
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

v sobotu 20. září jsme slavnostně zahájili výstavu o zapomenutém slánském rodáku Janu 

Zachovi. Děkujeme všem, kteří přišli i těm, kteří se na 

akci jakkoli podíleli. Zvláště pak si ceníme návštěvy 

zahraničních hostů paní Olinky Broadfoot a manželů 

Griffinových, bez nichž by celý projekt rehabilitace 

osobnosti Jana Zacha nikdy nevznikl. Do muzea také 

zavítal významný český historik umění doc. Jiří Šetlík, 

který mimo jiných přispěl svým článkem do originálního 

katalogu, vydaného u příležitosti výstavy. Společně se 

vzácnými hosty a mnohými z Vás jsme po zahájení 

výstavy odhalili pamětní desku na Zachově rodném 

domě v Soukenické ulici. Kromě spousty milých slov 
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a vřelého potlesku zazněl i fakt, že profil Jana Zacha je situován tak, aby svůj pohled upíral 

k západu, kde našel svůj druhý domov. Slavnostní den jsme zakončili koncertem v latinsko-

americkém rytmu v kapli Zasnoubení Panny Marie, ovšem dozvuky tohoto velkolepého dne 

v nás zůstávají i dnes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve stejný den jsme rovněž zpřístupnili nově zrekonstruované prostory budovy muzea i atria, 

nově vybudovaným výtahem se mohli svézt první návštěvníci. Ohlasy na novou podobu muzea 

jsou velmi pozitivní, přijďte se sami podívat a udělat si svůj názor. 

 



I. Rozsáhlá výstava k 100. výročí narození slánského rodáka s názvem Jan Zach – Návrat domů, 

je nejvýznamnější výstavou letošní sezóny. Díla Jana Zacha, která Vám představujeme v galerii 

muzea, dostalo naše muzeum darem 

z amerického Oregonu, kde Zach završil 

svou uměleckou i životní dráhu. Kolekci 

třiceti obrazů a soch věnoval správce 

Zachovy pozůstalosti, umělcův žák 

a blízký přítel, výtvarník a kurátor pan 

Tommy Griffin. Díla v galerii muzea 

představují průřez Zachovou uměleckou 

dráhou a jsou doplněna o video 

zachycující umělce při práci s dřevem 

i nerezovou ocelí, dokumenty mapující 

Zachovy životní i umělecké kořeny, 

včetně vysvědčení ze slánských škol a sérii fotografií ze Zachova mládí, z ateliéru či míst, kde 

tvořil a pobýval.  

 

 

Ve výstavní síni muzea v prvním patře budovy, pak představujeme 

díla Zachových učitelů, významných českých umělců první 

poloviny 20. století. Jedná se o díla Jana Angelo Zeyera, Františka 

Kysely, Otakara Nejedlého a Zdeňka Pešánka, který nebyl přímým 

Zachovým učitelem, ale stal se pro něj velkým vzorem. Tato díla 

laskavě zapůjčila Národní galerie v Praze. Kolekci doplňuje několik 

prací sochařky Olinky Broadfoot, jíž byl Zach mentorem na sklonku 

svého života. 

 

 

 



Nestihli jste slavnostní vernisáž a nechcete být ochuzeni o zajímavé vyprávění životního i 

uměleckého příběhu Jana Zacha? Přijďte do muzea ve 

středu 15. října v 17 hodin. V rámci doprovodného 

programu se bude konat komentovaná prohlídka 

výstavy. Program bude pokračovat i 22. října, kdy 

budeme od 17 hodin v malé galerii muzea promítat film 

Letíme do Ria, který Jana Zacha inspiroval k pobytu 

v Brazílii. Snímek s prvky komedie a muzikálu byl natočen 

v roce 1933 a hlavní role ztvárnili Ginger Rogersová a Fred 

Astaire. Stopáž filmu je 90 minut a vstupné na promítání 

dobrovolné.  

 

 

II. Ve středu 1. října bude v malé galerii muzea 

od 17 hodin přednášet regionální historik a 

politolog PhDr. Michal Pehr. Přednáška bude 

věnována výročí vypuknutí 1. světové války a 

jejímu dopadu na město Slaný a okolí. V rámci 

programu budou v nově zrekonstruovaných 

prostorách malé galerie vystaveny originální 

dobové předměty s vojenskou tématikou.  

 

III. 29. října proběhnou oslavy dne vzniku 

samostatného Československa. Po průvodu 

městem, položení věnce na hřbitově a proslovu, 

proběhne v malé galerii muzea přivítání 

účastníků oslav s promítáním prezentace na 

téma „Sté výročí zahájení velké války“ a k prohlédnutí bude drobná výstavka věnovaná vzniku 

československého státu. Program oslav vyvrcholí v 17 hodin v Městském divadle. 



IV. Kruh přátel hudby připravil na měsíc říjen koncert Kladenského komorního orchestru. 

Dirigentem je pedagog a violoncellista Pavel Tomáško, pod jehož taktovkou hraje orchestr díla 

od starých mistrů po skladby 20. století. Orchestr vznikl v květnu roku 2010 jako sdružení 

hudebních nadšenců různých profesí a různých muzikantských zkušeností. Koncert se 

uskuteční ve středu 29. října od 19 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie.  

 

V. Do konce října máte možnost navštívit Národopisné muzeum ve Třebízi. Poté budou brány 

Cífkova i Šubrtova statku zavřeny a znovu se veřejnosti otevřou až v květnu příštího roku. 

Kromě stálé expozice je zde k vidění výstava bednářského řemesla, výstavka věnující se 

prvkům lidové architektury i část věnovaná lesní studánce s kapličkou Královce. Do 31. října je 

otevřeno od úterý do neděle, a to vždy od 9 do 16 hodin. 

 

 

Pestrobarevný podzim a vlídný počátek zimního času 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


