
 

 

 

  V období prázdnin vrcholí festival Slánské muzejní léto II. Spatřit můžete hned     

           čtyři výstavy, připraveny jsou ale i další akce ve Slaném a Třebízi.   



I. Převážně pro rodiny s dětmi je určen Zdeněk Miler nejen Krtek. Jedná se o mobilní verzi 

stálé expozice na Kladenském zámku věnované místnímu slavnému rodákovi, autorovi 

světoznámé postavičky Krtečka. Návštěvníci se v ní dozvědí o dětství a začátcích Milerovy 

tvorby a dalších krásných ilustracích a animovaných filmech, které vytvořil, např. i slavné logo 

Bratři v triku. Pro malé návštěvníky je připraveno povídání pana Milera, jak ho napadl zrovna 

krtek a oblíbené pohádky, pro větší zase dokument o jeho animátorské práci a prvotina O 

milionáři, který ukradl slunce. Na hraní je přichystána plyšová velká postavička krtka a dva 

fotokoutky, které připomínají let Krtka do vesmíru. Tvořiví šikulové si budou moct vybarvovat 

obrázky s Krtečkem.  

 



II. V 1. patře muzea je hlavně pro dámy určena výstava Chvála ruční práce, která velebí um 

našich babiček a prababiček na poli textilních dovedností, zejména vyšívání. Stylová instalace 

využívá dobový nábytek, krejčovské potřeby a další pomůcky z domácností. 

 

 



III. Po celé léto můžete zdarma zhlédnout také dvě venkovní sochařské výstavy. Narovnám 

záda, prorazím strop představuje v centru města práce celkem 14 výtvarníků, převážně 

absolventů sochařských ateliérů Akademie výtvarných umění v Praze – viz přiložený přehled 

prací s mapou. Menší Výstava domácích spotřebičů v atriu muzea volně tematicky váže na 

„dámská“ témata, ovšem s nadhledem a humorem. Připravil jí známý regionální výtvarník 

Pavel Holeček. 

 



IV. Jako doprovodný program k výstavě Zdeněk Miler nejen Krtek proběhne v pátek 22. 

července od 11 do 17 hodin na Masarykově náměstí a v prostorách muzea Dětský den s 

muzeem. Na náměstí bude připraveno loutkové divadlo, malování na obličej, odpoledne 

proběhnou také historické souboje. Ve stálé expozici je navíc otevřen Vojtův letní kvíkvíz o 

ceny (ten probíhá celé léto, vyhlášení proběhne na Staročeském jarmarku v Třebízi 27. 8.) a 

hlavně výše uvedené výstavy.  

 



 

V. Pro velký zájem jsme pro Vás i letos připravili noční procházku po muzeu. Nenechte si 
ujít komentovanou prohlídku stálých expozic v potemnělé atmosféře s oživlými exponáty. Na 
dobrodružství s baterkami, které ocení nejen děti, se objednávejte 
na symerska@muzeumslany.cz nebo u průvodkyně v muzeu. Kapacita prohlídky je 20 
osob. Vstupné na akci je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti. Termíny jsou čtvrtek 18. 8. a úterý 
23. 8. vždy od 21 h, sraz je před muzeem. 
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VI. Národopisné muzeum nebo, chcete-li, skanzen v Třebízi je po celé prázdniny otevřen od 
úterý do neděle od 9 do 16 hodin, v sobotu do 18 hodin. Poslední prázdninovou sobotu 27. 
srpna se přijďte podívat na oblíbený Staročeský jarmark (9 – 16 hodin), kde budou zastoupeny 
řemesla našich předků s možností koupě rukodělných výrobků, dechová hudba Dvořačka, 
loutkové divadlo či staročeský kolotoč; zhlédnete obnovenou expozici mlynářství, nabídnete 
si z prodeje vína, připraveno bude vyžití pro děti a další. Samozřejmostí jsou komentované 
prohlídky celého areálu. V rámci programu budou vylosováni výherci Vojtova letního kvíkvízu. 

 

 



VII. Ve středu 29. června proběhla radostná událost v dějinách slánského muzea i celého 

města – po náročném restaurování, patinování a opravě závěsného systému byly ze zvonařství 

p. Votruby v jihočeských Myslkovicích do Slaného převezeny dva původní zvony z počátku 19. 

století, které jsou nyní již osazeny zpátky na svém místě – ve věžičce nad kaplí Zasnoubení 

Panny Marie, kde nyní oba zvony krásných hlasů již opět slouží svému účelu, tedy zvonění při 

různých slavnostních příležitostech – např. tradičně při začátku a konci školního roku.  

         

Co nejpříjemnější dovolené, prázdniny a letní odpočinek  

vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

 


