
 

 



I. Slánské muzejní léto II. bylo zahájeno 27. května tradiční muzejní nocí, při níž byla 

zahájena venkovní sochařská výstava sochařských ateliérů Akademie výtvarných umění 

v Praze vedených akad. soch. Vojtěchem Míčou a Lukášem Rittsteinem s názvem 

Narovnám záda, prorazím strop. Řada figurálních soch a objektů site specific 

charakteru reflektuje sociální živost městského prostoru, spolupracuje s charakterem 

architektonické dispozice místa, práce se vyjadřují k obecným tématům identity, 

projevů kolektivních archetypů, přítomnosti aspektu hry v kultuře, interpretace 

přírodních námětů a ekologie.  

 

Následuje mapa jednotlivých instalací s přehledem jednotlivých děl a jejích autorů, 

kterých je letos celkem čtrnáct. Informace o konkrétních sochách budeme zveřejňovat 

postupně, aby si nejprve každý mohl udělat svůj názor a představu o daném díle a pak 

svůj postoj konfrontovat s informacemi přímo od autorů nebo pedagogů z AVU. 



 

 



II. Ve čtvrtek 9. června v 17 hodin bude ve výstavní galerii muzea zahájena hravá 

výtvarná výstava Zdeněk Miler nejen Krtek, kterou připravujeme spolu s Kladenským 

zámkem. Premiéra této mobilní expozice atraktivní formou představí osobnost 

kladenského rodáka, mezinárodně proslulého výtvarníka a režiséra, autora oblíbeného 

Krtečka Zdeňka Milera (1921-2011) a především jeho typické kreslené postavy zvířátek. 

Výstava určená zejména pro rodiny s dětmi nabídne mj. promítání animovaných filmů, 

dětský koutek, ale i jiné ukázky z unikátního díla Z. Milera a upomínkové předměty. 

 



III. V sobotu 11. června zve Město Slaný na slavnostní otevření zrekonstruované a 

obnovené Kumpánovy zahrady, dříve známé jako "park Benar" nebo také "park 

Kotona". Součástí programu bude komentovaná prohlídka se zahradními architekty a 

autory projektu, koncert Swing Quartet Slaný nebo pohádka pro nejmenší. 

Akce se ponese ve stylovém duchu 20. - 30. let minulého století. Návštěvníky v 
dobovém odění na místě odměníme drobným občerstvením. Možnost vlastního 
pikniku, deky a piknikové koše s sebou. 
 
Program: 
 
13.00 Otevření zahrady 
14.00 Komentovaná prohlídka se zahradními architekty 
15.00 Koncert Swing Quartet Slaný 
16.00 Pohádka Kryštůfek a lesní bytosti v podání Divadla Pruhované panenky 
 

 
 

 

IV. Ve středu 29. června v 17 hodin bude otevřena výstava v 1. patře muzea, tentokrát 

věnovaná řemeslům a dovednostem spojeným s textilem, především vyšívání s 

názvem Chvála ruční práce. Vedle dekorativních a školních prací budou vystaveny 

užitkové textilie našich (většinou šikovnějších) předků jako zástěry, ubrusy a vůbec 

předměty denní potřeby ve stylizované „retro“ expozici s příchutí starých časů. Při 

vernisáži představíme také odlehčenou malou sochařskou přehlídku Pavla Holečka 

v atriovém dvoře muzea pojmenovanou výstižně Výstava domácích spotřebičů. 



 

 



V. Úspěšnou procházku Slaný na konci staré doby, která je věnována památným 

místům ve Slaném, jež jsou spojena s obdobím třicetileté války, nástupem rekatolizace 

a baroka (17. století), opět nabízíme školním výpravám. Akce s výkladem ředitele 

muzea Mgr. Jana Čečrdleho je vhodná zejména pro 8. a 9. třídy ZŠ a střední školy. 

V případě zájmu pište na symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622. 

 



VI. Pro období až do závěru srpna je pro všechny malé návštěvníky připraven Vojtův 

letní kvíkvíz. Jak možná tušíte, název soutěžní hry pro děti je odvozen od jednoho 

z nejoblíbenějších exponátů v naší stálé expozici: vycpaného kance Vojty, který byl 

původně určen pro kratochvíli následníka rakousko-uherského trůnu Františka 

Ferdinanda d´Este. Mimochodem, víte, že rod Estenských původně vládl v italském 

městě Ferrara? Losování výherců proběhne na Staročeském jarmarku v Třebízi 27. 8. 

 



VII. Ve středu 22. června v 17 hodin bude v malé galerii muzea představen 29. ročník 

obnovené ročenky Slánský obzor. Více o akci a článcích, které budou v tomto čísle 

publikovány, naleznete na: http://www.slanskyobzor.cz/?det=164 

 

http://www.slanskyobzor.cz/?det=164


VIII. Spolek Wotrubia v letošní 20. Kulturní sezóně nabídne hudbymilovnému 

posluchačstvu v kapli Zasnoubení Panny Marie dva koncerty: 

V neděli 19. června od 17h vystoupí Petr Linhart. Písničkář, známý z působení ve 

skupině Majerovy brzdové tabulky a Čp. 8, nabídne tzv. landscape folk, obsahující též 

náměty ze společné česko-německé historie a legend z česko-německého pomezí 

(www.petrlinhart.cz). 

V neděli 26. června v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném od 14h vystoupí Eva 

Suková. Písničkářka, básnířka a učitelka na ZUŠ, známá jako Blondýna. 

      

 

Radostný začátek letního období v klidu a míru 

vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


