
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

úvodní snímky zpravodaje tentokrát pochází z přírodního parku Džbán. Velice doporučujeme 

návštěvu této rozlehlé oblasti, obzvláště v malebném barevném podzimu. Nemáte-li chuť či čas 

vydat se do přírody, navštivte alespoň putovní výstavu u nás v muzeu, která je Džbánu věnována. 

Pokud Vás zajímá spíše výtvarné umění než příroda, přijďte se podívat do muzejní galerie na 

soubor děl významného českého malíře s vazbou na Slaný Ludvíka Kuby. Kdo dává přednost 

poslechu před vizuálním zážitkem, přijde si na své při přednáškách v malé galerii. A pro ty, kteří 

nemají chuť opustit teplo domova a návštívit muzeum, přinášíme v tomto zpravodaji zajímavé 

čtení o novinkách nejen na půdě Vlastivědného muzea, ale i českého muzejnictví celkově. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZPRAVODAJ  11/2015 



I. V galerii ve druhém patře muzea je do 30. listopadu instalována výstava významného českého 

malíře Ludvíka Kuby (1863-1956) nazvaná Ludvík Kuba a Slaný. Návštěvníka zaujme především 

bohatá kolekce portrétů slánských osobností, především pak rodiny Čížkovy. Obrazy ze sbírek 

Vlastivědného muzea jsou doplněny o díla zapůjčená městem Březnice a od soukromých 

sběratelů. Instalaci doplňuje krátký dobový film zachycující Ludvíka Kubu na návštěvách ve 

Slaném, který je doplněn o zábavný komentář. 

 

 

II. V říjnu byla ve výstavní síni v prvním patře muzea také zahájena výstava Pahorkatina Džbán. 

Rozsáhlý přírodní park se nachází na území okresů Louny, Rakovník a Kladno. Výstava je zaměřena 

na biologii, archeologii, lidovou architekturu, řemesla 

a ochranu přírody této chráněné krajinné oblasti. 

Putovní výstava jejímž autorem je Mgr. Miroslav 

Černý bude přístupná do 21. listopadu.  

 



III. V malé galerii muzea se ve středu 11. listopadu uskuteční doprovodná přednáška k výstavě 

Pahorkatina Džbán. Přednášejícím bude autor výstavy. Začínáme v 17 hodin. 

 



IV. V rámci 49. Slánských jazzových dnů 

proběhne již tradičně závěrečný koncert 

festivalu v muzejní kapli Zasnoubení Panny 

Marie. V neděli 22. listopadu od 14:30 

vystoupí kapela Marta Kloučková Jazz 

Project.  

 

 

 

 

 

 

 

Na stejném místě se uskuteční následující 

pátek 27. listopadu vzpomínkový Podzimní koncert na prof. Otakara Martinovského, který je 

věnován památce tohoto významného slánského hudebníka, vysokoškolského pedagoga a 

klavírního virtuosa. Koncert začíná v 19 hodin a vystoupí zde Martin Šaroch (klavír), Otakar 

Martinovský ml. (klarinet) a 

Smyčcové kvarteto FAMA Q, 

zatoupené umělci Davidem 

Danalem (housle), Romanem 

Hraničkou (housle), Ondřejem 

Martinovským (viola) a 

Balászem Adorjánem 

(violoncello). Na programu 

bude Trio Es dur Wolfganga 

Amadea Mozarta, Smyčcový 

kvartet F dur Antonína 

Dvořáka a Smyčcový kvartet č. 2 Ivany Loudové.  



V. Ve středu 25. listopadu v 17 hodin bude v malé galerii muzea představena kniha Když vodník 

Kleofáš žil na Slánsku. Knížka je určena především pro děti a vypráví příběhy vodníka, který se 

pohybuje na Slánsku ve století páry. Příběhy jsou zasazeny do dobových reálií. Autorkou knihy je 

PhDr. Zora Dvořáková, známá česká spisovatelka, členka výboru Klubu Milany Horákové a 

předsedkyně redakční rady Slánského obzoru. 

 

VI. Stálá expozice muzea nemusí být nutně neměnná. Citlivými zásahy se snažíme o její vylepšování a 

zvětšování její atraktivnosti. V prostoru schodiště do druhého 

patra (přímo na výtahové šachtě) je nově umístěna plastika 

Jana Zacha. Domníváme se, že dílo tohoto významného, 

v nedávné době znovuobjeveného, slánského rodáka, by 

mělo být návštěvníkům stále na očích. 

 

 

 

VII. O významném objevu partu prvních houslí Michnovy Loutny české jsme Vás již několikrát 

informovali. Sláva, která se k tomuto nálezu váže, stále neutichá. Koncert v podání Ensemble 

Inégal pod vedením Adama Viktory, který jste měli možnost slyšet v dubnu letošního roku v kapli 

Zasnoubení Panny Marie, proběhne nyní v Chrudimi u příležitosti výročí založení tamní galerie.  

Pozornost objevu muzikologa Petra Daňka i nově zrekonstruované skladbě byla věnována 

v pořadu Terra musica v produkci České televize.  

Ke shlédnutí zde: 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095218055-terra-

musica/215542151000008/obsah/431659-novy-objev-

muzikologa-petra-danka 

 

 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095218055-terra-musica/215542151000008/obsah/431659-novy-objev-muzikologa-petra-danka
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095218055-terra-musica/215542151000008/obsah/431659-novy-objev-muzikologa-petra-danka
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095218055-terra-musica/215542151000008/obsah/431659-novy-objev-muzikologa-petra-danka


VIII. Dne 20. srpna 2015 schválila vláda ČR Koncepci rozvoje muzejnictví v České republice v 

letech 2015—2020. Novinkou je především vznik Registru muzeí a galerií. Koncepce klade důraz 

na posilování veřejné služby muzeí a 

galerií, správu a rozšiřování sbírek, 

mezioborovou spolupráci a 

ekonomičtější vynakládání veřejných 

finančních prostředků ve prospěch 

ochrany movitého kulturního dědictví a jeho prezentaci veřejnosti. Nástrojem k realizaci těchto 

záměrů má být připravovaná novelizace zákona č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. 

Informoval o tom ředitel odboru ochrany movitého kulturního 

dědictví, muzeí a galerií MK ČR Mgr. Pavel Hlubuček. 

 

Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 zvolil XI. sněm Asociace muzeí a 

galerií ČR nové představitele tohoto nezávislého oborového 

sdružení (resp. dle nové občanského zákoníku zapsaného 

spolku). Novým předsedou AMG se stal Mgr. Ondřej Dostál, 

Ph.D., místopředsedy Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Zdeněk 

Kuchyňka. Byla zvolena též nová exekutiva a další orgány 

asociace. Současně byly přijaty nové stanovy spolku a schváleny 

Strategické cíle AMG pro období 2016—2018. Kompletní 

upravený dokument bude zveřejněn na webu AMG.  

 

 

IX. Národopisné muzeum ve Třebízi je již zavřeno. Ve spolupráci s cestovní kanceláří CK2 tu pro 

školní výpravy připravujeme další ročník oblíbené akce Vánoce na statku. Pro návštěvu je nutná 

předchozí rezervace. Více informací naleznete zde: http://vanocenastatku.cz/ 

 

 

 

http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-kultury-pripravilo-novou-koncepci-rozvoje-muzejnictvi-v-ceske-republice-264084/tmplid-228
http://www.mkcr.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/ministerstvo-kultury-pripravilo-novou-koncepci-rozvoje-muzejnictvi-v-ceske-republice-264084/tmplid-228
http://www.cz-museums.cz/web/amg/titulni
http://vanocenastatku.cz/


 

X. S předstihem bychom Vás rádi upozornili na některé body z prosincového programu.  Prvního 

prosince zahájíme vánoční výstavu, která bude určena nejen pro děti. Pod symbolickým názvem 

Štědrej večer nastal... - Vánoce našich předků, je schováno milé vánoční překvapení. K vidění 

budou tradiční vánoční zvyky a obyčeje, zaměřené zejména na dobu minulou. Celá prezentace 

však bude pojata poněkud neobvykle. Přijďte se podívat!  

 

Dále upozorňujeme na přednášku, která se 

uskuteční hned z kraje měsíce, a to ve středu 2. 

prosince. Přednáška nese název Kladsko 2005 

aneb výprava za ztraceným koutkem české 

země. Vzpomínku na výpravu do země, která je 

tak blízko a o které tak málo víme, bude sdílet 

známá dvojice pan Viktor Čížek a Mgr. Zdeněk 

Víšek. Jak sami říkají, podíváme se společně do 

země, kterou založili Přemyslovci a kde se po 

staletí mluvilo česky. Do země, kde 10 let od 

jejich návštěvy zemřela poslední rodilá Češka. 

Přednáška začne v 18 hodin v malé galerii 

v přízemí muzea. 

 

 

 

 

Nevšední kulturní zážitky v měsíci padajícího listí 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


