
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v měsíci padajícího listí, v době před plánovanou rekonstrukcí některých partií naší hlavní 

budovy, pokračuje v muzeu podzimní program a ve většině místností přibývá nové 

nábytkové vybavení. V Třebízi byla uzavřena návštěvnická sezóna, přesto je zde živo: 

probíhají opravy střech,  natáčení pro Českou televizi a přípravy na Vánoce na statku. 

Podzim vstoupil i do smečenského zámku, dávného sídla rodu Martiniců, zakladatelů slánské 

piaristické koleje - nynější hlavní muzejní budovy, kterou  čeká dílčí rekonstrukce. 

I. Do konce listopadu pokračuje v galerii muzea výstava známého malíře a sklářského 

výtvarníka Vladimír Jelínka, který byl u příležitosti Oslav dne založení 

samostatného Československa oceněn pamětním listem 

Královského města Slaného za přínos v oblasti kultury. Až do 20. 12. 

můžete navštívit výstavu starobylých slánských vedut a modelů 

města.  

             Zpravodaj č. 11/2013 



II. Diadochos, jeden z nejstarších knižních exponátů 

uchovávaných ve sbírce Vlastivědného muzea, čeká 

odborné restaurování. Autorem této rozsáhlé knihy je 

Bartoloměj Paprocký z Hlahol a Paprocké Vůle, který dílo 

napsal v roce 1602. Diadochos představuje významnou 

památku pro české dějiny a knižní kulturu. Zachycuje 

totiž posloupnost českých panovníků, biskupů a 

arcibiskupů, historii, genealogii a heraldiku českých 

aristokratických rodin a materiál k dějinám českých měst. 

Součástí sbírky slánského muzea se kniha stala 

pravděpodobně již koncem 19. století v souvislosti 

s Národopisnou výstavou českoslovanskou v Praze 

(1895). Nyní si fyzický stav exempláře žádá 

restaurátorský zásah. Ten bude finančně podpořen 

z Programu rozvoje venkova/ SZIF. 

III. Ve středu 27. listopadu od 17. 

hodin si nenechte ujít přednášku 

slánského historika a didaktika dějepisu Mgr. Milana Hese, Ph.D.,        

s názvem Ukrývaní a ti druzí. Přednáška bude zaměřena na osudy 

ukrývaných Židů, přeživší holocaustu, jímž dosud nebyla v odborné 

literatuře věnována taková pozornost, jako například vězňům 

z koncentračních táborů. Přednáška bude spojena se křtem dvou 

autorových knih vydaných v říjnu tohoto roku. 

IV. Zasloužené rekonstrukce se dočká zejména mezi dětmi oblíbený Betlém z rodiny 

hudebního skladatele J. B. Foerstera. Do sbírek muzea se betlém dostal jako dar Antonína 

Durase, potomka rodiny skladatele Foerstera. Betlém sestává z více než dvou stovek ručně 

malovaných postav, zvířat a objektů architektury, které jsou rozpohybovány za pomocí 

elektromotoru. Pohyb tří pásů a několika jednotlivostí doprovází i zvonkohra. Po odborném 

zásahu se na betlém můžete přijít podívat v adventním čase. 

 



 

V. Kruh přátel hudby pořádá v sobotu 9. listopadu vystoupení 

sopranistky Jany Marie Kateřiny Korbelové s dětským 

pěveckým sborem Andílci. Repertoár této pěvkyně zahrnuje 

písňovou a operní tvorbu českých i zahraničních autorů i 

skladby duchovní. Koncert začne v 17 hodin. 20. listopadu od 

19 hodin pak v Kapli Zasnoubení Panny Marie vystoupí 

Sedláčkovo kvarteto s Otakarem Martinovským .

VI. V rámci 47. Slánských jazzových dnů se bude v sobotu 23. 

listopadu od 14:30 v kapli muzea konat vystoupení pražských 

Doris a Sophie & The Swingin´ Bastards. Kapela se zpívajícími sestrami patří mezi poslední 

objevy současné tuzemské swingové 

scény. V neděli 24. listopadu zakončí 

jazzový festival vokální skupina 

Skety, která vystoupí též v Kapli 

Zasnoubení Panny Marie, tentokrát 

od 14 hodin. 



VII. V Národopisném muzeu ve Třebízi již skončila výstavní sezóna, ovšem natáčení projektu 

První republika v produkci České 

Televize stále pokračuje. Seriál 

mapuje historii a atmosféru 

Československa v letech 1918 – 1945 

a na obrazovkách ČT se objeví 

v lednu příštího roku.  

 

Ve Třebízi dále připravujeme druhý 

ročník události Vánoce na statku. 

Akce je určena převážně pro děti a školní výpravy.  Více viz http://vanocenastatku.cz/ 

VIII. Rádi bychom Vás upozornili na možnost hlasování ve fotografické soutěži „Slaný 

v současnosti“. Prohlédnout si všechny soutěžní snímky a hlasovat pro ty nejlepší můžete 

zde: http://muzeum.forone.cz/k20.aspx a to až do 8. prosince. Vyhlášení výsledků bude 

zveřejněno na webových stránkách 

muzea http://muzeum.slansko.cz/ . 

Vítězové si odnesou hodnotné ceny. 

Kompletní pravidla naleznete zde: 

http://muzeum.forone.cz/pravidla.aspx.  

 

 

 

IX. Zájemci si mohou přečíst krátký text v příloze, který je věnován aktuálnímu vývoji 

v rehabilitaci odkazu slánského rodáka a amerického sochaře Jana Zacha. 

X. V tomto roce byl dokončen trojdílný, částečně hraný dokument „Vyvoleni k utrpení - 

Osudy židovského obyvatelstva na Šumavě a v Bavorském lese“. Jde o závažné a přínosné 

dílo, věnované problematice židovské komunity na česko-německém pomezí od nejstarších 

soutěžní kategorie do 20 let, foto: Jan Kovaĺák 

http://vanocenastatku.cz/
http://muzeum.forone.cz/k20.aspx
http://muzeum.slansko.cz/
http://muzeum.forone.cz/pravidla.aspx


dob do současnosti s přihlédnutím ke konkrétním událostem 2. světové války, včetně např. 

tzv. pochodů smrti. Jsme rádi, že se tento silně protinacistický dokument natáčel také 

v Národopisném muzeu v Třebízi. Viz např.: 

http://www.kehilaprag.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=1877%3Avyvoleni-k-

utrpeni--osudy-idovskeho-obyvatelstva-na-umav-a-v-bavorskem-

lese&catid=131%3Apednaky&Itemid=203&lang=en 

Nové vybavení postupně získává také výstavní galerie muzea, kde aktuálně probíhá                     

výstava obrazů a skla Vladimíra Jelínka. 

Přívětivé kulturní zážitky i v nevlídném počasí 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 
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