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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 2014 pořádalo výstavy, přednášky, koncerty, besedy, 

semináře, promítání filmů a další netradiční akce (např. Malba světlem na budovu muzea). 

Muzeum se zabývá kulturně výchovnou činností a badatelům umožňuje individuální studium 

muzejních sbírek. 

Na jaře a v létě proběhla v režii Města Slaný a za významné podpory dotace z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj (ROP Střední Čechy) rozsáhlá rekonstrukce a modernizace 
Vlastivědného muzea. Byl obnoven atriový dvůr bývalé piaristické koleje (tj. hlavní budovy 
muzea), dále byly upraveny výstavní prostory a vestavěn výtah, který návštěvníkům s 
omezenou pohyblivostí a seniorům zpřístupnil výstavní prostory a činí tak muzeum 
bezbariérovým. Součástí dotace bylo nábytkové vybavení a prezentační technika. Obnovené 
prostory muzea byly návštěvníkům zpřístupněny 20. září 2014. 
 
Od ledna do března byly muzejní expozice z důvodů rekonstrukčních prací veřejnosti uzavřeny. 

Výstavní sezóna byla zahájena 5. dubna a trvala do 31. prosince v rozmezí úterý, čtvrtek a pátek 

od 9 do 16 hodin, ve středu od 9 do 18 hodin v letním období (duben-říjen), od 9 do 16 hodin 

v zimním období (říjen-březen), v sobotu od 9 do 17 hodin v letním období (duben-říjen), od 9 

do 16 hodin v zimním období (říjen-březen) a svátky od 9 do 12 hodin. Cena vstupného byla 

pro dospělé 30 Kč, školní výpravy, studenty a seniory 20 Kč a žáky základních škol 15 Kč. 

Prohlídky Velvarské brány a výstavy stály po 10 Kč. Držitelé průkazek Asociace muzeí a galerií 

ČR mají vstup zdarma. 

Detašovaným pracovištěm Vlastivědného muzea ve Slaném je od roku 1975 Národopisné 

muzeum v Třebízi. V loňském roce byl v areálu statku čp. 2 v objektu stájí obnoven krov a 

opravena střecha. Práce se uskutečnily v režii MěÚ Slaný za podpory dotací Ministerstva 

kultury z Programu obnovy vesnických památkových rezervací a zón. 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 40 Kč, školní výpravy, studenty a seniory 30 

Kč. Držitelé průkazek Asociace muzeí a galerií ČR mají vstup zdarma. 
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Vlastivědné muzeum ve Slaném plnilo v roce 2014 tyto hlavní úkoly: 

- revize sbírek 
- příprava výstav 
- akviziční činnost 
- řešení personálních otázek 
- propagační činnost 
- příprava a zajištění Dnů evropského dědictví, Městských slavností a dalších akcí (viz 

níže) 
- příprava a zajištění koncertů v kapli Zasnoubení Panny Marie (zvl. Kruh přátel hudby) 
- příprava a zajištění svateb v kapli Zasnoubení Panny Marie a v areálu Třebíze 
- restaurování sbírkových předmětů 
- digitalizace sbírek 
- vydávání publikací 
- správa budov 
- spolupráce s MěÚ Slaný na rekonstrukci hlavní budovy muzea 

 
Vedením muzea byl od roku 2010 pověřen Mgr. Jan Čečrdle, jeho zástupkyní a současně 

správkyní fotografického fondu je paní Ivana Hušáková. Odbornou pracovnicí a kurátorkou 

historických, etnografických a uměleckých fondů je paní Božena Franková. Další odbornou 

pracovnicí a správkyní knihovny je od 3. února 2014 MgA. Petra Hložková. Průvodkyněmi jsou 

paní Blanka Pixová a paní Jarmila Halfarová, technickou pracovnicí paní Jana Čepeláková. 

Otázky propagace a další samostatné úkoly plní paní Blažena Hrabánková. 

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 2014 tito: 

Dlouholetým spolupracovníkem muzea byl PhDr. Václav Moucha, CSc., který spravoval 

archeologický fond až do své smrti v srpnu 2014. 

Druhým externím spolupracovníkem je Mgr. Jan Kašpar, který zpracovává systematickou 

evidenci historických knihovních fondů. 

Na přednáškách a výstavách s námi krátkodobě spolupracují: PhDr. Jiří Lukas, Doc. RNDr. 

Lubomír Pospíšil, PhDr. Josef Ženka, PaedDr. Irena Veverková, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. 

Milan Hes, Ph.D., Mgr. Zdeněk Víšek, PhDr. Milan Bárta, Břetislav Tureček, Mgr. Miroslav 

Černý, Mgr. Jiří Unger, PhDr. Martin Vostřel, Martin Šturm, Mgr. Jan Baťa, Ph.D., Matěj Bartoň, 

Jan Judl, Tomáš Frolík, Martin Hora a další. 
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II. Ekonomické údaje 

Rozpočet muzea na rok 2014 byl ze strany zřizovatele odsouhlasen ve výši 3 440 000 Kč. 

Rekonstrukce muzea byla provedena v režii Města Slaný a za podpory dotace z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj. 

Výnosy muzea za rok 2014: 

Vstupné (Slaný a Třebíz)        209 150 Kč 

Drobný prodej (publikace, propagační materiály, turistické známky…)    22 000 Kč 

Pronájmy kaple a budov ve Třebízi       672 000 Kč 

Grant (SZIF) - Restaurování knihy Diadochos     52 000 Kč 

 

III. Přehled akcí muzea za rok 2014 

Celkový počet návštěvníků výstav a stálých expozic ve Slaném i v Třebízi v roce 2014 byl 

11 197. Ostatních akcí muzea se zúčastnilo 8 813 osob (z toho 586 osob při vernisážích, 2689 

na přednáškách a besedách, vycházkách 277, promítání filmů 50, světelném workshopu 460, 

koncertech pořádaných muzeem 698, dalších koncertech 1780, na Třebízské pouti 180, 

Staročeském jarmarku 352, podílu na akcích pořádaných městem 589, předávání maturitních 

vysvědčení 1152). 

V roce 2014 tedy muzeum navštívilo 20 010 osob. 

 

Výstavy ve Slaném (7) 

Z krabice - výstava Violy Benešové 

Jan Hus roku 1415 a 600 let poté 

Massopust a Diadochos - starobylé knihy ze sbírek muzea 

Ladislav Čepelák – grafická tvorba 

Šaty dělaj‘ pračlověka 

Jan Zach - Návrat domů  

Výstava betlémů 
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Výstavy ve Třebízi (2) 

Bednářství - zapomenuté řemeslo 

Prvky lidové architektury a Královka 

 

Přednášky, besedy a semináře (21 akcí) 

Co zbylo z vodních mlýnů (přednášející PaedDr. Irena Veverková)  

Slánský poklad (přednášející Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil a PhDr. Jiří Lukas) 

Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště v roce 1948 (přednášející PhDr. Milan Bárta) 

Sto let od 1. světové války - aneb když český král v Orientu podněcoval muslimy k džihádu 
(přednášející Břetislav Tureček) 

Západní Ukrajina a česká minulost i přítomnost (přednášející Mgr. Zdeněk Víšek a Viktor Čížek) 

Židovský hřbitov ve Slaném v proměnách času (přednášející Mgr. Zdeněk Víšek) 

Jan Hus a Jan Žižka ve svědectví obrazů (přednášející PhDr. Zdeněk Vybíral, Ph.D.) 

Slánsko v době 1. světové války (přednášející PhDr. Michal Pehr) 

 

Regio Slanensis II – Vzdělávací pásmo pro studenty a veřejnost v aule gymnázia 

*Džbán-přírodní park a jeho významy (Mgr. Miroslav Černý) 

*Slánský mincovní poklad z 16. Století (Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil a PhDr. Jiří Lukas) 

*Opevnění Slaného (Mgr. Jiří Unger) 

*Spolkový život ve středočeském městě v 2. polovině 19. století (PhDr. Martin Vostřel) 

*Pokus o únos Prokopa Drtiny ze slánského letiště (PhDr. Milan Bárta) 

*Slánská bohéma (Mgr. Milan Hes, Ph.D.) 

*Modely a obrazy města Slaného (Martin Šturm a Mgr. Jan Čečrdle) 

*Barokní a renesanční překvapení ve Slaném (Doc. PhDr. Petr Daněk, Ph.D.) 

 

 

JUDr. Josef Čermák - vyprávění o dvou vlnách emigrantů 

(setkání s význačnou osobností v kapli Zasnoubení Panny Marie) 
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Otisk života v historických stavbách  

(13. Specializovaná konference SHP ve dnech 17. -20. 6. v kapli Zasnoubení Panny Marie)  

 

*Středověké hradby města Slaného  

(přednáška pro veřejnost v rámci konference SHP - PhDr. Vladislav Razím) 

 

Obnova a historie slánské Piaristické koleje 

(povídání o minulosti a současné rekonstrukci významné památky - ing. Milan Grohman a 

PhDr. Vladimír Přibyl) 

Jan Zach – Návrat domů  

(komentovaná prohlídka výstavy - Mgr. Jan Čečrdle a MgA. Petra Hložková) 

 

Vycházky (4) 

Slánské památky (průvodkyně Božena Franková) 

Noc kostelů - vycházka do kostela sv. Gottharda (průvodkyně Božena Franková) 

Prohlídka kaple Zasnoubení Panny Marie (průvodkyně Božena Franková) 

Komentovaná prohlídka Velvarské brány (průvodkyně Božena Franková) 

 

Promítání filmů (3) 

Letíme do Ria (doprovodný program k výstavě Jan Zach - Návrat domů) 

Oslavy vzniku samostatného Československa 

Promítání starých filmů z muzejních sbírek (Dětské cvičení na SK Slaný 21. 6. 1936, Skautský 
tábor 14. 7. 1935, Slavnostní otevření městské spořitelny ve Slaném 15. 11. 1931, Vojenská 
přehlídka na náměstí ve Slaném a SK Slaný 2. 6. 1935) 

 

Světelný workshop (2) 

Malba světlem v nádvoří muzea - audiovizuální projekt dvojice umělců Frances Sander (VB)  

a Dmitrij Berzon (RU) 

Malba světlem na budovu muzea - audiovizuální projekt dvojice umělců Frances Sander (VB)  

a Dmitrij Berzon (RU) 

  

Koncerty Kruhu přátel hudby v kapli Zasnoubení Panny Marie (9) 

Doležalovo kvarteto 
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Zámecké saxofonové kvarteto 

Trio Martinů 

Břevnovský chrámový sbor 

Trio Cum Amore 

Kytarové duo Milana a Viléma Zelenky 

Orchestr ART N A Pražský pěvecký sbor Hlahol – koncert pořádaný ve spolupráci s Odborem 

kultury 

Varhany znějící – koncert pořádaný ve spolupráci s Odborem kultury 

Kladenský komorní orchestr – koncert pořádaný ve spolupráci se Společností Patria 

 

Ostatní koncerty (15) 

Komorní sbor En Arche 

Gratulační koncert k 90. narozeninám Václava Šarbocha 

2x Absolventský koncert ZUŠ 

Flétny a klavír - Trio  

Zeurítia - koncert v rámci 48. SJD 

Bill Barrett & Ryan Donohue - koncert v rámci 48. SJD 

4x Vánoční koncerty slánských škol 

2x Vánoční koncerty Simony Klímové 

L’OrchestreQuipasseparlá - koncert KPH v městském divadle, pořádaný ve spolupráci 

s Odborem kultury 

Koncert pro muzeum na Masarykově náměstí  

 

 

 

Další akce 

Staročeský jarmark  
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Třebízská pouť  

Ve spolupráci s CK2 - Velikonoce na statku (1281 účastníků) 

Ve spolupráci s CK2 – Vánoce na statku (2075 účastníků) 

Svatební obřady v kapli (7) 

Předávání maturitních vysvědčení a výučních listů  

 

Spoluorganizace a zajištění těchto akcí: 

Dny evropského dědictví  

Den památek  

Městské slavnosti  

 

Akcí muzea se zúčastnily také osoby těchto národností: Slovensko, Polsko, Německo, USA  

 

IV. Publikační činnost za rok 2014 

Samostatná publikační činnost 

Jan Zach – Návrat domů (katalog výstavy k 100. výročí narození slánského rodáka) 

Slánský obzor, ročník 21 (121) (ročenka muzea, společnosti Patria a Státního okresního archivu 

v Kladně) 

Drobné tiskoviny české a cizojazyčné (letáky, průvodce po výstavách, brožury - Bartoloměj 

Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle: Diadochos, Vavřinec Leander Rváčovský: Massopust, Local 

History Museum in Slany, Heimatkundliches Museum in Slany) 

 

Články: 

Čečrdle, Jan; propagační texty k výstavě Jan Zach – Návrat domů (Věstník AMG a další) 

Čečrdle, Jan: Slánská radnice – informace o programu muzea pro aktuální měsíc 

Čečrdle, Jan: Tisková zpráva s programem muzea pro aktuální měsíc (pro propagaci 

v regionálních periodikách)  
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Čečrdle, Jan: Slánský obzor, Jan Zach - slánský rodák a americký sochař  

Franková, Božena: Slánský obzor, Z kroniky královského města Slaného za rok 2013 

Hložková, Petra: Propagační články k výstavě Jan Zach - Návrat domů v odborných časopisech 

i denním tisku (Slánské listy, Slánská radnice, Ateliér, A2, Design Magazín a další)  

Hložková, Petra: Zpravodaj slánského muzea (měsíčník)  

Hrabánková, Blažena: Paměť národa - Vzpomínky pamětníků ze Slaného a Slánska (Libor 

Dobner, Ing. Olga Janíčková, Hana Kochánková, Ing. Arch. Jarmila Růzhová )  

Hrabánková, Blažena: Příběhy 20. Století (Čestný občan Slaného PhDr. Václav Moucha, CSc.) 

Moucha, Václav: Slánský obzor, Hrob ruských zajatců z napoleonských válek 

Moucha, Václav: Slánský obzor, Osmdesátá léta 19. století ve Slaném v knize „Román 

dobrého člověka“ 

 

 

V. Badatelská činnost 

V roce 2014 bylo umožněno samostatné bádání a byly poskytnuty informace celkem 75 

individuálním zájemcům. Nejvýznamnějším badatelským počinem roku byl objev partu 

prvních houslí k cyklu skladeb Loutna česká skladatele a básníka Adama Václava Michny 

z Otradovic (1600-1676). 

 

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“, týdeníku „5plus2“ a tiskoviny „Slánsko – společenský kapesníček“. Byl zaveden 

pravidelný výlep měsíčního programu muzea. Ve Třebízi bývá z propagačních důvodů občasně 

umožněno natáčení pořadů dokumentárního či osvětového charakteru. Po dohodě 

s redaktory je využíváno také Slánských listů, Kladenského deníku a jiných webových stránek 

apod. V prosinci v muzeu proběhlo natáčení pro zpravodajství České televize - v souvislosti 

s objevem partu prvních houslí Loutny české. Objev byl medializován v řadě tiskovin a 

rozhlasu. V Českém rozhlasu, na vlnách BBC i jinde byla věnována pozornost též 100. výročí 

narození sochaře Jana Zacha. Projekt Rehabilitace osobnosti Jana Zacha byl přihlášen do 

prestižní celorepublikové soutěže Gloria Musaealis. 
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VII. Vzdělávání zaměstnanců 

Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. 

Jan Čečrdle a Petra Hložková – odborné semináře a konference při NM, NPÚ a AMG ČR 
 

 

VIII. Restaurování a opravy movitých věcí 

V roce 2014 byla zrestaurována kniha Diadochos. Byly opraveny tři flašinety, byly provedeny 

dílčí opravy tzv. Foerstrova a drobné opravy nábytku. 

 

 

IX. Nové vybavení a drobné opravy expozic a muzea 

Výstavní síň, galerie a jiné prostory budovy muzea byly vybaveny novým technickým 

vybavením (osvětlení, podlahy, vitriny, židle a jiný nábytek, výstavní panely atd.), které bylo 

hrazeno z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj.  

Z muzejního rozpočtu DIHM bylo pořízeno následující v celkové částce 30 714 Kč: 

1 televizor      5 900 Kč 

1 vysoušeč      12 290 Kč 

nábytek do kanceláře     12 524 Kč 

 

Slaný: výmalba výstavních prostor a chodeb, výměna světelných těles, broušení parket ve 

výstavních prostorách, položení lina v kanceláři, oprava podlahy na kůru, pochozí plochy na 

půdě, okapy, revize požární techniky a elektrických spotřebičů, vícepráce k rekonstrukci - 

strojovna výtahu 

 

Třebíz: výmalba, položení lina v kanceláři, oprava střechy nad vchodem do statku, pořízení 

nového topného tělesa na tuhá paliva 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Práce se sbírkami 

V roce 2014 bylo do chronologické evidence muzea ve Slaném zapsáno 46 přírůstkových čísel, 

z toho je 77 sbírkových předmětů. V knihovním fondu přibylo 151 nových titulů. 
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Ke konci roku 2014 bylo v muzeu evidováno 33796 sbírkových předmětů, z toho 9 568 

digitalizovaných. Jiným institucím bylo zapůjčeno 16 sbírkových předmětů, od muzeí a 

soukromých sběratelů bylo půjčeno 48 různých předmětů na výstavy. 

Byla provedena interní namátková inventarizace – celkem 45 sbírkových předmětů (3 

inventární čísla z každé podsbírky). Inventarizaci provedla paní Božena Franková a MgA. Petra 

Hložková. Dále proběhla kontrola bezpečnostních schránek uložených v depozitu České 

spořitelny. 

Pro účely CES bylo z každé podsbírky vybráno 25 – 50 kusů (dle rozsahu podsbírky) sbírkových 

předmětů, které se fotografovaly a s následným popisem byly zaslány do Centrální evidence 

sbírek Ministerstva kultury ČR.  

Správkyně muzejní fototéky paní Ivana Hušáková přestěhovala rozsáhlý fotografický archiv do 

nových prostor, kde probíhalo a bude probíhat i v následujícím roce systematické rozdělení 

sbírky na historickou a současnou dokumentaci města Slaný a okolí. 

 

XI. Spolupracující instituce (výběr, mimo Město Slaný) 

Národní muzeum v Praze, Národní galerie v Praze, Společnost Patria, Státní oblastní archiv 

v Kladně, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Regionální muzeum v Lounech, Muzeum T. G. M. 

v Rakovníku, Muzeum Českého krasu v Berouně, Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, 

Městské muzeum Velvary, Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný, ZŠ Kvílice, 

Přemyslovské střední Čechy a další. 

 

 

 

 



13 
 

XII. Fotografie z akcí muzea (výběr) 

Rekonstrukce atriového dvora piaristické koleje

      

 

 

       Nový výtah v zrcadle schodiště 

    

Odhalení pamětní desky Jana Zacha          Jiří Šetlík a Tommy Griffin na vernisáži Návrat domů 
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Koncert pro muzeum III                                               Vernisáž výstavy Ladislava Čepeláka        

 

 

 

Odborná konference SHP v kapli           Bednářství – zapomenuté řemeslo ve Třebízi 
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XIII. Ukázky propagačních materiálů  
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XIV. Výběr ohlasů akcí muzea v médiích 

Kladenský deník 
 2. 1. Pro Přemyslovce 
 7. 1. Poznejte vodní mlýny 
11. 1. Přednáška o pokladu se koná v malé galerii 
11. 1. Dobrá zpráva pro Slaňáky 
11. 1. Přemyslovci křtili vodní mlýny v malé galerii slánského muzea 
16. 1. Dozví se o historii slánského pokladu 
17. 1. Odborníci pohovoří o slánském pokladu 
20. 1. Vítězové fotosoutěže se sejdou ve středu 
24. 1. Slánští fotografové slaví úspěch 
24. 1. Fotografové ze slaného zvítězili v soutěži 
 1. 2. V muzeu se koná přednáška o únosu 
 4. 2. Přednáška se koná zítra v malé galerii 
10. 2. Mladí fotografové slaví úspěch v soutěži Slaný v současnosti 
11. 2. Břetislav Tureček zavítá do Slaného 
 3. 3. Vzpomínka na zavražděné Židy se koná ve slánském Vlastivědném  
          muzeu 
13. 3. Kaple Zasnoubení Panny Marie nabídne letos na jaře několik 
           koncertů 
13. 3. Slánské muzeum přivítá lidi v novém 
14. 3. Slánští fotografové zaujali veřejnost netradičními snímky Viola  
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           Benešová zahájí novou sezonu ve slánském Vlastivědném muzeu 
20. 3. Slánské muzeum nabídne lidem nebývalý komfort i nové zážitky 
27. 3. Václav Šarboch oslaví významné jubileum, k jeho výročí se koná 
           koncert v kapli 
 4. 4. O židovském hřbitově bude ve slánském muzeu přednášet 
          Zdeněk Víšek 
 8. 4. V kapli zazní Requiem Mozarta 
18. 4. Mezinárodní den památek otevře brány historických skvostů 
           také ve Slaném 
22. 4. Mezinárodní den památek otevře brány historických skvostů 
           také ve Slaném 
24. 4. Dnes budou otevřeny památky ve Slaném 
25. 4. Mozartovo Requiem rozeznělo kapli muzea 
13. 5. Jan Hus a Jan Žižka ve svědectví obrazů 
15. 5. Jan Hus je k vidění ve slánském muzeu 
26. 5. Ve slánské kapli zahraje Trio Martinů 
 6. 6. Skladby ze světových oratorií si můžete vyslechnout dnes v kapli  
          muzea ve Slaném 
10. 6. Výročí Ladislava Čepeláka připomene o víkendu výstava  
           ve slánském muzeu 
12. 6. Na Ladislava Čepeláka vzpomenou v muzeu 
24. 6. I po dobu rekonstrukce je Vlastivědné muzeum ve Slaném 
           nadále v provozu 
30. 6. Velvarská brána bude otevřena pro turisty 
  1. 7. Dobrá zpráva pro turisty 
  2. 7. V muzeu vystavují Ladislava Čepeláka 
10. 7. Dobrá zpráva pro Slánské 
11. 7. Stavební práce v muzeu pomalu finišují 
11. 7. Hmatová výstava poskytne ve Slaném zážitek tentokrát 
           i nevidomým lidem 
24. 7. Dobrá zpráva pro Slánské 
29. 7. Dobrá zpráva pro turisty ve Slaném 
31. 7. Ve Slaném bude otevřena Velvarská brána 
  1. 8. Velvarskou bránu otevřou opět zítra 
20. 8. Hmatová výstava „Šaty dělají pračlověka“ je k vidění v muzeu 
           ještě do neděle 
  2. 9. Dobrá zpráva pro Slánské 
  2. 9. FOTO: Třebíz přivítala lidi jarmarkem 
19. 9. Opravené prostory slánského muzea otevřou zítra 
29. 9. Dozví se o Slaném v období světové války 
  3. 10. Ve Slaném nově pojmenují alej a stálou muzejní expozici 
10. 10 Alej i expozice muzea dostanou nová jména 
29. 10. Dobrá zpráva pro Slánské 
 7. 11. Po zmizelých sousedech pátrají i slánští žáci 
17. 12. Žáci základní umělecké školy ze Slaného měli koncert 
18. 12. Vánoční koncerty Simony Klímové a Ireny Budweiserové jsou 
             v kapli v sobotu 

http://pravednes.sk/click?id=15319878&r=http%3A%2F%2Fkladensky.denik.cz%2Fzpravy_region%2Ffoto-trebiz-privitala-lidi-jarmarkem-20130902.html
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22. 12. Co zůstalo z vodních mlýnů, vychází nyní 
 
Lidové noviny 
Unikátní objev. Ve Slaném našli staletí ztracenou část Loutny české  
 
Ateliér 
18. 12. Návrat domů 
 
Parlamentní listy 
22. 9. 2014 Slaný má zrekonstruované vlastivědné muzeum 
 
ČRo Region, Středočeský kraj 
27. 3. Slánské muzeum čeká modernizace, změny udělalo i ve stálé expozici 
 
Lidové noviny 
31. 12. Unikátní objev. Ve Slaném našli staletí ztracenou část Loutny české 

 

Slánská radnice 
Řada příspěvků 

 
Upoutávky na internetu – výběr 

 

http://www.postbellum.cz/cz/partneri/partneri.aspx 

http://www.pribehy20stoleti.cz/2014/239 

http://vimeo.com/114421040 
http://www.infoslany.cz/cs/modul/web/turisticke-cile/?filter=active&f_type=6 
http://www.pribehy20stoleti.cz/2014/239 
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/kraj-Stredocesky-373/clanek/Slany-ma-
zrekonstruovane-vlastivedne-muzeum-35295 
http://www.bohemia-centralis.cz/menu-95/kulturni-prehled/?ftshow=242 
http://www.ddsslany.cz/galerie/525/skola-a-vlastivedne-muzeum-ve-slanem 
http://www.stezky.info/zrusene-stezky/ns-slanska-hora-puvodni-verze-1984.htm 
http://www.hrady.cz/?OID=6385 
http://www.postbellum.cz/cz/partneri/partneri.aspx 
http://www.historickasidla.cz/dr-cs/687-vlastivedne-muzeum-ve-slanem.html 
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/stredocesky-kraj/tipy-a-
inspirace/konference-%7C-otisk-zivota-v-historickych-stavbach/2120/ 
http://www.designmagazin.cz/umeni/51164-ve-slanem-vystavi-dila-sochare-a-malire-jana-
zacha.html 
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Vanoce-s-betlemy.aspx 
 
 
 

 

http://www.lidovky.cz/unikatni-objev-ve-slanem-nasli-staleti-ztracenou-cast-loutny-ceske-1f9-/zpravy-domov.aspx?c=A141230_155411_ln_domov_ogo
http://pravednes.sk/rozhlas-strednicechy.source
http://pravednes.sk/click?id=12255972&r=http%3A%2F%2Fwww.rozhlas.cz%2F_zprava%2Fslanske-muzeum-ceka-modernizace-zmeny-udelalo-i-ve-stale-expozici--1192779
http://pravednes.sk/click?id=25300326&r=http%3A%2F%2Fwww.lidovky.cz%2Funikatni-objev-ve-slanem-nasli-staleti-ztracenou-cast-loutny-ceske-1f9-%2Fzpravy-domov.aspx%3Fc%3DA141230_155411_ln_domov_ogo%23utm_source%3Drss%26utm_medium%3Dfeed%26utm_campaign%3Dln_domov%26utm_content%3Dmain
http://www.postbellum.cz/cz/partneri/partneri.aspx
http://www.pribehy20stoleti.cz/2014/239
http://vimeo.com/114421040
http://www.infoslany.cz/cs/modul/web/turisticke-cile/?filter=active&f_type=6
http://www.pribehy20stoleti.cz/2014/239
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/kraj-Stredocesky-373/clanek/Slany-ma-zrekonstruovane-vlastivedne-muzeum-35295
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/kraj-Stredocesky-373/clanek/Slany-ma-zrekonstruovane-vlastivedne-muzeum-35295
http://www.bohemia-centralis.cz/menu-95/kulturni-prehled/?ftshow=242
http://www.ddsslany.cz/galerie/525/skola-a-vlastivedne-muzeum-ve-slanem
http://www.stezky.info/zrusene-stezky/ns-slanska-hora-puvodni-verze-1984.htm
http://www.hrady.cz/?OID=6385
http://www.postbellum.cz/cz/partneri/partneri.aspx
http://www.historickasidla.cz/dr-cs/687-vlastivedne-muzeum-ve-slanem.html
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/stredocesky-kraj/tipy-a-inspirace/konference-%7C-otisk-zivota-v-historickych-stavbach/2120/
http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/stredocesky-kraj/tipy-a-inspirace/konference-%7C-otisk-zivota-v-historickych-stavbach/2120/
http://www.designmagazin.cz/umeni/51164-ve-slanem-vystavi-dila-sochare-a-malire-jana-zacha.html
http://www.designmagazin.cz/umeni/51164-ve-slanem-vystavi-dila-sochare-a-malire-jana-zacha.html
http://www.kudyznudy.cz/Aktivity-a-akce/Akce/Vanoce-s-betlemy.aspx

