
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

letní prázdniny jsou za 

námi, podzim se pomalu 

blíží a s ním i zahájení – 

nové sezóny KPH, 

pokračování – 

přednáškového cyklu 

v malé galerii muzea, ale 

i ukončení – sezóny 

v Národopisném muzeu 

v Třebízi. V průběhu září 

budou oficiálně 

ukončeny opravy střechy 

Velvarské brány, expozice věnovaná opevnění města bude tedy opět přístupná. Návštěva této 

unikátní památky je tradičně možná v rámci návštěvní doby muzea, ovšem po předchozí domluvě 

s průvodkyní. Dovolujeme si Vás upozornit, že staré telefonní číslo do muzea bylo zrušeno. Nyní 

prosím směřujte své dotazy dle následujícího rozpisu. Děkujeme za pochopení a naviděnou 

v muzeu! 

 

312 517 990 – Blažena Hrabánková 

312 517 991 – Božena Franková  

312 517 992 – Petra Hložková 

312 517 993 – Blanka Pixová, Jarmila Halfarová (průvodkyně) 

312 517 995 – Ivana Hušáková 

312 517 996 – Jan Čečrdle 

 

ZPRAVODAJ  9/2015 



I. Až do 3. října bude přístupná Velká letní 

výstava, která byla připravena k 130. výročí 

založení našeho muzea. První část výstavy 

v prvním patře budovy se symbolickým názvem 

Klenoty slánského muzea, představuje to 

nejzajímavější z muzejních sbírek napříč všemi 

obory, které jsou v muzeu zastoupeny. 

Exponáty tak pochází z archeologické sbírky, 

z obsáhlého souboru starých tisků, kolekce 

cínového, měděného či skleněného nádobí 

apod. Zastoupeny jsou tu také různé profese, které byly pro Slánsko signifikantní. Své místo na výstavě 

tak má švadlena, kartáčník, švec, kominík a další. Druhá část výstavy je instalována v galerii v druhém patře 

a představuje kolekci nejkrásnějších pohledů na město Slaný. Malby a kresby pochází ze sbírky muzea a 

zahrnují umělce jako je Jindřich Bubeníček, Ferdinand Velc, Václav Toman a mnoho dalších. Zajímavostí 

jsou například drobné kresbičky známého českého skladatele, zpěváka a herce Jiřího Šlitra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. V sobotu 5. září probíhají ve Slaném Dny evropského dědictví. Vlastivědné muzeum ve Slaném 

bude v tento den pro veřejnost otevřeno od 9 hodin do 17 hodin, ve všech prostorách muzea 

bude vstupné dobrovolné. U příležitosti letošního 600. výročí upálení Mistra Jana Husa jsme 

v malé galerii muzea (přízemí) připravili drobnou výstavku Husitské památky slánského muzea, 

která bude otevřena v 11:15 a nejpozději v 11:45 bude následovat povídání o zrestaurovaném 

obrazu obléhání města Slaného husity v r. 1425, umístěného na schodišti do prvního patra.  

 

 

 

III. V sobotu 19. září proběhnou na Masarykově náměstí již 17. Městské slavnosti. Vlastivědné 

muzeum bude po celý den otevřeno od 9 do 17 hodin. 

 

 

 

 



Sbírky slánského muzea a husitství 

Téma husitství v nejširším slova smyslu prostupuje archeologické, historické a výtvarné sbírky 

slánského muzea. Pozornost je mu věnována též v literatuře faktu a beletrii.  

Předměty, které jsou prokazatelně spojeny s dobou prvních desetiletí 15. století (např. dobou 

vzniku či „uložení“ do země při válečných událostech) nebo je lze dokonce považovat za přímé 

projevy hmotné kultury doby husitské, byly vyzdviženy ze země jako archeologické nálezy. Jedná 

se zejména o kolekci kachlů nalezenou ve Slaném při výkopu pro inženýrské sítě. Tyto kachle 

nesou plastická figurální vyobrazení, mezi kterými lze identifikovat husitské motivy (např. 

praporec s kalichem). Z 15. století pochází také soubor osmi desítek keramických nádob a 

množství fragmentů nalezených při archeologickém výzkumu ve Slaném - Všehlušicích, vedeném 

dr. Václavem Mouchou v letech 1970-1971 v době asanace města. Rovněž z tohoto výzkumu 

pochází fragment kachle s husitskou tématikou (Jan Žižka jedoucí na koni doprovázený pěšími 

bojovníky). Ve studni na slánském náměstí byla nalezena známá husitská přilba - tzv. šalíř, který 

je stejně jako některé kachle vystaven ve stálé expozici muzea. Z válek 15. století se dochovaly 

také prakové koule a kovové šipky, nalezené při výkopech poblíž zaniklých městských hradeb; 

středověká kuše či samostříl je novodobou replikou. 

Osobnost Mistra Jana Husa a následné husitské hnutí zanechaly výrazné otisky v pozdějším 

výtvarném umění. V našich sbírkách jsou uloženy dvě rozměrné kresby uhlem na kartonu od 

Mikoláše Alše (*1852) známé jako Bitva u Domažlic a Útok husitské jízdy. Místní učitel a malíř 

Jan Jungmann (*1896) je autorem kreseb uhlem s motivy rodného domku Jana Husa v Kostnici a 

Betlémské kaple v Praze. Z dílny sochaře Václava Nejtka (*1899) je ve slánském muzeu uloženo 

mnohé, mimo jiné tři drobnější sádrové plastiky - návrh pomníku Mistra Jana Husa, hlava Jana 

Husa a studie pro pomník Jana Husa. Součástí sochařské sbírky muzea je též odlitek reliéfního 

ideálního portrétu Mistra Jana Husa od slavného českého sochaře Františka Bílka (*1872). Malíř 

a grafik Alois Moravec (*1899) v roce 1941 zobrazil Sirotky a Tábory dobývající Slaný v pohnutém 

roce 1425. Postava hejtmana Jana Roháče z Dubé vychází z ikonografického typu Jana Žižky. Toto 

velkolepé romantizující panorama města s přijíždějícími husity v popředí je díky svému umístění 

při vstupu do budovy jedním z nejznámějších sbírkových předmětů slánského muzea. U 

příležitosti letošního 600. výročí upálení Mistra Jana Husa byla tato malba restaurována.  

V muzejní knihovně o době husitské pojednává množství odborné literatury. Jmenujme například 

rozsáhlé dílo Františka Šmahela Husitská revoluce I. - IV., Husitské Čechy (2001) nebo Příčiny, 

struktury a osobnosti husitské revoluce Jiřího Juráka (2006). Stěžejním dílem v muzejní knihovně 

je pak Husitská kronika Vavřince z Březové (vydání z roku 1979) a Ze zpráv a kronik doby husitské 

(1981). Muzejní knihovna obsahuje i díla významného historika umění a slánského rodáka 

Rudolfa Urbánka, např. Z husitského věku (1957), Husitský král (1926). Nechybí kompletní soubor 

sborníků Husitský Tábor, který vydává Husitské muzeum v Táboře. Z krásné literatury uveďme 

alespoň díla Václava Beneše Třebízského V záři kalicha či V červáncích kalicha.  



IV. V září zahájí novou sezónu Kruh přátel 

hudby. První koncert proběhne v úterý 29. 

od 19 hodin. Kaple Zasnoubení Panny Marie 

přivítá Komorní orchestr Dvořákova kraje 

s dirigentem Václavem Mazáčkem.  

 

 

V. Po letní pauze bude ve druhé polovině září 

opět pokračovat cyklus přednášek v malé 

galerii muzea. Pozvání tentokrát přijali Mgr. 

Jiří Unger a Mgr. Petr Brotan, kteří slibují 

odprezentování podrobnějších informací o 

odkrytých základech bývalé Lounské brány a 

nečekaném objevu starého renesančního 

mostu. Archeologické nálezy byly odkryty 

v souvislosti s právě probíhající úpravou 

Husovy a Třebízského ulice. Srdečně Vás zveme 23. září v 17 hodin do malé galerie.  

 

 

 

VI. Ke sklonku srpna je ukončena výstava soch Olbrama 

Zoubka v muzejním atriovém dvoře; druhá část výstavy 

ve slánské Galerii Ikaros však pokračuje do konce září. 

V září se rovněž do atria navrátí sochy kladenského 

sochaře Pavla Holečka. Návštěvníci se z nich mohou 

těšit do konce října.  

 

 

http://www.pavelholecek.com/


VII. V Národopisném muzeu v Třebízi bude v podzimních měsících probíhat další fáze opravy 

střechy rozměrné hospodářské části Šubrtova statku čp. 2. Za prováděné opravy tímto děkujeme 

všem zúčastněným kolegům z MěÚ Slaný. Stálé expozice muzea i právě probíhající výstavy jsou 

dostupné bez omezení až do konce října. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Barevné babí léto 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


