
 

 

Vážení přátelé slánského muzea! 

I. Náš listopadový program začne vokálním vystoupením v rámci koncertní série Kruhu 

přátel hudby. V kapli Zasnoubení Panny Marie zazpívá smíšený pěvecký sbor Gaudium 

Kladno, a to ve středu 9. listopadu od 19 hodin. Na programu budou lidové písně, 

spirituály, ale i 

kompozice od 

skladatelů 

Wolfganga Amadea 

Mozarta, Antonína 

Dvořáka, Zdeňka 

Lukáše a dalších. 

Vstupné je 80 a 100 

Kč, vstupenky 

k dostání na místě. 



II. Přednáška geologa Ing. Mgr. Petra Brotana bude věnována tématu, které bylo ještě 

nedávno pro naše město velmi typické, naštěstí je však již minulostí. Uhlí je nedílnou součástí 

historie Slaného, uhelné zásoby pod městem a jeho okolím byly v minulosti podrobně 

zkoumány a částečně i těženy. Přednáška Nejvýznamnější události uhelné historie města 

Slaného nabídne pohled na jednu stránku historie Slaného od vzniku uhlí přes jeho těžbu 

hlavně v 19. století a přípravu těžby od 70. let 20. století. Akce proběhne v malé galerii muzea 

ve čtvrtek 10. listopadu od 17 hodin. Vstupné dobrovolné. 

 



III. Třetí víkend v měsíci bude tradičně patřit festivalu Slánské jazzové dny, které letos oslaví 

jubilejní 55. ročník. V kapli muzea zazní koncerty dvou zpěvaček – v sobotu 19. 11. od 14:30 

vystoupí stálé známější Vladivojna La Chia a Terezie Kovalová, v neděli 20. 11. od 14:30 

alternativně jazzový  CrossOver Quintet. Hvězdami festivalu budou trumpetista Laco Deczi, 

vokální skupina Skety nebo rocková Mucha. Viz http://sjd.jazzclubslany.cz/  

 

http://sjd.jazzclubslany.cz/


IV. Po celý měsíc můžete navštívit také prodlouženou „textilní“ výstavu Chvála ruční práce, 

která se na sklonku měsíce obleče do vánočního hávu. Tuto výstavu doprovodí setkání s 

Radkou Vojtěchovou a Eliškou Koubovou, které se věnují těmto tradičním ručním pracím a 

své dovednosti předvedou ve středu 23. listopadu v 15 hodin ve výstavní síni muzea. Vstupné 

je dobrovolné.  

 



V. Konečně ve čtvrtek 24. listopadu v 17 hodin se přijďte podívat do galerie muzea na vernisáž 

výstavy Nákupní horečka ve Slaném. Činnost typická pro předvánoční období bude 

představena především mnoha fotografiemi ze Slaného z období 1. republiky a minulého 

režimu, kde se zaměříme na staré obchody a důmyslně aranžované výklady, které dnes budí 

úsměv. Zábavnou instalaci doplní typické výrobky, ukázka dobového obchodu, nářadí, nástroje 

a podobně. 

 

Obě výstavy doporučujeme k návštěvě v rámci oblíbené Slavnosti světla v sobotu 26. 

listopadu. 

 

Vlídné listopadové dny s výstavami, hudbou nebo na přednášce 

vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


