
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

duben i větší část května bude slánské muzeum patřit surrealismu. Jak jsme již avizovali 

minulý měsíc, v dubnu otevíráme výstavu Evy a Jana Švankmajerových! 

     

I. Jsme upřímně potěšeni, že autor známých filmů celovečerních i krátkých animovaných, 

malíř, grafik a vůbec jeden z nejvýznamnějších českých výtvarných umělců současnosti - Jan 

Švankmajer - si přes své velké vytížení dokázal - s podporou celé filmové společnosti 

Athanor - najít čas na uspořádání výstavy právě u nás. Výstava v galerii muzea představuje 

průřez dílem obou autorů, ke spatření budou obrazy, kresby, koláže, grafiky a prostorové 

objekty. Plakát na výstavu naleznete v příloze. 

Vernisáž samotnou uvedou tóny členů známé skupiny Jablkoň, hlavní úvodní slovo bude mít 

člen surrealistické skupiny František Dryje.  

Z doprovodného programu výstavy předem avizujeme promítání filmů Otesánek (9. 5.) a 

Lekce Faust (10. 5.) v Městském kině Slaný (viz fotografie). 

Nezapomeňte tedy přijít ve středu 4. dubna v 18 hodin do galerie slánského muzea! 

II. Ve středu 25. dubna od 17 hodin se v malé galerii muzea 

uskuteční přednáška učitele dějepisu na Obchodní akademii ve 

Slaném Mgr. Zdeňka Víška na téma "Okresní starosta Josef 

Hlaváček“. Příspěvek je zaměřen na zhodnocení  osobnosti Josefa 

Hlaváčka, který stál v čele slánského okresu v letech 1869 - 1903. 

Za tuto dobu prošlo Slánsko pozoruhodným společenským, 

ekonomickým a kulturním vývojem, jehož pozitivní důsledky  jsou 

ve Slaném jasně zřetelné i  dnes, více než 100 let, jež uplynuly od 

úmrtí toho významného regionálního politika. Součástí přednášky 

bude prezentace dobových i současných fotografií. 
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III. Ve středu 11. dubna od 19 hodin zazní v kapli Zasnoubení Panny Marie 

další z pravidelných koncertů Kruhu přátel hudby. Tentokrát to bude 

Pěvecký recitál mezzosopranistky Jarmily Kosinové za klavírního 

doprovodu Daniely Valtové – Kosinové. Na programu budou kompozice 

Josepha Haydna, Wolfganga Amadea Mozarta, Gioachina Rossiniho, 

Georgese Bizeta a Petra Ebena. Podruhé se klasická hudba v kapli rozezní ve 

středu 18. dubna od 19:30 „Jarním koncertem duchovní hudby“  souboru Chorus Carolinus 

Kladno. 

Více na http://www.clavisagency.com/jarmila-kosinova.cs.html     http://www.danielakosinova.com/                            

               http://www.choruscarolinus.cz/ 

IV. Do předposledního měsíce své existence vstupuje také výstava o Pražské bráně. 

Výhledově pro Vás připravujeme exotickou výstavu věnovanou Jižní Americe. 

V. V naší třebízské pobočce se můžete těšit na 

fotografickou výstavu o Českém středohoří. 

Nyní vrcholí přípravné práce na letošní 

návštěvní sezónu. Byla dokončena obnova 

omítek v nejvíce vlhkostí poškozených 

místnostech expozice, následovat budou ještě 

oprava poškozené pumpy na dvoře Cífkova 

statku a oprava modelu mlýna. 

VI. Dne 28. dubna od 19:30 se v hudebním klubu Bat. ve Slaném (Pastýřská 

ulice) uskuteční premiéra divadelní hry „Bůh je osamělost lidí“. Jedná se o 

originální adaptaci vzniklou na motivy slavné novely Pěna dní 

francouzského spisovatele Borise Viana. Jsme rádi, že jsme mohli malým 

dílem pomoci při přípravě hry, do které je zapojena řada mladých tvůrců a 

která je vychází z existencialistické filozofie – ostatně sám název hry je 

výrokem Jeana - Paula Sartra. 

 

Brzký příchod skutečného jara a veselé Velikonoce  

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 
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