
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v měsíci červnu se v muzeu soustředíme na ambiciózní výstavní projekt „Jižní Amerika – 

Příroda a lidé“, který Vám poodhalí exotické oblasti Povodí Orinoka a Amazonky, ale i další 

zajímavosti. Zveme Vás samozřejmě též do Třebíze a na několik dalších poutavých akcí. 

 

V květnu jsme zahájili výstavní sezónu v Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi. 

I. Ve Slaném dosud nevídaná originální výstava „Jižní Amerika – Příroda a lidé“ je tematicky 

laděná k letnímu období a rodila se prakticky po celý rok zejména za vydatné podpory 

Národního muzea - Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, a také 

Velvyslanectví Bolívarovské republiky Venezuela. Výstava je složena z několika dílčích 

součástí, které jsou propojeny v jeden kompaktní celek a budou rozmístěny v obou patrech 

hlavní budovy muzea. Slavnostní vernisáž v úterý 5. června od 17 hodin uvede venezuelský 

velvyslanec p. Victor Hérnandez, výstava však bude otevřena již u příležitosti Dne dětí       

1. června a potrvá do 15. července. Co konkrétně Vám nabídneme?  

 Zpravodaj   č. 6/ 2012 



V prvním patře to bude fauna Jižní Ameriky - soubor kreseb cestovatele, přírodovědce a 

výtvarníka Jana Dungela, který se svou ženou pravidelně podniká výpravy do pralesů na 

pomezí povodí Orinoka a Amazonky, kde společně objevují dosud málo zdokumentované  

 

nebo zcela neznámé živočišné druhy. Jan Dungel je dnes svými aktivitami proslulý daleko za 

hranicemi ČR, u nás je mj. spoluautorem řady cenných přírodovědných knih, známý je i 



z dokumentů České televize. Ostatně, ve středu 13. června od 19 hodin se budete v malé 

galerii muzea moci sami přesvědčit při promítání dokumentárního přírodovědného a 

cestopisného filmu „V Povodí Amazonky – Zvířata Jižní Ameriky“.  

Více o Jan Dungelovi naleznete na: http://www.jandungel.com/ 

           

Další rozměr výstavě dodává expozice autentických předmětů jihoamerických indiánů. 

Uvidíte náčiní denní potřeby i rituální objekty, zbraně, ozdoby, nejrůznější nástroje, oděvy i 

nádoby, které laskavě zapůjčilo právě Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, 

afrických a amerických kultur. 

Slánské muzeum pak představí vlastní kolekci 

pestrobarevných jihoamerických motýlů a třešinkou na dortu 

a současně pojítkem Jižní Ameriky 

a Slaného je příběh čokoládovny 

Luka. Slavný slánský potravinářský 

podnik totiž sice zanikl po roce 

1948, ovšem potomci majitelů se 

výrobě čokolády stále věnují – ve venezuelské Metropoli 

Caracasu! 

Aby toho nebylo málo, tak jako doprovodný letní 

open air koncert k výstavě pořádáme přímo          

na slánském Masarykově náměstí vystoupení stále 

populárnější nadějné slánské skupiny, složené 

ponejvíce z absolventů místní hudební školy, 

kapely, která ve své hudbě propojuje prvky reggae, 

ska, rocku i elektroniky: Rastafidli Orkestra Vám 

zahrají zdarma ve čtvrtek 28. června od 19 hodin!  

(Jedná se o den před předáváním vysvědčení.) 

Ukázky tvorby Rastafidli Orkestra si můžete poslechnout na http://bandzone.cz/rastafidliorkestra 

 



II. K přímo ideálnímu výletu Vás v letním období láká Národopisné muzeum ve Třebízi, kde 

byla 15. května otevřena výstava „České středohoří ve fotografii“. Ve Třebízi byla rovněž 

dokončena oprava včelích úlů a pumpy na dvoře Cífkova statku čp.1; také v létě budou 

probíhat některé dílčí opravy. Na druhou polovinu léta pro Vás máme ve Třebízi přichystané 

největší letošní překvapení, ale o tom Vám povíme více až v červenci. Nicméně již teď Vám 

můžeme doporučit rezervovat si sobotu 25. srpna, kdy proběhne tradiční Staročeský 

jarmark, letos okořeněný právě o toto nevšední překvapení! 

Dveře muzea ve Třebízi jsou otevřené, račte vstoupit! 

V nedávné době také Česká televize odvysílala další díl ze série 

komponovaných dokumentárních pořadů „Vesnicopis“, tentokrát 

věnovaný právě Třebízi. Jsme rádi, že jsme se na natáčení mohli podílet a 

že se touto kultivovanou formou může naše muzeum i celá obec 

představit širší veřejnosti. Pořad můžete shlédnout na 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10316515252-vesnicopis/412236100231003-trebiz/ 

III. V nedávné době jsme měli velkou radost z některých nových 

přírůstků v našich sbírkách, které Vám budeme postupně 

představovat. Největší radostí se stala kolekce grafických listů 

s pohledy na město Slaný v rozpětí 17. – 19. století, přibyly rovněž dvě 



historické mapy. Také muzejní vybavení postupně inovujeme, např. u příležitosti výstavy o 

Jižní Americe jsme zakoupili dvě moderní vitríny pro důstojnou prezentaci cenných 

exponátů.  

 

IV. U příležitosti letošní „jihoamerické výstavy“ se v letním období pozornost muzea 

soustředí více na přírodovědu a ochranu přírody. Proto jsme se po loňské dobré spolupráci 

opět obrátili na občanské sdružení Svoboda zvířat, které nám zapůjčilo osm osvětových 

výstavních panelů, zaměřených tentokrát zejména na tzv. laboratorní zvířata a pokusy na 

zvířatech. Tento obludný přežitek minulosti i podle našeho 

soudu nemá místo v moderní humánní společnosti 21. 

století. Výstavní panely mírnou formou představují celé 

téma, současné trendy, možnosti a alternativy k pokusům 

na živých zvířatech apod. K dispozici je též množství 

informačních tiskovin, např. přehled kosmetických firem nepoužívajících pokusná zvířata. 

K výstavě budou také připojeny petice „Řekněte NE kruté kosmetice“ a petice pro zákaz 

chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR. Více o Svobodě zvířat naleznete na 

http://www.svobodazvirat.cz/ a http://www.pokusynazviratech.cz/ 

V. V květnu jsme také podali prostřednictvím Přemyslovských středních Čech další žádost o 

dotaci z Programu rozvoje venkova (SZIF), tentokrát na restaurování vzácného tisku – knihy 

Massopust Vavřince Leandera Rváčovského, který v době psaní knihy kritizující lidské 

neřesti působil ve Slaném při kostele sv. Gotharda. 

VI. V kapli Zasnoubení Panny Marie se uskuteční      

7. června v 17:30 hodin tradiční závěrečný „Koncert 

flétnových souborů a pěveckých sborů učitelů ZŠ a 

MŠ Červený Vrch“ z Prahy 6 pod vedením Romany 

Hofmanové a za hudebního doprovodu Františka 

Hofmana. 15. června v 19 hodin pořádá Kruh přátel 

hudby koncert Komorního smíšeného sboru 

„Harmonie Louny“, vedeného Jiřím Kůrkou. Na 

programu jsou duchovní skladby od renesance 

k dnešku, sborové skladby Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka a sborové úpravy lidových 

písní. 



          

Jihoameričtí tukani a papoušci v podání přírodovědce a cestovatele Jana Dungela. 

Přívětivý začátek léta a co nejméně starostí 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

 


