
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v měsíci březnu Vám naše muzeum představíme v „nové kabátě“. Byla provedena řada změn 

v expozici, vznikl nový, jednotný vizuální styl muzea, jsou vystaveny dosud neviděné 

exponáty. Vedle otevření upravené expozice se březen ponese v duchu projektu Regio 

Slanensis, který gymnazijním studentům i veřejnosti představí vybraná regionální témata. 

Velikonoce oslavíme ve Třebízi. 

I.  Ve středu 6. března od 18 hodin Vás zveme na zahájení letošní výstavní sezóny.  

Představíme Vám nové pojetí stálé expozice včetně nového výtvarného stylu a informačního 

systému muzea. Inovující prvky zavádíme velmi citlivě 

vzhledem k historickému prostředí muzea a s úctou 

k práci generací našich předchůdců. Budou představeny 

nové či obnovené části stálé expozice včetně dosud 

neviděných exponátů. Pozornost bude soustředěna mj. 

na zrestaurované nekrologium ze slánského 

františkánského kláštera nebo na kolekci starých svícnů. 

Zahájení pojmeme jako prohlídku s několika zastaveními v celé expozici, úvodní slovo            

a hudební vystoupení proběhne v malé galerii v přízemí, odkud pak budeme pokračovat  

do 1. patra. Vstupné je dobrovolné. 

II. V březnu zaměříme svou pozornost zejména na úzkou spolupráci se slánským gymnáziem 

Václava Beneše Třebízského. Humanitně - vzdělávací pásmo s názvem Regio Slanensis je 

zaměřeno převážně na studenty 

gymnázia, ale na své si přijde i 

širší veřejnost. Na projektu dále 
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spolupracujeme se společností pro ochranu kulturního dědictví Patria, Státním okresním 

archivem v Kladně, Archeologickým ústavem AV ČR, v.v.i., Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., 

Českou archeologickou společností, Památníkem národního písemnictví, Sládečkovým 

vlastivědným muzeem v Kladně a dalšími. Témata všech jednotlivých akcí jsou zaměřena na 

širší region Slánska, jak název napovídá. Zastoupeny jsou obory jako historie, archeologie, 

výtvarné umění, knihovnictví a další, budou též představeny významná místa v okolí a 

inspirativní osobnosti. Přehled jednotlivých akcí naleznete níže. Upozorňujeme, že 

přednášky v aule gymnázia jsou zdarma otevřené i pro veřejnost! Na akce v muzeu je s 

výjimkou koncertu (20. 3.) vstupné dobrovolné! 

VZDĚLÁVACÍ PÁSMO NEJEN PRO STUDENTY GYMNÁZIA 

HISTORIE • ARCHEOLOGIE • OSOBNOSTI • KNIHOVNICTVÍ 

VÝTVARNÉ UMĚNÍ • LITERATURA • SLANENSIA 

Přednášky nejen pro studenty v aule gymnázia (vždy od 10:50): 

pondělí 11. 3.: PhDr. Václav Moucha, CSc. - Slánská hora 

úterý 12. 3.: PaedDr. Irena Veverková - Antonín Raymond - český architekt v 
Japonsku 

středa 13. 3.:  Bc. Jan Kašpar - Staré a vzácné tisky 

čtvrtek 14. 3.: PhDr. Zdeněk Kuchyňka - Budeč a svatováclavská tradice 

pátek 15. 3.: Mgr. Jan Čečrdle - Jan Zach - americký sochař ze Slaného 

pondělí 18. 3.: Mgr. Zdeněk Víšek - Jaroslav Vrchlický a Slánsko 

úterý 19. 3.: Mgr. Milan Hes, PhD. - Židé a Slaný v dějinách 19. a 20. století 

středa 20. 3.: PhDr. Václav Moucha, CSc. - Slánská hora  

(vycházka s prohlídkou od 9:45) 

čtvrtek 21. 3.: PhDr. Michaela Selmi Wallisová, PhD. - Archeologický výzkum  

u kaple Božího hrobu 

pátek 22. 3.: Mgr. Květa Hrnčířová - Obnova Lidic 

 

 



Akce pro veřejnost v rámci projektu Regio Slanensis:  

středa 13. 3. od 17 hodin - Nejen chlebem živ je člověk - vernisáž archeologické výstavy ve 
výstavní síni muzea (1. patro) 

středa 20. 3. od 19 hodin - Smíšený pěvecký sbor Buštěhrad - koncert v kapli Zasnoubení 
Panny Marie 

čtvrtek 21. 3. od 17 hodin - Jaroslav Vrchlický a Slánsko - přednáška Mgr. Zdeňka Víška 
v malé galerii muzea 

     

 

V rámci projektu Regio Slanensis také vystavujeme 
vybrané výtvarné práce studentů slánského gymnázia 
(malby, kresby fotografie). Vernisáž této výstavy 
proběhne 12. března od 13 hodin ve výstavní galerii 
muzea (2. patro). 

III. Z programu projektu Regio Slanensis bychom chtěli 

zvlášť upozornit na zcela novou výstavu Nejen chlebem 

živ je člověk, kterou připravujeme spolu s Českou 

společností archeologickou, o.p.s a která představí 

výsledky archeologických výzkumů v lokalitě mezi kaplí 

Božího hrobu a revitalizovanou skládkou jižně od Slaného 

(při průmyslové zóně). Výzkumy odhalily mj. základy 

neolitických domů a potvrdily přítomnost pravěkého 

sídliště, jehož části byly zkoumány již v 1. polovině 20. 



století. Vernisáž proběhne ve středu 13. března od 17 hodin ve výstavní síni muzea (1. 

patro), výstava potrvá do 30. dubna 2013.  

   

IV. Poté, co se s velkým ohlasem setkala akce Vánoce na 

statku v Národopisném muzeu v Třebízi, připravujeme 

tamtéž opět pro školní výpravy čtyřdenní akci Velikonoce 

na statku (18. - 21. 3). Tematický program bude zaměřen 

na české velikonoční zvyky a lidové obyčeje.  

Přihlášky a další informace o akci naleznete na: 

http://ck2.cz/pro-skoly/vylety-a-exkurze/velikonocni-vylety/velikonoce-na-statku/1036.php  

V. Nezahálí ani naše publikační aktivity. Vedle velkého množství nových tiskovin v obnovené 

expozici muzea 

připravujeme nové 

„rozkládačky“ o muzeu 

a jeho sbírkách a           

o františkánském 

nekrologiu, připraveny 

jsou také nové 

pohlednice. V dubnu se 

můžete těšit na 

odtajnění jména a 

osudu zapomenutého 

slánského rodáka,         

o němž připravujeme 

samostatnou knihu! 

 

Zajímá Vás, který slánský rodák je autorem této sochy? Dozvíte se v dubnu! 

Brzký příchod jara i zajímavých kulturních zážitků Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

http://ck2.cz/pro-skoly/vylety-a-exkurze/velikonocni-vylety/velikonoce-na-statku/1036.php

