
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

zimu pomalu ale jistě střídá jaro a pro Vlastivědné muzeum, resp. jeho pobočku ve Třebízi, 

přichází čas odstartování další sezóny. V loňském roce jsme si připomněli kulaté čtyřicáté výročí 

založení tohoto Národopisného muzea a ani letos nebudete ochuzeni o tradiční program a nové 

výstavy, o kterých Vás budeme pravidelně informovat. Od prvního května se na Vás opět těší 

naše milá paní průvodkyně. Ve Slaném otevíráme Velvarskou bránu s expozicí věnovanou 

opevnění města a připomínáme, že pro návštěvu této významné památky je třeba provézt 

včasnou rezervaci.  

 

 

I. Ve výstavní síni muzea byla zahájena výstava 

věnovaná zaniklé Lounské bráně. Expozice 

přináší ucelený pohled na výzkum této 

významné slánské památky, který proběhl u 

příležitosti revitalizace Husovy ulice na podzim 

loňského roku. Vedoucí výzkumu a zároveň 

autor výstavy Mgr. Jiří Unger zpracoval 

nejdůležitější poznatky, etapy vývoje brány a 
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přilehlého opevnění, zajímavou fotodokumentaci i ilustrační obrázky. Celkový dojem dotváří 

několik nálezů ze zkoumané lokality a poutavá 3D vizualizace. Jak by dnes vypadalo centrum 

našeho města, pokud by zde nadále stála Lounská brána? Přijďte se podívat! Výstava bude 

otevřená až do 4. června. 

 

II. V galerii ve druhém patře je i nadále k vidění výstava nejkrásnějších portrétů ze sbírek 

slánského muzea s příznačným názvem Tajemství vepsaná ve tvářích. Jednotlivé obrazy a busty 

jsou totiž doplněny o obsáhlejší popisy vztahující se k životním osudům portrétovaných, k jejich 

autorům nebo k příběhům obrazů. Při instalaci 

výstavy jsme neopomněli ani zajímavá 

vyprávění nahraná v rámci celorepublikového 

projektu Paměť národa. Přímo v expozici se 

můžete pohodlně usadit a poslouchat povídání 

známých i méně známých Slaňáků. Přijďte se 

podívat na podobizny významných osobností, 

kteří se podíleli na tvorbě prostředí, ve kterém 

dnes žijeme.  

Václav Toman 

Rada Jan Weinlich, dlouholetý člen představenstva 

Občanské záložny, od roku 1939 její předseda. Majitel 

nemovitostí na Masarykově náměstí. 

1941 



III. Ve středu 18. května je pro milovníky 

klasické hudby připraven koncert Ženského 

pěveckého sboru Smetana z Kladna se 

sbormistrem Ondřejem Novákem. Na 

programu jsou skladby Bedřicha Smetany, 

Antonína Dvořáka, Jindřicha Jindřicha a 

Eugena Suchoně. Začínáme v 19 hodin v kapli 

Zasnoubení Panny Marie. Na stejném místě 

se ve dnech 17. a 31. května vždy od 17 hodin 

uskuteční Absolventské koncerty žáků Lidové školy umění ve Slaném. 

 

IV. V sobotu a neděli 21. a 22. května vás zveme na tradiční 

Třebízskou pouť. Expozice budou otevřeny od 9 do 16 hodin. Kromě 

stálých expozic v Národopisném muzeu můžete navštívit putovní 

výstavu Národního památkového ústavu Dobrovíz v náručí 

památkové péče aneb včera, dnes a "kdyby." Výstava dokumentuje 

výsledky a pozitivní vliv památkové péče v plošně chráněných 

sídlech na příkladu vesnické památkové rezervace Dobrovíz a jejích 

proměn v posledních desetiletích. Dále jsou ve výstavních 

prostorách muzea k vidění staré selské židle a ukázky bednářského řemesla. Na dvoře Cífkova 

statku se v neděli seznamíte s ukázkami původních řemesel s možností zakoupení výrobků. 

 

Národopisné muzeum Slánska ve Třebízi bude 

návštěvníkům otevřeno již od 1. května. 

V současné době probíhají dokončovací práce 

dřevěné podlahy v prostorách konírny Cífkova 

statku, kde bude do budoucna vybudována 

nová stálá expozice. V minulých měsích došlo 

také k nezbytnému ošetření zdiva a výmalbě 

v přízemních částech obytného domu, kde se 

mj. nachází expozice věnovaná mlynářství. 



V. Ve středu 25. května Vás zveme na přednášku předního českého 

historika, odborníka na dobu husitskou prof. PhDr. Petra Čorneje, 

DrSc., k 600. výročí smrti kostnického mučedníka, českého filozofa a 

náboženského myslitele Jeronýma Pražského. Mistr Jeroným Pražský 

(† 30. 5. 1416) je v českých i evropských dějinách vždy až ten druhý, za 

Husem. Zůstává tak se svou obětí i dramatickými životními osudy ve 

stínu svého staršího přítele a druha v mučednictví. Dá se říci, že 

nezaslouženě. Nonkonformní mistr čtyř evropských univerzit byl 

vynikající filozof, múzický obdařený člověk, "performer", skvělý řečník a zároveň jeden z 

průkopníků husitského obrazoborectví. Přednáška v hutné zkratce přiblíží dílo i působení národně 

smýšlejícího Čecha a současně pozoruhodného Evropana, který se významně zasloužil o 

seznámení českého prostředí s myšlenkami anglického učence Johna Wyclifa. Přednáška se 

uskuteční jako obvykle v malé galerii, a to od 18 hodin.  

 

 

VI. S předstihem připomínáme, že 1. června se opět pro veřejnost otevřou brány Vlastivědného 

muzea při Slánské muzejní noci, kdy bude mj. v atriovém dvoře představena sochařská výstava 

kladenského rodáka Zdeňka Maniny. 

 

Půvabný máj s kulturou i v přírodě 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


