
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

i v čase dovolených jsou Vám brány muzeí ve Slaném a Třebízi otevřené. Pokračují nedávno 

zahájené výstavy, přípravy na podzimní program, ať už se jedná o Den památek konaný 

tradičně v rámci Dnů evropského dědictví, historickou konferenci či Slánské rozhovory. 

Hlavní budova muzea se rovněž připravuje na některé rekonstrukční práce, stěhování a vznik 

dlouho očekávaného výtahu a úpravy atriového dvora. Dlouhý čas letních dnů můžete trávit 

také u dvou nově vydaných publikací, na nichž se podílel náš muzejní tým. 

 

I. Nejprve připomínáme současné probíhající výstavy: 

Místa utrpení, smrti a hrdinství - život vězňů v nacistických koncentračních táborech -         

výstavní síň muzea (1. patro), do 1. srpna  

Příroda Bílichovska v tvorbě Lucie Kraslové – galerie muzea (2. patro), do 14. srpna 

Dřevomalby Tomáše Záborce – Cífkův statek Třebíz, do 24. července 

Příběh slámy – Cífkův statek Třebíz, do 31. července 

   Zpravodaj   č. 7/ 2011 



 

P. Asaf Auerbach, jedno z tzv. Wintonových dětí, na vernisáži výstavy                                  

„Místa utrpení, smrti a hrdinství – život vězňů v nacistických koncentračních táborech“. 

II. Připravujeme: 

Pražská brána – výstava bude věnována převážně novým poznatkům z archeologických 

výzkumů ve Vinařického ulici, ale také např. 

dobovým vyobrazením této zaniklé 

památky. Při přípravě výstavy úzce 

spolupracujeme s Archeologickým ústavem 

Akademie věd. 

Den památek – sobota 10. září – program 

bude věnován především zaniklé Pražské 

bráně, ale chystáme také vycházku po 

zbytcích slánského opevnění. Zajímavé akce 

na 10. 9. připravuje i odbor kultury MěÚ 

Slaný. 

Výstavy ve Třebízi – v druhé polovině sezóny se budete moci těšit na obrazy Jiřího Corvina a 

naučnou výstavu věnovanou oboru dnes stále méně vídanému – včelařství. 



III. Muzejní ohlasy v televizi a rozhlase 

Je nám ctí, že redakce pořadu Kosmopolis se rozhodla natočit část 

jednoho dílu v expozici výstavy „Divokým Kurdistánem“. Pořad je 

věnován osudům imigrantů v České republice. 

Více na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095908415-kosmopolis/ 

Regionální vysílání Českého rozhlasu pro změnu věnovalo pozornost 

archeologickým výzkumům městského opevnění. Redaktorům neunikla ani 

přednáška Mgr. Jiří Ungera v kapli Zasnoubení Panny Marie. 

Více na: http://www.rozhlas.cz/strednicechy/aktualne/_zprava/895495 

IV. Vyšel nový Slánský obzor! 

Na sklonku června 2011 vyšlo 18. (118.) číslo obnovené ročenky Slánský obzor, který vydává 

společnost Patria ve spolupráci s Vlastivědným muzeem ve Slaném a Státním okresním 

archivem v Kladně. Jak v úvodníku píše 

místopředsedkyně společnosti Patria PhDr. 

Zora Dvořáková, „potěšující je i ten fakt, že 

se při přípravě ročenky Slánského obzoru 

objevují nová, nebo doposud opomíjená či 

zapomenutá témata a že při  jejich 

zpracování se projevuje snaha po 

důkladnosti, důslednosti a pronikání do 

hloubky, což umožňuje objasnit, ba 

dokonce i vyvrátit některé omyly a 

přežívající legendy. Mezi takováto témata 

patří stať zasvěceně popisující, jak městu 

Kladnu byl propůjčen titul královského 

horního města. Mezi nová témata, jimž 

dosud nebyla v odborné sféře věnována 

pozornost, je stať pojednávající o 

sexuálních deliktech a deliktech proti 

manželství, které byly projednávány před 

slánským soudem v letech 1595 -1620.“ 

Dr. Dvořáková dále pokračuje: „Mnohé 

nové informace čtenář získá ze stati, která 

se zabývá exemplářem Kutnohorské bible, jež se nachází ve sbírkách slánského Vlastivědného 

muzea, jakož i ze stati zabývající se kaplí Božího hrobu ve Slaném. Pro většinu čtenářů bude 

překvapením postava literáta Artura Breiského, kterému se dostalo označení „český Oscar 

Wilde“, jehož nedlouhá životní dráha byla spjata i se Slaným. Protože v roce 2010 jsme si 



připomínali 200. výročí narození Karla Hynka Máchy, i nato je ve Slánském obzoru 

pamatováno statí Karel Hynek Mácha a Slánsko, která zaznamenává básníkovy kontakty 

s místy a s lidmi zdejšího kraje. Čtenáři rovněž naleznou v ročence řadu uměleckohistorických 

zajímavostí, ale i zprávy ze současnosti.“ 

Slaňáky pak mohou kromě zmíněných přilákat např. pojednání o výzdobě Velvarské brány, o 

slánském znaku, o soše Jiřího z Poděbrad či 

zpráva o 60 letech trvání ploché dráhy. Všem 

autorům a společnosti Patria tímto srdečně 

děkujeme. 

Nový Slánský obzor si můžete zakoupit přímo 

v hlavní budově Vlastivědného muzea. 

V. Nová kniha o Slaném 

Na sklonku června vyšla nová kniha „Slaný“ z 
ediční řady Zmizelé Čechy nakladatelství Paseka. 
Autory pozoruhodné publikace jsou PhDr. 
Vladimír Přibyl (odbor kultury MěÚ Slaný) a 
kolegyně Ivana Hušáková z našeho muzea. Tato 
nesmírně přínosná publikace byla spěšně 
uvedena dne 30. června v malé galerii muzea. 
Více o knize naleznete na webových stránkách 
památkové péče na Slánsku:  
 

http://pamatky.slany.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=279&Itemid=60 
 

VI. Proměny muzejní budovy 

Již v nejbližší době se v muzeu dočkáme řady pozitivních změn. V první fázi se těšíme na nové 

vybavení (výstavní sály, expozice, projekční technika, vitríny, nábytek apod.). Posléze bude 

pod vedením Města Slaný, které je investorem a „režisérem“ celé akce přistoupeno 

k rekonstrukci atriového dvora budovy bývalé piaristické koleje, který se dlouhá léta nachází 

v neutěšeném stavu, a k výstavbě výtahu, který je pro moderní provoz muzea naprostou 

nutností. Výtah jednak umožní přístup dříve narozeným a handicapovaným občanům, ale 

také výrazně usnadní práci zaměstnancům muzea. 

Bezstarostný čas prázdnin a dovolených, ať už jej budete trávit jakkoliv 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


