
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v říjnu muzejní program pokračuje v osvědčeném rámci, kdy je pro vás vedle 

probíhajících výstav každý měsíc připraven koncert klasické hudby v kapli Zasnoubení 

Panny Marie a přednáška na zajímavé téma v malé galerii. 

I. Po polovině října se rozloučíme s oblíbeným hrdinou animovaných filmů pro 

nejmenší, který je „synem“ kladenského rodáka Zdeňka Milera a kterého zná celý svět: 

ano, jde o postavu Krtečka a výstavu Zdeněk Miler nejen Krtek, která ve slánském 

muzeu končí 16. října. Do té doby je pro vás otevřena od úterý do neděle vždy od 9 do 

16 hodin. V polovině října končí také venkovní sochařská výstava Narovnám záda, 

prorazím strop, která bude demontována a odvezena zpět do výtvarných ateliérů. Až 



do 6. listopadu probíhá výstava Chvála ruční práce věnovaná především umění výšivky 

a určená zejména pro dámy. 

          

 

 



II. Říjnový koncertní termín v kapli Zasnoubení Panny Marie bude patřit Autorskému 

večeru Matěje Bartoně. V podání studentů Pražské konzervatoře a HAMU zazní 

kantáta Vodník a další komorní skladby od slánského rodáka Matěje Bartoně. Koncert 

proběhne ve středu 19. října od 19 hodin a zazní na něm skladby Doteky múzy, Sonáta 

č. 1 pro housle a klavír, Suita pro violoncello a klavír a Vodník. Sbor a jednotlivé nástroje 

(studenti pražských hudebních škol) diriguje sám Matěj Bartoň. Vstupné je 80 a 100 Kč, 

vstupenky v prodeji na místě. 

 



III. Ve čtvrtek 20. října od 15:30 se můžete těšit na biografickou přednášku 

významného českého historika Doc. PhDr. Jana Kiliána, Ph.D. (Univerzita Hradec 

Králové), který nedávno vydal skvělou knihu „Povstalci a odsouzenci – Osudy 27 obětí 

staroměstské exekuce“. Pro svou účast na českém stavovském povstání byl po bitvě na 

Bílé hoře k smrti odsouzen také slánský rodák Jan Šultys z Felsdorfu, pozdější primátor 

Kutné Hory. Slaňáci jistě dobře znají jeho rodný dům v Husově ulici anebo název ulice 

„Šultysova“. Právě Šultysovi bude věnována naše přednáška v malé galerii muzea. 

Vstupné je dobrovolné. 

 



IV. Připomínáme, že 30. října bude ukončena návštěvnická sezóna v Národopisném muzeu 

v Třebízi. Pokud jste ještě nespatřili obnovenou expozici mlynářství v přízemí Cífkova statku 

čp. 1, pak neváhejte! (snímky jsou z otevření expozice při letošním Staročeském jarmarku).  

 

 

Pestrobarevný podzim s kulturou i na výletech 

vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


