
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,

 

 

na měsíc březen jsme pro Vás připravili přednáškový cyklus 

úspěšného projektu začíná již v 

archeologie, numismatiky, ochrany přírody, ale i příspěvky týkající se významných osobností, 

3D modelace a témat spjatých se slánským regionem, se budou konat 

Beneše Třebízského ve Slaném

10:50 hod (viz časový harmonogram níže). 
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Vážení přátelé slánského muzea, 

na měsíc březen jsme pro Vás připravili přednáškový cyklus Regio Slanensis

úspěšného projektu začíná již v pondělí 3. března. Zajímavé přednášky napříč obory historie, 

archeologie, numismatiky, ochrany přírody, ale i příspěvky týkající se významných osobností, 

3D modelace a témat spjatých se slánským regionem, se budou konat na půdě 

Třebízského ve Slaném, v aule ve druhém patře budovy, a to vždy od 9

50 hod (viz časový harmonogram níže).  

ZPRAVODAJ Č. 3

Regio Slanensis. Druhý ročník 

. Zajímavé přednášky napříč obory historie, 

archeologie, numismatiky, ochrany přírody, ale i příspěvky týkající se významných osobností, 

na půdě Gymnázia V. 

ém patře budovy, a to vždy od 9:45 hod či 

. 3/2014 



 

regio slanensis ii

VZDĚLÁVACÍ PÁSMO NEJEN PRO STUDENTY GYMNÁZIA

HISTORIE • ARCHEOLOGIE • OSOBNOSTI • NUMISMATIKA OCHRANA 

PŘÍRODY • 3D MODELACE • SLANENSIA

Přednášky 

pondělí 3. 3. v 10,50 hod: Mgr. Miroslav Černý 

středa 5. 3. v 9,45 hod:  Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc. a PhDr. Jiří Lukas 

čtvrtek 6. 3. v 9,45 hod:

pátek 7. 3. v 10,50 hod: PhDr. Martin Vostřel 

pondělí 17. 3. v 9,45 hod: PhDr. Milan Bárta 

úterý 18. 3. v 10,50 hod: Mgr. Milan Hes, Ph.D. 
kulturních dějin slánské mládeže na počátku 20. století

středa 19. 3. v 9,45 hod: Martin Šturm a Mgr. Jan Čečrdle 

pátek 21. 3. v 9,45 hod: Doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. a Mgr. Jan Baťa, Ph.D. 
Barokní a renesanční překvapení ve Slaném

Další akce: středa 19.3. od 19 hod 

Zasnoubení  P. Marie; čtvrtek 20.3. od 10:50 hod 
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regio slanensis ii

VZDĚLÁVACÍ PÁSMO NEJEN PRO STUDENTY GYMNÁZIA

HISTORIE • ARCHEOLOGIE • OSOBNOSTI • NUMISMATIKA OCHRANA 

PŘÍRODY • 3D MODELACE • SLANENSIA 

Přednášky nejen pro studenty v aule gymnázia: 

pondělí 3. 3. v 10,50 hod: Mgr. Miroslav Černý - Džbán - přírodní park a jeho 
významy 

Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc. a PhDr. Jiří Lukas 
mincovní poklad z 16. století 

čtvrtek 6. 3. v 9,45 hod: Mgr. Jiří Unger - Opevnění Slaného

. 3. v 10,50 hod: PhDr. Martin Vostřel - Spolkový život ve středočeském 
městě v 2. polovině 19. století 

pondělí 17. 3. v 9,45 hod: PhDr. Milan Bárta - Pokus o únos Prokopa Drtiny ze 
slánského letiště 

úterý 18. 3. v 10,50 hod: Mgr. Milan Hes, Ph.D. - Slánská bohéma 
kulturních dějin slánské mládeže na počátku 20. století

středa 19. 3. v 9,45 hod: Martin Šturm a Mgr. Jan Čečrdle - Modely a obrazy města 
Slaného 

9,45 hod: Doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. a Mgr. Jan Baťa, Ph.D. 
Barokní a renesanční překvapení ve Slaném 

 

středa 19.3. od 19 hod - Doležalovo kvarteto - koncert KPH v kapli 

P. Marie; čtvrtek 20.3. od 10:50 hod - Slánské památky

před muzeem 

regio slanensis ii 

VZDĚLÁVACÍ PÁSMO NEJEN PRO STUDENTY GYMNÁZIA 

HISTORIE • ARCHEOLOGIE • OSOBNOSTI • NUMISMATIKA OCHRANA 

 

 

přírodní park a jeho 

Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil, CSc. a PhDr. Jiří Lukas - Slánský 

Opevnění Slaného 

Spolkový život ve středočeském 

Pokus o únos Prokopa Drtiny ze 

Slánská bohéma - kapitoly z 
kulturních dějin slánské mládeže na počátku 20. století 

Modely a obrazy města 

9,45 hod: Doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. a Mgr. Jan Baťa, Ph.D. - 

koncert KPH v kapli 

Slánské památky - vycházka, sraz 



 

I. Humanitně - vzdělávací pásmo Regio Slanensis pořádá 

spolupráci s městem Slaný, místním gymnáziem a společností Patria

 

 

Dále na projektu spolupracuje Archeologický ústav AV ČR, Regionální muzeum K. A. Polánka 

Regio Slanensis se dále uskuteční 

to ve středu 19. března od 19 hodin

vycházku po slánských památkách. Sraz je 

 

II. Cyklus přednášek zahájí Mgr. Miroslav Černý

Přednáška Jiřího Lukase v kapli v září 2012.
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vzdělávací pásmo Regio Slanensis pořádá Vlastivědné muzeum ve Slaném

městem Slaný, místním gymnáziem a společností Patria. 

Dále na projektu spolupracuje Archeologický ústav AV ČR, Regionální muzeum K. A. Polánka 

v Žatci, Oblastní muzeum v 

Lounech, Muzeum hl. m. Prahy, 

Ústav chemie J. Heyrovského AV 

ČR, Ústav pro studium totalitních 

režimů a Ústav hudební vědy FF UK. 

Všechny přednášky v aule gymnázia 

jsou přístupné i pro veřejnost a 

jsou zdarma. V rámci projektu 

Regio Slanensis se dále uskuteční koncert Doležalova kvarteta v kapli Zasnoubení P. Marie, a 

od 19 hodin. Ve čtvrtek 20. března Vás pak srdečně z

vycházku po slánských památkách. Sraz je před muzeem v 10:50 hodin. 

Mgr. Miroslav Černý z Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci 

povídáním o přírodním parku 

Džbán. Doc. RNDr. Lubomír 

Pospíšil, CSc. z Ústavu chemie J. 

Heyrovského AV ČR bude společně 

s PhDr. Jiřím Lukasem

m. Prahy přednášet o ojedinělém 

mincovním pokladu nalezené

Palackého ulici ve Slaném. 

Přednáška Jiřího Lukase v kapli v září 2012. 

Vlastivědné muzeum ve Slaném ve 

Dále na projektu spolupracuje Archeologický ústav AV ČR, Regionální muzeum K. A. Polánka 

v Žatci, Oblastní muzeum v 

Lounech, Muzeum hl. m. Prahy, 

Ústav chemie J. Heyrovského AV 

ČR, Ústav pro studium totalitních 

režimů a Ústav hudební vědy FF UK. 

ednášky v aule gymnázia 

přístupné i pro veřejnost a 

. V rámci projektu 

v kapli Zasnoubení P. Marie, a 

Vás pak srdečně zveme na 

z Regionálního muzea K. A. Polánka v Žatci 

povídáním o přírodním parku 

Doc. RNDr. Lubomír 

z Ústavu chemie J. 

Heyrovského AV ČR bude společně 

PhDr. Jiřím Lukasem z Muzea hl. 

m. Prahy přednášet o ojedinělém 

mincovním pokladu nalezeném v 

Palackého ulici ve Slaném.  



 

Mgr. Jiří Unger z Archeologického ústavu AV ČR si pro Vás připravil přednášku o opevnění 

našeho města. Posledním přednášejícím prvního týdne bude 

Oblastního muzea v Lounech. 

přednáškou PhDr. Milana Bárty

Ústavu pro studium totalitních režimů

Hese, Ph.D. o slánské bohémě na počátku 20. stol

muzea Mgr. Jan Čečrdle společně s 

města i o novém modelu, kter

Přednáškový cyklus zakončí m

Ph.D., kteří si připravili přednášku s názvem Barokní a renesanční překvapení ve Slaném.

 

 

III. I v březnu pokračujeme v 

rekonstrukčních pracích. Ned

dokončena oprava parket 

místnostech stálé expozice a

se výměna osvětlení. Dále nahrazujeme 

staré výstavní vitríny zcela novými a 

vybíráme exponáty, které budeme nově 

prezentovat.  
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z Archeologického ústavu AV ČR si pro Vás připravil přednášku o opevnění 

Posledním přednášejícím prvního týdne bude PhDr. Martin Vostřel

 Po týdenní přestávce budeme pokračovat v pondělí 17. března 

PhDr. Milana Bárty, vedoucího Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci z 

Ústavu pro studium totalitních režimů. Dále budeme pokračovat příspěvkem 

o slánské bohémě na počátku 20. století. Ve středu vystoupí ředitel slánského 

společně s Martinem Šturmem a povídat budou o starých modelech 

rý vzniká za pomocí technologie 3D modelace

muzikologové doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.

, kteří si připravili přednášku s názvem Barokní a renesanční překvapení ve Slaném.

I v březnu pokračujeme v 

dávno byla 

 ve dvou 

a připravuje 

Dále nahrazujeme 

staré výstavní vitríny zcela novými a 

vybíráme exponáty, které budeme nově 

Broušení podlahy v expozici Měšťanský interiér 

z Archeologického ústavu AV ČR si pro Vás připravil přednášku o opevnění 

PhDr. Martin Vostřel z 

e pokračovat v pondělí 17. března 

, vedoucího Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci z 

. Dále budeme pokračovat příspěvkem Mgr. Milana 

etí. Ve středu vystoupí ředitel slánského 

a povídat budou o starých modelech 

e a 3D tisku. 

doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D. a Mgr. Jan Baťa, 

, kteří si připravili přednášku s názvem Barokní a renesanční překvapení ve Slaném. 

ici Měšťanský interiér - před a po. 



 

IV. V těchto dnech zpracováváme sbírkový fond 

dokumentující slavný Klubu velocipedistů Slaný

soubor materiálů se vztahuje k založení klubu v roce 1887, 

činnosti klubu včetně mnoha 

zahraničí, závodům či spolupráci se spřátelenými kluby.

 

 

V. Letošní výstavní sezónu zahájíme 

výtvarnice 
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zpracováváme sbírkový fond 

Klubu velocipedistů Slaný. Rozsáhlý 

soubor materiálů se vztahuje k založení klubu v roce 1887, 

činnosti klubu včetně mnoha pořádaných výletů po okolí i do 

zahraničí, závodům či spolupráci se spřátelenými kluby. 

Letošní výstavní sezónu zahájíme 5. dubna výstavou známé slánské 

výtvarnice Violy Benešové. O plánované výstavě Vás budeme více 

informovat v příštím zpravodaji, ovšem již nyní 

můžeme naznačit, že k vidění budou malby, 

grafiky, šperky, nábytek a další autorčina díla. 

Součástí vernisáže bude i hudební vystoupení 

pražského pěveckého sboru En Arché.

 

 

 

 

Krásné první jarní dny 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

výstavou známé slánské 

. O plánované výstavě Vás budeme více 

íštím zpravodaji, ovšem již nyní 

čit, že k vidění budou malby, 

grafiky, šperky, nábytek a další autorčina díla. 

Součástí vernisáže bude i hudební vystoupení 

pražského pěveckého sboru En Arché. 


