
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

blíží se čas Vánoc a zároveň konec letošní výstavní sezóny. V adventním období si u nás můžete 

vybrat z řady zajímavých akcí. Tradičně jsme pro Vás připravili tematickou vánoční výstavu, 

sérii koncertů v muzejní kapli, těšit se můžete i na unikátní světelnou performance, kterou 

jsme za obrovské účasti návštěvníků premiérově uvedli minulý měsíc. Cífkův statek ve Třebízi 

opět ožívá vánočními zvyky a adventní atmosférou. 

 

 

 

ZPRAVODAJ Č. 12/2014 

Ukázka dřevěných figurek z připravované 

výstavy Vánoce s betlémy 



I. V prosinci mají návštěvníci poslední 

možnost shlédnout kompletní výstavu Jan 

Zach – Návrat domů, uspořádanou u 

příležitosti 100. výročí narození slánského 

rodáka a amerického umělce Jana Zacha. 

Část expozice věnovaná Zachovým 

učitelům a mentorům – díla Jana Angelo 

Zeyera, Františka Kysely, Otakara 

Nejedlého a Zdeňka Pešánka – bude vrácena zpět do Národní galerie v Praze po 6. prosinci. 

Série obrazů, soch, studií a dalších materiálů mapujících Zachovu uměleckou dráhu i osobní 

život v Čechách i v zahraničí zůstává veřejnosti přístupná i v příštím roce. 

 

 

 

II. I letošní muzejní sezónu 

zakončíme vánoční výstavou. Ve 

středu 10. prosince zahájíme v 17. 

hodin výstavu Vánoce s betlémy. 

K vidění budou betlémy ze sbírek 

našeho muzea, Muzea betlémů 

Karlštejn i exponáty ze soukromých 

sbírek tvůrců O. Čecha a J. Rody. 

Výstava v prvním patře muzea 

potrvá do 24. ledna. 

 

 

 



III. V pátek 12. prosince se přijďte 

podívat na adventně laděné 

Malování světlem na muzeum, 

které začne v 18 hodin. Autory 

projektu jsou Frances Sander a 

Dmitri Berzon, s nimiž jste měli 

možnost se setkat již v listopadu 

na akci Malování světlem 

v nádvoří muzea, která se setkala 

s mimořádným zájmem 

veřejnosti. Tentokrát budeme 

promítat přímo na hlavní průčelí 

budovy muzea (směrem do 

Masarykova náměstí) a těšit se 

můžete na možnost vyzkoušet si 

techniku tagtool (přímé 

přenášení malovaného obrazu na 

konkrétní budovu). Promítané 

obrazy se budou tematicky 

dotýkat Vánoc, připomenou dějiny města a další. Nenechte si ujít tuto výjimečnou akci. 

Vstupné je doprovolné. 

 
Listopadové Malování světlem, foto Jan Kovy 



IV. Řadu prosincových akcí zakončíme tradičně sérii vánočních koncertů v kapli Zasnoubení 

Panny Marie. Každoročně představují své dovednosti zejména žáci slánských škol, nebude 

chybět ani program oblíbené místní zpěvačky Simony Klímové. Vyberte si podle svého 

z následujícího programu a přijďte do kaple nasát tu pravou vánoční atmosféru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. prosince v 15 hodin Vánoční koncert Základní umělecké školy 

12. prosince v 17 hodin Žáci 3. základní školy 

15. prosince v 18 hodin Pěvecký sbor Consortium camerale Slanense 

16. prosince v 15 hodin Vánoční koncert Základní umělecké školy 

17. prosince v 19 hodin Koncert KPH Trio Cum Amore 

18. prosince v 17 hodin Žáci 1. základní školy Háje 

20. prosince v 17 a 19,30 hodin Vánoční koncert Simony Klímové a Ireny Budweiserové 

 

 

 

  



V. V národopisném muzeu ve Třebízi probíhá již třetí ročník oblíbeného programu Vánoce na 

statku. Akce, kterou pořádá cestovní kancelář CK2, je určena pouze pro školní výpravy a to po 

předchozí rezervaci. Bližší informace a objednávky naleznete zde: http://vanocenastatku.cz/. 

Naše milá paní průvodkyně se na Vás opět těší v příští sezóně, která odstartuje v květnu 

následujícího roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohádkové vánoční svátky a rozhodné vkročení do Nového roku 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

http://vanocenastatku.cz/

