
 

 

Pohled do výstavy Zdeněk Miler nejen Krtek 

Vážení přátelé sánského muzea, 

září je posledním letním měsícem roku, a proto i festival Slánské muzejní léto pokračuje ještě 

po prázdninách. Po celý měsíc můžete navštívit probíhající výstavy – zejména pro děti určenou 

Zdeněk Miler nejen Krtek (do 16. 10.), poctu umění výšivky - Chvála ruční práce (do 6. 11.) a 

sochařskou výstavu Narovnám záda, prorazím strop (do 16. 10.) přímo v centru města. 

Upozorňujeme, že po 6. září bude demontována humorná Výstava domácích spotřebičů 

v atriu muzea. 

I. Září je letos doslova nabité zajímavými kulturními akcemi. Nejprve se v sobotu 10. září 

otevřou brány slánských památek v rámci Dnů evropského dědictví. Tento den bude otevřeno 

i muzeum včetně všech výstav (9-16 h), kaple Zasnoubení Panny Marie a Velvarské brány (10-

12 a 14-16 h). 



 

 



II. První cyklisté na Slánsku v kontextu počátků cyklistiky v Čechách je název přednášky Mgr. 

Lenky Mazačové (ředitelka Českého muzea stříbra Kutná Hora) a restaurátora Mgr. Roberta 

Honse, která proběhne ve čtvrtek 15. září od 17 hodin v malé galerii muzea. Tak jako jinde 

v Evropě sahají počátky cyklistiky od draisin až po kola bezpečná (cca 1820 – 1890). Svůj 

význam v českých dějinách sehrálo též Slánsko, které bylo jedním z průkopnických regionů 

v oblasti tohoto sportu. Nelze opomenout ani významné osobnosti jakými byli Vilém Michl, 

Josef Erlebach nebo František Pochman z nedalekého Plchova. V rámci přednášky budou 

představena i kola ze slánské sbírky, které se staly součástí katalogu ke stejnojmenné výstavě 

Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách. 

 



III. Druhou zářijovou přednáškou bude ve středu 21. září od 18 hodin příspěvek známé slánské 

cestovatelské dvojice Zdeněk Víšek – Viktor Čížek na téma Neznámé Čechy - Chebsko a Ašsko. 

Návštěvníci poznají to nejzajímavější z historie, architektury a národnostních poměrů, ale též 

něco o přírodě i současnosti tohoto neprávem opomíjeného regionu Čech.  

 



IV. Podzimní sezonu Kruhu přátel hudby v kapli Zasnoubení Panny Marie zahájí v úterý 27. září 

v 19:30 oblíbený Komorní orchestr Dvořákova kraje pod vedením dirigentů Václava Mazáčka 

a Jana Sedláčka. Na programu budou skladby od Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Wolfganga 

Amadea Mozarta, Maxe Brucha a Bély Bartóka. Vstupenky v prodeji na místě za 80 a 100 Kč. 

 



V. Zářijový program uzavře 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 čtvrtek 

29. 9. od 17 h, sraz účastníků je u vstupu do muzea. Vstupné je dobrovolné. Procházku lze 

objednávat též pro školy (termín dle dohody) na tel. 725 918 622 nebo 

symerska@muzeumslany.cz. 

 



VI. V neděli 11. září od 17.00 v kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném na pozvání spolku 

Wotrubia ve slánské premiéře vystoupí folková legenda Jaroslav Hutka. 

V neděli 18. září od 17.00 kapli Zasnoubení Panny Marie ve Slaném rozezní komorní smíšený 
pěvecký sbor Byzantion, který letos oslavuje 65. výročí vzniku (původně pod názvem 
„Collegium musicae slavicae Praga“). Nabídne řecko-byzantskou a slovanskou duchovní hudbu 
východní Evropy a přední Asie, s důrazem na oblast Kyjevské Rusi a Ukrajiny, včetně několika 
lidových písní východní provenience.   

Oba koncerty jsou pořádány za finanční podpory města Slaný. Vstupné je dobrovolné.  

 



Z otevření obnovené expozice mlynářství na Staročeském jarmarku v Třebízi 

 

 

Jásavé vykročení do nového školního roku a hřejivé babí léto 

vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


