VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VLASTIVĚDNÉHO
MUZEA VE SLANÉM ZA ROK 2011
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I. Všeobecné informace o muzeu
Vlastivědné muzeum ve Slaném je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Slaný.
Muzeum bylo založeno již roku 1885. Nyní sídlí v památkově chráněné budově bývalé
piaristické koleje na Masarykově náměstí čp.159 ve Slaném. Vedle toho spravuje další
památkové objekty, které současně slouží zvl. jako technické zázemí, expozice a depozitáře
(Velvarská brána ve Slaném a soubor budov Národopisného muzea Slánska ve Třebízi –
statky čp.1 a 2, obchod v čp.4, ševcovna čp.64, chalupa čp.63, rodný dům V. Beneše
Třebízského čp.19 a dům čp.20).
Hlavní náplní práce muzea je tvorba a správa sbírek muzejní povahy, správa nemovitého a
movitého majetku. Muzeum v roce 2011 pořádalo výstavy, přednášky, koncerty, besedy,
semináře, konference (spoluúčast) a soutěže pro děti a mládež. Muzeum se zabývá se
kulturně výchovnou činností a badatelům umožňuje individuální studium muzejních sbírek.
Pro veřejnost bylo v roce 2011 muzeum otevřeno od 15. února do 20. prosince v rozmezí
úterý až pátek od 9 do 16 hodin, v sobotu, neděli a svátky od 9 do 12 hodin. Cena vstupného
byla pro dospělé 25 Kč, studenty a seniory 15 Kč a děti do 10 let 10 Kč. Prohlídky Velvarské
brány a výstavy stály po 10 Kč. Od května do října bylo muzeum v sobotu otevřeno do 16
hodin.
Detašovaným pracovištěm Vlastivědného muzea ve Slaném je od roku 1975 Národopisné
muzeum v Třebízi. Otevřeno bylo od 1. května do 31. října v rozmezí úterý až neděle od 9 do
16 hodin, v období letních prázdnin v sobotu do 18 hodin. Vstupné bylo pro dospělé 35 Kč,
seniory 20 Kč, děti a studenty 15 Kč.
Vlastivědné muzeum ve Slaném plnilo v roce 2011 tyto hlavní úkoly:
-

revize sbírek a podpírek
příprava výstav
akviziční činnost
řešení personálních otázek
propagační činnost
příprava a zajištění Historické konference, Městských slavností a dalších akcí (viz níže)
příprava a zajištění koncertů v kapli Zasnoubení Panny Marie (zvl. Kruh přátel hudby)
příprava a vyhodnocení soutěží pro děti
restaurování sbírkových předmětů
digitalizace sbírek
vydávání publikací
správa budov

Vedením muzea byl od roku 2010 pověřen Mgr. Jan Čečrdle, jeho zástupkyní a současně
kurátorkou knihovních a fotografických fondů je paní Ivana Hušáková. Další odbornou
pracovnicí a kurátorkou historických, etnografických a uměleckých fondů je paní Božena
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Franková. Stálou průvodkyní je paní Blanka Pixová, technickou pracovnicí paní Jana
Čepeláková. Otázky propagace a další samostatné úkoly plní paní Blažena Hrabánková. Jako
pomocní průvodci pracují paní Jarmila Halfarová a pan František Toman. Ke konci roku 2011
byla zrušena pozice kurátorky etnografických sbírek, do té doby obsazené Mgr. Magdalénou
Petrincovou.
V Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi (pobočka muzea) pracují jako průvodkyně paní
Zdeňka Bakalářová a jako technický pracovník pan Vladimír Bakalář.
Externí smluvní spolupracovníci muzea byli v roce 2011 tito:
PhDr. Václav Moucha, CSc. (správa archeologického fondu)
Mgr. Jan Kašpar (systematická evidence historických knihovních fondů)
Marie Stehlíková (revize fotografií)
PhDr. Lubomír Procházka (etnologický výzkum se studenty)
Lenka Slavíková (instalace výstav)

II. Ekonomické údaje
Rozpočet muzea na rok 2011 byl ze strany zřizovatele odsouhlasen ve výši 3 191 000 Kč.
Mimo dotace zřizovatele muzeum získalo 14 000 Kč ze strany Českého hudebního fondu pro
pořádání koncertů Kruhu přátel hudby. Některé opravy a kulturní akce byly také
spolufinancovány ze strany MěÚ Slaný.
Výnosy muzea za rok 2011:
Vstupné

152 440 Kč

Drobný prodej (publikace, propagační materiály, turistické známky…)

25 189 Kč

Pronájem kaple Zasnoubení Panny Marie

17 500 Kč

Ostatní (svatby Třebíz, úroky, čerpání fondů…)

75 476 Kč

III. Přehled akcí muzea za rok 2011
Souhrnně se všech akcí muzea za rok 2011 zúčastnilo dohromady 9 637 osob.
Výstavy ve Slaném (9)
Bronzový svět Blanky Voldřichové (187 návštěvníků)
Divokým Kurdistánem (257 návštěvníků)
Proti srsti (268 návštěvníků)
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Obrazy s hudbou akad. mal. Zdeňka Prokopa (140 návštěvníků)
Místa utrpení, smrti a hrdinství (354 návštěvníků)
Bílichovské motivy z tvorby Lucie Kraslové (130 návštěvníků)
Pražská brána (490 návštěvníků)
Pravoslavná ikona (143 návštěvníků)
Čekání na Ježíška (479 návštěvníků)
Výstavy ve Třebízi (4)
Příběh slámy (162 návštěvníků)
Dřevomalby Tomáše Záborce (241 návštěvníků)
Včely a včelaři (186 návštěvníků)
Jiří Corvin – Slánská krajina (257 návštěvníků)
Počet návštěvníků všech vernisáží celkem: 723 návštěvníků
Přednášky, besedy a semináře celkem (10 akcí): 524 návštěvníků
Kurdistán – přednáška pro školy
Kurdistán očima Jiřího Dědečka
Vyznavači anděla páva
Waldorfská iniciativa
Od Kristiána k Jiráskovi
V indickém chrámu
Odkrývání Pražské brány
Včelařství na Slánsku
Památkové péče na Slánsku
Pákistán – Země čistých
Koncerty v kapli Zasnoubení Panny Marie
Kruh přátel hudby: 9 koncertů a celkem 690 návštěvníků
Ostatní (školy, Jazz Club Slaný a další): 21 koncertů a celkem 2 096 návštěvníků
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Byl také uspořádán benefiční koncert pro oběti zemětřesení v Japonsku.
Soutěže pro děti a mládež (2) - zapojilo se celkem 2 470 dětí
Slaný před 100 lety (vyhlášeno již koncem roku 2010)
Postav si svou Pražskou bránu
Muzeum dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Kvílice (průvodcovství) a dalšími školami (prohlídky
muzea).
Vycházky (5) - celkem 105 návštěvníků
Další akce
Historická konference „Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu
19. a 20. století“
Třebízský jarmark (223 návštěvníků)
Muzeum na dvoře – Třebíz (110 dětí)
Promítání filmu „Viděl jsem Slunce“ (32 návštěvníků)
Prezentace knih Zmizelé Čechy - Slaný a Kytice vzpomínek řídícího učitele (celkem 94
návštěvníků)
Svatební obřady (Slaný 5 svateb, Třebíz 1 svatba)
Spoluorganizace a zajištění těchto akcí:
Slánské rozhovory – Rusko
Den památek
Městské slavnosti – Napoleonské války
Třebízská pouť (375 návštěvníků)
Setkání Bolatice – Slaný (celkem 105 návštěvníků)
Školní výpravy (celkem 86)
Akcí muzea se zúčastnili také osoby těchto národností: Slovensko, Austrálie, Japonsko,
Sýrie, Irák, Norsko, Rusko, Francie, Německo (celkem 172 zahraničních návštěvníků).
Předávání maturitních vysvědčení a výučních listů celkem navštívilo 881 osob.
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IV. Publikační činnost za rok 2011
Samostatná publikační činnost
Slánský obzor, ročník 18 (118) (ročenka muzea, společnosti Patria a Státního okresního
archivu v Kladně)
Slánské rozhovory 2010 – Česká husitská reformace (sborník z mezioborové konference,
spolu s MěÚ Slaný)
Slaný a Slánsko v letech 1939—1945 (sborník z historické konference)
Božena Franková: Z kroniky královského města Slaného za rok 2010 (pro Slánský obzor)
Další publikační činnost pracovníků muzea:
Ivana Hušáková: Zmizelé Čechy - Slaný (text a fotografie ke knize nakladatelství Paseka,
spolu s PhDr. Vladimírem Přibylem)
Jan Čečrdle: Hořká a sladká chuť našeho kraje (text publikace o zaniklých regionálních
pivovarech a cukrovarech, vydaly Přemyslovské střední Čechy, o.p.s)
Jan Čečrdle: Pottery from small „Classical“ collection in the Regional Museum of Slaný
(článek v ročence „Studia Hercynia“ ( díl XV/2) Ústavu pro klasickou archeologii FF UK, spolu s
PhDr. Martinem Trefným)
Blažena Hrabánková: Paměť národa - Vzpomínky pamětníků ze Slaného a Slánska
(vzpomínky pamětníků - Antonín Bosák, Ing. Jaroslav Hnátek, Antonín Holub, MVDr. Jiří
Soukup – pro projekt Paměť národa)

V. Badatelská činnost
V roce 2011 bylo umožněno samostatné bádání a byly poskytnuty informace celkem 81
individuálním zájemcům.

VI. Propagace
Snahou muzea je při propagaci vlastních akcí zviditelnit svůj program při nízkých nákladech.
Od podzimu 2010 je více využíváno internetu (častější aktualizace webových stránek muzea,
zavedení bezplatného e-mailového zpravodaje s měsíčním přehledem akcí muzea, užití
facebooku pro aktivizaci střední a mladší generace, využití serveru slansko.cz). Akce muzea
jsou nadto propagovány prostřednictvím výlepu plakátů, distribuce letáků, měsíčníku Slánská
radnice a tiskoviny „Slánsko – společenský kapesníček“. Byl zaveden pravidelný výlep
měsíčního programu muzea. V roce 2011 proběhlo ve Slaném i Třebízi natáčení České
televize (pořady Kosmopolis a Vesnicopis). Ve Třebízi bývá z propagačních důvodů občasně
umožněno natáčení pořadů dokumentárního či osvětového charakteru. Na jaře 2011 byl
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uskutečněn rozhovor ředitele muzea pro Český rozhlas. Po dohodě s redaktory je využíváno
také Slánských listů, jiných webových stránek apod.

VII. Vzdělávání zaměstnanců
Jan Čečrdle – odborné semináře a školení při NM, AMG ČR a Americkém centru v Praze
Ivana Hušáková – odborný seminář v oboru knihovnictví při NM

VIII. Restaurování a opravy movitých věcí
V roce 2011 byly nákladem muzea zrestaurovány tyto sbírkové předměty:
Restaurování sedmi listů plánů slánských hřbitovů
Restaurování rorátních svící
V roce 2011 byly opraveny modely kostela sv. Gotharda a Pražské brány.

IX. Architektonická studie
Na sklonku roku 2011 byla dokončena stavebně - architektonická studie „Renovace objektu
čp.2 pro účely Národopisného muzea v Třebízi“, která je vodítkem pro stavební práce
zahájené roku 2012.

X. Nové vybavení muzea
Z nového vybavení muzea byly z rozpočtu uhrazeny zejména tyto položky:
Informační skříňka na budově České spořitelny ve Slaném (propagační účely)

15 240 Kč

Výstavní panely – profesionální vybavení galerie muzea

55 860 Kč

Digitální fotoaparát

7 890 Kč

Vysavač

1 967 Kč

Nádobí a další položky

XI. Práce se sbírkami
V roce 2011 bylo do chronologické evidence muzea ve Slaném zapsáno 86 nových sbírkových
předmětů a 109 předmětů pomocných (umělecké předměty, keramika, textil, řemeslné
náčiní, tiskoviny…). Ve Třebízi přibylo 27 sbírkových předmětů a 8 předmětů pomocných
(keramika, textil). V knihovním fondu přibylo 67 nových titulů.
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Do Centrální evidence sbírek MK ČR bylo zapsáno 892 sbírkových předmětů. Ke konci roku
2011 bylo v muzeu evidováno 29 950 sbírkových předmětů, z toho 5 600 digitalizovaných.
Bylo realizováno 23 výpůjček jiné instituci a 20 výpůjček od jiné instituce.
Byla provedena inventarizace části sbírkového fondu, celkem bylo zinventarizováno 6 354
sbírkových předmětů (obrazy, dřevěné plastiky, fotografie, národopisné předměty aj.). Ze
sbírek nebyl vyřazen žádný předmět. V národopisném fondu bylo do systematické evidence
zapsáno 125 předmětů, v archeologickém fondu 892 předmětů a 72 předmětů
z uměleckohistorického fondu. Byla zahájena revize fotografického fondu.

XII. Spolupracující instituce (výběr, mimo Město Slaný)
Společnost Patria, Státní oblastní archiv v Kladně, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně,
Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy,
Muzeum Českého krasu v Berouně, Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, Městské
muzeum Velvary, Národní muzeum, Národní galerie, Městys Zlonice a další.

XIII. Fotografie z akcí muzea (výběr)

Waldorfská iniciativa

Historická konference

Divokým Kurdistánem

Obrazy s hudbou – Zdeněk Prokop
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Bronzový svět Blanky Voldřichové

Příroda Bílichovska – Lucie Kraslová

Dřevomalby – Tomáš Záborec

Slánská krajina – Jiří Corvin

Soutěž pro děti „Postav si svou Pražskou bránu“ a jeden z modelů (LEGO)
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XIV. Ukázky propagačních materiálů (příklady)

Plakát k soutěži

Nová nástěnka muzea (Česká spořitelna)

Plachta k výstavě na budově muzea

Jiný příklad plakátu
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XV. Výběr ohlasů akcí muzea v médiích
Slánské listy, např.:
Vladimír Rogl, 14. 08. 2011 – „Ve Slánském muzeu byla zahájena zajímavá výstava, které
dominuje velký model Pražské brány „
Sláva Pilík, 13. 9. 2011 – „Slaný chce vytvořit model města“
Slánská radnice
Každý měsíc uvádíme mj. upoutávky na nový program včetně pozvánek a pranostiky Ivany
Hušákové.
Mladá fronta
23. 8. - „Muzeum připomene starou hradbu“
Kladenský deník, např:
4. 1. - „Soutěž Slánsko před 100 lety stále trvá“
7. 3. – „Divoký Kurdistán poznáte ve Slaném“
15. 3. – „Kurdistán očima Jiřího Dědečka“
18. 4. – „Přednáška V indickém chrámu bude ve slánském Vlastivědném muzeu“
9.-10. 7. – „Výstavu můžete navštívit v muzeu“ (pozn. Místa utrpení a smrti)
11. 11. – „Oslava jazzového svátku začíná ve Slaném již dnes a vrcholí za týden“
5. 12. – „Čekat na Ježíška můžete v muzeu“
Video
http://issuu.com/ivohornak/docs/ikona_ve_slanem
(Ikona ve Slaném)
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095908415-kosmopolis/211562210300025/titulky/
(Kurdistán)

Relace v rozhlase:
http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/916227
(rozhovor - uveden např. v pořadu „Dobré ráno“)
Upoutávky na internetu - výběr
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www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/
www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/
http://search.seznam.cz/?aq=&oq=&sourceid=sznHP&thru=&q=vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9+muzeum+v+slan%C3%A9m
http://www.hotel-pension.cz/tipy/Stredocesky_kraj/Slany/turistika/muzea/vlastivednemuzeum-ve-slanem.html
http://www.informuji.cz/objekt/1207-vlastivedne-muzeum-ve-slanem/
http://www.ceskemsnami.cz/okoli.html?obj=24892&kat=1&dist=10
http://foto.mapy.cz/198949-Slany-Vlastivedne-muzeum
http://www.turistika.cz/mista/slany-vlastivedne-muzeum
http://leccos.com/index.php/clanky/vlastivedne-muzeum-v-meste-slany
http://www.firmy-cesko.cz/f491104-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-slany-muzea/
http://www.sematam.cz/kultura/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/1134
http://www.pametnaroda.cz/institution/detail/id/22

13

