
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

snahou pracovníků muzea je připravovat bohatý a rozmanitý program tak, abych zaujal 

návštěvníky všech věkových generací napříč jejich zájmy. Při tvorbě výstav, přednášek, koncertů 

a dalších akcí navazujeme spolupráci s organizacemi z našeho okolí, ale i za hranicemi regionu a 

naší země. Nejvíce se soustředíme na instituce slánské, v čemž vidíme podstatný význam a přínos 

pro obě strany. Umožňujeme místním podnikatelům a především těm začínajícím rozvíjet své 

aktivity, školským institucím zapojit žáky a studenty do společenského dění a jiným, převážně 

kulturním organizacím, podílet se na našich veřejných akcích. Takovou spolupráci krásně ilustruje 

právě probíhající letní výstava Mám malý stan. Příprava expozice totiž spojila zajímavý okruh lidí, 

jímž tímto opětovně děkujeme. Své tematické knihy zapůjčil významný český muzikolog Petr 

Daněk, 3. oddíl slánských junáků postavil jeden ze svých stanů přímo ve výstavní síni, autentické 

předměty půjčil šéfkuchař Petr Janče, žáci Základní školy v Palackého ulici vytvořili dekorace, 

známý sběratel Václav Bečvář poskytl stará jízdní kola, součástí výstavy byly předměty z několika 

slánských domácností, na slavnostním zahájení mj. vystoupil známý místní hudebník a učitel 

Jaroslav Dobner a pohoštění připravila restaurace Továrna.  
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Podobnou spolupráci můžete vidět i na tradičním Koncertu pro muzeum, který proběhl na konci 

června a spojil své síly s mateřskou školkou 

Zahrada, Informačním centrem mládeže při 

Ostrově nebo s novou neziskovou organizací 

Prostor. Aktivity muzea pravidelně 

prezentujeme na akcích spřátelených organizací. 

V létě jste nás mohli vidět na sportovním turnaji 

v petanque ve Slaném Na Hájích, kde byly 

instalovány vtipné dobové fotografie Klubu 

slánských velocipedistů. A na závěr ještě jeden 

příklad vzájemné spolupráce, který může být 

zároveň pozvánkou na hlavní událost měsíce 

září. Na výstavě Umělci slánské Trhliny se 

podílelo Vlastivědné muzeum s odborem kultury 

MěÚ Slaný, Infocentrem Pod Velvarskou branou, 

Městem Nové Strašecí, Muzeem T. G. M. 

v Rakovníku a soukromými sběrateli. Vzájemná 

spolupráce má smysl, přijďte se o tom 

přesvědčit! 

 

I. Do soboty 3. září je stále možné navštívit velkou 

prázdninovou výstavu Mám malý stan aneb letní kratochvíle 

na Slánsku. Výstava je věnována zájmovým činnostem 

v době nedávné i minulé a pobaví všechny generace 

návštěvníků.  Součástí expozice jsou vysoká kola ze sbírek 

našeho muzea a ukázka předmětů z bohatého sbírkového 

fondu Klubu slánských velocipedistů. 

 

 

 

 



II. V atriovém dvoře muzea je do konce října volně přístupná výstava Sochy pro rajský dvůr 

kladenského rodáka Zdeňka Maniny (*1961). Tento renomovaný umělec je zastoupen mj. ve 

sbírkách Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, Alšově jihočeské galerii v Bechyni, Západočeské 

galerii v Plzni nebo v Rabasově galerii v Rakovníku. Slánská instalace reprezentuje výběr 

z autorovy tvorby z posledních 15 let. Figurální Maninovo dílo je dobře srozumitelné všem 

zájemcům o umění. 

 

 

III. V sobotu 10. září v 10 hodin bude v galerii muzea (2. patro) zahájena nová výstava, která 

tematicky navazuje na výstavu z roku 2015 „Ludvík Kuba a Slaný.“ Výstava má název Umělci 

slánské Trhliny I. a slibuje další a konečné pokračování v příštím roce. Vybraná díla Aloise a Julie 

Mezerových, Václava Nejtka, Karla Vika a T. F. Šimona připomenou výtvarnou historii Slaného 

v době před a v průběhu 2. světové války. Součástí výstavy bude expozice ve vstupní chodbě 

Knihovny Václava Štecha nazvaná Novostrašecko na kresbách Václava Fialy. K vidění zde budou 

reprodukce dvou významných malovaných panelů ilustrujících život v okolí Nového Strašecí a celá 

řada Fialových skic, jež realizaci 

rozměrných panelů předcházely. 

Expozice bude doplněna o snímky 

současného stavu stavení a objektů, 

které Fiala zachytil na svých kresbách. 

Porovnání stavu před téměř 80 lety a 

nyní necháme na Vás, můžeme však 

předeslat, že na některých místech 

jakoby se zastavil čas, jinde zasáhl 

člověk nepříliš citlivě. Pro účely výstavy 

vznikl krátkometrážní film o Václavu 

Fialovi, který bude možné bezplatně 

shlédnout při návštěvě výstavy.  

Spolupořadateli výstavy jsou odbor kultury MěÚ Slaný a Infocentrum Pod Velvarskou branou, 

které pro zájemce připravilo exkurzi Po stopách Václava Fialy na Novostrašecku. Přihlašovat se 

můžete přímo v Infocentru. Exkurze se uskuteční v sobotu 17. září. 



Více informací k připravované výstavě, exkurzi a dalšímu doprovodnému programu na 

http://trhlina.blogspot.cz/ . 

 

IV. Vernisáž výstavy Umělci slánské Trhliny I. proběhne v rámci Dnů evropského dědictví. 

V sobotu 10. září tak bude po celý den (od 9 do 17 hodin) veřejnosti bezplatně otevřeno muzeum 

a Velvarská brána. Podrobný program najdete na plakátu níže.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://trhlina.blogspot.cz/


V. V kapli Zasnoubení Panny Marie ve středu 14. září v 19 hodin je na počest 110. výročí narození 

a 30. výročí úmrtí čestného občana města, slavného hudebníka, dirigenta a skladatele Václava 

Smetáčka pořádán koncert 

Komorního orchestru Dvořákova 

kraje pod taktovkou Václava 

Mazáčka, se sólisty Veronikou 

Sedláčkovou (flétna) a Viktorem 

Mazáčkem (housle). Na 

programu jsou skladby Henryho  

Purcella, Antonia Vivaldiho, 

Johanna Stamitze, Ottorina 

Respigia, Gabriela Fauréa a Benjamina Brittena.    

 

 

VI. K  700. výročí narození císaře Karla IV. 

Vás zveme 21. září v 17 hodin do malé 

galerie muzea na přednášku Karel IV. - 

Otec vlasti. Cílem historika a ředitele 

kladenského muzea PhDr. Zdeňka 

Kuchyňky je v omezeném čase určeném 

pro přednášku nastínit Karlovy životní 

osudy a upozornit na některé činy tak, 

aby si posluchači sami mohli udělat 

úsudek o tom, zda měli pravdu profesor 

pařížské univerzity Vojtěch Raňkův, když 

Karla IV. nazval nad rakví titulem Pater 

patriae – Otec vlasti, a pozdější 

arcibiskup Jan z Jenštejna o Karlovi při 

této příležitosti řekl, že „byl moudřejší 

než biblický král Šalamoun“.    

 



 

 

 

Hravé babí léto a neobyčejné kulturní zážitky 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


