
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v měsíci květnu se doslova roztrhne pytel s kulturními akcemi. Budeme zahajovat návštěvní 

sezónu ve Třebízi, pomáhat s městskými slavnostmi, promítat filmy, uslyšíme několik 

koncertů a nabídneme Vám celkem pět výstav! Sladký máj je tady. 

 

I. Nejprve k výstavám ve Slaném. Termín zakončení výstav byl stanoven tak, aby je mohli 

vidět návštěvníci městských slavností věnovaných období 

napoleonských válek, tj. výstavy manželů Švankmajerových 

i „Pražskou bránu“ můžete shlédnout až do 20. května. 

V sobotu 19. května navíc bude v malé galerii muzea 

(přízemí) instalována tematická expozice připomínající 

právě období napoleonských válek. Vedle portrétů 

vojevůdců té doby a nábytku ze sbírek muzea jsou ze strany 

pořadatelů slavností přislíbeny repliky historických oděvů a 

zbraní. Po dobu městských slavností bude muzeum dle 

běžné otevírací doby zdarma přístupné všem zájemcům, a 

to včetně starobylé Velvarské brány. 

Více o slavnostech naleznete na: http://www.slavnosti.slansko.cz/ 
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II. Doprovodným programem 

k surrealistické výstavě manželů 

Švankmajerových bude promítání známých 

a velmi originálních filmů Otesánek a Lekce 

Faust v městském kině Slaný, kde vedle 

zdařilých hereckých výkonů (Petr Čepek, 

Veronika Žilková, Jan Hartl a další) nechybí 

Švankmajerovy legendární animace, 

fantazie a vůbec výtvarná stránka par 

excellence, která byla po zásluze oceněna 

řadou cen doma i v zahraničí. Otesánek (středa 9. května 

od 19:30) je netradičním pojetím klasické české pohádky 

zasazené do dnešní doby a života "běžné" rodiny. Film byl 

oceněn dvěma Českými lvy. Radost z vytouženého 

potomka je vystřídána frustrací z jeho nenasytnosti a 

hororovým finále. Hluboký snímek Lekce Faust (čtvrtek 

10. května od 19:30), oceněný v Karlových Varech třemi 

Českými lvy a dokonce vrcholnou cenou - Křišťálovým 

globem, je variací na klasický příběh, který se táže na 

základní otázky lidského bytí. Hrdina (Petr Čepek ve své 

životní roli) vtažený do nadpřirozeného děje je soustavně pokoušen ďábelským Mefistem. 

III. V květnu můžete v kapli Zasnoubení Panny Marie vyslechnout 

několik koncertů. Hned  v pondělí 7. května v 19:30 zahraje varhanice 

Eva Bublová a zazpívá sopranistka Barbora Sojková na koncertě 

„Varhany má bejt nástroj velebný…“ pořádaném v rámci festivalu 

Varhany znějící a současně jako další z pravidelných pořadů Kruhu 

přátel hudby. V pátek 18. května od 17 hodin zazpívá soubor Světlušky 

z 3.ZŠ Slaný a 23. a 30. května vždy od 17 hodin se zde odehrají dva 

absolventské koncerty žáků ZUŠ Slaný. 

IV. V květnu zahajujeme další návštěvní sezónu 

v Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi. 

Formálním otevřením letošního ročníku bude 

v Cífkově statku čp.1 vernisáž výstavy „České 

středohoří ve fotografii“ v úterý 15. května od 17 

hodin, kde uvidíte půvabné snímky nám nejbližšího 

a geologicky nejmladšího pohoří v České republice od pětice nadaných fotografů z Peruce, 

Slaného a Varnsdorfu. Právě ze Třebíze se otevírají pohledy na místa, která v letním období 

přímo lákají k návštěvě. Současně bude pokračovat výstava Včely a včelaři, věnovaná dnes 

opomíjenému a přitom tolik potřebného tradičnímu odvětví. V areálu budou letos 

pokračovat další opravy (např. poškozená pumpa na dvoře čp.1). 



V. Ve fázi vrcholných příprav je 

velká letní výstava věnovaná Jižní 

Americe, která bude otevřena na 

začátku června a o které Vás 

budeme ještě včas informovat. 

Těšit se můžete mj. na kresby 

exotických zvířat z Povodí Orinoka, 

pestrobarevné motýly či ukázky indiánských kultur ze spolupracujícího Náprstkova muzea. 

VI. Již dříve jsme Vás informovali o našich žádostech o dotace na 

restaurování. Žádosti podané Středočeskému kraji nebylo bohužel 

(opětovně) vyhověno, stejně jako dalším slánským institucím; tuto 

skutečnost nehodláme dále komentovat. Naopak v případě 

františkánského nekrologia je již ze strany sdružení Přemyslovské střední Čechy potvrzen 

příspěvek, čehož si velmi vážíme. 

VII. Připomínáme, že pokud si chcete přečíst starší muzejní zpravodaje nebo výroční zprávu o 

činnosti muzea za rok 2011, můžete si je stáhnou na našem webu: 

http://muzeum.slansko.cz/publikace/ 

 

Pokojný máj a hodně barev v životě 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

 

 

Panorama údolí Labe z výstavy fotografií Českého středohoří ve Třebízi 


