
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

druhý ročník úspěšného multižánrového kulturního festivalu Slánské muzejní léto, 

který opanuje královské město Slaný od května do září, je za dveřmi. Nevšední zážitky 

slibují zejména sochařská výstava v ulicích, Slánská muzejní noc, výstavy Zdeněk Miler 

nejen Krtek a Chvála ruční práce. Připraven je rovněž dětský den, Staročeský jarmark a 

další menší akce. Kromě výstav a stálých expozic muzea navštivte také novou expozici 

opevnění města ve středověké Velvarské bráně. 



I. Od května do října je pro vás opět otevřena jedinečná středověká památka Slaného - 

Velvarská brána, jediná zachovalá z původních čtyř městských bran. V celkem čtyřech 

podlažích je instalována nová expozice starého opevnění královského města Slaného, na níž 

se podílel také Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. Prohlídky objednávejte u průvodkyně 

muzea - buď osobně v hlavní budově muzea, na tel. čísle 725 343 028 nebo e-mailem na 

pruvodce@muzeumslany.cz. Vstupné je 40 Kč, otevírací doba je stejná jako v budově muzea. 

Pokud náhodou nevíte, kde slánská "Velvarka" stojí, pak stačí dojít na Masarykovo náměstí a 

bránu spatříte v uličce na severní straně. 

 

mailto:pruvodce@muzeumslany.cz


II. Ve středu 11. května v 19 hodin vystoupí v kapli Zasnoubení Panny Marie České 

saxofonové kvarteto (R. Fojtíček - soprán, alt saxofon, R. Kvasnica  - alt, soprán saxofon, O. 

Martinovský - tenor saxofon, M. Kostiuk - baryton saxofon) spolu s kontrabasistou Markem 

Lustigem. Na koncertě zazní skladby českých i světových autorů (J.B. Singelée, B.M. 

Černohorský, A. Dvořák, B. Martinů). V netradičním obsazení s kontrabasem uslyšíte výběr 

skladeb z opery Porgy a Bess a též jazzové standardy George Gershwina. Tato nezvyklá 

kombinace nástrojů slibuje mimořádný hudební zážitek. Vstupné je 80 a 100 Kč. 

 



III. U příležitosti letošních Husitských slavností bude v sobotu 21. 5. otevřeno jak muzeum, tak 

Velvarská brána, kde si vedle prohlídky samotné věže budete moci vyzkoušet našeho 

mobilního průvodce po středověkém opevnění města včetně využití 3D brýlí. 

 

 

IV. V pátek 27. května od 16 hodin proběhne tradiční Slánská muzejní noc, která je součástí 

18. ročníku celostátního Festivalu muzejních nocí. V celém objektu muzea, knihovně, kapli, 

kině, zahrady u kina a ve hvězdárně se otevře pestrá nabídka rozmanitých aktivit pro malé i 

velké pod heslem „svoboda projevu“. Klíčovým bodem programu bude v 17 hodin zahájení 

venkovní sochařské výstavy absolventů a studentů několika ateliérů pražské Akademie 

výtvarných umění – nejprestižnější výtvarné školy v ČR – pod patronátem akad. soch. Vojtěcha 

Míči s názvem Narovnám záda, prorazím 

strop. Díla od různých autorů tentokrát 

osídlí nejen střed města, navíc expozice 

bude doslova živá – v průběhu trvání 

výstavy budou vystavené sochy 

doplňovány a obměňovány. Program 

muzejní noci bude završen hudebním 

vystoupením Los Rumberos Trio (latin – 

salsa) pod vedením Petra Smetáčka 

v zahradě kina po 19. hodině. Vstup na 

celý program je zdarma. Sochařská 

výstava potrvá až do října a v červnu bude 

doplněna vtipnou výstavou objektů Pavla 

Holečka v atriovém dvoru muzea 

s názvem Domácí spotřebiče. 



 

 



V. Součástí Slánského muzejního léta II. budou i další menší akce, jako noční prohlídky, 

procházky a podobně. Slánské muzejní léto se koná za podpory Města Slaný a Středočeského 

kraje. 

 



VI. V úterý 3. května od 18 h proběhne v malé galerii muzea přednáška „Kozáci. Minulost a 
současnost“. Vystoupí Eugenie Číhalová, členka Rady vlády ČR pro národnostní menšiny a 
dcera bělogvardějského důstojníka s kozáckými kořeny (její otec po evakuaci armády generála 
P. N. Wrangela z Krymu do Istanbulu přijal nabídku československé vlády, usadil se v Praze a 
vystudoval medicínu na Karlově univerzitě). Součást volného cyklu „NAŠE XX. STOLETÍ“, 
vstupné dobrovolné. Akci pořádá spolek Wotrubia. 

 

 

Rozkvetlý máj s kulturou i v přírodě 

vám přeje 
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