
Vážení přátelé slánského muzea,

na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi

Návštěvníci sem přicházejí nejen za

báječné atmosféře malebného venkova, nerušeného téměř žádným hlukem, snad jen 

s výjimkou občas projíždějící zemědělské techniky. Pokud hledáte v

relaxaci, procházky i něco navíc, pak neváhejte, a vydejte se do Třebíze 

10 km! Zejména dětem pak můžeme doporučit k

I. V úterý 7.6. v 17 hodin otevřeme výstavu "

nacistických koncentračních táborech

dospívající mládeži, zastřešuje vedení Města Slaný. Pořadatelem je vedle našeho muzea 

Historická skupina Osvětim při Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. 

Zástupci Historické skupiny Os

připomíná hrůzy nacismu, ale také varuje před jeho odezvami v dnešní době. Otevření 

výstavy se uskuteční symbolicky v předvečer výročí vyhlazení Lidic (10.

doplněna o některé předměty z našeho muzea, seznam

Slaného a rozhovor s bývalým slánským vě

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi

vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi a aktuálními výstavami, ale i kvůli 

atmosféře malebného venkova, nerušeného téměř žádným hlukem, snad jen 

výjimkou občas projíždějící zemědělské techniky. Pokud hledáte v okolí místo pro klidnou 

relaxaci, procházky i něco navíc, pak neváhejte, a vydejte se do Třebíze – ze Slaného je to jen

Zejména dětem pak můžeme doporučit k návštěvě Třebízskou pouť

otevřeme výstavu "Místa utrpení, smrti a hrdinství 

nacistických koncentračních táborech". Výstavu, která je určena především starším dětem a 

dospívající mládeži, zastřešuje vedení Města Slaný. Pořadatelem je vedle našeho muzea 

Historická skupina Osvětim při Sdružení osvobozených politických vězňů a pozůstalých. 

Zástupci Historické skupiny Osvětim také přislíbili svou účast na vernisáži. 

připomíná hrůzy nacismu, ale také varuje před jeho odezvami v dnešní době. Otevření 

výstavy se uskuteční symbolicky v předvečer výročí vyhlazení Lidic (10. 6. 1942). Výstava je 

předměty z našeho muzea, seznam obětí nacistické perzekuce

a rozhovor s bývalým slánským vězněm z Terezína. 
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okolí místo pro klidnou 

ze Slaného je to jen 

Třebízskou pouť (18.-19. června). 
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II. Druhou červnovou vernisáží – v sobotu 25. 6. od 15 hodin bude zahájena výtvarná výstava 

„Příroda Bílichovska v tvorbě Lucie Kraslové“. Je s podivem, jak málo je oblast Bílichovska 

reflektována ve výtvarném umění, a to přesto, že se jedná o tradiční rekreační oblast Slánska 

s krásnými lesy, řadou vzácných živočichů a rostlin, romantickými zákoutími, zrcadly několika 

rybníků a dalšími lákadly. Tento dluh se rozhodla ve svém díle napravit mladá slánská 

výtvarnice Lucie Kraslová. Výjevy a odkazy z Bílichovska nalezneme nejen v obrazech, ale i 

fotografiích či denících.   

Více na http://www.kraslova.wz.cz/?i=pos&timeid=1306177606 

 

PŘÍRODA BÍLICHOVSKA
Lucie Kraslová

Vernisáž 25. 6. 2011 v 15 hod - Muzeum Slaný
Výstava potrvá do 14. 8. 2011

obrazy, fotografie, diplomová práce, deníky
w w w. k r a s l o v a. w z. c z

Otevřeno: út - so 9 - 16, ne - svátky 9 - 12, www.muzeum.slansko.cz
 



 

III. V neděli 26. června od 15 hodin Vás zveme na naučnou vycházku s výkladem, která 

navazuje na výstavu o 

koncentračních táborech (viz 

bod I.) a kterou jsme nazvali 

„Osudy slánských židů“. 

Vedle pracovníků muzea se 

můžete těšit na zasvěcený 

výklad Mgr. Blanky Rozkošné 

z Židovské obce Praze; 

v tomto ohledu skutečně 

těžko hledat povolanější 

osobu – Mgr. Rozkošná se 

našemu regionu dlouhodobě 

věnuje, skvěle zná dějiny 

slánské židovské obce i 

slánské památky judaismu, které při vycházce navštívíte. Vycházka začíná na výstavě ve 

slánském muzeu. Účast na vycházce je bez poplatku.  

IV. Převážně hudbu Wolfganga Amadea Mozarta a jeho 

současníků budete moci vyslechnout při koncertu souboru 

Harmonia Mozartiana Pragensis ve středu 15. června od 19:30 

hodin v atriu slánského muzea. Činnost souboru pod vedením 

Richarda Heina (dirigent Státní opery Praha) je vedle Ministerstva 

kultury ČR podporována i zahraničními zastupitelskými úřady 

v Praze. Soubor se nyní věnuje různým oblastem vážné hudby 

s důrazem na tradiční dechové nástroje. 

Více na http://www.nkp.cz/harmonia/harmonia.htm 

V. Až do 20. června potrvá hudebně – výtvarná výstava obrazů Zdeňka 

Prokopa. Doporučujeme k návštěvě všem milovníkům abstraktních 

kompozic, ale i klasické a jazzové hudby. Pokud chcete vidět, jak vypadá 

např. Bachova Toccata a Fuga převedená do plochy obrazu, pak neváhejte. 

Více na http://zdenekprokop.sweb.cz/ZP5/ 

VI. Především čerstvým absolventům, jejich rodičům, příbuzným a známým 

bude patřit odpoledne pondělí 20. června v kapli muzea, kde bude probíhat 

předávání maturitních vysvědčení Obchodní akademie ve Slaném. 

Více na http://www.oaslany.cz/ 

 



Slunečný začátek léta, hodně volného času a dostatek odpočinku 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

 

Akad. mal. Zdeněk Prokop při vernisáži v galerii slánského muzea. 

 

 



www.muzeumtrebiz.cz 

 

Pohled na část výstavy Dřevomalby Tomáše Záborce (Cífkův statek, Třebíz) 

 

Příběh slámy – pohled do expozice (Cífkův statek, Třebíz) 


