
 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v letním období se s námi rozhodně nebudete nudit. Čeká na vás celý festival Slánské muzejní 

léto, které potrvá od června do září. Hlavními lákadly jsou výstavy 13 kilometrů objevů a Sochy 

ve městě, Keltské odpoledne, Staročeský jarmark a Slánská muzejní noc.  

Velká archeologická výstava 13 kilometrů objevů je největším výstavním projektem ve Slaném 

za několik desetiletí. Moderní interaktivní formou jsou zde prezentovány unikátní nálezy z 

obřího záchranného výzkumu, který předcházel stavbě přípojky silnice I/16 (severní obchvat 

Slaného). Vedle řady originálních artefaktů na výstavě naleznete obrazovky s 3D 

rekonstrukcemi, repliky nástrojů a oděvů, které si můžete sami vyzkoušet, prvky pro děti, 

aplikaci pro mobilní telefony i doprovodné upomínkové předměty. Odborné renomé zajišťuje 

autorský tým Archeologického ústavu AV ČR.  



 

 

 



Sochy ve městě budou venkovní výstavou známého sochaře Václava Fialy. Ta navazuje na 

obdobné počiny předchozích let (Lukáš Kmoch - Gibbus 2019, Kryštof Kaplan 2018, Čestmír 

Suška 2017). Tentokrát vystaví šestici svých děl renomovaný autor z Klatov. Jeho 

monumentální díla zdobí řadu měst a obcí v České republice, dalších zemích Evropy i v Severní 

Americe a Austrálii. Autorovy objekty oscilují na pomezí abstraktního a konkrétního, skrývají 

určitý význam a vždy reagují na zcela konkrétní místa. Sochy pro město Slaný byly vybrány s 

citem a pochopením života, urbanismu a architektury našeho města. Pro vyjasnění smyslu 

budou připojeny popisky, které umožní hlubší pochopení autorského záměru. Použitý dřevěný 

materiál a ruční řemeslné zpracování odkazují na staré tradice a dovednosti našich předků. 

Jsme přesvědčeni, že výstava pozitivním způsobem oživí veřejný prostor v našem městě, 

podnítí k zastavení i zamyšlení, dodá nový kontext důvěrně známým místům a vnese nový 

rozměr do estetiky města Slaného - ovšem vždy s respektem a pochopením svého okolí. 

Doplňme, že místním divákům může být autor znám z nedalekého Zichovce, kde vytvořil 

letecký památník Jiřímu Hartmanovi a pamětní stélu "Jablko pro Ladislava Nodla". Zahájení 

výstavy s komentářem autora proběhne v úterý 13. července v 17 hodin. Setkání začne před 

budovou muzea. 

 

https://www.vaclav-fiala.cz/sculptor/


Hluboko do minulosti vás i celou rodinu vtáhne Keltské odpoledne (31. 7.), kdy zažijete takřka 

celou vesnici našich dávných, legendami a tajemstvími opředených předchůdců. Uvidíte, jaké 

předměty dovedli Keltové vyrábět, jak se oblékali, co jedli a vůbec jak žili v době před více než 

dvěma tisíciletími. Akce na Masarykově náměstí současně připomíná probíhající výstavu           

13 kilometrů objevů, kde je podstatná část věnována právě Keltům.  

 



Poslední prázdninovou sobotu 28. 8. na vás čeká v naší pobočce - Národopisném muzeu v 

Třebízi - tradiční Staročeský jarmark. Oblíbená akce v malebném prostředí starobylých statků 

v jádru vesnické památkové rezervace nabízí ukázky řemesel s možností zakoupení 

rukodělných výrobků, prohlídky muzejních expozic s lidovou architekturou a doklady prostého 

života na vsi před staletími, zábavu pro děti, hudební vystoupení, občerstvení a podobně.  

 
 

Konečně 10. 9. se v hlavní budově muzea na Masarykově náměstí odehraje oblíbená Slánská 

muzejní noc, kdy budou zpřístupněny všechny prostory muzea včetně atriového dvora, 

zahrady u kina, ale i některé depozitáře, které jsou jinak veřejnosti skryté. Akce rovněž 

připomene Kelty a další pradávné kultury, které jsou představeny na výstavě 13 kilometrů 

objevů. V rámci Slánské muzejní noci bude rovněž otevřena nová expozice opevnění města 

ve Velvarské bráně. 

 



Součástí Slánského muzejního léta jsou i další menší akce. Vedle zábavné hry pro děti Křížem 

krážem muzeem jsou to zejména noční prohlídky muzea (při svíčkách a s oživlými exponáty!), 

které proběhnou v pátek 30. července a středu 18. srpna vždy od 21 hodin. Kapacita prohlídek 

je omezená, proto posílejte závazné přihlášky předem na symerska@muzeumslany.cz  

 

mailto:symerska@muzeumslany.cz


Závěrečné akce Slánského muzejního léta proběhnou v září. Budeme vás o nich včas informovat. 

 

Bezstarostné léto, pohodu při cestování, odpočinku i s kulturou 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


