
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

během letních prádnin zůstává otevírací doba muzea nezměněná. Otevřeno máme každé úterý, 

čtvrtek a pátek od 9 do 16 hodin, ve středu do 18 a v sobotu do 17 hodin. Každý všední den 

kromě středy můžete navštívit atriový dvůr, a to mezi 9 a 17 hodinou, v sobotu od 9 do 12 

hodin. Věkovité chodby staré piaristické koleje nenabízí jen zajímavé expozice, ale i příznivé 

ochlazení v horkých letních dnech.  

 

 

 

 
2015 



 

I. Poslední červnový den 

jsme společně oslavili 130 

let od založení Muzejního 

spolku ve Slaném. Konal 

se totiž již čtvrtý ročník 

Koncertu pro muzeum. 

Díky krásnému počasí, 

všem spolupracovníkům  

z Města Slaného, zdatným 

hudebníkům i zvukařům, 

ochotě místních 

živnostníků a početným návštěvníkům se akce mimořádně povedla. Dodatečně děkujeme všem, 

kteří muzeum podpořili a těšíme se na příští půlkulatý ročník. 

 

 

 

II. Od 14. července do 31. srpna jste zváni na výstavu sochařské tvorby jednoho z nejznámějších 

českých výtvarníků současnosti, akad. soch. Olbrama Zoubka (*1926). Esteticky nejnápadnější 

jsou jeho figury s nezaměnitelným rukopisem, které můžeme spatřit v řadě českých měst, např. 

v Litomyšli, nám nejblíže v Praze. Známá je jeho pamětní deska Jana Palacha na Filozofické 



fakultě univerzity Karlovy nebo Pomník 

obětem komunismu na Újezdě v Praze. 

Zoubkovy sochy byly v muzeu k vidění již 

v r. 2000. Autor je zastoupen i ve slánské 

Galerii Ikaros, kam je situována druhá část 

výstavy. Slavnostní vernisáž proběhne         

v úterý 14. července v 17 hodin v atriu 

muzea, odkud se společně přesuneme        

do Galerie Ikaros, kde bude otevřena Zoubkova expozice v 19 hodin. 

http://www.olbramzoubek.cz/  

 

 

 

III. Do 18. července je v prvním patře budovy muzea (nejen) k vidění interaktivní výstava 

V zajetí bitů. Stará výpočetní technika je doplněna o informační panely, podrobné popisky         

a humornou instalaci pracovního koutu z 80. let. Sedm strojů je zapojeno a pro zájemce je na 

nich umožněno vyzkoušet si staré hry a programy. Nenechte si ujít tuto unikátní výstavu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.olbramzoubek.cz/


IV. V závěru července zahájíme velkou letní výstavu k 130. výročí založení našeho muzea. Ta 

bude rozdělena do dvou částí: ve výstavní síni bude připraven výběr těch nejzajímavějších 

exponátů z muzejních sbírek (ty čítají na 30 tisíc sbírkových předmětů) napříč všemi obory, 

které jsou zde zastoupeny. V galerii muzea Vám představíme kolekci nejkrásnějších pohledů na 

naše město. Výstava bude zahájena ve středu 29. července v 17 hodin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Národopisné muzeum, nebo chcete-li skanzen v Třebízi, je po celé prázdniny otevřen od 

úterý do neděle od 9 do 16 hodin, v sobotu do 18 hodin. Poslední prázdninovou sobotu            

29. srpna se přijďte podívat na oblíbený Staročeský jarmark, který se letos ponese v duchu     

40. výročí otevření třebízského muzea. Zastoupeny budou řemesla našich předků s praktickými 

ukázkami a možností koupě rukodělných výrobků, folklorní hudba (soubor Špalíček), 

ochutnávky tradiční české kuchyně, vyžití pro děti a další. U příležitosti letošního 600. výročí 

upálení Mistra Jana Husa jsme přizvali také historický soubor Civitas Pragensis, který v Třebízi 

rozvine své husitské ležení a vtáhne Vás do dovedností českého vojska 15. století.  

http://civitas-pragensis.cz/  

 

VI. Vzhledem k venkovní výstavě Olbrama Zoubka jsou plastiky kladenského sochaře Pavla 

Holečka do konce srpna přesunuty z atria do interiérů muzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhé léto plné kultury i jiných příjemných kratochvílí 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

http://civitas-pragensis.cz/

