
 

Jan Zach: Nábřeží v Britské Kolumbii (1950) 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

 

v hlavní budově byly v režii Města Slaný dokončeny stavební práce, které byly významně 

podpořeny dotací Evropského fondu pro regionální rozvoj (ROP Střední Čechy). Modernizací 

byl obnoven atriový dvůr bývalé piaristické koleje (tj. hlavní budovy muzea), dále byly 

upraveny výstavní prostory a vestavěn výtah, který návštěvníkům s omezenou pohyblivostí a 

seniorům zpřístupní veškeré výstavní prostory a činí tak muzeum bezbariérovým. Obdrželi 

jsme také nové nábytkové vybavení a prezentační techniku. Obnovené prostory muzea 

budou návštěvníkům zpřístupněny 20. září, kdy bude zároveň veřejnosti představena 

velkolepá výstava k výročí narození českoamerického umělce, slánského rodáka Jana Zacha. 

V měsíci září je opravdu na co se těšit! 

ZPRAVODAJ Č. 9/2014 



 

Bývalá piaristická kolej, foto Jan Studený 

I. Začátkem září se v celé Evropské unii, tedy i ve Slaném, uskuteční Dny evropského 

dědictví. Jejich cílem je zpřístupnit co nejširší veřejnosti významné památky minulosti. 

Program ve Slaném je soustředěn na sobotu 6. září a jeho garantem je odbor kultury  

 

městského úřadu. Vlastivědné muzeum tento den otevře od 9 do 17 hodin své stálé 

expozice, atrium i Velvarskou bránu. Vstupné bude dobrovolné. Od 9 hodin bude v kapli 

Zasnoubení Panny Marie probíhat pásmo věnované minulosti a současné rekonstrukci 

budovy bývalé piaristické koleje – dnešní hlavní budovy muzea. V 10 hodin se pak bude 

konat přednáška vedoucího odboru kultury PhDr. Vladimíra Přibyla s názvem Kolej 

slánských piaristů včera a dnes. 

 

 

II. V sobotu 13. září budou u příležitosti Rožnění uherského 

býka otevřeny stálé expozice muzea a Velvarská brána, a to 

od 9 do 17 hodin.  

 



 

Jan Zach 

Jan Zach: Tři Grácie (asi 1968) 

III. Následující sobotu 20. září bude v galerii a výstavní síni muzea v 15 hodin připravena 

vernisáž klíčové výstavy letošní sezóny s názvem JAN ZACH - NÁVRAT DOMŮ. V roce 1914 se 

ve Slaném narodil mezinárodně uznávaný sochař, malíř a designér Jan Zach. K 100. výročí 

jeho narození bude veřejnosti představena největší 

kolekce Zachových děl v České republice, kterou 

Vlastivědné muzeum obdrželo darem z amerického 

Oregonu, kde v roce 1986 Jan Zach završil svou životní i 

uměleckou dráhu. Na výstavě budou vedle Zachových 

děl představeny také malby, kresby a grafiky Zachových 

učitelů - významných postav českého umění 1. poloviny 

20. století - Jana Angelo Zeyera, Františka Kysely a 

Otakara Nejedlého, a také velkého Zachova vzoru, vizionáře světelného a kinetického umění 

Zdeňka Pešánka. Díla těchto velikánů 

laskavě zapůjčí Národní galerie v Praze. 

Vystaveny budou také díla Zachovy 

umělecké kolegyně, sochařky Olinky 

Broadfoot, fotografie míst, kde Zach žil a 

zajímavé dokumenty spjaté s jeho 

životem, včetně unikátního snímku 

mladého Jana Zacha s první dámou 

Spojených států amerických Eleanore 

Rooseveltovou. Výstavu doprovodí 

originální katalog, do kterého přispěl 

mimo jiné jeden z nejvýznamnějších 

současných českých historiků umění, 

bývalý ředitel Uměleckoprůmyslového 

muzea v Praze a znalec moderního umění 

doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc. Sám je žákem 

jiného slánského rodáka, slavného kunsthistorika V. V. Štecha, jehož 40. výročí úmrtí si letos 

připomínáme. Na samotném zahájení této výstavy promluví také žák a blízký přítel Jana 



 

Zacha, výtvarník a kurátor sbírek moderního umění pan Tommy Griffin, který je nyní 

správcem Zachovy pozůstalosti v USA. 

Program 20. září pokračuje v 16 hodin odhalením pamětní desky Jana Zacha na jeho 

rodném domě v Soukenické ulici čp. 70 ve Slaném. O vzniku desky i Zachovi samotném 

pohovoří americká sochařka Olinka Broadfoot, která je autorkou výtvarné předlohy (reliéfu) 

pamětní desky. Za spolupráci při její přípravě a instalaci děkujeme Městu Slaný, současnému 

majiteli Zachova rodného domu panu Radku Hermannovi a společnosti Patria.  

Tento den D vypukne již v 14:30, kdy otevřeme 

zrekonstruované nádvoří muzea a vyvrcholí 

společenským večerem s koncertem skupiny Los 

Rumberos Cuarteto (jazz-latin) od 18 hodin na dvoře 

samotném. Při nepřízni počasí bude koncert přesunut do 

kaple Zasnoubení Panny Marie.  

 

 

 

 

 

 

IV.  Až do konce října je možné v Národopisném muzeu 

Slánska ve Třebízi shlédnout výstavu věnovanou bednářství, 

ilustrující toto pozapomenuté řemeslo. Dále pak drobnou 

výstavku věnovanou stotřicetiletému výročí úmrtí Václava 

Beneše Třebízského či výstavu věnující se prvkům lidové 

architektury. Výstavky i stálé expozice jsou otevřeny od úterý 

do neděle od 9 do 16 hodin. 

 



 

Dr. Václav Moucha při vycházce na Slánskou horu v květnu 2013 

 

V. S předstihem bychom Vás rádi upozornili na přednášku regionálního 

historika a politologa PhDr. Michala Pehra, věnovanou výročí vypuknutí 

1. světové války a jejímu dopadu na město Slaný a okolí. Přednáška se 

uskuteční ve středu 1. října v 17 hodin ve zrekonstruované místnosti 

malé galerie v přízemí muzea a v jejím rámci budou vystaveny originální dobové předměty 

s vojenskou tématikou. 

S hlubokým zármutkem Vám touto cestou oznamujeme, že v sobotu 16. srpna 2014 nás 

navždy opustil archeolog PhDr. Václav Moucha, CSc., vědecký pracovník Archeologického 

ústavu AV ČR, předseda společnosti Patria, a také dlouholetý správce archeologické sbírky 

našeho muzea. Dr. Moucha odešel v době, kdy je těsně před dokončením nová archeologická 

expozice slánského muzea, 

jejímž je autorem. Na milého    

a přátelského pana kolegu 

budeme vždy vzpomínat             

s láskou, úctou a obdivem. 

Vedle svých odborných kvalit 

byl především laskavým 

člověkem, gentlemanem, který 

vnesl do našich životů mnoho 

entuziasmu, pozitivních 

myšlenek, radosti a laskavého 

humoru. 

Zádušní mše za dr. Mouchu budou slouženy v neděli 7. září v 9 h v děkanském kostele sv. Gotharda   

ve Slaném a ve čtvrtek 25. září v 18 h v kapitulní bazilice sv. Petra a Pavla na pražském Vyšehradě. 

Vlídný začátek podzimu a hřejivé babí léto 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


