
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v měsíci září přichází další z vrcholů letošní výstavní sezóny: Dny evropského dědictví.         

Při této příležitosti zahájíme ryze slánskou výstavu vedut, panoramat, ale i modelů částí 

města, podíváme se do Velvarské brány a mnohem víc. Na sklonku září oslaví životní 

jubileum známý lokální malíř a sklářský výtvarník Vladimír Jelínek, novou koncertní sezónu 

zahájí Kruh přátel hudby a do svého finále dospěje fotografická soutěž Slaný v současnosti. 

 

Jedna ze slánských vedut, které budou vůbec poprvé představeny veřejnosti. 

I. Kompletní program Dnů evropského dědictví (EHD 2013) naleznete v příloze, na tomto 

místě opět připomínáme harmonogram soboty 7. září, kdy proběhnou hlavní akce této 

jedinečné události, pořádané v rámci celé Evropské unie. 

V 9 hodin uvedeme celodenní cyklus povídáním o 

opevnění města a nových poznatcích z výzkumu 

Velvarské brány. Po prohlídce brány se návštěvníci 

odeberou k nedaleké Černé baště, kde je budou očekávat 

slánští skauti.  

Odpoledne v 15 hodin otevřeme ve výstavní síni muzea (1. patro) výstavu Starobylé 

pohledy na Slaný. Prohlédneme si kolekci slánských vedut, panoramat a dalších dávných 

obrazů města. Představeny budou mj. čtyři „nové“, veřejností dosud nespatřené veduty, 

které našemu muzeu laskavě poskytlo Muzeum hlavního města Prahy a vídeňská 

Österreichische Nationalbibliothek. 

 Zpravodaj   č. 9/ 2013 



Plasticitu výstavě dodají dva modely historických 

částí Slaného: jednak dřevěný model historický, 

kterému dominují rozměrné stavby kostela sv. 

Gotharda a zaniklé Pražské brány, doplněný 

modelem františkánského kláštera a Modletického 

domu, a také model zbrusu nový, využívající 

současných pokročilých technologických možností 

3D modelace a 3D tisku. Konkrétně budou 

představeny nové modely vybraných starobylých 

domů v historickém jádru města. Ke genezi nového 

modelu promluví členové přípravného týmu, jehož 

cílem je do budoucna touto formou rekonstruovat 

celé historické jádro města Slaného. 

Od 9 do 18 hodin si budete moci v malé galerii 

prohlédnout výstavku děl malíře Ludvíka Kuby, od 16 do 18 hodin budou na stejném místě 

navíc promítány soutěžní snímky fotografické soutěže Slaný v současnosti. Sobotní den 

v muzeu završí večerní prohlídka obnovené stálé expozice muzea od 18 hodin. Vstupné na 

všechny akce v rámci EHD je dobrovolné. 

II. V sobotu 21. září v 15 hodin proběhne slavnostní 

vernisáž výstavy Vzpomínky a návraty v obrazech 

Vladimíra Jelínka. Na této výstavě, pořádané u příležitosti 

autorova významného životního jubilea, budou 

představeny Jelínkovy nezaměnitelné obrazy  s motivy 

české krajiny, které však v autorově pojetí dostávají 

nadčasový až téměř abstraktní rozměr. Expozice v galerii 

muzea bude doplněna ukázkami Jelínkovy sklářské tvorby. 

III. Do 14. září můžete v 2. patře muzea navštívit výstavu 

Jak se dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů. 

Pozornost budí 

originální starověké 

šperky ze severozápadu Čech, modely kovoliteckých 

dílen i ukázky dobových, překvapivě velmi pokročilých 

technologií. 

IV. Připomínáme rovněž blížící se uzávěrku (30. 9.)  

fotografické soutěže Slaný v současnosti. Pravidla 

soutěže naleznete na:  

http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/slany-v-

soucasnosti-fotograficka-soutez.html 

http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/slany-v-soucasnosti-fotograficka-soutez.html
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/slany-v-soucasnosti-fotograficka-soutez.html


Doplňujeme, že na výherce prvních třech 

míst v každé věkové kategorii čekají 

dárkové poukazy pro nákup fotografického 

zboží v hodnotě 3000, 2000 a 1000 Kč.  

Dosud došlé snímky budou promítnuty 

v rámci odpoledního programu Dnů 

evropského dědictví v malé galerii muzea 

(viz bod I.). 

V. Ve čtvrtek 19. září od 17 hodin pohovoří 

v malé galerii muzea PhDr. Petr Mašek, 

vedoucí oddělení zámeckých knihoven 

Národního muzea v Praze na téma 

Titulatura středoevropské aristokracie.  

Petr Mašek je znám jako hlavní autor 

nedávné velkolepé výstavy Staré pověsti 

české v Národním muzeu a autor knih 

Prastaré pověsti české, Šlechtické rody 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti a dalších. Na přednášce bude 

řeč o vývoji šlechtických titulů, jejich hierarchii a variantách, udělování šlechtických titulů i 

jejich ztrátě. Vstupné na přednášku je dobrovolné.  

VI. V kapli Zasnoubení Panny Marie se uskuteční v pondělí 30. září v 19 hodin úvodní 

koncert Kruhu přítel hudby, kterým bude zahájena nová koncertní sezóna. Hostem je již 

tradičně Komorní orchestr Dvořákova kraje složený z hudebníků ze Slaného, Kralup nad 

Vltavou, Roztok, Veltrus a Prahy. 

 

Pohled na cenný varhanní nástroj v kapli Zasnoubení Panny Marie. 



VII. V Národopisném muzeu 

v Třebízi bude na podzim probíhat 

několik dílčích oprav památkově 

chráněných objektů ve správě 

muzea. Nejrozsáhlejší 

rekonstrukční práce proběhnou na 

střeše hospodářské části Šubrtova 

statku čp.2, a to v režii odboru 

správy majetku MěÚ Slaný. Našim 

kolegům tímto upřímně děkujeme. Opravy se dočká též rozvolněné kamenné zdivo prostoru 

hnojiště Cífkova statku čp.1 a některé omítky v interiérech hlavní expozice národopisného 

muzea.  

Od srpna s přestávkami až do adventního období v Cífkově statku probíhá též natáčení 

projektu První republika pro Českou televizi. Dále připravujeme pokračovaní loni velmi 

úspěšné akce Vánoce na statku. 

V průběhu natáčení ani při opravách nedojde k zásadnějšímu omezení provozu muzea. 

 

Snímek ze zahájení výstavy keltských šperků (8. srpna 2013). 

 

Dlouhé babí léto a radostný začátek školního roku 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


