
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v měsíci únoru v našem muzeu vrcholí přípravy na letošní výstavní sezónu. Přichystána je 

celá řada dílčích změn, projektů a akcí, s nimiž Vás budeme v průběhu roku postupně 

seznamovat. Novinkou bude březnové pásmo společných akcí se slánským gymnáziem, 

představení dosud veřejnosti neznámého, ale velmi významného místního rodáka, nové 

předměty v expozicích i informační tiskoviny a samozřejmě rozsáhlá množina výstav, 

přednášek či koncertů. 

 

I.  Ve středu 6. února od 17 hodin Vám v malé galerii muzea nabídneme přednášku o 

jednom z nejvýraznějších témat světového dění posledních let s názvem Arabské jaro, 

demokratické léto a islamistický podzim. Na počátku roku 2011 došlo v mnoha zemích 

arabsko-islámského světa k rozsáhlým demonstracím proti tamním vládcům či vládám. 

V Libyi a Sýrii propukly za přispění zahraničních vlivů občanské války, v Maroku učinil král 

ústavní ústupky, v Egyptě byl nastolen jiný druh vojenské správy, v Alžírsku, Jemenu, 

Bahrajnu a Jordánsku bylo revoluční hnutí silově či dohodou potlačeno. Pouze v Tunisku 

došlo k poklidné demokratické transformaci. Evropa včetně českých občanů se oprávněně 

obávala, co značný neklid na druhém břehu Středozemního moře přinese. Dnes po dvou 

letech již můžeme částečně hodnotit, kam se jednotlivé země ubírají a jaké důsledky to může 

mít pro Evropskou Unii a tedy i Českou republiku. 

 Zpravodaj   č. 2/ 2013 



O nedávném vývoji v zemích severní Afriky a Blízkého východu promluví v malé galerii muzea 
PhDr. Josef Ženka, Ph.D., historik islámských zemí a islamolog, odborný asistent a tajemník 
Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vstupné na 
přednášku je dobrovolné. 

 

Pohled na největší marocké město Casablancu s rozměrnou mešitou Hassana II. 

 

II. Zahájení letošní výstavní sezóny proběhne v hlavní budově muzea ve středu 6. března od 
18 hodin. Můžete se těšit na „nový kabát“ muzejní expozice včetně nového výtvarného stylu 
a informačního systému muzea. Budou představeny vybrané nové exponáty a další novinky. 
Hlavní muzejní expozice již v minulých letech prošla některými změnami; expozici chápeme 
jako živou a do budoucna budeme pokračovat s inovacemi a obměnami výstavních místností 
tak, aby byly prostory pro návštěvníky co nejpříjemnější a návštěva muzea co nejpřínosnější.  

III. Na březen chystáme též velmi úzkou spolupráci se slánským gymnáziem Václava Beneše 
Třebízského. Vzdělávací pásmo s názvem Regio Slanensis bude zaměřeno převážně na 

studenty gymnázia, ale na své si 
přijde i širší veřejnost. Na akci 
dále spolupracujeme se 
společností pro ochranu 

kulturního dědictví Patria, Státním okresním archivem v Kladně, Archeologickým ústavem AV 
ČR, v.v.i., Historickým ústavem AV ČR, v.v.i., Českou archeologickou společností, Památníkem 
národního písemnictví, Sládečkovým vlastivědným muzeem v Kladně a dalšími. 

 



 

Pohlednice k 350. výročí od založení piaristické koleje ve Slaném (pozdějšího gymnázia) připomíná 
vazbu mezi gymnáziem a slánským muzeem, které sídlí v budově býv. koleje. 

Akce si klade za cíl především studentům přiblížit vybrané kapitoly z dějin 
a kulturního života Slánska, významná místa i události a inspirativní 
osobnosti. Pro veřejnost bude u této příležitosti zahájena archeologická 
výstava „Nejen chlebem živ je člověk“, která představí především 
výsledky záchranných archeologických výzkumů pod Božím hrobem u 
Slaného (2012). Výstavu připravujeme společně s Českou 
archeologickou společností, o.p.s., která daný výzkum prováděla. 

IV. Po úspěchu akce „Vánoce na statku“ jsme se po dohodě 
s cestovní kanceláří CK2 rozhodli uspořádat pokračování - 
Velikonoce na statku. Akce je určená pro školní výpravy a 
potrvá od 19. do 21. března 2013 v areálu Cífkova statku čp.1 
ve Třebízi. Program bude zaměřen na staročeské zvyklosti a 
velikonoční tradice. Více informací a možnost přihlásit se na 
akci naleznete zde: http://ck2.cz/pro-skoly/vylety-a-

exkurze/velikonocni-vylety/velikonoce-na-statku/1036.php  

V. S nebývalým úspěchem se setkala lednová beseda „Slánský poklad“. V beznadějně 
zaplněné malé galerii muzea zaujali svým výkladem oba řečníci – doc. RNDr. Lubomír 
Pospíšil, CSc. a PhDr. Jiří Lukas, kteří pohotově odpovídali na veškeré zvídavé otázky. Zaujaly 
též vystavené předměty včetně ukázek mincí. Pro velký zájem veřejnosti v budoucnu 
předpokládáme opakování akce a další prezentaci slánského mincovního pokladu. 

http://ck2.cz/pro-skoly/vylety-a-exkurze/velikonocni-vylety/velikonoce-na-statku/1036.php
http://ck2.cz/pro-skoly/vylety-a-exkurze/velikonocni-vylety/velikonoce-na-statku/1036.php


VI. Naší prvořadou snahou je, aby se návštěvníci v našem muzeu cítili co 
nejlépe a abychom pro ně dokázali připravit zajímavý program 
z nejrůznějších oborů. K tomu, abychom pomyslnou laťku kvality 
činnosti muzea posouvali stále výš, slouží i následující dotazník. Pokud si 
najdete chvilku času k jeho vyplnění, budeme Vám velice vděčni. 

Dotazník můžete vyplnit online na následující adrese (popř. „papírově“ přímo 
v muzeu či slánském infocentru): 

 http://www.survio.com/survey/d/O7P4G1B0J3E8H1L9T  

VII. V lednu tohoto roku jsme opět zažádali o grant Státního zemědělského intervenčního 
fondu (SZIF) prostřednictvím obecně prospěšné společnosti Přemyslovské střední Čechy. 
Tentokrát byla na restaurování navržena mohutná starobylá kniha Diadochos autora 
Bartoloměje Paprockého. Kniha představuje česká knížata a krále, šlechtice i církevní 
hodnostáře. Je tak významným pramenem pro poznání českých dějin. Obsahuje též dobové 
vyobrazení města Slaného. V zimních měsících rovněž stále probíhá restaurování knihy 
Vavřince Leandera Rváčovského Massopust. 

 

Bartoloměj Paprocký z Hlohol a Paprocké Vůle: Diadochos (1602), stav před restaurováním. 

 

Pevné zdraví a dobrou náladu i v mrazivém počasí  

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

http://www.survio.com/survey/d/O7P4G1B0J3E8H1L9T

