
 

 

 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

jsme rádi, že naše stálé expozice a výstava 13 kilometrů objevů jsou již otevřeny a srdečně vás 

zveme k návštěvě! Muzeum je otevřeno standardně od úterý do soboty od 9 do 16 hodin, od 

června ve stejný čas i v neděli. Při vstupu do muzea je nutné nosit respirátor minimálně třídy 

FFP2 či nanoroušku a dodržovat celostátní hygienická opatření. Počet návštěvníků je omezen 

celkovou přístupnou plochou muzea tak, aby každému návštěvníkovi připadala plocha 15 m2. 

V současné době nejsou povoleny skupinové prohlídky složené z členů více domácností. 



I. Velká archeologická výstava 13 kilometrů objevů je pro vás již otevřena! Moderní 

interaktivní expozice je rozložena do obou výstavních sálů muzea, doprovodné dílny jsou též 

v přilehlých chodbách. Výstava je vhodná pro všechny věkové kategorie včetně dětí. Můžete 

si zakoupit upomínkové předměty, vyplnit pracovní sešit, přečíst doprovodnou publikaci nebo 

třeba vyzkoušet doprovodnou aplikaci pro mobilní telefony. Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 

Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Práce na nové elektroinstalaci ve 

Velvarské brány proběhly podle 

plánu. Akce byla úspěšně 

dokončena včetně umístění nových 

svítidel a bezpečnostních prvků. 

V letním období bude instalována 

obnovená expozice opevnění 

města. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Veřejnosti je již otevřena také naše venkovská pobočka – Národopisné muzeum v Třebízi, 

kdy vždy v květnu zahajujeme novou návštěvnickou sezónu. Muzeum plné půvabné lidové 

architektury, řemesel a tradičních zvyklostí je standardně otevřené až do konce října. Vstupné 

je 60 Kč pro dospělé a 40 pro děti, studenty a důchodce. Otevřeno je od úterý do neděle od 9 

do 16 hodin, v červenci a srpnu v sobotu až do 18 hodin. 

 



IV. Na začátku května proběhlo na několika místech budovy muzea natáčení hudebního 

pořadu, který je jednak pozvánkou do otevřeného muzea, jednak připomínkou již celé řady 

neuskutečněných koncertů Kruhu přátel hudby (poslední koncert v kapli proběhl v prosinci 

2019), ale také dvou skvělých osobností spojených s naším regionem – jedním 

z nejvýznamnějších českých a světových skladatelů klasické hudby Antonínem Dvořákem, 

rodákem z nedaleké Nelahozevsi, a také „prvním jazzovým hráčem na tahací harmoniku 

v Evropě“, Kamilem Běhounkem, který strávil své dětství ve Slaném a jehož 105. výročí 

narození jsme si 29. března připomněli. Hosty pořadu byli členové Českého saxofonového 

kvarteta pod záštitou známého slánského hudebníka a pedagoga Oty Martinovského. Pořad 

můžete zhlédnout zde: https://youtu.be/uU4cpIwZCjk  

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Anton%C3%ADn_Dvo%C5%99%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kamil_B%C4%9Bhounek
https://www.saxofon.cz/
https://www.saxofon.cz/
https://youtu.be/uU4cpIwZCjk


V. Příprava programu muzea na letní období je v plném proudu. Chystané pestré pásmo či 

festival akcí s názvem Slánské muzejní léto bude zahájeno na konci června a bude pokračovat 

až do září. Součástí bude sochařská výstava ve veřejném prostoru, Keltské odpoledne, 

Staročeský jarmark ve Třebízi, Slánská muzejní noc, noční prohlídky a další nevšední akce. Více 

informací již brzy! 

 

VI. Na konci května bude vytištěno další, již 28. číslo obnovené řady ročenky Slánský obzor. 

Představení nového čísla je v plánu na středu 23. června od 17 hodin v malé galerii muzea. 

V této souvislosti připomínáme letošní 100. výročí narození otce zakladatele obnovené 

ročenky (po r. 1989) JUDr. Vladimíra Dvořáka. 

Slánský obzor vydává společnost Patria a slánské 

muzeum za finanční podpory Města Slaného. 

 

 

 

 

 

Z historie zdravotnictví a nemocnice ve Slaném III. 

(Od devadesátých let do současnosti) 

1. ledna roku 1996 byla slánská nemocnice předána Ministerstvem pro správu národního 

majetku bezúplatně Slanému, které ji rozhodnutím Zastupitelstva města Slaného začalo 

provozovat jako příspěvkovou organizaci. 

 

V letech 2006-2007 nebylo nemocnici na základě výběrových řízení Ministerstva zdravotnictví 
schváleno poskytování zdravotní péče pro dětské, novorozenecké a gynekologické oddělení. 

http://www.slanskyobzor.cz/?det=152


Po celý rok 2007 vedení nemocnice a starosta Slaného Ivo Rubík objížděli zdravotní pojišťovny 
a centrální orgány s žádostí o nutnosti revokace jejich postoje. Po dvanácti měsících bylo 
výběrové řízení opraveno a nemocnice mohla zmíněné obory kromě dětského lůžkového 
oddělení provozovat. Na základě jednání se zdravotními pojišťovnami zůstalo i to zachováno. 

V roce 2008 bylo otevřeno oddělení ortopedie a slánská nemocnice se tak stala nemocnicí 
středního typu s odborně vyškoleným týmem lékařů, sester a přístrojovým vybavením ve stále 
se rozrůstající spádové oblasti. Původní spádová oblast (cca 95 tis. obyvatel) se v roce 2008 po 
privatizaci nemocnic v Lounech, Žatci a Kralupech, kde byla omezena zdravotní péče, rozrostla 
o jejich pacienty. 

V roce 2009 byly rekonstruovány gynekologické operační sály a přistavěno 
nové gynekologicko-porodnické oddělení. Jeho součástí je pracoviště na prvotrimestrální 
screening, díky němuž je možné v prvním trimestru těhotenství odhalit vrozené vývojové vady. 
V roce 2010 obdrželo zdravotnické zařízení dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 
Dotace byla využita na rekonstrukci RDG oddělení a zbudování trafostanice. V roce 2014 bylo 
zrekonstruováno ortopedického oddělení a operační sál. 
 
Nemocnice je zapojena do průzkumu organizace Health Care Institute. V roce 2014 získala 
čtvrté místo z pohledu pacientů ve Středočeském kraji. Od roku 2014 je na recepci nemocnice 
pro sluchově postižené občany  tablet, jehož prostřednictvím mohou komunikovat 24 hodin 
denně se svým okolím. Od počátku roku 2015 má nemocnici pro pacienty se smyslovým nebo 
tělesným postižením speciálně vycvičeného psa. 
 

 
Pohled do areálu slánské nemocnice před rokem 1989. 

https://www.aktualne.cz/gynekologie/l~i:keyword:15128/
https://www.aktualne.cz/hluchonemi/l~i:keyword:78389/


Rok 2020 – celý svět postihla pandemie Covidu-19. Ve všech zemích se zaváděla opatření, 
včetně uzavírání služeb, hranic atd. Nemocnice čelily velkému přílivu nemocných. Ve Slaném 
byly v nemocnici odloženy plánované operace a oddělení ortopedie bylo po rychlých 
stavebních úpravách připraveno přijímat nemocné s tímto novým typem koronaviru. 

Vedení nemocnice se za pomoci Města Slaný a jeho organizací se snaží čelit pandemii - slánská 
nemocnice patří mezi první ve Středočeském kraji, která obdržela vakcínu proti Covid-19 
a ještě počátkem nového roku bylo proočkováno 216 zaměstnanců. Přesto se covidové 
oddělení v polovině ledna roku 2021 dostalo do velkých potíží. V karanténě se ocitly desítky 
zdravotníků, počet pacientů ležících s Covidem-19 začal být neúnosný. Některá oddělení 
fungovala v nouzovém režimu a bez pomoci armády a dobrovolníků podle vyjádření ředitele 
nemocnice MUDr. Štěpána Votočka hrozilo zhroucení lůžkové péče. V době vydání tohoto čísla 
se však situace začala pozvolna měnit k lepšímu… 

Sestavila Blažena Hrabánková  a další pracovnice muzea  

 

 

 

Kvetoucí máj, příjemný pobyt venku a hlavně železné zdraví 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

 


