
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

program Vlastivědného muzea na třetí měsíc tohoto roku bude ve znamení vzdělávání, 

výtvarného umění a hudby. Přijďte se pobavit, něco zajímavého se dozvědět, krásného 

prohlédnout a milého poslechnout v tomto nepříznivém počasí a příjemně si tak zkrátit čekání na 

jaro. 

 

I. Téměř celá polovina března se ponese v duchu čtvrtého ročníku vzdělávacího cyklu Regio 

Slanensis, na jehož přípravě se podílí slánské Gymnázium Václava Beneše Třebízského a 

společnost pro ochranu kulturního dědictví Patria. Program cyklu je sestaven z celkem deseti 

odborných přednášek, které proběhnou v aule slánského gymnázia, jsou určeny především 

studentům, ale jsou současně bezplatně otevřeny nejširší veřejnosti. Přednášky můžete 

vyslechnout každý všední den od pondělí 7. do pátku 18. března vždy od 9:45 hodin. Příspěvky 

z oborů historie, archeologie, uměleckých disciplín, nových médií a dalších, pronesou přizvaní 

specialisté z předních českých univerzit, výzkumných ústavů a muzeí, ale také archiváři i děti 

slánské 3. ZŠ. Podrobný přehled všech přednášek naleznete na plakátu níže. 
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II. Přednáškový cyklus bude symbolicky 

završen přímo na půdě slánského muzea, 

a to vernisáží výstavy Tajemství vepsaná 

ve tvářích v galerii muzea (2. patro) ve 

středu 23. března v 17 hodin. Tato 

výstava, která bude otevřena až do 

června, sestává z nejzajímavějších 

portrétů ze sbírek muzea; převážně jde o 

malby, ale nebudou chybět ani portrétní 

fotografie a sochy. Téma výstavy jsme 

zvolili zcela záměrně, neboť žijeme 

v období, kdy neustále hovoříme a 

potýkáme se s hledáním naší identity. Kdo 

jsme my a kým byli lidé, kteří zde žili před 

námi a kteří nám zanechali naše město, 

okolní obce a krajinu v té podobě, jak ji 

známe dnes? Pod často povrchní 

povšechnou hladinou vnímání našeho okolí jakožto jednolitého celku se skrývají početné lidské 

příběhy, osudy osob více či méně významných, z nichž však všichni určitou měrou zasáhli do dění 

v našem regionu. Přijďte se spolu s námi seznámit s našimi předky a jejich podobiznami, které se 

díky zručnosti umělců zachovaly až do dnešních dnů! Výstava potrvá do 4. června. 

 

III. Ačkoliv v březnu proběhne bohatý přednáškový program Regio 

Slanensis, o samostatnou přednášku v malé galerii muzea 

nebudete ochuzeni. Ta březnová si totiž zaslouží obzvlášť pozornost. 

Pozvání přijal přední český arabista PhDr. Josef Ženka z Ústavu 

Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Doktor 

Ženka se specializuje zejména na dějiny islámských zemí a arabskou 

západní historiografii. Vzhledem k velké aktuálnosti tématu nese přednáška název Islám 

v Evropě: historie a současnost. Přijďte si ve středu 30. března v 17 hodin pro nové poznatky a 

zapojit se v případné diskuzi.  



IV. Střed měsíce bude patřit prvnímu letošnímu koncertu klasické hudby v kapli Zasnoubení 

Panny Marie, kde byl v zimním období odborně očištěn oltář se svým spletitým architektonickým 

tvaroslovím a barokními sochami, byla vyspravena vysoká půlkruhová okna a proběhl generální 

úklid. Ve středu 16. března v 19 

hodin zde vystoupí dva virtuosní, 

mezinárodně proslulí hráči na 

violoncello: Jiří Hošek (*1955), 

docent na pražské AMU a 

propagátor vážné hudby a jeho 

dcera Dominika Weiss Hošková 

(*1982), která se v posledních 

letech mimo ČR proslavila 

zejména v Izraeli, za což mj. 

v roce 2010 obdržela Stříbrnou 

medaili Senátu Parlamentu České 

republiky. Slánský koncert bude 

věnován židovské hudbě a vedle 

dvou violoncell uslyšíte též 

mistrnou hru na varhany, a to od 

skladatelů Ernsta Blocka, Maxe 

Brucha, Davida Poppera i Jiřího 

Hoška. 

http://www.dominikahoskova.com/  
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V. Ve výstavní síni muzea v první patře je přístupná 

výstava Kulturní život v Slaném. Soubor historických 

plakátů ze sbírek muzea vyzývá k delší návštěvě. Staré 

poutače na rozmanité tehdejší kulturní a společenské 

aktivity nestačí pouze zběžně shlédnout. Prohlídka je 

zároveň zábavným čtením. Výstava je navíc doplněna o 

nejrůznější exponáty dokreslující akci, na kterou je na 

plakátech upozorňováno. Vidět zde můžete taneční 

střevíce, propagační materiály k známé akci Lepší Slaný 

a další. Výstavu bude možné navštívit do soboty 9. 

dubna.  

 

 

 

VI. V Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi proběhne v březnu další ročník programu 

Velikonoce na statku, určeného pro školní výpravy. Zájemci o prohlídku se mohou přihlásit přes 

webové stránky CK2, která akci organizuje.  http://www.skanzentrebiz.cz/  

 

 

Nemnoho nevlídných dnů a brzký příchod jara 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

http://www.skanzentrebiz.cz/

