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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. Od roku 1940 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, 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 2017 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 2017 bylo Vlastivědné muzeum otevřeno od 3. ledna do 30. 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), neděle 9—17 hodin (květen-

prosinec). V neděli bylo muzeum otevřeno pro veřejnost letos poprvé. Je to novinka, která se 

osvědčila a muzeum bude v neděli otevřeno i v následujícím roce. Ve svátky byla provozní 

doba od 9 do 12 hodin. Výše vstupného pro dospělé 30 Kč, školní výpravy, studenty a seniory 

20 Kč a děti do 10 let 15 Kč. Prohlídky Velvarské brány a výstav stály po 10 Kč, výstava Továrník 

Pála a Lepší Slaný, umístěna ve 2 místnostech, 20 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 30. 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 

V roce 2017 byl ředitelem muzea Mgr. Jan Čečrdle, jeho zástupkyní a současně správkyní 

fotografického fondu byla paní Ivana Hušáková. Odbornou pracovnicí a kurátorkou 

historických, etnografických a uměleckých fondů je paní Božena Franková. Odbornou 

pracovnicí, správkyní knihovny a kurátorkou výstav je MgA. Petra Hložková. V červenci 

ukončila pracovní poměr dlouhodobá průvodkyně paní Blanka Pixová. Její práci převzala Mgr. 

Veronika Schönigerová, která současně spravuje archeologický fond. Druhou průvodkyní je 

paní Jarmila Halfarová, technickou pracovnicí muzea je paní Alena Malíková. Otázky 

propagace a další samostatné úkoly plní paní Blažena Hrabánková. V Národopisném muzeu 

Slánska ve Třebízi pracují průvodkyně paní Zdeňka Bakalářová a technický pracovník pan 

Vladimír Bakalář. Systematickou evidenci historického knihovního fondu zpracovává Bc. Jan 

Kašpar. Muzeum využilo též práce brigádníků. 

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

konkrétních akcí. Pro tvorbu propagačních materiálů využívá služby grafika a správce 

webových stránek. 

Vzdělávání zaměstnanců   

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

zaměstnanci muzea samovzdělávají. 

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

Jan Čečrdle a Petra Hložková dokončili Nástavbový kurz školy muzejní propedeutiky při AMG 
(muzejní výstavnictví) a absolvovali jednodenní školení MK CES online/CITEM. 
 

III. Ekonomické údaje 

Rozpočet muzea na rok 2017 byl ze strany zřizovatele odsouhlasen ve výši 3 450 000 Kč.  

Dotace z Fondu na provoz kultury ze Středočeského kraje byla ve výši 61 000 Kč. 

Dotace od zájmového sdružení Přemyslovské střední Čechy 4 000 Kč 

Celkové výnosy muzea za rok 2016 činily celkem 1 128 000 Kč, z toho: 

Tržby muzea                                                                                                                      564 000 Kč 

Vstupné (Slaný a Třebíz)                             220 000 Kč 

Drobný prodej (publikace, propagační materiály, turistické známky…)    40 500 Kč 

Pronájmy kaple a prostor Národopisného muzea ve Třebízi             303 500 Kč                                                                     
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IV. Přehled akcí muzea za rok 2017 

Celkový počet návštěvníků výstav a stálých expozic ve Slaném a v Třebízi v roce 2017 byl  

14 256 (+ 481 návštěvníků vernisážích) 

Akcí pořádaných muzeem se zúčastnilo 3 617 osob, z toho: 

* 1 744 na přednáškách a besedách 

* 66 na vycházkách 

* 383 na koncertech v kapli pořádaných muzeem  

* 620 na Koncertu pro muzeum na Masarykově náměstí  

* 224 na Staročeském jarmarku  

* 580 na Slánské muzejní noci 

Muzeum během akcí pořádaných Městem Slaný a obcí Třebíz navštívilo celkem 942 osob, 
z toho: 

* 130 během Dnů evropského dědictví 

* 472 během akcí pořádaných městem Slaný (Městské slavnosti, Rožnění uherského býka ad.) 

* 300 během Třebízské pouti  

* 40 během Dnů lidové architektury Středočeského kraje (sezóna 2017) 
- konaly se od 15. do 23. července. Hlavním pořadatelem byl Středočeský kraj. Centrum 

aktivit bylo soustředěno v Muzeu lidových staveb středního Povltaví ve Vysokém 
Chlumci na Sedlčansku, zakončeny byly v Národopisném muzeu ve Třebízi. 

 
Celková návštěvnost muzea v roce 2017 byla 19 296 osob. 
 
Akcí pořádaných jinými subjekty v pronajatých prostorách muzea ve Slaném a v Třebízi se 

účastnilo 4 726 osob, z toho: 

*1 141 na koncertech 

* 370 na předávání maturitních vysvědčení 

* 533 na svatbách 

* 947 na akci Velikonoce na statku ve spolupráci s CK2  

* 1 735 na akci Vánoce na statku ve spolupráci s CK2 

Celkem v roce 2017 využilo služeb a prostor muzea 24 022 osob. 

VÝSTAVY 
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Hlavní výstavy ve Slaném  

Čestmír Suška - Skulptury a tisky (8. 3. – 30. 4., galerie muzea) 

 - sošky a drobnější sochy doplněné velkoformátovými tisky. 

Ušito slánským na míru (5. 4. — 27. 5., výstavní síň) 

- módní salón z dob první republiky s ukázkami šicích strojů a dalších krejčovských 

pomůcek. V rámci vernisáže se konala žertovná módní přehlídka představující vývoj módy. 

Továrník Pála a Lepší Slaný (14. 6. – 2. 9., výstavní síň a galerie muzea) 

- stěžejní výstava roku 2017 představila ve výstavní síni osobu J. J. Pály – slánského 

továrníka, starosty a vynálezce, jeho úsilí o zvelebení města. V galerii, ve spolupráci 

s Národním technickým muzeem, Palabou, a.s. a sběrateli, byly vystaveny výrobky firmy 

Palaba. 

- pro výstavu byl vyhotoven obsáhlý katalog.  

Umělci slánské Trhliny II (13. 9. – 4. 11., galerie) 

- výstava tematicky navázala na výstavu Ludvík Kuba a Slaný a Umělci slánské Trhliny I., 

tentokrát umělců z jižních Čech - Richard Lauda, Jaroslav Vojna, Josef Krejsa, Alois 

Moravec, Jindřich Bubeníček, Zdeňka Vorlová-Vlčková a Pavla Vicenová-Rousová. 

- součástí výstavy byl katalog. 

Co je psáno, to je dáno (27. 9. – 18. 11., výstavní síň) 

- výstava připravena ve spolupráci se slánskou Obchodní akademií k 125. výročí jejího 

založení. Představila vývoj písma od počátku po současnost. Součástí výstavy bylo 

několik interaktivních stanovišť s možností psaní s dnes již nepoužívanými potřebami a 

technikou. Výstava byla hojně navštěvována školními výpravami jako doplnění výuky. 

Normalizace ve Slaném ve fotografiích Karla Vidimského (15. 11.2017 – 11. 3. 2018, galerie) 

- fotografická výstava slánského rodáka představuje soubor pohledů na město v 70. a 80. 

letech minulého století, kdy docházelo k výrazným proměnám zástavby. 

Kouzlo starých loutek (30. 11.2017 – 18. 3. 2018, výstavní síň) 

- výstava unikátního souboru loutek z roku 1930 vyřezaných pro YMCU v Kladně Karlem 

Růžičkou, byla instalována ve spolupráci se společností Patria, z. s. a Západočeským 

muzeem v Plzni. Loutky zapůjčila dcera Karla Růžičky PhDr. Zora Dvořáková. Pro děti bylo 

k dispozici malé jeviště a maňásci s kterými mohly zkoušet hrát divadlo. 
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Čestmír Suška - Skulptury ve městě (31. 5. – 31. 10., před gymnáziem, kostelem sv. Gotharda, 

Masarykově náměstí, v atriu muzea). 

- vícerozměrné kovové sochy. 

Drobné výstavy ve Slaném 
  
Sté Slánské jazzové dny - Hudba budoucnosti (8. 11. – 19. 11., malá galerie) 
 
- výstava dětských prací u příležitosti 51. Slánských jazzových dnů. 
 
Výstavy v Třebízi 
 
Vesnická řemesla (sezóna 2017) 

- výstava kominického, pokrývačského a klempířského řemesla. 
 

Život v přírodě očima seniorů (sezóna 2017) 
- fotografická výstava členů Svazu důchodců ČR Středočeského kraje. 

 
Dny lidové architektury (15. 7. – 23. 7.) 

- hlavním pořadatelem byl Středočeský kraj. Centrum aktivit bylo soustředěno v Muzeu 
lidových staveb středního Povltaví ve Vysokém Chlumci na Sedlčansku, zakončeny byly 
v Národopisném muzeu ve Třebízi. 

 

PŘEDNÁŠKY 

Cyril Bouda (26. 1., přednášející Jaroslav Pergl, kronikář města Buštěhradu) 

- přednáška k 115. výročí narození malíře grafika, knižního ilustrátora, tvůrce 
chrámových oken, gobelínů, známek a v neposlední řadě i hudebníka. 

Kdo jsou migranti a proč přicházejí do Evropy? (16. 2., přednášející Mgr. Robert Stojanov, Ph.D.) 

- přednáška na aktuální téma současné migrace do Evropy s jejími dopady na Česko. 

Přemysl Otakar II. (22. 3., přednášející Prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc.) 
- historická přednáška slánského rodáka a odborníka na středověké dějiny. 

 
Čeští vojáci ve Svaté zemi za obou světových válek / C. a K. polní pošta v Levantě  
(11. 4., přednášející Lubor Kunc a Zdeno Maršálek) 

- dvě přednášky v rámci Dnů izraelské kultury ve Slaném. 
 
Izrael - svatá země v obležení (12. 4., přednášející Jiří Kalát) 

-  přednáška v rámci Dnů izraelské kultury ve Slaném. 
 
12 tisíciletí Slaného a Podřipska (26. 4., přednášející RNDr. Jiří Sádlo, CSc.) 

- přírodovědná přednáška o proměnách krajiny našeho regionu. 
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Slánský obzor ročník 24 (21. 6.) 
- prezentace nového čísla ročenky Společnosti Patria, z. s., Vlastivědného muzea ve 

Slaném a Státního okresního archivu v Kladně za účasti autorů článků. 
 

Světla nad bunkry (20. 9., přednášející Jan Krinke) 
- přednáška k výročí všeobecné mobilizace čs. branné moci 1938 ve spolupráci 

s občanským sdružením Slánští patrioti. 
 
Historie největšího zlatého pokladu v Čechách (4. 10., přednášející MUDr. Zdeněk Petráň) 

- přednáška lékaře a numismatika Českého muzea stříbra v Kutné Hoře z oblasti 
mincovnictví starých Keltů. 
 

Počátky oddílu Státní bezpečnosti ve Slaném (25. 10., přednášející PhDr. Milan Bárta) 
- přednáška o formování československé politické policie (StB) ve Slaném. 

 
České stopy v Horní Lužici (6. 12., přednášející Mgr. Zdeněk Víšek a Viktor Čížek) 

- komentovaná prezentace slánských cestovatelů do země, která se stala jedním z cílů 

pobělohorských náboženských exulantů a až do 17. století byla součástí Koruny české.  

  

Regio Slanensis V (6. 3. – 22. 3.) 
  
- pátý ročník přednáškového cyklu na půdě slánského gymnázia a Vlastivědného muzea  

  ve Slaném, který není určen jen tamním studentům, ale i široké veřejnosti  

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

* A brány se otevřely…osvobození 1945 (Mgr. Milan Hes, Ph.D.) 
 
* Rezavé květy (akad. sochař Čestmír Suška) 
 
* Pomoc Československa při budování izraelského letectva 1948-1950 (Michal Plavec) 
 
* Poslanci na říšské radě ve Vídni s přihlédnutím ke Slánsku (Mgr. Pavel Fabini) 
 
* Cyril Bouda (Jaroslav Pergl) 
 
* Homérská Trója včera a dnes (doc. PhDr. Peter Pavúk, CSc.) 
 
* Dějiny a legendy starého Izraele (Mgr. Pavel Čech, Ph.D.) 
 
* Slaný dříve a dnes – zakončení přednáškového pásma promítáním slánských událostí na                                       
                                         průčelí budovy gymnázia v podání umělkyně Frances Sander 
 
 
 
Vycházky  



9 
 

2 Vycházky po památkách města pro zájezdy učitelů (průvodkyně Božena Franková) 

Noc kostelů - vycházka po kostele sv. Gotharda (průvodkyně Božena Franková) 

Vycházka po památkách města pro Akademii volného času Kladno (průvodkyně Božena 

Franková) 

KONCERTY 

 

Koncerty v kapli Zasnoubení Panny Marie 

České filharmonické kvarteto (1. 3.) – kvarteto pod vedením Viktora Mazáčka zahrálo skladby 

Josepha Haydna, Leoše Janáčka, Ludwiga van Beethovena a Dmitrije Šostakoviče. 

Kouzlo operety (19. 4.) – na programu večera slavných operetních a muzikálových melodií 

byla díla Johanna Strausse, Franze Lehára, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala, Rudolfa 

Frimla, Burtona Laine. Účinkovala Pavla Švestková, Martin Slavík a Markéta Janáčková. 

Carmen virtuózně (24. 5.) – účinkující Milan Al-Ashhab – housle, Jaroslav Pelikán – flétna, 

Zdeněk Klauda - klavír 

Světem hudby romantické (18. 10.) – Marek Lustig, Lucie Pirochová a Kateřina Pirochová - 

Valkovičová přednesli skladby Antonína Dvořáka, Josefa Suka, Fryderyka Chopina, Johannese 

Brahmse, Adolfa Míška, Giovanniho Bottesini. 

Komorní koncert kytarového dua Siempre Nuevo (8. 11.) – přední čeští kytaristé Matěj Freml 

a Patrick Vacík přednesli skladby od období renesance až po současné skladatele, jako jsou 

John Dowland, Antoine de Lhoyer, Kasper Joseph Mertz, Enrique Granados, Jiří Lukeš a Sára 

Medková.  

Vánoční koncert studentů slánského gymnázia (14. 12.) – pěvecký sbor ACHACH vedený 

studentem Matějem Bartoněm předvedl tradiční české koledy. Koncert byl pořádán ve 

spolupráci s Gymnáziem Václava Beneše Třebízského, Vlastivědným muzeem a společností 

Patria, z. s. 

Koncerty nepořádané muzeem 

2 Absolventské koncerty ZUŠ 

3 Vánoční koncerty ZUŠ 

Adventní koncert ZŠ Háje 

2 Vánoční koncerty Simony Klímové 

Kuzmich Orchestra (v rámci 51. Slánských jazzových dnů) 

Irena Budweiserová (v rámci 51. Slánských jazzových dnů) 
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Vánoční koncert Jazz Clubu Slaný 

OSTATNÍ AKCE 

Městské slavnosti (20. 5.) 
 

- v rámci městských slavností byly zpřístupněny stálé expozice muzea, výstavy, kaple 
Zasnoubení Panny Marie a Velvarská brána  

 
Slánská muzejní barokní noc (31. 5.)  

- program v rámci celorepublikové akce Festivalu muzejních nocí 

- po zaznění Barokní hudby v režii Michaela Pospíšila v kapli Zasnoubení Panny Marie se 

bezplatně otevřely všechny prostory muzea 

- program pokračoval v atriu muzea  vernisáží venkovní výstavy akademického sochaře 

Čestmíra Sušky a prohlídkou soch umístěných na Masarykově náměstí 

- v městském kině byl promítnut  dokument Argippo znovuzrozený, který mluveným 

slovem doprovodil Ondřej Macek 

- na závěr bylo připraveno barokní občerstvení a program završil barokní ohňostroj 

Theatrum Pyrotechnicum v zahradě městského kina za doprovodu živé tematické 

hudby 

- děti se bavily interaktivní hrou napříč budovou muzea, v kapli se zájemci mohli nechat 

vyfotografovat v barokních kostýmech 

- v podloubí muzea byla výtvarná dílna, chodba nabídla promítání pásma obnovených 

barokních památek Slánska 

Třebízská pouť (3. - 4. 6.)  
 

- program muzea u příležitosti tradiční Třebízské pouti 
 

Laura a její koncert pro muzeum (30. 6.) 

 

- šestý ročník tradičního Koncertu pro muzeum na Masarykově náměstí  

- ve Slaném poprvé vystoupili Laura a její tygři, dále populární slánská reggae sestava 

Rastafidli Orkestra a tradiční Big Band Beta Slaný, součástí programu byla pestrá 

nabídka občerstvení a prezentace slánských výtvarníků a institucí pro děti a mládež 

 
 
 
 
 

Staročeský jarmark (26. 8.) 

- tradiční jarmark v prostorách Cífkova a Šubrtova statku Národopisného muzea 

v Třebízi – uskutečnil se ve spolupráci se společností Patria, z. s. 
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- ukázky starých řemesel, hudební vystoupení, prohlídka stálých expozic i sezónních 
výstav, prodejní stánky se suvenýry a občerstvením 

 
Dny evropského dědictví (9. 9.) 
 

- bezplatný vstup do muzea v rámci EHD, bezplatný přístup do prostor Velvarské brány 
a kaple Zasnoubení Panny Marie 

 
Rozloučení s rezavými květy (30. 10.) 

- oficiální ukončení venkovní výstavy Čestmíra Sušky ve Slaném 
 
(Ne)lidská práva v Koreji a Číně (7. 11.) 

- promítání filmu Okhwanova Mission Impossible a Člověk na prodej ve zcela 
zaplněné aule slánského gymnázia 

 
Nasvícení Velvarské brány (15. 12. mezi 18. a 20. hodinou) 

- videomapping podpořený hudbou pořádaný kavárnou a neziskovou organizací Prostor za 
podpory společnosti Patria, z. s. a Vlastivědného muzea ve Slaném. 

 
Velikonoce a Vánoce na statku 

- program pro školní výpravy pořádaný cestovní kanceláří CK2 v Národopisném muzeu 

Slánska v Třebízi. 

 

V. Publikační činnost 

Samostatná publikační činnost 

Továrník Pála a Lepší Slaný – katalog výstavy k 135. výročí narození vynálezce, továrníka 

                                                     a starosty města 

Umělci Slánské Trhliny II – průvodce výstavou, vydaný ve spolupráci s odborem kultury MěÚ 

Slaný 

 

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; Švejcar, Ondřej: Síň dr. Václava Mouchy, in: Slánský obzor 24 

Čečrdle, Jan: Slánské jazzové dny oslavily 50. ročník, in: Slánský obzor 24 

Franková, Božena; Víšek Zdeněk: Z kroniky královského města Slaného za rok 2016, in: 
Slánský obzor 24 
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Čečrdle, Jan: Několik poznámek ke genezi výstavy Továrník Pála a Lepší Slaný, in: Továrník 
Pála a Lepší Slaný 
 Čečrdle, Jan: Továrník Pála a Lepší Slaný – editace katalogu  
Hrabánková, Blažena: Vzpomínky na Jaroslava Pálu, in Továrník Pála a Lepší Slaný  
Hložková, Petra: Zpravodaj slánského muzea (měsíčník) 

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

Krušina, František Hrabánek, Jarmila Fricová-Pálová, Jaroslav Pergl), SENSEN (Kdo zachrání 

jeden život, jakoby zachránil celý svět) 

Vlastivědné muzeum se podílelo na vydání: 

Slánský obzor, ročník 24 (124)- ročenka muzea, společnosti Patria, z. s. a Státního okresního 

archivu v Kladně 

Umělci slánské Trhliny II.: katalog ke stejnojmenné výstavě, vydáno ve spolupráci s odborem 
kultury MěÚ Slaný 

VI. Badatelská činnost 

Vlastivědné muzeum umožňuje samostatné bádání individuálním zájemcům. V roce 2017 bylo 

zodpovězeno 139 dotazů. Nejčastěji se zodpovídají dotazy a poskytují materiály 

k  připravovaným publikacím, diplomovým pracím a vznikajícím rodokmenům. Časté dotazy 

tazatelů jsou na slánské a regionální památky, osobnosti a historické události. Muzeum 

pravidelně navštěvují i odborníci čerpající z bohatých muzejních fondů. Mezi Vlastivědným 

muzeem ve Slaném a řadou dalších českých muzeí probíhá častá výměna informací i materiálů 

a zápůjček exponátů. Vedle bohatého knižního fondu je hojně využívaná i rozsáhlá sbírka 

fotografií a rozměrná archeologická sbírka. 

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, využití facebooku pro aktivizaci 

střední a mladší generace, 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. Všechny přednášky, vernisáže, výstavy a koncerty zveřejňujeme bezplatně 

na serverech http://www.slansko.cz/, http://www.kudyznudy.cz/, 

http://www.kamdnesvyrazime.cz/, http://www.slanskelisty.cz/. Nabídku využití kaple 

Zasnoubení Panny Marie a Cífkova statku ke svatebním obřadům nabízíme na: 

https://www.svatebniatlas.cz/misto/100-cifkuv-statek/, 

http://www.slansko.cz/
http://www.kudyznudy.cz/
http://www.kamdnesvyrazime.cz/
http://www.slanskelisty.cz/
https://www.svatebniatlas.cz/misto/100-cifkuv-statek/
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https://www.svatebniatlas.cz/misto/386-kaple-zasnoubeni-panny-marie/, 

https://www.eventino.cz/objekty/vlastivedne-muzeum-kaple-zasnoubeni-panny-

marie/https://www.eventino.cz/objekty/narodopisne-muzeum-trebiz-cifkuv-statek/ 

VIII. Restaurování a opravy movitých věcí a objektů 

 

V Národopisném muzeu v Třebízi byla dokončena oprava střechy stodoly v čp. 1, na kterou 

přispěl Krajský úřad Kladno a zrenovována expozice Obchod ve zboží smíšeném. Rekonstrukční 

práce jsou částečně prováděny ve spolupráci s odborem správy majetku při MěÚ Slaný a 

spolufinancovány z dotačních programů z rozpočtu Středočeského kraje.  

IX. Práce se sbírkami 

V roce 2017 přibylo 89 předmětů, do chronologické evidence muzea ve Slaném bylo zapsáno 

57 přírůstkových čísel, v Třebízi 13 přírůstkových čísel. V knihovním fondu přibylo 34 nových 

titulů. 

Ke konci roku 2017 bylo v muzeu evidováno 33 980 sbírkových předmětů. V průběhu roku bylo 

digitalizováno 527 fotografií. Celkem digitalizované sbírkové předměty na konci roku činí  11 

179 kusů, z toho fotografií 8 841. Byla provedena revize knihovního fondu a revize 592 kusů 

národopisných sbírek. 

Jiným institucím bylo zapůjčeno 23 sbírkových předmětů, od muzeí a dalších institucí bylo 

zapůjčeno 80 předmětů na doplnění muzejních výstav.  

V průběhu roku pokračovaly práce v systematickém třídění, v archeologickém depozitáři, 

revizi knižních titulů, zakládání a inventarizace fotografií. 

X. Spolupracující instituce  

Vlastivědné muzeum ve Slaném spolupracuje s řadou institucí při instalování výstav a pořádání 

přednášek. 

 V uplynulém roce byla naší stěžejní výstavou „Továrník Pála a Lepší Slaný.“ Jednalo se o 

výstavu velkou rozsahem i významem. Při její instalaci jsme využili pomoci Národního 

filmového archivu, Národního technického muzea a firmy PALABA, a.s. Další zásadní výstavou 

byla „Co je psáno, to je dáno,“ ve spolupráci se slánskou Obchodní Akademií. 

Dále spolupracujeme s Národním muzeem v Praze, Archeologickým ústavem AV ČR, v. v. i., 
Muzeem hlavního města Prahy, Podřipským muzeem v Roudnici nad Labem, Regionálním 
muzeem K. A. Polánka v Žatci, Státním oblastním archivem v Kladně, Sládečkovým 
vlastivědným muzeem v Kladně, Regionálním muzeem v Lounech, Městským muzeem 
Velvary, Patria, z. s., Gymnáziem Václava Beneše Třebízského Slaný, ZŠ Kvílice, Přemyslovskými 
středními Čechami, Ústavem pro studium totalitních režimů, ÚKAR FF UK, Národním 

https://www.svatebniatlas.cz/misto/386-kaple-zasnoubeni-panny-marie/
https://www.eventino.cz/objekty/vlastivedne-muzeum-kaple-zasnoubeni-panny-marie/
https://www.eventino.cz/objekty/vlastivedne-muzeum-kaple-zasnoubeni-panny-marie/
https://www.eventino.cz/objekty/narodopisne-muzeum-trebiz-cifkuv-statek/
http://nfa.cz/
http://nfa.cz/
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-


14 
 

technickým muzeem, Národním filmovým archivem, Státním oblastním archivem v Praze, 
Národní galerií Praha, Památníkem Lidice a dalšími. 
 

XI. Fotografie z akcí muzea 

 
Vernisáž výstavy Ušito slánským na míru 

 
Vernisáž výstavy Čestmír Suška – Skulptury ve městě 
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Vernisáž výstavy Čestmír Suška – Skulptury ve městě 

 
Slánská barokní muzejní noc 
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Staročeský jarmark ve Třebízi 

 
Staročeský jarmark ve Třebízi 
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Jeden z exponátů výstavy Co je psáno, to je dáno 

 
Vernisáž výstavy Umělci slánské Trhliny II. 
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Výstava Kouzlo starých loutek 

XII. Ukázky propagačních materiálů 

   

http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGplakat-cyril-bouda-2017-pergl-var-2.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGplakat-stojanov-migrace-2017.jpg.jpg


19 
 

   

             

 

http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGkph-plakat-brezen-2017.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGregio-slanensis-5-plakat.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGdlletak_cestmir-page-001-0028kopie0029.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGa4-noc-muzeum.jpg.jpg
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http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGdlletak_cestmir-page-002-0028kopie0029.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGusito-final-oprava.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGkph-plakat-duben-2017.jpg.jpg
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http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGplakat-priroda-podripsko-slansko-sadlo-duben-2017.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGnovy0301-rastrovy0301-obra0301zek.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGjupiter.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGsve030ctlus030cka.jpg.jpg
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http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGst.-jarmark.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGne-lidska0301-pra0301va-v-koreji-a-c030ci0301ne030c-plaka0301t.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIG_jch0420.jpg.jpg
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http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGplakat.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGpismo-plakat.jpg.jpg
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http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGplakat-petran-poklad-2017.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGkph-plakat-rijen-2017.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGplakat-barta-stb-rijen-2017.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGkph-plakat-listopad-2017.jpg.jpg
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http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGplakat-cizek-visek-prednaska-luzice-2017.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGnormalizace-vidimsky0301-plaka0301t-mens030ci0301.jpg.jpg
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http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGposter_kulisy_final.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGva0301noc030cni0301-koncert-studentu030a-sla0301nske0301ho-gymna0301zia.jpg.jpg
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/BIGnasvi0301ceni0301-velvarska0301-bra0301na.jpg.jpg
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XIII. Výběr ohlasů akcí muzea v médiích 

Kladenský deník: 

 14. 3. Regio Slanensis pokračuje 

 21. 3. Profesor Žemlička v muzeu 

 30. 3. Výstava ušitá na míru 

 3. 4. Výstavu o módě přichystali v muzeu ve Slaném 

 9. 6. V muzeu bude přednáška o židovských hřbitovech 

 16. 6. Sbor Achach zazpívá v kapli 

 22. 6. Výstava přiblíží ve Slaném továrníka Jana Pálu 

 23. 6. Ze starosty Slaného a továrníka vězněm 

 7. 7. Továrník Pála a Lepší Slaný 

 24. 7. Výstava o továrníku Pálovi 

 5. 8. Továrník Pála a Lepší Slaný ke zhlédnutí až do září 

 28. 8. Továrníka Pálu mohou zhlédnout do začátku září 

 31. 8. Výstava slánského muzea končí 

 20. 9. Přednáška s patrioty v muzeu 

 17.10. Počátky oddílu státní bezpečnosti ve Slaném 

 30.10. Výstavu Čestmíra Sušky zakončí diskusí s autorem 

o Slánské gymnázium pořádá v kapli vánoční koncert 

 14.12. Koncert slánského gymnázia 

 http://slanytv.cz/domains/slanytv.cz/index.php/player/kultura/usito-slanskym-na-

miru-slany-2017 

 http://www.ajdnes.cz/usito-slanskym-na-miru/slany/39479 

 https://www.kosmas.cz/knihy/240264/tovarnik-pala-a-lepsi-slany/ 

 https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/cyklus-zajimavych-prednasek-regio-

slanensis-bude-v-aule-gymnazia-20180228.html 

 https://rlax.cz/akce/5-rocnik-vzdelavaciho-cyklu-regio-slanensis/ 

 https://www.irozhlas.cz/kultura/vytvarne-umeni/osklivy-srot-rezave-plechovky-

hnus-slany-se-bouri-kvuli-vystave-znameho-sochare_1706110700_ogo 

 http://www.designmag.cz/umeni/68151-cestmir-suska-vystavuje-skulptury-ve-

meste-slany.html 

 http://www.zlonice.cz/navstevnik/program-kulturnich-

akci/icalrepeat.detail/2017/05/31/136/-/exterierova-vystava-cestmir-suska 

 https://kladensky.denik.cz/kultura_region/umeni-pod-sirym-nebem-rezave-kvety-

zakotvily-ve-slanem-20170530.html 

 http://kladensky.denik.cz/kultura_region/dny-lidove-architektury-byly-zakonceny-

v-trebizi-20170723.html 

 http://kladensky.denik.cz/kultura_region/rezbar-oldrich-cech-moji-zaci-mi-delaji-

radost-20170911.html 

http://slanytv.cz/domains/slanytv.cz/index.php/player/kultura/usito-slanskym-na-miru-slany-2017
http://slanytv.cz/domains/slanytv.cz/index.php/player/kultura/usito-slanskym-na-miru-slany-2017
http://www.ajdnes.cz/usito-slanskym-na-miru/slany/39479
https://www.kosmas.cz/knihy/240264/tovarnik-pala-a-lepsi-slany/
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/cyklus-zajimavych-prednasek-regio-slanensis-bude-v-aule-gymnazia-20180228.html
https://kladensky.denik.cz/zpravy_region/cyklus-zajimavych-prednasek-regio-slanensis-bude-v-aule-gymnazia-20180228.html
https://rlax.cz/akce/5-rocnik-vzdelavaciho-cyklu-regio-slanensis/
https://www.irozhlas.cz/kultura/vytvarne-umeni/osklivy-srot-rezave-plechovky-hnus-slany-se-bouri-kvuli-vystave-znameho-sochare_1706110700_ogo
https://www.irozhlas.cz/kultura/vytvarne-umeni/osklivy-srot-rezave-plechovky-hnus-slany-se-bouri-kvuli-vystave-znameho-sochare_1706110700_ogo
http://www.designmag.cz/umeni/68151-cestmir-suska-vystavuje-skulptury-ve-meste-slany.html
http://www.designmag.cz/umeni/68151-cestmir-suska-vystavuje-skulptury-ve-meste-slany.html
http://www.zlonice.cz/navstevnik/program-kulturnich-akci/icalrepeat.detail/2017/05/31/136/-/exterierova-vystava-cestmir-suska
http://www.zlonice.cz/navstevnik/program-kulturnich-akci/icalrepeat.detail/2017/05/31/136/-/exterierova-vystava-cestmir-suska
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/umeni-pod-sirym-nebem-rezave-kvety-zakotvily-ve-slanem-20170530.html
https://kladensky.denik.cz/kultura_region/umeni-pod-sirym-nebem-rezave-kvety-zakotvily-ve-slanem-20170530.html
http://kladensky.denik.cz/kultura_region/dny-lidove-architektury-byly-zakonceny-v-trebizi-20170723.html
http://kladensky.denik.cz/kultura_region/dny-lidove-architektury-byly-zakonceny-v-trebizi-20170723.html
http://kladensky.denik.cz/kultura_region/rezbar-oldrich-cech-moji-zaci-mi-delaji-radost-20170911.html
http://kladensky.denik.cz/kultura_region/rezbar-oldrich-cech-moji-zaci-mi-delaji-radost-20170911.html
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 http://kladensky.denik.cz/kultura_region/trebiz-se-rozloucila-s-prazdninami-

staroceskym-remeslnym-jarmarkem-20170828.html 

 

http://kladensky.denik.cz/kultura_region/trebiz-se-rozloucila-s-prazdninami-staroceskym-remeslnym-jarmarkem-20170828.html
http://kladensky.denik.cz/kultura_region/trebiz-se-rozloucila-s-prazdninami-staroceskym-remeslnym-jarmarkem-20170828.html

