
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v měsíci říjnu se pozvolna rozloučíme s výstavní sezónou ve Třebízi a obrátíme naši 

pozornost k novým tématům. Premiérově bude ve Slaném vystavovat výtvarnice Dagmar 

Dost-Nolden, jejíž věhlas přesahuje hranice střední Evropy. Budete moci vyslechnout hudbu 

dvora francouzských králů nebo se dozvědět o historii starých hospodářských dvorů na 

Slánsku. 

 

I. Událostí měsíce bude tentokrát výstava moderního umění německé výtvarnice českého 

původu Dagmar Dost-Nolden s názvem Snad nad zlato. Jde o ojedinělou příležitost seznámit 

se s aktuálním děním na mezinárodní výtvarné scéně; v tomto případě se jedná o tvorbu 

skutečně přesahující nejen hranice Čech či Německa, ale celé Evropy. Důkazem budiž 

autorčiny výstavy v Asii či Severní i Jižní Americe. Pojítkem všech prací je téma neustále se 

měnící energie, z níž vznikají různé formy bytí. Vystaveny budou mj. obrazy z cyklu „The 

First“ (První), které jsou inspirovány číslem 1 a touhou být v něčem první. Cyklus byl prvně 

představen v Hampstead Museum v Londýně a je věnován památce slavného českého 

olympionika Emila Zátopka. Vedle rozsáhlých abstraktních kompozicí budou vystaveny také 
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skulptury odvozené od lidské figury. Vernisáž spolu s úvodní performancí autorky si 

nenechte ujít ve čtvrtek 11. října od 17 hodin v galerii muzea! 

 

Nadále můžete navštívit i výstavu věnovanou pivovarnictví a pohostinství na Slánsku, kterou 

jsme pro velký zájem veřejnosti prodloužili až do konce letošní sezóny (21. prosince). 



 

Na výstavě představená mravokárná kniha Massopust (1580) Vavřince Leandra Rváčovského 

bude v průběhu podzimu z důvodu celkového restaurování vyjmuta z expozice. 

II. V Národopisném muzeu ve Třebízi se 

v srpnu stala součástí stálé expozice socha 

Františka Antonína Skály, a pro mnohé již 

není tajemstvím, co vlastně představuje. 

Tato monumentální plastika z dubového 

dřeva nadto skrývá některé na první 

pohled netušené funkce. Spolu s celou 

expozicí ji budete moci shlédnout do 31. 

října. Tím však letošní program v Třebízi 

nekončí. Naše muzeum totiž navázalo 

spolupráci s přední českou cestovní kanceláří CK2, zaměřenou zejména na poznávací výlety 

pro děti a mládež. CK2 pro letošní adventní čas připravila akci „Vánoce na statku“, kde děti 

budou moci na několika zastaveních v areálu Cífkova statku čp.1 poznat tradiční české 

vánoční zvyky a budou plnit připravené úkoly. Akce je věnována hlavně školním výpravám, 

avšak víkend 15. a 16. prosince bude vyhrazen pro veřejnost (rodiče s dětmi). Více informací           

a možnost objednávky školní výpravy naleznete na http://www.vanocenastatku.cz/ 

Současně všechny návštěvníky Národopisného muzea ve Třebízi upozorňujeme, že od konce 

září probíhá v areálu památkově chráněného Šubrtova statku čp.2 oprava střechy stodoly. 

Běžného provozu by se však práce neměly dotknout. 



 

Dokončování sochy F. A. Skály přímo na Staročeském jarmarku přitáhlo pozornost řady návštěvníků. 

III. Ve středu 10. října Vás zveme na přednášku ing. 

Jana Žižky (Národní památkový ústav – Ústřední 

odborné pracoviště Středních Čech v Praze) na téma 

Hospodářské dvory na Slánsku. Ing. Jan Žižka se 

dlouhodobě věnuje mj. venkovské památkové 

architektuře našeho regionu. Návštěvníci tak budou 

moci blíže poznat specifika typických staveb slánského 

venkova, které jsou vedle sakrální architektury častými 

dominantami obcí. Přednáška proběhne v malé galerii 

muzea, vstupné je jako obvykle dobrovolné. 

IV. Upozorňujeme všechny školy a další vzdělávací a 

kulturní instituce, že tradiční vánoční koncerty 

v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie od letošního 

roku podléhají novým pravidlům. Zejména z důvodu 

zvýšených nákladů na topení může každá instituce uspořádat pouze jeden koncert. 

Objednávky koncertů je třeba zaslat do muzea do 31. října, nejlépe e-mailem.  

Formuláře a další závazné informace naleznete na:  

http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/objednavky-vanocnich-koncertu.html 



V. V pondělí 8. října od 19:30 hodin

v Kapli Zasnoubení Panny Marie 

letošní sezóny Kruhu přátel hudby a současně 

zahajovací koncert Dnů francouzské kultury 

ve Slaném pod názvem 

francouzských králů. Více naleznete na

francouzske-kultury-ve-slanem#goto

 

VI. V pondělí 29. října, tedy po státním 

svátku 28.10., oslavíme Den vzniku 

samostatného Českosloveska

a připomeneme si události roku 1918. 

Celodenní program pořádaný Městem 

Slaný bude v malé galerii muzea 

obohacen o jednodenní výstavku, 

a v 11:20 také promítání filmového 

dokumentu Muži října 1918. 

Numismatik PhDr. Jiří L

mincovním pokladu v zaplněné Kapli Zasnoubení Panny Marie. (Dny evropského dědictví)

Ještě hodně hřejivých dnů i kulturní inspirace

pondělí 8. října od 19:30 hodin proběhne 

li Zasnoubení Panny Marie druhý koncert 

letošní sezóny Kruhu přátel hudby a současně 

zahajovací koncert Dnů francouzské kultury             

ve Slaném pod názvem Hudba a tanec 

Více naleznete na: http://www.kultura.slansko.cz/akce/2012/08/dny

slanem#goto-pondeli-8-10-2012 

po státním 

Den vzniku 

samostatného Českosloveska                

a připomeneme si události roku 1918. 

pořádaný Městem 

malé galerii muzea 

obohacen o jednodenní výstavku,         

filmového 

 

PhDr. Jiří Lukas (Muzeum hlavního města Prahy) hovoří o slánském 

zaplněné Kapli Zasnoubení Panny Marie. (Dny evropského dědictví)

Ještě hodně hřejivých dnů i kulturní inspirace 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

            

http://www.kultura.slansko.cz/akce/2012/08/dny-

 

o slánském  

zaplněné Kapli Zasnoubení Panny Marie. (Dny evropského dědictví) 


