
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

vánočním koncertem Simony Klímové ukončilo muzeum výstavní sezónu roku 2013. 

V následujících měsících bude stálá expozice veřejnosti uzavřena a bude pokračovat 

plánovaná rekonstrukce, hodnocení uplynulé sezóny a přípravy na sezónu následující. Tu 

zahájíme pravděpodobně v dubnu, o otevření expozice i plánovaných výstav Vás budeme 

včas informovat. Ovšem i přes probíhající práce pro Vás nadále připravujeme zajímavý 

program.  

 

 

          Zpravodaj č. 1/2014 



I. Ve čtvrtek 9. ledna v 16 hodin bude            

v malé galerii muzea slavnostně pokřtěna 

publikace „Co zbylo z vodních mlýnů“. 

Autory v pořadí již pátého souboru textů      

a fotografií vydaného obecně prospěšnou 

společností Přemyslovské Čechy za podpory 

Města Slaného jsou PaedDr. Irena 

Veverková z Okresního archivu Kladno          

a společnosti Patria a slánský fotograf Pavel 

Vychodil. Srdečně zveme nejen ty, kteří se 

zajímají o historii a současnost prastarého 

mlynářského řemesla. 

 

II.  Ve středu 22. ledna se bude od 17 hodin v Malé galerii muzea konat přednáška na téma 

Slánský poklad. Pro velký zájem veřejnosti opět promluví vědecký pracovník a pedagog 

z Ústavu fyzikální chemie                     

J. Heyrovského AV ČR a VŠCHT 

v Praze doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, 

CSc. a numismatik a historik umění 

PhDr. Jiří Lukas z Muzea hlavního 

města Prahy. Přednáška bude 

doplněna o nové poznatky, které vám 

přiblíží tento zcela ojedinělý nález 

souboru několika tisíc mincí převážně 

z 16. a 17. století, stejně jako dobový mincovní systém a způsob obnovy nalezených mincí. 

 

III. Hlasování ve fotografické soutěži Slaný v současnosti bylo v prosinci ukončeno. Ve třech 

soutěžních (věkových) kategoriích jste prostřednictvím internetového hlasování zvolili 

následující vítěze: 



 

kategorie do 20 let 

1. místo Patricie Vokalová 

2. místo Lucie Lejskeová 

3. místo Jan Koval´ák 

 

 

kategorie 20 – 30 let 

1. místo Karolína Balogová 

2. místo Michal Guzi 

3. Zuzana Michlová 

 

kategorie nad 30 let 

1. místo Michaela Seghmanová 

2. místo Martin Doupovec 

3. místo Jiří Pohanka 

 

 

 

 

 

 

Výše jmenovaní se mohou těšit na dárkové 

poukazy na odběr fotografického i jiného 

zboží v prodejně Hippo Store v Husově ulici 



ve Slaném. Všem vítězům blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast! 

IV. Od ledna do března jsou muzejní expozice veřejnosti uzavřeny z důvodu rekonstrukčních 

prací. Na další výstavy se můžete těšit od dubna 2014. Přes tato prostorová omezení pro Vás 

připravujeme zajímavý program, např. pravidelné přednášky. Badatelská činnost rovněž 

nebude omezena. Již probíhá další doplnění a oživení muzejní expozice, bude posíleno 

osvětlení vybraných prostor expozice apod. Obdobné dílčí inovace připravujeme také 

v Národopisném muzeu Slánska v Třebízi, kde bude až do května 2014 s přestávkami 

probíhat natáčení seriálu První republika pro Českou televizi. 

 

Vánoce 2013: zpívání s Karolem Hevessym a výstava hraček v galerii muzea 

Přívětivý rok plný splněných přání 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


