
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

jako každým rokem, i letos v únoru zahajujeme v naší hlavní budově novou výstavní sezónu; 

dočkáte se rovněž první přednášky, nezahálí ani publikační činnost. Zkrátka muzeum opět 

pulzuje životem, jako by krajka mrazu na oknech byla ta tam a jaro bylo již za dveřmi. 

Podívejte se blíže, co pro Vás chystáme. 

 

I. Je nám velkou ctí otevřít výstavní sezónu roku 2012 vernisáží výstavy malíře Václava 

Tomana. Tento umělec nejenže měl místní vazby k našemu regionu (většinu osobního i 

profesního života strávil ve Zlonicích), nejenže již ve 20. letech minulého století vystavoval ve 

Slaném, ale především zachytil důvěrně známá místa Slánska neopakovatelným způsobem, 

který dokumentuje krásu a pestrost našeho kraje tak, jak jej viděli naši předchůdci              

v 1. polovině 20. století. Vedle krajin a pohledů na městečka a vesnice uvidíte také bravurní 

portréty, včetně podobizen známých osobností; vystaven bude mj. po 

desetiletí skrývaný a umělecky mimořádně zdařilý portrét prezidenta Emila 

Háchy, jehož historický obraz je až zvl. v posledních dvou desetiletích uváděn 

na pravou míru. Václav Toman zvládal i další malířské disciplíny – na výstavě 

tak spatříte mj. některé figurální žánrové scény či zátiší. Slavnostní vernisáž 

proběhne v sobotu 11. února od 10 hodin v galerii muzea.  
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II. Brzy po začátku letošního roku jsme se dočkali vydání 

pozoruhodné publikace. Ve spolupráci s odborem kultury 

MěÚ Slaný jsme připravili k vydání sborník s příspěvky          

z mezioborové konference Slánské rozhovory 2010              

s názvem Česká husitská reformace. Slánské rozhovory se 

těší velkému zájmu slánské veřejnosti. V roce 2010 jejich 

obsah navazoval na kolokvium Mistr Jan Hus a Mistr Štěpán 

z Pálče, které ve Slaném proběhlo v roce 2000. Byly to již 

sedmé rozhovory, postupně věnované různým tématům 

napříč historií, teologií, uměním či literární vědou. Sborník 

bude brzy k zakoupení v muzeu a ve slánském Infocentru 

Pod Velvarskou branou.  

Více o novém sborníku naleznete na: 

http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/vychazi-sbornik-o-%20ceske-husitske-reformaci.html 

III. První přednáška letošního roku je nazvána Zkreslování a zamlčování historie jako častý 

fenomén v dějinách 20. století a uskuteční se ve středu 22. února od 17 hodin v malé galerii 

muzea. Mladý, ale v prostředí muzea již dobře etablovaný slánský historik Mgr. Milan Hes 

představí vzájemný vztah dějin a historické paměti. Autor si klade otázky po narůstajícím 

zájmu o paměť. V této souvislosti se rovněž snaží ukázat, 

že paměť vztah k minulému demokratizuje a významným 

způsobem tak rozšiřuje možnosti tematizace minulého i 

mimo oblast tradiční historiografie. Přednáška si všímá 

ovládání paměti v prostředí nedemokratických režimů, ale 

k úvaze rovněž předkládá hypotetické eventuality zneužití 

paměti v systémech demokratických. Zvláštní pozornost je 

věnována zkreslování paměti šoa. Příspěvek vychází 

z disertační práce, kterou autor obhajuje na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty UK. 

Vstupné na přednášku je dobrovolné. 

 

IV. Pro velký zájem veřejnosti i význam pro Slaný bude v letošním 

roce pokračovat výstava věnovaná zaniklé památce Pražské bráně 

a její prezentaci ve světle nejnovějších archeologických výzkumů. 

Nejen výsledky exkavace odhalené části městského opevnění 

budete moci shlédnout ve výstavní síni muzea do 14. května 2012. 

V. V druhé polovině ledna tohoto roku podalo Město Slaný v úzké spolupráci 

s muzeem žádost o finanční příspěvek na restaurování nekrologia slánských 

františkánů, unikátní památky, která svým historickým i uměleckým významem 

přesahuje hranice regionu. Tato ve své podstatě skříňka se seznamem 

zemřelých řádových bratří uvnitř a složitou symbolickou malbou na vnější 



straně se bude prostřednictvím sdružení Přemyslovské střední Čechy ucházet o dotaci 

z Programu rozvoje venkova Státního zemědělského intervenčního fondu.  

 

 

Hřejivé zážitky v mrazivém počasí 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


