
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pevně věříme, že květnovým programem potěšíme všechny návštěvníky napříč generacemi 

a nejrůznějšími okruhy zájmů. Zahájíme hned tři výstavy! Výtvarná skupina Brány se ve Slaném 

představí vůbec poprvé, svou výstavní premiéru si odbude i sbírka starých počítačů slánského 

soukromého sběratele a v neposlední řadě Vám představíme drobnou kolekci předmětů 

z druhé světové války, která byla nedávno objevena na půdě našeho muzea a vzbudila nemalý 

rozruch vyvrcholivší návštěvou pyrotechnika. V kapli Zasnoubení Panny Marie proběhnou 

v květnu tři koncerty a budou předána maturitní vysvědčení. V rámci celorepublikového 

festivalu jsme pro Vás připravili Slánskou muzejní noc s bohatým programem. Do nové sezóny 

probouzíme i prostory Národopisného muzea ve Třebízi, kde proběhne tradiční Třebízská pouť a 

bude zahájena další výstava čerpající z lidové tvořivosti. Čtěte dále a nezapomeňte sledovat 

aktuální informace na našich webových stránkách a facebooku. 
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      Ukázka grafické tvorby Oldřicha Jelena z Výtvarné skupiny Brány (vernisáž výstavy 14. 5.) 



 

I. U příležitosti oslav 70. výročí konce 2. světové války představíme v malé galerii muzea soubor 

nedávno nalezených předmětů s vojenskou tematikou. Dne 24. února 2015 byla 

v archeologickém depozitáři muzea nalezena tajuplná papírová krabice označená jako 

"Památky z války. 1939—1945." Po otevření pracovníky muzea překvapilo, že krabice 

obsahovala množství malých, strojopisně popsaných krabiček. Dle nápisů bylo patrné, že se 

jedná o střelivo z 2. světové války a další militarie. K nálezu byla přivolána Policie ČR, která 

hlavní budovu muzea uzavřela a evakuovala. Po příjezdu přivolaného specialisty - pyrotechnika 

se situace uklidnila. Pyrotechnik konstatoval, že k bezprostřednímu ohrožení života při 

manipulaci s nálezem dojít 

nemohlo, některé nalezené 

nábojnice byly přesto 

z bezpečnostních důvodů 

pyrotechnikem odvezeny             

z muzea. Je více než 

pravděpodobné, že tyto 

militarie měly být určené pro 

muzejní sbírku, nicméně své 

kolegy již dr. Moucha (†2014) 

nestačil v tomto smyslu 

informovat. Dle popisu pocházejí všechny předměty ze Slánska. Na výstavě budou dále 

představeny záznamy z městského rozhlasu ve Slaném z května 1945, které pochází 

z pozůstalosti dr. Mouchy a další předměty. Výstava potrvá od 7. května do 1. června. 

 

 

 

 

   Ve večerních hodinách a v noci budou projížděti městem jednotky 

německého vojska. Vyzývám veškeré obyvatelstvo, aby zůstalo ve svých 

domech a vyvarovalo se veškerých projevů. 

Hlášeno městským rozhlasem ve Slaném dne 8. 5. 1945 ve 20 hodin. 

 

 



 

II. Ve čtvrtek 14. května zahájíme 

v 18 hodin v galerii muzea výstavu 

českých vizuálních umělců 

sdružených ve Výtvarné skupině 

Brány. Na výstavě budou zastoupeni 

grafik Oldřich Jelen, malíři František 

Koudelka a Václav Frolík a sochař 

Vladimír Moutelík. Výstava ve 

druhém patře budovy potrvá až do 

4. července. 

 

 

 

III. Sérii květnových koncertů zahájí 

Klavírní recitál Petra Jiříkovského. 

Koncert v rámci Kruhu přátel hudby 

při Vlastivědném muzeu proběhne 

ve středu 13. května od 19 hodin. Petr Jiříkovský je na poli klasické hudby jedním 

z nejvýraznějších českých interpretů střední generace. Jako klavírista si získal mezinárodní 

renomé nejen v Evropě, ale i v USA, Jižní Americe a Japonsku. Domácí publikum mělo možnost 

poznat Petra Jiříkovského jako sólistu na recitálech festivalu Pražské jaro nebo v prestižním 

cyklu Světová klavírní tvorba v pražském 

Rudolfinu.  

 

V úterý 19. května začne v 17 hodin 

Absolventský koncert žáků Základní umělecké 

školy ve Slaném.  

Koncerty v kapli Zasnoubení Panny Marie symbolicky uzavře Simona Klímová svým Nočním 

koncertem v sobotu 23. května od 22 hodin. 



IV. V polovině května začne měsíční celorepubliková akce Festival muzejních nocí. Muzea 

a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek stálých 

expozic a výstav také řadu doprovodných programů. Do již 11. ročníku 

tohoto významného festivalu se zapojí i naše muzeum, a to ve středu 

20. května. Slánská muzejní noc začne v 18 hodin! Návštěvníci budou 

mít možnost projít si stálé expozice v intimní atmosféře potemnělého 

muzea a poznat některé umělce z našeho okolí. Připravili jsme pro Vás 

koncert známého velvarského písničkáře Jiřího Konvrzka a jeho kolegy baskytaristy Lukáše 

Kalivody. Konvrzek je nejen 

hudebník, ale i tvůrce originálních 

hudebních nástrojů, kterými 

doprovází své vtipné písně. V atriu 

zahájíme venkovní výstavu Pavla 

Holečka, kladenského sochaře        

a malíře. Vystaveny budou vysoké 

abstraktní plastiky, které k divákům 

hovoří nejen pestrými barvami       

a svým tvarem, ale zároveň se 

hýbou a hrají, mají interaktivní 

prvky. Trojici regionálních umělců 

doplní Jakoby. K., slánský fotograf, 

jehož velkoformátové snímky 

budou instalovány v prostorách 

muzea. Vstupné na akci je 

dobrovolné, občerstvení zajišťuje 

slánský hudební bar Me Gusta.  

 

Atriový dvůr muzea, kde bude Muzejní noc převážně probíhat, bude od května otevřen ve 

všední dny kromě středy od 9 do 16 hodin. Všichni návštěvníci, co budou respektovat a 

dodržovat návštěvní řád a budou užívat prostory atria k odpočinku a klidným aktivitám, jsou 

srdečně vítáni. 



V. O víkendu 23. – 24. května se uskuteční jubilejní 40. Třebízská pouť, při níž si zároveň 

připomeneme 40. výročí od založení Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Na sobotu           

a neděli je připraven hudební program v areálu Pod skálou. 

V neděli se bude hrát i v kapli sv. Martina a na dvoře Cífkova 

statku, kde představí své umění truhlář, mlynář, košíkáři, 

výtvarníci, hrnčíři a další. V Cífkově statku bude k vidění 

výstava Bednářství – zapomenuté řemeslo a zbrusu nová 

výstava Sedím, sedíš, sedíme, která je, jak už název 

napovídá, věnována selským lidovým židlím. Vystavené 

exponáty věnovali příznivci slánského muzea, jimž tímto 

znovu děkujeme. 

 

 

VI. Koncem měsíce zahájíme ve výstavní síni muzea v prvním patře výstavu V zajetí bitů. 

Netradiční výstava představí téměř padesát známých, ale i méně známých domácích počítačů 

z 80. let. Kolekce počítačů ze sbírky soukromého sběratele obsahuje i několik raritních strojů, 

které jsou určeny pro tehdejší profesionální práci, ale i stroje vyrobené v ČSSR a NDR. Výstava 

bude doplněna velkoplošnými panely s popisem jednotlivých sestav, dobovými reklamami a 

hrami. Cca 5 strojů bude oživeno a návštěvníci si budou moci vyzkoušet práci s uživatelskými 

programy i hry. Na vernisáž a první týden trvání výstavy 

budou zapůjčeny legendární herní automaty Galaxian a 

Moon Patrol, které byly současníky vystavovaných 

domácích počítačů.  

V rámci vernisáže, která se uskuteční ve čtvrtek          

28. května od 17 hodin, bude připraven i doprovodný 

program s vystoupením Básníka Ticha, promítáním a 

podobně.  

Návštěvu výstavy doporučujeme pro výpravy žáků 

základních a středních škol s výukou informatiky. 

 



 

 

 



 

VII. V kapli Zasnoubení Panny Marie ukončí studenti na slavnostním předávání maturitních 

vysvědčení svá studia. Absolventi Obchodní akademie Edvarda Beneše ve čtvrtek 28. května 

v 17 hodin, studenti Gymnázia Václava Beneše Třebízského v pátek 29. května v 18 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radostný máj plný květů přírody i kultury 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


