
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

máj bude pro návštěvníky muzea jedním z nejbohatších měsíců. Zahájíme hned tři výstavy, 

připojíme se k městským slavnostem a pozveme Vás také do Třebíze. Nezapomeňte rovněž 

na další akce, zejména představení knihy o americkém sochaři ze Slaného Janu Zachovi, 

které jsme byli z technických důvodů nuceni přesunout na 30. května. 

 

I. V sobotu 18. května si nenechte ujít program, který jsme připravili u příležitosti městských 

slavností, letos naposledy věnovaných období napoleonských válek. Program je současně 

slánským příspěvkem k celorepublikovému Festivalu muzejních nocí. O jednotlivých akcích 

hovoří více samostatné webové stránky Města Slaný a Asociace muzeí a galerií ČR: 

http://www.slavnosti.slansko.cz/  http://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/titulni 

Co konkrétně jsme pro Vás o městské slavnosti připravili? Od 9 do 16 hodin bude otevřena 

Velvarská brána s expozicí opevnění města, od 9 do 19 hodin obnovené stálé expozice 

v hlavní budově muzea. V 19 hodin začne poslední, večerní komentovaná prohlídka.  

Ve 14 hodin v prostoru expozice a chodby muzea zahájíme výstavu Někomu život, někomu 

smrt o významném odbojovém činu 2. světové války - atentátu na říšského protektora 

Reinharda Heydricha. Výstavu připravujeme spolu s Asociací nositelů legionářských tradic     

a Městem Slaným. 

Od 15 do 19 hodin se můžete v malé galerii v přízemí muzea těšit na promítání pásma 

digitalizovaných starých filmů z období 1. republiky (opakující se smyčka). Většinu filmů 

budeme promítat poprvé. Snímky byly převedeny z 8mm pásků do digitální podoby ve 

spolupráci s projektem Digitální vzpomínky. Budete moci shlédnout tyto dokumenty: dětská 

cvičení na SK Slaný 21. 6. 1936; skautský tábor Malíkovice 14. 7. 1935; otevření slánské 

spořitelny 15. 11. 1931 a vojenská přehlídka na náměstí ve Slaném a SK Slaný 2. 6. 1935.  
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Vstupné na všechny akce je dobrovolné. Samostatný program naleznete v příloze. 

 

II. Městským slavnostem bude předcházet předprogram v podobě celkem čtyř samostatných 

akcí od úterý 14. do čtvrtka 16. června: vernisáže, vycházky, koncertu a přednášky. 

II.1. V úterý 14. května v 17 hodin zahájíme výstavu Tři generace architektů. Výstava Vám 

představí architekty Jana, Milana a dva Václavy rodiny Rejchlovy. Pro Slaný je klíčovou 

osoba Jana Rejchla, žáka slavného Josefa Gočára a rodáka z Hradce Králové. Právě Jan 



Rejchl vnesl do města Slaného 

ducha tehdy nového směru v 

architektuře - funkcionalismu. 

Městská spořitelna čp. 99 na 

Husově třídě je dodnes jednou z 

moderních dominant města 

a dokladem, jak lze citlivě zasadit 

moderní stavbu do historického 

prostředí. Všeobecně dobře 

známou je také stavba hudební 

školy (dnes ZUŠ Slaný). Architekti 

rodiny Rejchlovy působili 

zejména ve východních Čechách. 

Výstava ve Slaném poprvé 

komplexně představí jejich 

pozoruhodné architektonické 

dílo, dobové dokumenty i 

obrazový materiál z rodinného 

archivu Rejchlových. Na vernisáži 

promluví také doc. ing. arch. 

Milan Rejchl, CSc., syn Jana 

Rejchla. 

II.2. Ve středu 15. května od 9:45 

se můžete těšit na odloženou 

vycházku Na Slánskou horu, kde pro veřejnost i studenty slánského gymnázia promluví 

známý archeolog a čestný občan našeho města PhDr. Václav Moucha, CSc.                               

o archeologických a přírodních zajímavostech 

této známé místní lokality. Sraz účastníků je 

v 9:45 na vrcholu Slánské hory. Pevná obuv  je 

výhodou, vstup na horu je na vlastní nebezpečí! 

II.3. Hned ve středu 15. května večer se můžete 

od 19 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie 

zaposlouchat do pěveckého recitálu operní 

pěvkyně Jarmily Kosinové v pravidelném pořadu Kruhu přátel 

hudby. Na programu bude též duchovní hudba a písňová tvorba. 

II.4. Ve čtvrtek 16. května od 17 hodin v malé galerii muzea láká 

k návštěvě přednáška ing. arch. Jaroslava Tachecího (Studio 

JATA), který se zabývá projektováním a stavbou moderních, 



k přírodě a energii šetrných, tzv. pasivních a nulových domů. 

Ing. arch. Tachecí již několik let žije ve Slaném a že svá slova 

myslí vážně, dokázal stavbou svého úsporného domu nedaleko 

Slánské hory. 

Po celý měsíc můžete navštívit také 

Kompletní sadu na opravu duší - sochařskou výstavu Petra 

Štecha, která se vyznačuje velkým nadhledem  a smyslem pro 

humor (do 1. 6.). 

III. Jak jistě víte, z technických důvodů jsme byli nuceni 

přesunout přednášku a představení knihy o zapomenutém 

slánském rodákovi a americkém sochaři Janu Zachovi na 

čtvrtek 30. května od 17 hodin v malé galerii muzea. Příprava 

knihy nyní směřuje do finále. Na setkání se můžete těšit na 

zajímavé povídání nejen Jana Čečrdleho, ale také mj. 

překladatelů knihy.  



 

„ V roce 1945, kdy skončila nacistická okupace Československa, uspořádal pro českou 

exilovou vládu v prostorách Brazilian Press Association v Riu výstavu fotografií českého 

průmyslu. V roce 1946 uspořádal výstavu děl českého malíře a grafika Václava Hollara a 

v témže roce připravil putovní výstavu děl současných brazilských a československých 

výtvarných umělců… V této době také potkal svou budoucí ženu.“ 

(ukázka z knihy Jan Zach - Životní a umělecké křižovatky) 

IV. Od začátku května je veřejnosti otevřena naše 

pobočka - Národopisné muzeum Slánska v Třebízi. 

V průběhu celého léta tam budou probíhat drobné 

opravy a vylepšení, které by však neměly mít 

prakticky žádný dopad na prohlídky expozic. 

V sýpce Cífkova statku čp.1 bude instalována 

místnost věnovaná pivovarnictví v regionu. Ve 

větší výstavní místnosti budete moci po celou 

výstavní sezónu shlédnout výtvarnou výstavu Na 

Venek - díla slánských výtvarnic Ivany Zágnerové 

a Petry Horákové (kresby, malby, básně). 

Vernisáž výstavy s hudebním vystoupením a 

doprovodným programem proběhne v sobotu 

25. května od 15 hodin. Tvorba obou autorek má 

různé polohy, ale jsme rádi, že obě v výstavě 

přistoupily velmi citlivě pro venkovské prostředí; 

některá díla vznikla dokonce přímo v Třebízi. 



Tradiční Třebízská pouť se letos uskuteční o týden později - ve dnech 1. a 2. června. Na 

dvoře Cífkova statku můžete mj. shlédnout tvorbu českých řemeslníků, drobných výtvarníků 

a třeba si i něco zakoupit. 

V. Vedle koncertu KPH (viz výše - 15. 5.) proběhnou v kapli Zasnoubení Panny Marie 

absolventské koncerty Základní umělecké školy ve Slaném, a to 21., 22. a 28. května vždy 

od 17 hodin. V pátek 31. května od 17 hodin se tamtéž uskuteční předávání maturitních 

vysvědčení studentům - absolventům slánského gymnázia. 

VI. V souvislosti s přípravou rekonstrukce části hlavní budovy 

muzea probíhají přípravné práce k výstavbě výtahu 

v prostoru hlavního schodiště. Na tomto místě dlouhá léta 

stával známý model těžební (důlní) věže. Tento musel být 

z důvodu sondáže do podlahy přemístěn do chodby. Protože 

se jedná o předmět velmi rozměrný, pro nějž nemá naše 

muzeum vhodné jiné místo, model bude zapůjčen do 

expozice našeho blízce spolupracujícího Sládečkova 

vlastivědného muzea v Kladně, konkrétně do jeho pobočky - 

Hornického skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Tam si jej 

budete moci již brzy opět prohlédnout. 

Viz též http://mayrau.omk.cz/ 

 

Rodný dům Václava Beneše Třebízského je jedním z lákadel Národopisného muzea v Třebízi. 

 

Příjemné jarní dny s kulturou, na výletě i v přírodě 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

http://mayrau.omk.cz/

