
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v listopadu se doslova roztrhne pytel s kulturními akcemi, které budou současně určitou 

předehrou adventnímu programu. Uslyšíme dvě přednášky, při jejichž příležitosti budou 

představeny dvě nové knihy, zazní řada koncertů. Samozřejmostí jsou také výstavy                  

a tentokrát i přinášíme i několik specialit. 

 

I. Široké téma prezentace odkazu významných slánských rodáků a vůbec lidí, kteří 

se nesmazatelně zapsali do dějin města je jednou z našich trvalých priorit. V listopadu to 

bude osobnost prof. Františka Bílka – zakladatele české hipologie a zootechniky, 

významného přírodovědce a genetika, kterému byla v r. 2010 odhalena na slánském 

Masarykově náměstí pamětní deska. Bílkovu odkazu se soustavně věnuje ing. Lenka 

Gotthardová, CSc., emeritní ředitelka Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem. Ta spolu 

s p. Jaromírem Bílkem připravila biografickou knihu „František Bílek – otec české hipologie a 

zootechniky.“ Jak kniha, tak život a dílo prof. Bílka budou veřejnosti přiblíženy na přednášce 

„Prof. František bílek a starokladrubští koně“ v malé galerii muzea dne 28. listopadu od 17 

hodin. Na místě si budete moci zakoupit uvedenou knihu.  

První přednáškou v měsíci však bude již 7. listopadu „Antisemitismus v minulosti a dnes“, 

další ze stále oblíbenějších příspěvků slánského historika a badatele Mgr. Milana Hese, PhD. 
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(malá galerie muzea, 17 hodin). Také Milan Hes představí na přednášce svou novou 

publikaci, kterou věnoval jedné z odvrácených stran evropské historie: kniha „Čekání na 

smrt“ mapuje osudy vězňů rodinného tábora českých židů v Osvětimi – Birkenau.  

 

II. Ve dnech 16. – 18. listopadu se uskuteční již 46. ročník mezinárodního hudebního 

festivalu Slánské jazzové dny. V muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie tentokrát přivítáme 

dva koncerty: v sobotu 17. listopadu od 14:30 vystoupí populární zpěvačka Jana Koubková 

se svým 

kvartetem, 

v neděli               

18. listopadu od 

10:30 zahraje 

slovinský 

gospelový zpěvák 

a kytarista Paul 

Batto s českým 

kolegou Ondřejem 

Křížem. 

Připojujeme celý 

program festivalu. 

 



 

III. Do 25. listopadu můžete navštívit výstavu 

česko-německé malířky Dagmar Dost-Nolden 

s názvem „Snad nad zlato“, až do Vánoc se 

můžete přijít podívat „Jak se vařilo a pilo pivo na 

Slánsku“. V pátek 30. listopadu v 10 hodin pak 

bude otevřena poslední letošní výstava v hlavní 

budově muzea, a sice „Dětský svět ilustrátorky a 

výtvarnice Renaty Frančíkové“. Jak název 

napovídá, výstava této známé místní výtvarnice 

bude určena hlavně nejmenším. Rodiny s dětmi 

mohou návštěvu výstavy spojit s tradiční Slavností 

světla, která začne 30. listopadu v 16 hodin na 

Masarykově náměstí. Výstava potrvá do 21. 

prosince. 

IV. Nedávno byla dokončena již zmiňovaná oprava 

střechy stodoly v areálu Šubrtova statku čp.2 ve 

Třebízi. Všem zúčastněným, zejména Městu Slaný 

a prováděcí firmě p. Zemka tímto srdečně děkujeme!  

     

Připomínáme rovněž akci „Vánoce na statku“, která proběhne v areálu Cífkova statku čp.1 

ve Třebízi. Spolupracující cestovní kancelář CK 2 má připraven pestrý program pro děti. Vedle 

školních zájezdů bude možno v sobotu 15. prosince navštívit statek individuálně (vhodné pro 

rodiny s dětmi). 

Více na http://vanocenastatku.cz/  

V. 14. listopadu od 19 hodin si budete moci 

v muzejní Kapli Zasnoubení Panny Marie 

vyslechnout další z pořadů Kruhu přátel hudby. 

Tentokrát vystoupí Adamusovo Trio. Těleso 

hraje ve složení Jan Adamus (hoboj, anglický 

roh), Jitka Adamusová (housle) a Květa Novotná 

(klavír). Dne 26. listopadu v 19 hodin bude rovněž v kapli zahájen předvánoční hudební 

program, a to koncertem Jana Matěje Raka pro DDŠ Slaný. 



      

V listopadu v Kapli Zasnoubení Panny Marie vystoupí Adamusovo Trio, P

Koubková a Jan Matěj Rak. 

VI. Dobrou zprávu v podzimním čase je provedení 

památky města - nekrologia z býv.

provedla MgA. Magdalena Rafl Bursová

mal. v letošním roce. Na fotografiích je vidět 

jak obnovená skříň s religiózní malbou s 

františkánskou symbolikou, tak vlastní 

nekrologium 

ze slánského kláštera. Projekt restaurování je 

finančně podpořen Státním zeměd

intervenčním fondem (Program rozvoje 

venkova). Za spolupráci při obnově děkujeme 

jak Městu Slaný, tak sdružení Přemyslovské střední Čechy. 

součástí expozice muzea. 

    

        

Kapli Zasnoubení Panny Marie vystoupí Adamusovo Trio, P

Dobrou zprávu v podzimním čase je provedení restaurování významné movité sakrální 

nekrologia z býv. slánského františkánského kláštera

provedla MgA. Magdalena Rafl Bursová, akad. 

mal. v letošním roce. Na fotografiích je vidět 

jak obnovená skříň s religiózní malbou s 

františkánskou symbolikou, tak vlastní 

nekrologium - seznam zemřelých františkánů 

ze slánského kláštera. Projekt restaurování je 

finančně podpořen Státním zemědělským 

intervenčním fondem (Program rozvoje 

venkova). Za spolupráci při obnově děkujeme 

jak Městu Slaný, tak sdružení Přemyslovské střední Čechy. Obnovené nekrologium se stane 

 

 

Kapli Zasnoubení Panny Marie vystoupí Adamusovo Trio, Paul Batto, Jana 

významné movité sakrální 

slánského františkánského kláštera. Restaurování 

ekrologium se stane 



VII. U příležitosti blížícího se 100. výročí od 

založení tehdejší dívčí školy ve Slaném Na 

Hájích jsme navázali užší spolupráci 

Slaný Politických vězňů, která sídlí v 

budově býv. dívčí školy. V archivu muzea se 

totiž mj. nacházejí původní architektonické 

návrhy zdařilé školní budovy, která je 

dodnes jednou z dominant města.

VIII. Také na podzim do našeho muzea 

přibyly některé nové zajímavé předměty. Naposledy v

starobylý klávesový hudební nástroj 

v prostoru Mateřské školy „U 

děkujeme jak mateřské škole, tak Městu Slaný.

 

Nerušené kulturní zážitky a radostné myšlenky i v

100. výročí od 

tehdejší dívčí školy ve Slaném Na 

Hájích jsme navázali užší spolupráci se ZŠ 

, která sídlí v 

archivu muzea se 

totiž mj. nacházejí původní architektonické 

návrhy zdařilé školní budovy, která je 

dominant města. 

Také na podzim do našeho muzea 

přibyly některé nové zajímavé předměty. Naposledy v říjnu byl do muzea přestěhován 

starobylý klávesový hudební nástroj - harmonium, které dlouhá léta bylo nevyužito 

prostoru Mateřské školy „U Labutí“ ve Slaném. Za součinnost při převzetí harmonia 

děkujeme jak mateřské škole, tak Městu Slaný. Nástroj je nyní k vidění v malé galerii muzea.

Nerušené kulturní zážitky a radostné myšlenky i v zamračeném počasí

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

 

říjnu byl do muzea přestěhován 

, které dlouhá léta bylo nevyužito 

Labutí“ ve Slaném. Za součinnost při převzetí harmonia 

malé galerii muzea. 

zamračeném počasí 


