Během roku došlo k proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. 

Jan Čečrdle a Petra Hložková absolvovali odborné semináře a konference při NM, 
NPÚ a AMG ČR. 
Petra Hložková navštěvuje roční Kurz školy muzejní propedeutiky při AMG. 
 

III. Ekonomické údaje 

Rozpočet muzea na rok 2015 byl ze strany zřizovatele odsouhlasen ve výši 3 207 000 Kč.  

Výnosy muzea za rok 2015: 

Vstupné (Slaný a Třebíz)        196 936 Kč 

Drobný prodej (publikace, propagační materiály, turistické známky…)     27 822 Kč 

Pronájmy kaple a prostor Národopisného muzea ve Třebízi   151 750 Kč 

 

IV. Přehled akcí muzea za rok 2015 

 

Celkový počet návštěvníků výstav a stálých expozic ve Slaném a v Třebízi v roce 2015 byl 

14 934 (+ 454 návštěvníků vernisáží) 
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 Akcí pořádaných muzeem se zúčastnilo 3490 osob, z toho:  

*1756 na přednáškách a besedách 

* 81 na vycházkách  

* 401 na koncertech v kapli pořádaných muzeem  

* 416 na Koncertu pro muzeum k 130. výročí založení muzea  

* 530 na Staročeském jarmarku  

* 306 na Slánské muzejní noci 

Programů v rámci akcí pořádaných Městem Slaný a obcí Třebíz se zúčastnilo 670 osob, 
z toho: 

* 361 na Dnech evropského dědictví 

* 309 na Třebízské pouti  

Akcí pořádaných jinými subjekty v pronajatých prostorách muzea ve Slaném a v Třebízi se 

účastnilo 6118 osob, z toho: 

* 920 na koncertech 

* 554 na předávání maturitních vysvědčení 

* 885 na svatbách  

* 907 na akci Velikonoce na statku ve spolupráci s CK2  

* 2 852 na akci Vánoce na statku ve spolupráci s CK2 

V roce 2015 tedy muzeum navštívilo nebo využilo jeho služeb 25 666 osob. 

 

VÝSTAVY 

Hlavní výstavy ve Slaném  

Zimní motivy ze Slaného (18. 2. – 18. 4., výstavní síň)  

- fotografická výstava unikátních starých snímků z fototéky muzea od počátku 20. století po 

současnost 

Výtvarná výstava skupiny Brány (15. 5. – 4. 7., galerie) 

- výstava obrazů, soch a grafiky českých vizuálních umělců sdružených ve skupině 

Brány (Oldřich Jelen, František Koudelka, Václav Frolík, Vladimír Moutelík) 

V zajetí bitů (28. 5. – 18. 7., výstavní síň) 
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- výstava domácích počítačů z konce 70. let do poloviny 90. let ze sbírky soukromého 

sběratele 

- v rámci prohlídky bylo návštěvníkům umožněno vyzkoušet si práci a hry na 

jednotlivých strojích, během výstavy bylo uskutečněno několik komentovaných 

prohlídek  

Velká letní výstava k 130 letům od založení muzea (29. 7. – 3. 10., výstavní síň a galerie) 

- první část výstavy s názvem Klenoty města Slaného představila nejzajímavější 

exponáty z muzejních sbírek a druhá část Nejkrásnější pohledy na město obsahovala 

známé i dosud nezveřejněné obrazy Slaného 

Ludvík Kuba a Slaný (16. 10. – 30. 11., galerie) 
 

- výstava významného českého malíře ve spolupráci s odborem kultury MěÚ, paní 
Olgou Černušákovou a Galerií Ludvíka Kuby v Březnici za finanční podpory 
Středočeského kraje 

- k výstavě byl vydán stejnojmenný katalog 
 

Pahorkatina Džbán (21. 10. – 21. 11., výstavní síň) 
 

- putovní výstava o přírodním parku připravená ve spolupráci s Regionálním muzeem 
K. A. Polánka v Žatci 

 
Štědrej večer nastal... Vánoce našich předků (1. 12. – 31. 12., výstavní síň) 
 

- vánoční výstava zaměřená na tradice a zvyky v období adventu 
 
 
 

 
Drobné výstavy ve Slaném 
 
Loutna česká (30. 3. – 30. 4., malá galerie) 
 

- výstava hudebnin u příležitosti objevu partu prvních houslí v muzejní knihovně 
 

Památky z války 1939—1945 (7. 5. – 1. 6., malá galerie) 

 

- výstava militárií nalezených v archeologickém depozitáři k 70. výročí konce 2. světové 

války  
 

Jakoby K. (20. 5. – 31. 8., chodba v přízemí budovy) 

 

- výstavka fotografií slánského autora a cestovatele Jakuba Kruliše zahájená v rámci 

programu Muzejní noci 

 
Husitské památky slánského muzea (5. 9. – 14. 10., malá galerie) 
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- výstavka předmětů s husitskou tématikou a nálezů z 15. století 

 
Výstavy v atriu muzea 

Pavel Holeček (20. 5. – 31. 12.) 

- venkovní výstava monumentálních soch kladenského sochaře zahájená v rámci 

programu Muzejní noci 

Olbram Zoubek: Sochy a reliéfy (14. 7. – 31. 8.) 

- část výstavy pořádané ve spolupráci se slánskou galerií Ikaros Antik 

 
Výstavy v Třebízi 
 
Sedím, sedíš, sedíme (sezóna 2015) 
 

- výstava části bohatého souboru selských židlí, který vznikl z darů příznivců 
třebízského muzea v době jeho vzniku před čtyřiceti lety 

 

PŘEDNÁŠKY 

Oběti, přeživší, přihlížející a vrazi (27. 1., přednášející Mgr. Milan Hes, PhD.) 

- přednáška k 70. výročí osvobození nacistického tábora v Osvětimi                            

Osudové únorové dny roku 1948 (25. 2., přednášející PhDr. Milan Bárta) 

- přednáška o únorových událostech roku 1948 na Slánsku        

Adam Václav Michna z Otradovic - Loutna česká (30. 3., přednášející doc. PhDr. Petr Daněk, 
CSc.)  

- přednáška o unikátním objevu v slánském muzeu  
 
Ze Slánska až do vídeňského parlamentu: Alois Pravoslav Trojan (15. 4., přednášející PhDr. 
Tomáš W. Pavlíček) 

- životní osudy českého právníka a politika, rodáka z Knovíze 
 

O Slánském obzoru a počátcích české tělovýchovy (17. 6., přednášející Mgr. Zdeněk Víšek) 
 

- prezentace 22. Slánského obzoru s přednáškou ke 200. výročí narození učitele a 
zakladatele české tělovýchovy Jana Malýpetra 

 
Lounská brána (23. 9., přednášející Mgr. Jiří Unger a Mgr. Petr Brotan) 

- přednáška o archeologických výzkumech v Husově a Třebízského ulici 
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A brány se otevřely (22. 10., přednášející Mgr. Milan Hes, PhD.) 

- přednáška o posledních dnech protektorátního Terezína se křtem stejnojmenné knihy 

Život pod lesem (11. 11., přednášející Mgr. Miroslav Černý) 

- doprovodná přednáška k výstavě Pahorkatina Džbán věnována lidem žijícím Pod 
Lesem a jejich odkazu dnešku 

Kladsko 2005 aneb výprava za ztraceným koutkem české země (2. 12., přednášející Mgr. 
Zdeněk Víšek a Viktor Čížek) 

- přednáška o putování dvou Slaňáků do země, která bývala česká 

 

Regio Slanensis III (3. 3. – 13. 3.) 

- třetí ročník přednáškového cyklu na půdě slánského gymnázia, který není učen jen tamním 
studentům, ale i široké veřejnosti  

- pořádáno ve spolupráci s gymnáziem Václava Beneše Třebízského a společností Patria 

- akce byla věnována památce PhDr. Václava Mouchy, CSc. 

 

* Pravěké opevnění nebo římský tábor? (Mgr. Karel Kůt)  
  
* Židovské hřbitovy na Slánsku (Mgr. Zdeněk Víšek)  
 
* Letecká válka a její dopad na obyvatelstvo. Slánsko 1939-45 (Michal Plavec) 
 
* Osudové únorové dny roku 1948 (PhDr. Milan Bárta) 
 
* Založení Kuratoria pro výchovu mládeže ve Slaném (Mgr. Milan Hes, Ph.D.) 
 
* Antonín Čermák a česká Amerika (PhDr. Irena Veverková) 
 
* Paleografie (Mgr. Květa Hrnčířová) 
 
* Limes Romanus (Doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D.) 
 

Vycházky  

Slánské památky (průvodkyně Božena Franková) 

Noc kostelů - vycházka do kostela sv. Gottharda (průvodkyně Božena Franková) 

KONCERTY 

 

Koncerty v kapli Zasnoubení Panny Marie 
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Ensemble Inégal (2. 4.) - koncert nově zrekonstruovaného barokního souboru skladeb 

Loutna česká díky unikátnímu nálezu partu prvních houslí ve slánském muzeu 

Klavírní recitál Petra Jiříkovského (13. 5.) – vystoupení jednoho z nejvýraznějších českých 

interpretů klasické hudby 

Harmonie Louny a Trio Cum Amore (12. 6.) – vystoupení pěveckého souboru s učiteli 

Základní umělecké školy v Lounech zaměřené na různé podoby kompozice Ave Maria 

Komorní orchestr Dvořákova kraje (29. 9.) – zahajovací koncert nové sezóny KPH 

orchestrem z Kralup nad Vltavou pod vedením Václava Mazáčka s řadou hostů 

Podzimní vzpomínkový koncert na prof. Otakara Martinovského (27. 11.) – koncert 

věnovaný památce významného slánského hudebníka, pedagoga a klavírního virtuosa 

Koncerty nepořádané muzeem  

Absolventský koncert ZUŠ 

Vánoční koncert ZUŠ 

Adventní koncert ZŠ Háje 

Vánoční koncert Simony Klímové 

Marta Kloučková (v rámci 49. Slánských jazzových dnů) 

 

OSTATNÍ AKCE 

Slánská muzejní noc (20. 5.) 

- program v rámci celorepublikové akce Festival muzejních nocí 

- součástí noci byl koncert velvarského písničkáře Jiřího Konvrzka a jeho kolegy Lukáše 

Kalivody, zahájení venkovní výstavy soch kladenského sochaře Pavla Holečka a 

výstavy fotografií slánského autora a cestovatele Jakoby. K v chodbách muzea, 

večerní prohlídka muzea 

Koncert k 130. výročí založení muzea (30. 6.)  

- vyvrcholení oslav k 130. výročí založení slánského muzea na Masarykově náměstí a 

v atriu bývalé piaristické koleje 

- čtvrtý ročník propagační akce muzea na den rozdávání vysvědčení pro všechny 

generace zájemců 

- v rámci akce vystoupily hudební kapely The Bladderstones, Hot Sisters, Rastafidli 

Orkestra a DJs ahZ & Annita, součástí programu byla pestrá nabídka občerstvení a 

prezentace slánských výtvarníků a institucí pro děti a mládež 
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Staročeský jarmark (29. 8.) 

- tradiční jarmark v prostorách Cífkova a Šubrtova statku Národopisného muzea 

v Třebízi 

- ukázky starých řemesel, bohatá ochutnávka tradiční kuchyně, vystoupení souboru 

Špalíček a produkce lidové hudby, realizace vojenského ležení v době husitských 

válek 

Třebízská pouť (23. - 24. 5.)  
 

- program muzea u příležitosti tradiční Třebízské pouti 
 

Dny evropského dědictví (4. – 6. 9.) 
 

- bezplatný vstup do muzea v rámci EHD, představení zrestaurovaného obrazu 
Obléhání města Slaného husity v roce 1425 a otevření drobné výstavy Husitské 
památky slánského muzea 

 
Výstava dětských kreseb k SJD (6. 11.) 

- výstava soutěžních obrázků k 49. Slánským jazzovým dnům 

Velikonoce a Vánoce na statku 

- program pro školní výpravy pořádaný cestovní kanceláří CK2 ve Třebízi 

 

V. Publikační činnost za rok 2015 

Samostatná publikační činnost 

Slánský obzor, ročník 22 (122) - ročenka muzea, společnosti Patria a Státního okresního 

archivu v Kladně 

Leták k letní výstavě (130. výročí muzea) 

Články: 

Čečrdle, Jan: Slánská radnice – informace o programu muzea pro aktuální měsíc 

Čečrdle, Jan: Tisková zpráva s programem muzea pro aktuální měsíc (pro propagaci 

v regionálních periodikách)  

Čečrdle, Jan: Slánský obzor, Slánské muzeum v posledních letech  

Čečrdle, Jan; Franková, Božena; Veverková, Irena: Slánský obzor, Vzpomínky na Václava 

Mouchu 

Moucha, Václav; Švejcar, Ondřej: Slánský obzor, Mincovní nález ze Slaného-Lipové ulice 
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Franková, Božena: Slánský obzor, Z kroniky královského města Slaného za rok 2014 

Hložková, Petra: Knihovnička Recepty 03/2015 Kuriozity z depozitářů  

Hložková, Petra: Věstník AMG 3/2015, Objev ve Slánském muzeu 

Hložková, Petra: Zpravodaj slánského muzea (měsíčník)  

Hrabánková, Blažena: Paměť národa - Vzpomínky pamětníků ze Slaného a Slánska (JUDr. 

Josef Čermák, Ing. Vladimír Nosek, Ing. Jan Malypetr, Ing. Jiří Malypetr, Doc. RNDr., Csc. 

Lubomír Pospíšil) 

 

VI. Badatelská činnost 

Vlastivědné muzeum umožňuje samostatné bádání individuálním zájemcům. V roce 2015 

byly poskytnuty informace 123 osobám. Nejčastěji se zodpovídají dotazy a poskytují 

materiály k vznikajícím rodokmenům, připravovaným publikacím a diplomovým pracím. 

Muzeum pravidelně navštěvují i odborníci, čerpající z bohatých muzejních fondů. Častým 

hostem je tak například muzikolog Doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D., který při svém bádání 

hudebních tisků objevil unikátní part prvních houslí Michnovy Loutny české. V loňském roce 

skončily přes dva roky trvající pravidelné návštěvy týmu vedeného Mgr. Radkou Těšínskou 

Lomičkovou, který zde pracoval na soupisu barokních rukopisů pro připravované vydání 

Repertoria rukopisů 17. a 18. století z muzejních sbírek Čech. Projekt je zaštítěn Ústavem 

českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vedle bohatého 

knižního fondu je hojně využívaná i rozsáhlá sbírka fotografií a archeologická sbírka, 

vybudovaná PhDr. Václavem Mouchou, CSc. 

 

VII. Propagace 

Snahou muzea je při propagaci vlastních akcí zviditelnit svůj program při nízkých nákladech. 

Z tohoto důvodu je hojně využíváno internetu (častější aktualizace webových stránek muzea, 

bezplatný e-mailový zpravodaj s měsíčním přehledem akcí, užití facebooku pro aktivizaci 

střední a mladší generace, využití serveru slansko.cz, rozesílání pozvánek jednotlivých akcí na 

e-mailové adresy). Akce muzea jsou nadto propagovány prostřednictvím výlepu plakátů, 

distribuce letáků, měsíčníku „Slánská radnice“ a tiskoviny „Slánsko – společenský 

kapesníček“. Pravidelně je prováděn výlep měsíčního programu muzea. Ve Třebízi bývá 

z propagačních důvodů občasně umožněno natáčení pořadů dokumentárního či osvětového 

charakteru. Po dohodě s redaktory jsou zasílány tiskové zprávy také do Slánských listů, 

Kladenského deníku, „5plus2,“ Lidových novin a dalších periodik. V Národopisném muzeu 

v Třebízi proběhlo v létě fotografování pro časopis Marienne – Život a styl. Fotografie pořídil 

slavný Robert Vano, číslo vyšlo na podzim loňského roku. 
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VIII. Restaurování a opravy movitých věcí a objektů 

 

Na konci roku bylo dokončeno náročné restaurování jedné z nejcennějších knih se sbírky 

muzea – tzv. Melantrichovy Bible z roku 1577. Páté vydání českého překladu Bible z dílny 

významného českého renesančního tiskaře Jiřího Melantricha z Aventina obsahuje 

nadstandardní grafickou úpravu a několik dřevořezeb. Restaurování bylo finančně 

podpořeno fondem hejtmana Středočeského kraje částkou 30 000 Kč. Odborné restaurování 

provedla MgA. Magdalena Rafl Bursová.  

Za finanční podpory Ministerstva kultury ČR ve výši 17 000 Kč byl v loňském roce obnoven 

jeden z nejvýznamnějších hudebních nástrojů, umístěný v expozici muzea. Tzv. žirafový klavír 

zrestauroval pan Oldřich Čech.  

V prostorách schodiště byl zrestaurován velkoformátový obraz Obléhání města Slaného 

husity v roce 1425 od Aloise Moravce z r. 1941. Obraz zrestauroval pan Novotný z Prahy. 

Muzeum nechalo odborně očistit přibližně desítku obrazů z uměleckého depozitáře, které 

byly následně veřejnosti představeny na letní výstavě. 

 

V  roce 2015 proběhly dílčí opravy střechy Velvarské brány, kde je umístěna stálá expozice 

věnovaná fortifikaci města Slaný. V Národopisném muzeu v Třebízi pokračovala v areálu 

Šubrtova statku čp. 2 oprava střechy – vyměněna byla střešní krytina a krovy. V objektu 

obytného domu Cífkova statku čp. 1 bylo ošetřeno kamenné zdivo. V horní části objektu 

konírny byla demontována stará podlaha a započala příprava interiéru pro vytvoření podlahy 

nové. Rekonstrukční práce jsou částečně prováděny ve spolupráci s odborem správy majetku 

při MěÚ Slaný a spolufinancovány z dotačních programů z rozpočtu Středočeského kraje. 

Práce budou pokračovat i v následujícím roce. 

 

IX. Nové vybavení  

Z muzejního rozpočtu DIHM bylo pořízeno nové počítačové vybavení v celkové částce 70 909 

Kč (dva osobní počítače a dva notebooky). 

 

X. Práce se sbírkami 

V roce 2015 bylo do chronologické evidence muzea ve Slaném zapsáno 80 přírůstkových 

čísel, z toho je 126 sbírkových předmětů, v Třebízi 9 přírůstkových čísel, z toho 11 sbírkových 

předmětů. V knihovním fondu přibylo 133 nových titulů. 

Ke konci roku 2015 bylo v muzeu evidováno 33 885 sbírkových předmětů. V průběhu roku 

bylo digitalizováno 777 fotografií. Celkem digitalizované sbírkové předměty na konci roku 

činí  10 345 kusů.  

Pro zápis do CES je připraveno 306 karet etnografických předmětů. 
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Jiným institucím bylo zapůjčeno 30 sbírkových předmětů, od muzeí a soukromých sběratelů 

bylo půjčeno 24 obrazů na doplnění muzejních výstav. Z Regionálního muzea K. A. Polánka 

v Žatci byla převzata výstava Pahorkatina Džbán a ve spolupráci se soukromým sběratelem 

byla vytvořena výstava V zajetí bitů. 

V průběhu roku pokračovaly práce v systematickém třídění a revizi knižních titulů, zakládání 

a inventarizaci fotografií. Práce budou pokračovat ještě v následujících letech. 

Zinventarizovány a ošetřeny byly kolekce svítidel, žehliček, hmoždířů a dalších předmětů 

z depozitářů. Velký kus práce byl odveden v archeologickém depozitáři pod vedením Mgr. 

Ondřeje Švejcara, Ph.D. 

 

XI. Spolupracující instituce  

Národní muzeum v Praze, Muzeum hlavního města Prahy, Podřipské muzeum v Roudnici nad 

Labem, Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci,  Státní oblastní archiv v Kladně, Sládečkovo 

vlastivědné muzeum v Kladně, Regionální muzeum v Lounech, Městské muzeum Velvary, 

Spolek Patria, Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný, ZŠ Kvílice, Přemyslovské 

střední Čechy, Ústav pro studium totalitních režimů  a další. 

 

XII. Fotografie z akcí muzea (výběr)  

 

 

 
       

Instalace soch Pavla Holečka v atriu muzea                    Koncert ke 130. výročí založení muzea 

 

 

 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A0LEVjqepL1WdPkAmG4PxQt.;_ylu=X3oDMTByNXM5bzY5BGNvbG8DYmYxBHBvcwMzBHZ0aWQDBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1455297822/RO=10/RU=http%3a%2f%2fwiki.idnes.cz%2fustr-c3f-%2ffirmy.aspx%3fklic%3d473400/RK=0/RS=.wIKF.bj2gPPsqwLvoYv5069zRA-
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 Regio Slanensis III                                                        Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje 

 

  

   

 

Vernisáž výstavy k 130. výročí založení muzea 
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                                                                      Školní výprava na výstavě V Zajetí bitů 

 

 

 

 

XIII. Ukázky propagačních materiálů  

 

 

 

 

  

 

 

Zahájení výstavy soch Olbrama Zoubka  

v atriu muzea 
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XIV. Výběr ohlasů akcí muzea v médiích 

Kladenský deník 
  9.  1.  2015  Ve Slaném ani po Třech králích Vánoce nekončí 
22.  1.  2015  Přednáška Oběti, přeživší a vrazi je v muzeu 
26.  1.  2015  Přednáška v muzeu Oběti, přeživší a vrazi 
12.  2.  2015  O únorových dnech roku osmačtyřicátého se můžete mnohé dozvědět v muzeu 
19.  2.  2015  Knihu příběhů pokřtili v muzeu 
23.  2.  2015  Přednáška osudové únorové dny roku 1948 si lidé poslechnou v muzeu ve Slaném 
24.  2.  2015  Jak to bylo tehdy s vítězným únorem, se dozvíte na přednášce v muzeu 
  3.  3.  2015  Regio Slanensis III. zahajuje přednášky dnes v aule 
  4.  3.  2015  Regio Slanensis III. pokračuje v gymnáziu. Veřejnost je vítána 
  5.  3.  2015  Slánské muzeum nabízí několik výstav 
26.  3.  2015  Beseda a výstava věnovaná tématice starých tisků se uskuteční v muzeu 
26.  3.  2015  Alois Pravoslav Trojan bude mít výročí 
27.  3.  2015  Český právník a politik Alois Pravoslav Trojan bude mít 200. výročí narození 
30.  3. 2015   Pro Slaňáky 
  1.  4.  2015  Muzikolog představil Slaňákům unikátní objev 
14.  4.  2015  Přednáška o výročí významného politika 
  2.  5.  2015  Předměty s vojenskou tematikou vystaví v malé galerii vlastivědného muzea 
15.  5.  2015  Jan Hus je k vidění ve slánském muzeu 
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15.  6.  2015  Zavzpomínají na propagátora tělocviku 
16.  6.  2015  O Janu Malýpetrovi se dozví lidé v muzeu 
  9.  7.  2015  Olbram Zoubek vystavuje opět ve Slaném  
10.  7.   2015 Putovní výstava je k vidění v podloubí muzea 
10.  7.  2015  Pro milovníky umění 
11.  7.  2015  Olbram Zoubek opět ve Slaném 
13.  7.  2015  Sochy a reliéfy si lidé prohlédnou ve Slaném 
15.  7.  2015  Zoubek znovu ve Slaném 
16.  7.  2015  Slánské muzeum slaví výstavou 
19.  7.  2015  Velká letní výstava k 130. výročí založení muzea ve Slaném bude koncem měsíce 
29.  7.  2015  Oslavy kulatého výročí muzea 
 1.   8.  2015  Ve slánském muzeu oslavují výročí ve velkém stylu  
25.  8.  2015  Dny evropského dědictví ve Vlastivědném muzeu oslaví první zářijovou sobotu 
22. 10. 2015  Džbánskou pahorkatinu se můžete prohlédnout ve Slaném 
  9. 11. 2015  Další ročník jazzových dnů je přede dveřmi 
10. 11. 2015  Přednáška má název Život pod lesem  
12. 11. 2015  Přednáška má název Život pod lesem 
24. 11. 2015  Vzpomínka na profesora Otakara Martinovského 
24. 11. 2015  Když vodník Kleofáš žil na Slánsku 
 
 
  
 
5 plus 2 
27. 2. 2015 Kvůli sbírce evakuovali muzeum 
17. 7. 2015 Olbram Zoubek vystavuje v muzeu i galerii 
 
Katolický týdeník 
 27. 1. 2015 Jaroslav Šubrt: Hudba je pro mě způsob duchovního poznání  
 

Slánská radnice 
Řada příspěvků 

 

Ukázky novinových článků 
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Upoutávky na internetu – výběr 

http://www.postbellum.cz/cz/partneri/partneri.aspx 

http://www.pribehy20stoleti.cz/2014/239 

http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Vanoce-s-betlemy.aspx 

http://muzeum.slansko.cz/ 
http://www.firmy.cz/detail/401156-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-
slany.html#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=Vlastiv%C4%9Bd
n%C3%A9%20muzeum%20ve%20Slan%C3%A9m&utm_content=premise-main 

http://www.postbellum.cz/cz/partneri/partneri.aspx
http://www.pribehy20stoleti.cz/2014/239
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Vanoce-s-betlemy.aspx
http://muzeum.slansko.cz/
http://www.firmy.cz/detail/401156-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-slany.html#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=Vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9%20muzeum%20ve%20Slan%C3%A9m&utm_content=premise-main
http://www.firmy.cz/detail/401156-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-slany.html#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=Vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9%20muzeum%20ve%20Slan%C3%A9m&utm_content=premise-main
http://www.firmy.cz/detail/401156-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-slany.html#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=Vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9%20muzeum%20ve%20Slan%C3%A9m&utm_content=premise-main
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http://www.meuslany.cz/cs/o-meste-slanem-a-okoli/historicke-pamatky/ve-
slanem/vlastivedne-muzeum/ 
http://www.turistika.cz/fotogalerie/23778/slany-vlastivedne-muzeum#230942 
http://www.zlatestranky.cz/firmy/Slan%C3%BD,+okres+Kladno/q_vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9
+muzeum/1/ 
http://www.zivefirmy.cz/vlastivedne-muzeum-ve-slanem_f1211157 
http://www.infoslany.cz/cs/sekce/infocentrum/fotogalerie-archiv/vlastivedne-muzeum-ve-
slanem/ 
http://www.edb.cz/firma-270006-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-slany 
http://www.krasnecesko.cz/lokality/22508-vlastivedne-muzeum-slany-muzeum.html 
http://www.idatabaze.cz/firma/205275-vlastivedne-muzeum-ve-slanem/ 
http://najisto.centrum.cz/273037/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/ 
http://www.pernikova-chaloupka.cz/fotky/galerie.phtml?id=4439&lng=3 
http://turisticky-denik.cz/vylet/3150-vlastivedne-muzeum-ve-slanem.htm 
http://www.nelso.cz/cz/place/341077/ 
http://www.kultura.slansko.cz/tema/muzeum 
http://www.sematam.cz/kultura/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/1134 

http://www.kultura.slansko.cz/clanky/2015/02/loutna-ceska 
http://www.slanskyobzor.cz/ 
http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/velvarska-brana-slany/ 
http://www.kultura.slansko.cz/akce/2015/09/kph-zahajovaci-koncert 
http://www.kultura.slansko.cz/strucne/2015/05/jirikovsky-recital 
http://issuu.com/ivohornak/docs/michna-loutna-ceska 
http://operaplus.cz/objev-loutny-ceske-byla-stastna-nahoda-popisuje-muzikolog-petr-
danek/ 
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/hudebnici-ve-slanem-nahrali-novou-
verzi-michnovy-loutny-ceske--1464740 

http://www.nytimes.com/2015/08/30/arts/music/the-czech-lute-a-baroque-masterpiece-
gets-filled-in.html?_r=0 

http://ck2.cz/pro-skoly/vylety-a-exkurze/vanocni-vylety/vanoce-na-statku/948.php 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.meuslany.cz/cs/o-meste-slanem-a-okoli/historicke-pamatky/ve-slanem/vlastivedne-muzeum/
http://www.meuslany.cz/cs/o-meste-slanem-a-okoli/historicke-pamatky/ve-slanem/vlastivedne-muzeum/
http://www.turistika.cz/fotogalerie/23778/slany-vlastivedne-muzeum#230942
http://www.zlatestranky.cz/firmy/Slan%C3%BD,+okres+Kladno/q_vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9+muzeum/1/
http://www.zlatestranky.cz/firmy/Slan%C3%BD,+okres+Kladno/q_vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9+muzeum/1/
http://www.zivefirmy.cz/vlastivedne-muzeum-ve-slanem_f1211157
http://www.infoslany.cz/cs/sekce/infocentrum/fotogalerie-archiv/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/
http://www.infoslany.cz/cs/sekce/infocentrum/fotogalerie-archiv/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/
http://www.edb.cz/firma-270006-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-slany
http://www.krasnecesko.cz/lokality/22508-vlastivedne-muzeum-slany-muzeum.html
http://www.idatabaze.cz/firma/205275-vlastivedne-muzeum-ve-slanem/
http://najisto.centrum.cz/273037/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/
http://www.pernikova-chaloupka.cz/fotky/galerie.phtml?id=4439&lng=3
http://turisticky-denik.cz/vylet/3150-vlastivedne-muzeum-ve-slanem.htm
http://www.nelso.cz/cz/place/341077/
http://www.kultura.slansko.cz/tema/muzeum
http://www.sematam.cz/kultura/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/1134
http://www.kultura.slansko.cz/clanky/2015/02/loutna-ceska
http://www.slanskyobzor.cz/
http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/velvarska-brana-slany/
http://www.kultura.slansko.cz/akce/2015/09/kph-zahajovaci-koncert
http://www.kultura.slansko.cz/strucne/2015/05/jirikovsky-recital
http://issuu.com/ivohornak/docs/michna-loutna-ceska
http://operaplus.cz/objev-loutny-ceske-byla-stastna-nahoda-popisuje-muzikolog-petr-danek/
http://operaplus.cz/objev-loutny-ceske-byla-stastna-nahoda-popisuje-muzikolog-petr-danek/
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/hudebnici-ve-slanem-nahrali-novou-verzi-michnovy-loutny-ceske--1464740
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/hudebnici-ve-slanem-nahrali-novou-verzi-michnovy-loutny-ceske--1464740
http://www.nytimes.com/2015/08/30/arts/music/the-czech-lute-a-baroque-masterpiece-gets-filled-in.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/08/30/arts/music/the-czech-lute-a-baroque-masterpiece-gets-filled-in.html?_r=0
http://ck2.cz/pro-skoly/vylety-a-exkurze/vanocni-vylety/vanoce-na-statku/948.php

