
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

po měsíci se vracíme s naším elektronickým informačním zpravodajem. V muzeu oblečeném 

do bílého hávu jsme nezapomněli na vánoční výzdobu a doplnění stálých expozic o předměty 

tematicky související s blížícími se svátky a obdobím adventu vůbec – jmenujme alespoň 

několik Betlémů. Nepozornému návštěvníku se může snad zdát, že muzeum upadá do 

zimního spánku; opak je však pravdou. Mimo předvánočního programu již hledíme do roku 

2011 a intenzivně připravujeme program na novou výstavní sezónu. Těšíme se, až jej Vám 

budeme moci v příštím čísle zpravodaje odtajnit. Jak je dobrým zvykem, v prosinci se 

soustředíme na sérii adventních koncertů takřka pro všechny generace návštěvníků (viz 

níže). Potenciální návštěvníky upozorňujeme, že výstavní sezóna (stálé expozice a dočasné 

výstavy) končí 20. prosince, poté bude muzeum pro veřejnost otevřeno až 15. února 2011. 

 

 

 

Zvonička s opraveným kostelíkem sv. Martina v Národopisném muzeu ve Třebízi. 

 

 

Zpravodaj   č. 2 / 2010 



I. Program adventních koncertů v barokní kapli Zasnoubení Panny Marie 
 

8. 12.             Vánoční koncert  

17.00             Základní umělecká škola Slaný                                                  

 

10. 12.           Paleček a Janík – hosté Simony Klímové 

19.00             Folkový koncert                                                                     

 

14. 12.           Pěvecký sbor Consorcium Camerale Slanense                

9.00 a 10.00 Dva koncerty pro mateřské školy                                              

 

14.12.            Vánoční koncert Klubu přátel hudby 

19.30             Pěvecký sbor Consorcium Camerale Slanense                

 

15.12.            Vánoční koncert 

17.00             Základní umělecká škola Slaný                                                  

 

17.12.            Vánoční koncert  

17.00             Základní škola „Na Hájích“                                             

 

22.12.            Jakub Judl s přáteli      

18.00             poslední předvánoční koncert                                                                                      

 

Návštěvníky koncertů v kapli prosíme, aby se nedotýkali obrazů a dalších uměleckých předmětů. 

Děkujeme za pochopení. 

 

 

II. Do 20. prosince probíhají výstavy:  

Slaný – historické fotografie Václava Krupičky III  

http://muzeum.slansko.cz/files/historicke-fotografie-z-pozustalosti-vaclava-krupicky-III.html 

Slánsko před 100 lety v kresbách Karla Liebschera 

http://muzeum.slansko.cz/files/slansko-pred-sto-lety-v-kresbach-karla-liebschera.html 

 

 



III. Soutěž 

V průběhu měsíce prosince stále probíhá výtvarně – historická soutěž pro školy „Slánsko 

před 100 lety“, která byla zahájena v listopadu a potrvá do 20. ledna 2011. Touto cestou 

rovněž děkujeme za první ohlasy. Pokud by se i Vaše ratolesti rády přihlásily do soutěže, pak 

naleznou zadání s pravidly a inspiračními obrázky zde: 

http://muzeum.slansko.cz/files/soutez-slansko-pred-sto-lety.html 

 

                

 

IV. Václav Štech – Přes ostnaté dráty 

Dne 2. prosince 2010 starosta města RNDr. Ivo Rubík slavnostně pokřtil novou knihu „Přes 

ostnaté dráty – paměti českého tvrdohlavce“, soubor fejetonů Václava Štecha  - zakladatele 

našeho muzea a slánské knihovny, tak, jak vycházely v Národních listech v letech 1935/6. 

Více informací na http://www.knihovnaslany.cz/ a http://www.meuslany.cz/cs/?id=184 

 

 

Co nejméně stresu a co nejvíce pohody v čase předvánočním a při návštěvě muzea  

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

 

www.muzeum.slansko.cz 


