
 

 

 

Staročeský jarmark v Třebízi letos vzbudil mimořádný zájem veřejnosti. 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

festival Slánské muzejní léto, který pořádáme za podpory Města Slaného a Středočeského 

kraje, v září vstupuje do své závěrečné fáze. Vedle probíhajících výstav 13 kilometrů objevů 

(potrvá do jara 2022) a Soch ve městě Václava Fialy (potrvá do konce října) vás čeká Slánská 

muzejní noc, dvě přednášky a procházky zasazené do období 17. století.  

Naše muzeum se dále podílí na Dnech evropského dědictví (18. - 19. září) a otevřené pro vás 

bude i při Rožnění uherského býka (24. - 26. září).  

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

opatření, která směřují k omezení šíření tzv. koronaviru. 



I. V pátek 10. 9. od 15 h proběhne další ročník úspěšné Slánské muzejní noci. Rozmanitý 

program je tentokrát připraven nejen v budově muzea, knihovny a kina, ale i ve Velvarské 

bráně (nová expozice opevnění města od 17h), která bude veřejnosti otevřena po dílčí 

rekonstrukci, a také ve hvězdárně. Tematicky navazujeme na archeologickou výstavu 13 

kilometrů objevů. Podrobnější informace naleznete na přiloženém plakátu. Vstupné je 

dobrovolné. Akce je součástí XVII. ročníku celostátního Festivalu muzejních nocí.  

 

https://www.cz-museums.cz/web/festival_muzejnich_noci/


II. V září se konečně vracíme k pravidelné přednáškové činnosti, která byla delší dobu 

znemožněna pandemií covid-19. První přednáška s komentovanou prohlídkou ve středu       

15. 9. od 17 hodin se přímo týká probíhající výstavy 13 kilometrů objevů: promluví a výstavou 

vás provede její hlavní autorka, Mgr. Drahomíra Malyková, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR 

Praha v.v.i.). Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz 

nebo volejte na tel. 725 918 622. Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, 

studenty a důchodce. Počet návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření. 

 



III. Další akcí bude (kvůli koronaviru již dvakrát odložená) přednáška známých slánských 

cestovatelů Mgr. Zdeňka Víška a Viktora Čížka o Českých stopách v Dolním Slezsku a Kladsku, 

a to ve středu 22. 9. od 18 hodin v malé galerii muzea. Pozornost bude věnována zejména 

místům, která dříve bývala součástí Království českého. Vstupné je dobrovolné. 

 



IV. Zářijový program uzavře naučná procházka Slaný na konci staré doby. Ta je věnována 

památným místům ve Slaném, která jsou spojena s obdobím třicetileté války, nástupem 

rekatolizace a baroka (17. století). Akce s výkladem ředitele muzea Mgr. Jana Čečrdleho 

proběhne ve středu 29. 9. od 17 h, sraz účastníků je u vstupu do muzea. Závazné přihlášky na 

tuto akci zasílejte předem na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622. 

Vstupné je dobrovolné. Počet návštěvníků bude limitován dle aktuálních vládních opatření. Na 

uvedených kontaktech je možné procházku objednávat též pro školy (termín dle dohody). 

 



 

 

 



 

 

 



 

Radostný začátek školního roku a hezké babí léto 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


