
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

děkujeme vám za stálou přízeň i v tomto přinejmenším zvláštním roce. Přijměte srdečné přání 

prožití krásných, klidných a radostných vánočních svátků a jen toho nejlepšího v nadcházejícím 

roce 2023. Období spojené s nejoblíbenějšími křesťanskými svátky si můžete zpestřit našim 

prosincovým programem. 



I. Vánoční svátky a příprava dárků pod stromeček jsou od 20. století doprovázeny specifickým 

fenoménem: horečnými nákupy zboží všeho druhu. Nákupní horečka ve Slaném je proto 

názvem naší výstavy, která vám představí tento jev v našem městě na snímcích z průběhu 20. 

století s důrazem na 50. a 60. léta, kdy fotografoval i Václav Krupička. Zachyceny jsou tradiční 

obchody, složitě komponované výlohy třeba s uzeninami a zvěřinou, textilní stánky a podobně. 

Řada obchodů již dnes neexistuje nebo slouží jinému účelu, některé budovy byly zbořeny za 

divokých časů normalizace. Expozici doplňují dobové výrobky či jejich obaly a stylová 

„prodejna“. 

 



II. Po celý prosinec můžete navštívit také výstavu Chvála ruční práce, která se oděla do 

adventního hávu a připomíná vánoční zvyklosti našich předků, které by neměly upadnout 

v zapomnění. 

 

 



III. V kapli Zasnoubení Panny Marie proběhne čtveřice neodmyslitelných adventních 

koncertů, které jistě navodí tu správnou sváteční atmosféru, vnitřní pohodu a stav duševního 

klidu a tichého rozjímání. V neděli 4. prosince od 19 hodin proběhne Vánoční koncert v režii 

spolku Wotrubia. Ve čtvrtek 8. prosince od 17 hodin se uskuteční Vánoční koncert žáků slánské 

ZŠ Háje. V úterý 13. a středu 14. prosince vždy od 17 hodin proběhnou dva Vánoční koncerty 

žáků Základní umělecké školy Slaný, přičemž 14. 12. bude uvedena hra Betlém. 

 

 



IV. Dovolujeme si představit vám naše nové internetové stránky. Na této adrese: 

https://www.muzeumslany.cz/ naleznete ještě více informací než na starých stránkách, které 

ještě krátkou dobu poběží, než budou ukončeny. Pro srovnání, naše původní webovky jsou 

zde: http://muzeum.slansko.cz/ Touto cestou děkujeme všem, kteří na náročné přípravě 

nových stránek podíleli. Věříme, že se Vám budou líbit a najdete zde vše, co vás zajímá. 

 

V. V době před samotnými vánočními svátky pro vás bude muzeum otevřeno do 22. prosince, 

poté od 27. do 29. prosince a po Novém roce již v běžném režimu od 3. ledna dále. Otevírací 

hodiny pro stálé expozice a sezónní výstavy zůstávají stále stejné: 9 až 16 hodin. Velvarská 

brána je v zimním období zavřená. 

VI. Před Vánoci je pro muzeum v Třebízi v plánu oblíbená akce pro školní výpravy - Vánoce na 

statku. Ty proběhnou v režii cestovní kanceláře CK2 ve dnech 14. – 21. prosince (kromě 

víkendu). Podrobnější informace o akci a možnost objednávky naleznete na 

https://www.vanocenastatku.cz/  
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Veselé Vánoce a šťastný Nový rok 

vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeumslany.cz 


