
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

blíží se konec roku a s ním přichází i poslední letošní zpravodaj. Prosincový program 

Vlastivědného muzea se nese ve svátečním duchu. Připravena je pro Vás půvabná vánoční 

výstava i tradiční koncerty v kapli Zasnoubení Panny Marie. Nezapomněli jsme ani na přednášku 

v malé galerii. Muzeum můžete navštívit i mezi svátky a po Novém roce hned od úterý. Otevřeno 

bude následovně: do středy 23. prosince, mezi svátky pak od 29. do 31. prosince. Od 5. ledna 

bude pak otevřeno dle běžné otvírací doby. Celý kolektiv pracovníků muzea Vám přeje klidné 

prožití vánočních svátků a příznivý vstup do nového roku. 

 

 

 

 

ZPRAVODAJ  12/2015 



I. Od prvního prosince je ve výstavní síni muzea k vidění tematická vánoční výstava. Po loňské 

velmi úspěšné výstavě Vánoce s betlémy jsme pro Vás připravili poněkud netradiční, avšak 

poutavou instalaci. Výstava nese název Štědrej večer nastal... Vánoce našich předků a jak je 

patrné, vracíme se lehce do minulosti. Tradiční vánoční zvyky a obyčeje tentokrát 

nepředstavujeme pouze skrze uzavřené vitríny. Návštěvník může přímo nahlédnout do světnice, 

kde právě probíhá Štědrý večer. A ač je prosincové počasí venku jakkoli nepříznivé, vězte, že u 

nás v muzeu nasněžilo! Instalaci doplňují předměty, bez kterých si Vánoce nedovedeme 

představit ani dnes – ozdoby, betlémy, formičky na cukroví a další.  

Pro předškolní děti a žáky prvního stupně základních škol jsme připravili pracovní list. 

Prostřednictvím listu se děti pobaví a něco naučí přímo v expozici. 

Výstava potrvá do konce roku. 

 

 

 

 



 

II. Ve středu 2. prosince v 18 hodin 

Vás zveme do malé galerie na 

přednášku Kladsko 2005 aneb 

Putování za ztraceným koutkem 

české země. Dozvíte se o cestě dvou 

Slaňáků, historika a pedagoga Mgr. 

Zdeňka Víška a Viktora Čížka. Jde o 

vzpomínku na výpravu do země, 

která je tak blízko a o které toho tak 

málo víme. Do země, kterou založili 

Přemyslovci a kde se po staletí 

mluvilo česky. Do země, kde 

nedávno zemřela poslední rodilá 

Češka.  

 

 

III. V  kapli Zasnoubení Panny Marie proběhne série 

vánočních koncertů. Každoročně své umění 

v předvánočním čase představují žáci slánských škol: v 

úterý 8. prosince a ve středu 16. prosince v 17 hodin 

Základní umělecká škola, v pátek 11. prosince v 16:30 

hod. žáci 1. základní školy. Adventní přehrávání 

ukončí dva Vánoční koncerty Simony Klímové 

v sobotu 19. prosince v 17 a 19:30 hodin. 

 

IV. Výstava Ludvík Kuba a Slaný v galerii muzea byla 

prodloužena. Díla tohoto významného českého malíře 

bude možné shlédnout až do 15. prosince. 

 



V. Národopisné muzeum ve Třebízi je již zavřeno. Ve spolupráci s cestovní kanceláří CK2 je tu pro 

školní výpravy od 7. do 17. prosince připraven další ročník oblíbené akce Vánoce na statku. Pro 

návštěvu je nutná předchozí rezervace. Více informací naleznete zde: http://vanocenastatku.cz/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radostné Vánoce a úspěšný Nový rok 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

http://vanocenastatku.cz/

