
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

jak úvodní snímek napovídá, 

podzim dorazil i do Cífkova statku 

v Třebízi. A to znamená jediné – 

konec další sezóny v Národopisném 

muzeu. Můžeme Vás ale ubezpečit, 

že muzeum v zimním období 

nebude zahálet. Spíš naopak – 

v konírně totiž vzniká zbrusu nová 

expozice věnovaná zemědělství na 

Slánsku, kterou zpřístupníme již 

v létě 2017. Pokud by se Vám však 

po  Třebízi zastesklo už v prosinci, 

vězte, že kousek muzea dorazí do 

Slaného na speciální Vánoční 

výstavu. Nebudeme více 

prozrazovat, bližší informace Vám 

přineseme v prosincovém – 

posledním zpravodaji tohoto roku. 

 

I. Až do 19. listopadu je stále přístupná výstava Karel IV. a středověk ve Slaném. Expozice 

představující otce vlasti a další panovníky vrcholného středověku a zejména pak jejich vztah 

k našemu městu zaujme děti i dospělé. Namísto dlouhých textů očekávejte expozici, která Vás 

zábavnou formou vtáhne přímo do doby vlády slavných českých králů. Výstavu doplňují originální 

dobové předměty a ukázky prací žáků slánských škol. Součástí expozice jsou kvízy, malá výtvarná 

dílna i interaktivní CD-ROM na PC. 
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V rámci výstavy o slánském středověku proběhla Výtvarná soutěž s Karlem IV. A kdo vyhrál?  

kategorie žáků základních škol a nižšího gymnázia: 

1. místo: Barbora Fišerová, devátá třída, ZŠ Rabasova  

2. místo: Šimon Bartoň, prima, gymnázium 

3. místo: Iveta Bongová, sedmá třída, ZŠ Rabasova 

cena poroty: Ondřej Bradáč, šestá třída, ZŠ Rabasova 

zvláštní ocenění: Klára Hanušová, šestá třída, ZŠ Rabasova 

kategorie studentů středních škol a gymnázia: 

1. místo: A. Formánková, první ročník gymnázia 

2. místo: T. Sejpalová, první ročník gymnázia 

3. místo: Hokovská, první ročník gymnázia 

cena poroty: Hokovská, první ročník gymnázia 

zvláštní ocenění: Tomáš Ježek, kvinta gymnázia 

kategorie středověké klenoty: 

1. místo: Karolína Kylíšková, 5. A, ZŠ Háje 

2. místo: Martin Kopecký, 7. B, ZŠ Háje 

3. místo: Veronika Houdková, 5. A, ZŠ Háje 

 

Vítězná i další soutěžní díla jsou k vidění na výstavě či na 

muzejním facebooku. 

 

 

 

 

 

 



II. Ve čtvrtek 3. listopadu od 18 hodin se můžete těšit na Literární večer hvězd explodujících i 

místních. Na jedno vůbec z prvních 

autorských čtení novinky Andělí vejce, které 

s největší ctí proběhne ve Slaném, přizval 

autor Petr Stančík jako svého hosta 

avantgardního literárního umělce ze 

Slaného. To proto, aby nás krajany Básník 

Ticho poeticky seznámil se solí zdejší země i 

jeho sbírkou Play off. Přijďte si užít večer 

v inspirativní společnosti Petra Stančíka a 

jeho strhující tvorby, oceněné prestižní 

cenou Magnesia Litera 2015 za prózu, 

získejte věnování do své nové knihy a i s jeho 

hostem, zastupujícím netradiční poezii, 

rozkryjte otázky, které vás zajímají. Již teď se 

oba autoři těší na vaši návštěvu. 

 

 

 

III. 9. listopadu navštivte dvě přednášky z Týdne vědy a techniky Akademie věd ČR, v.v.i. Náš 

host Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D. pracuje v Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV 

ČR. Zabývá se antickým dramatem a divadlem a jejich pozdější recepcí. Jaká témata nás čekají? 

1. Věc Faidra: cesta jedné Kréťanky napříč staletími (aula gymnázia od 9h) 

Vztah macechy ke svému nevlastnímu synu se ve světové literatuře objevuje v různých variacích 

často. V evropském kontextu je pak nejvlivnější literární látkou mýtus o Hippolytovi a Faidře, 

zvlášť často zpracovávaný dramatiky. Na těchto textech je proto velmi výhodné sledovat, jak 

proměny literárního i širšího kulturního a duchovního kontextu ovlivňují nakládání s dramatickou 

látkou a výsledný dramatický tvar. V přednášce bude věnována pozornost pěti dramatickým 

textům od antiky po konec 20. století.  

 



2. Proč hrát řeckou tragédii? A jak ji hrát? (malá galerie muzea od 17h) 

Přednáška představí vzrušující otázky i základní 

překážky, se kterými se setká divák, stejně jako 

inscenátor při uvádění řecké tragédie, tedy textů 

vzniklých v 5. století před Kristem. Budou 

představeny konjunktury a recese popularity 

antického dramatu na českých jevištích a hledáno vysvětlení těchto změn: co vede české 

divadelníky k inscenování antických tragédií a kdy se od těchto dramat odvracejí? Jakými způsoby 

k antickým tragédiím přistupují? To jsou základní otázky, na něž budeme společně hledat 

odpověď. 

 

IV. Ve středu 16. listopadu zahájíme výstavu fotografa, teoretika umění, novináře a spisovatele 

Josefa Mouchy (*1956), synovce ve Slaném dobře známého archeologa a čestného občana města 

dr. Václava Mouchy. Fotografická 

výstava nese název Kdo se dá na 

vojnu... a představí jeden 

z nejzajímavějších pohledů na základní 

vojenskou službu v socialistickém 

Československu 80. let. Snímky vznikly 

navzdory normalizační vojenské 

kontrole a byly autorem zveřejněny 

teprve nedávno. Výstavu uvede krátké 

jazzové vystoupení, které mj. 

připomene, že to byli právě vojáci 

základní vojenské služby, kteří před lety 

pomáhali při technickém zajištění 

festivalu Slánské jazzové dny, jehož 50. narozeniny jsou dveřmi. 

V rámci tohoto jubilejního festivalového ročníku vystoupí v muzejní kapli Zasnoubení Panny 

Marie vždy od 14:30 v sobotu 19. listopadu zpěvačka a pianistka Never Sol a v neděli 20. 

listopadu Ingrid James Quartet, který 50. Slánské jazzové dny uzavře. 



 



V. V pondělí 26. září udělila Rada město Slaný společně 

se zástupci muzea poprvé nově vzniklou cenu Vlastimila 

Kybala – ohodnocení dlouhodobé záslužné práce 

v oblasti kultury, za mimořádné výkony v této oblasti 

nebo za formu výrazné podpory společenského a 

kulturního života ve městě. První laureátkou se stala 

českoamerická sochařka Olinka Broadfoot, a to za 

podnět k znovuobjevení slánského rodáka Jana Zacha. 

Paní Olinka si v obřadní síni městského úřadu převzala 

cenu osobně, společně s vyznamenáním pro svého 

oregonského přítele Tommy Griffina, jenž dostal 

vyznamenání za významnou pomoc při rehabilitaci 

osobnosti Jana Zacha a věnování Zachovy bohaté 

kolekce uměleckých děl. 

 

 

 

 

 

Mnoho radostných zážitků s hudbou, výtvarným uměním a kulturou vůbec 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


