
 

 

 

Poslední noční prohlídka muzea letos proběhne ve čtvrtek 21. října. 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

také v podzimním období je pro vás připravena pestrá nabídka akcí našeho muzea. 

Tentokrát se můžete těšit na dva koncerty, komentovanou prohlídku, noční prohlídku 

a přednášku – po delší době z oblasti přírodovědy. 

Upozorňujeme, že návštěva muzea a všech jeho akcí je možná při dodržení aktuálních 

opatření, která směřují k omezení šíření tzv. koronaviru. 



I. Ke koncertní sérii Kruhu přátel hudby se po delší odmlce způsobené pandemickou situací 

vrátíme ve středu 13. října v 19 hodin, kdy v kapli Zasnoubení Panny Marie vystoupí Komorní 

orchestr Dvořákova kraje. Koncert spolupořádá Patria, z.s. Ještě před tím, v neděli 10. října 

od 16 hodin pořádá spolek Wotrubia rovněž v kapli koncert Pocta Kamilu Běhounkovi (1916-

1983).  

 



 



II. Komentovanou prohlídka výstavy 13 kilometrů objevů, která je prodloužena až do dubna 

2022, můžete navštívit ve středu 20. října od 17 hodin. Pozor – prohlídka proběhne za účasti 

a s výkladem autorů výstavy! 

 



III. Říjnová přednáška bude věnována oblíbené činnosti velké části české populace: houbaření. 

Naše pozvání na čtvrtek 14. října od 18 hodin přijal známý mykolog Jiří Véle (MK Unhošť), 

který pohovoří na téma Hřiby nejen do košíku. Mimo jiné se dozvíte, které hřiby do košíku 

rozhodně nepatří a jak je poznáte. Přímo na přednášku můžete donést také houby, které jste 

sami našli a nevíte si s jejich určením rady – p. Véle vám s tím pomůže. 

 



IV. Třetí a poslední letošní noční prohlídka muzea je připravena na čtvrtek 21. října od 18 
hodin. Na dobrodružství s baterkami a oživlými exponáty, které ocení nejen děti, se 
objednávejte na symerska@muzeumslany.cz nebo u průvodkyně v muzeu. Kapacita prohlídky 
je omezená. Vstupné na akci je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti. Sraz je před muzeem. 

 

 

V. Do konce října je pro vás otevřené Národopisné 
muzeum Slánska v Třebízi, a to v běžné otevírací 
době úterý – neděle vždy od 9 do 16 hodin. Poté 
bude letošní sezóna ukončena a muzeum bude 
opět otevřeno veřejnosti až v květnu 2022.  
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VI. 31. října bude formálně ukončena výstava Václava Fiala: Sochy ve městě. Jsme rádi, že 

instalace vzbudila pozitivní ohlasy veřejnosti. V dalším roce počítáme opět s dočasnou 

venkovní sochařskou expozicí. Sochy budou demontovány a odvezeny v listopadu. 

 

 

 



 

 

Barevný podzim a bohatý kulturní program 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

 

 


