
 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

stavební práce uvnitř i vně naší hlavní budovy jsou nyní v plném proudu. Ukončení veškerých 

činností spojených s obnovou atriového dvora, vestavění výtahu do zrcadla schodiště, 

rekonstrukcí výstavních prostor a výměnou oken je plánováno na přelom července a srpna.  

Vzhledem k současnému průběhu stavebních, stěhovacích a dalších souvisejících prací         

na různých místech hlavní budovy muzea je běžný provoz v tomto objektu dočasně omezen. 

Omezení se týká zvláště stálých expozic, které jsou nyní zčásti nepřístupné. Netýká se naopak 

letní hmatové výstavy Šaty dělaj´ pračlověka. Limitována je však rovněž badatelská a 

výzkumná činnost.  

Děkujeme za pochopení. Částečná rekonstrukce budovy přinese mnoho pozitivních změn! 

 

2014 



 

I. Od pondělí 14. července je v již 

zrekonstruované výstavní síni v prvním 

patře muzea otevřena putovní výstava 

„Šaty dělaj´ pračlověka“ z dílny 

odborných pracovníků Muzea hlavního 

města Prahy. Interaktivní hmatová 

expozice přibližující výrobu oděvů        

a oblékání v pravěku je vhodná i pro 

nevidomé či hůře vidící návštěvníky     

a svým tématem jistě zaujme ženy       

a hravou formou také děti. Na rozdíl 

od běžných výstav jsou zde návštěvníci 

přímo vyzváni k tomu, aby se 

vystavených exponátů dle libosti 

dotýkali a vyzkoušeli si tak na vlastní 

kůži různé přírodní materiály, které se 

užívaly ke zhotovení pradávného 

ošacení, dále samotné oděvy, ale také různé doplňky či nástroje, s jejichž pomocí dané oděvy 

vznikaly. K vyzkoušení je mj. starobylý tkalcovský stav, návštěvníci si mohou rovněž osvojit 

různé textilní techniky a využít i audioprůvodce na CD 

přehrávačích. Výstava je opatřena popisky v Braillově 

písmu. Návštěvníci bez zrakového postižení si mohou 

vyzkoušet např. se zavázanýma očima jen s pomocí 

audioprůvodce projít výstavu a zažít tak neobvyklou zkušenost, která jim přiblíží svět 

nevidomých. Výstava potrvá téměř celé prázdniny, poslední příležitost k její návštěvě bude 

v sobotu 23. srpna.  

 

II. Z důvodu probíhajících prací, konkrétně rekonstrukce parketové podlahy, výměny oken, 

výmalby a osazení nového galerijního osvětlení a závěsného systému ve výstavní galerii 

muzea jsme byli nuceni uzavřít výstavu grafik Ladislava Čepeláka k 12. červenci. Potenciálním 

návštěvníkům se tímto upřímně omlouváme a děkujeme za shovívavost. 



 

III. V sobotu 30. srpna se 

bude v Národopisném 

muzeu ve Třebízi konat 

tradiční Staročeský 

jarmark. Kromě stálé 

expozice budou pro 

návštěvníky připraveny 

ukázky tradičních 

řemesel, stejně jako loni 

nebudou chybět 

ochutnávky původní 

české kuchyně a pro děti budou připraveny poutavé atrakce. V záloze máme nejedno 

překvapení! 

 

Národopisné muzeum ve Třebízi je otevřeno až do konce října, a to od úterý do neděle od    

9 do 16 hodin, v období prázdnin je pak každou sobotu otevřeno až do 18 hodin. Po celou 

letošní sezónu bude k vidění nová výstava věnovaná bednářství, která ilustruje toto 

pozapomenuté řemeslo za pomocí bednářského nářadí (poříz, hoblík, nebozez a jiné), 

hotových výrobků (putna, škopek, okřín a spousta dalších) a materiálů včetně dobových 

fotografií připomínajících 

známého slánského bednáře 

Josefa Vitmajera. Až do konce 

sezóny bude možné shlédnout 

i další výstavy – o studánce 

Královce, jež připomíná sto 

třicáté výročí úmrtí kněze a 

spisovatele Václava Beneše 

Třebízského (†20. 6. 1884) a 

výstavku věnující se prvkům 

lidové architektury. 

                  Rodný dům Václava Beneše Třebízského 



 

IV. V letních měsících vrcholí přípravné práce k výstavě 

100. výročí od narození mezinárodně uznávaného 

sochaře, malíře a designéra, slánského rodáka Jana 

Zacha (1914-1986). Tento velkorysý výstavní počin bude 

veřejnosti představen v sobotu 20. září. Návštěvníkům 

rovněž odhalíme největší kolekci Zachových děl 

v České republice, kterou naše muzeum obdrželo 

darem od správců Zachovy pozůstalosti v americkém 

Oregonu, kde autor završil svou životní i uměleckou 

dráhu. Dále budou představeny práce Zachových 

učitelů a vzorů - významných postav českého umění    

1. poloviny 20. století, jakými byli Jan Angelo Zeyer, František Kysela, Otakar Nejedlý            

a Zdeněk Pešánek. Díla těchto umělců laskavě zapůjčí Národní galerie v Praze. U příležitosti 

výstavy bude vydán originální katalog, který bude možné zakoupit společně s publikací       

Jan Zach – Životní a umělecké křižovatky, vydanou v loňském roce.   

Jan Zach: Lesní velikáni v Britské Kolumbii (po roce 1950) 

Náhrobek J. Zacha v Praze-Bubenči 



 

Sobota 20. září se neponese jen v duchu vernisáže výstavy Jana Zacha. Zároveň bude 

slavnostně otevřen a návštěvníkům zpřístupněn zrekonstruovaný atriový dvůr muzea, 

představeny upravené výstavní prostory a předveden provoz nově zbudovaného výtahu. 

Na výstavu - a samozřejmě na všechny další - tak bude usnadněn přístup i návštěvníkům 

s omezenou pohyblivostí. 

O podrobnostech spojených s tímto dnem D Vás budeme včas informovat prostřednictvím 

následujícího zpravodaje, webových stránek muzea i propagačních tiskovin. 

V. S předstihem bychom Vás také rádi upozornili na sobotu 6. září, kdy bude probíhat 

oblíbený Den památek. Po celý den (od 9 do 17 hodin) bude pro návštěvníky zdarma 

otevřena stálá expozice muzea včetně Velvarské brány. Od 10 hodin můžete v muzejní kapli 

Zasnoubení Panny Marie vyslechnout osvětové pásmo o řádu piaristů a architektuře kaple 

s názvem Barokní Kolej piaristů ve Slaném, které připravuje PhDr. Vladimír Přibyl, vedoucí 

odboru kultury MěÚ Slaný. 

 

 

Krásné prázdniny a dovolenou podle Vašich představ 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


