
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

v květnu jsme zahájili hned čtyři výstavy, z nichž tři jsou stále k vidění. Máme za sebou muzejní 

noc, oslavy osvobození Československa, vyhlášení prestižní soutěže Gloria Musaealis, tradiční 

třebízskou pouť, sérii koncertů v kapli i předávání maturitních vysvědčení. Stále je ovšem z čeho 

vybírat. Vedle návštěvy stálých expozic a probíhajících výstav v obou výstavních prostorách 

muzea věnujte pozornost prezentaci 22. ročníku Slánského obzoru s přednáškou o Janu 

Malýpetrovi či vrcholu červnového programu – Koncertu k 130. výročí založení muzea. Pro více 

informací čtěte dále náš zpravodaj a sledujte nás na facebooku. 

 

 

ZPRAVODAJ Č. 6/2015 



 

I. Až do 4. července probíhá v galerii muzea 

výstava výtvarné skupiny Brány. Na výstavě 

můžete zhlédnout sochy Vladimíra Moutelíka, 

grafiky Oldřicha Jelena a malby Václava Frolíka                  

a Františka Koudelky.  

 

 

 

II. Ve výstavní síni muzea byla zahájena originální 

výstava V zajetí bitů. Expozice představuje staré 

počítače z 80. let minulého století. Několik strojů bylo oživeno a návštěvníci si tak mohou 

vyzkoušet staré programy i nejrůznější hry. Výstava je doplněna o prezentaci dobových reklam, 

kostým robota Karla a příslušnou odbornou literaturu. Dále pro Vás připravujeme zajímavý 

doprovodný program, o kterém Vás budeme včas informovat. Výstavu doporučujeme zejména 

pamětníkům, kteří pracovali na Atari, Commodoru, Sinclairu či dalších strojích, ale i dětem a 

školám s výukou informatiky. Po předchozí domluvě bude možná komentovaná prohlídka 

s ukázkami, kterou povede sběratel a autor výstavy Antonín Černínský ze Slaného. Výstava 

potrvá až do 18. července. 

 

 

 

 



III. Ve středu 17. června bude v malé galerii muzea 

v 17 hodin veřejnosti představen 22. ročník Slánského 

obzoru, kde naleznete mj. pojednání o mincovním 

nálezu v Lipové ulici ve Slaném,  kladenských dolech, 

dění v našem muzeu  za poslední léta nebo četnické 

stanici ve Slaném v letech 1850-1945. Program setkání 

bude doplněn přednáškou o osobnosti Jana 

Malýpetra, od jehož narození uplynulo letos v květnu 

200 let. Jan Malýpetr (1815-1899) byl zapáleným 

učitelem a je považován za zakladatele tělesné 

výchovy a předchůdce Sokolského hnutí u nás. Právě 

on prosadil povinné vyučování tělesné výchovy a 

zaváděl tělocvičná názvosloví. Přednášet bude regionální historik Mgr. Zdeněk Víšek. 

 

 

 

IV. V rámci programu Klubu přátel hudby vystoupí v pátek 12. června od 19 hodin pěvecký sbor 

Harmonie Louny, jenž zahraje společně s Triem Cum Amore – učiteli Základní umělecké školy 

v Lounech. 

 

 

V. Konec školního roku, tedy poslední červnový den, úterý 30. června, bude patřit čtvrtému 

ročníku Koncertu pro muzeum. V letošním roce je akce věnována 130. výročí od založení 

našeho muzea. Od 17 hodin na Masarykově náměstí vystoupí slánské kapely Rastafidli 

Orkestra a The Bladderstones, k nimž se nově připojí hosté – pražské zpěvačky Doris & Sofie 

alias Hot Sisters s doprovodnou retro swingovou kapelou. Nově budou k akci připojeny prostory 

zrekonstruovaného atria, kde zahrají renomovaní DJs ahZ a Annita poklidnou, relaxační selekci 

moderní elektronické hudby. Přijďte s námi oslavit konec školního roku a kulaté narozeniny 

muzea! Občerstvení zajišťují hudební bar Me Gusta, kavárna Dobrá sezóna a další. 



 

 

 

Atriový dvůr muzea je od května otevřen ve všední dny kromě středy od 9 do 16 hodin. Všichni 

návštěvníci, kteří budou respektovat návštěvní řád a budou užívat prostory atria k odpočinku a 

klidným aktivitám, jsou srdečně vítáni. Ve dvoře jsou do 6. července instalovány moderní 

plastiky kladenského sochaře Pavla Holečka. Svým pojetím doplňují historický ráz atria, kde 



budou následně od 14. července k vidění sochy slavného výtvarníka Olbrama Zoubka. V chodbě 

do městské knihovny a 2. patra muzea zůstávají vystaveny velkoformátové fotografie slánského 

autora a cestovatele Jakoby K. Před zahájením koncertu (v 16:30) bude u vstupu do muzea 

odhaleno staronové pianino, které bude nadále volně přístupné veřejnosti. Všichni, kteří hru na 

tento klávesový nástroj ovládají, si zde budou moci zdarma zahrát pro radost. Více o projektu 

na http://www.piananaulici.cz/  

 

VI. V Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi byla zahájena 

nová sezóna. Pokračuje zde úspěšná výstava o zapomenutém 

řemeslu bednářství a nově je k vidění originální soubor 

selských židlí. Za návštěvu rozhodně stojí i stálé expozice 

včetně rodného domku Václava Beneše Třebízského nebo 

dobového krámku ve zboží smíšeném.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mnoho slunečných dní na konci školního roku 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

http://www.piananaulici.cz/

