
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

věříme, že se ani v listopadu nedočkáme takových protipandemických opatření, která 

by nás nutila zásadně omezit návštěvnický režim. S optimismem se proto těšíme na 

následující akce, kterým vévodí 54. ročník nejstaršího festivalu svého druhu v České 

republice – Slánských jazzových dnů. 



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

opatření, která směřují k omezení šíření tzv. koronaviru. 

I. Ve čtvrtek 4. listopadu v 17 hodin vás zveme na mimořádnou přednášku známé české 

historičky, publicistky a spisovatelky Doc. Mgr. Marie Koldinské, Ph.D., s názvem                                 

Z bělohorského bojiště na staroměstské popraviště. M. Koldinská, známá mj. z televizního 

pořadu Historie.cs, pohovoří o období klíčovém pro vývoj Českého království i celé Evropy na 

počátku třicetileté války a o době porážky Českého stavovského povstání, bitvy na Bílé hoře a 

popravy českých pánů, rytířů a měšťanů 21. června 1621 na Staroměstském náměstí v Praze, 

kde byl sťat také jeden rodilý 

Slaňák – Jan Šultys z Felsdorfu. 

Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 

1620, porážka stavovského 

povstání, je jedním z nejčastěji 

připomínaných mezníků 

českých dějin. Také poprava 

reprezentantů poražené 

stavovské opozice 21. června 

1621 na Staroměstském 

náměstí je událostí, pevně 

ukotvenou v české historické 

paměti. Co se odehrálo během 

sedmi měsíců mezi 

bělohorskou bitvou a 

staroměstskou exekucí? Proč 

všichni vůdcové povstání 

neemigrovali, jak se k jejich 

potrestání stavěl panovník, jak probíhalo zatýkání, soudní proces a poprava? O tom bude 

přednáška, která kromě celostátních zohlední i regionální souvislosti tehdejších událostí. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Marie_Koldinsk%C3%A1
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10150778447-historie-cs/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_%C5%A0ultys_z_Felsdorfu


II. Po roční odmlce způsobené pandemií tzv. koronaviru se letos konečně dočkáme 54. ročníku 

festivalu Slánské jazzové dny. Ty proběhnou 19. – 21. listopadu, přičemž dva komorní 

odpolední koncerty zazní v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie. V sobotu 20. 11. od 14:30 

vystoupí talentovaná nadžánrová kapela MarZ a v neděli 21. 11. od 14:30 proběhne koncert 

neméně známé zpěvačky a herečky Moniky Načevy a Zdivočelých koní.  

Další koncerty festivalu zazní v Městském divadle a klubu Šantán při restauraci Na Střelně.  

Kompletní program a potřebné informace o festivalu naleznete na http://sjd.jazzclubslany.cz/  

III. K 31. říjnu byla formálně ukončena výstava Václav Fiala: Sochy ve městě. Instalace bude 

demontována a 

odvezena 15. 

listopadu. Na rok 

2022 se opět 

můžete těšit na 

nové, zajímavé 

instalace ve 

veřejném prostoru 

našeho města. 

 

 

http://sjd.jazzclubslany.cz/


IV. Všechny zájemce o Slaný a prehistorii upozorňujeme, že velká archeologická výstava 13 

kilometrů objevů bude prodloužena do dubna 2022! Výstavu si rozhodně nenechejte ujít, 

jedná se o největší výstavní počin ve slánském muzeu za několik posledních desetiletí a 

současně nejmodernější instalaci využívající interaktivní prvky, videa a podobně. 

 

V. Ode dne rozsvícení vánočního stromu na náměstí ve Slaném, 

tedy od soboty 27. listopadu, kdy proběhne Slavnost světla, 

můžete navštívit muzeum ve vánočním hávu, kdy se stálé expozice 

a chodby muzea dočkají charakteristické výzdoby s ukázkami 

betlémů, starých vánočních ozdob, obrázků a podobně. 

 

 

Železné zdraví a hodně živé kultury 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


