
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

pravidelně se Vás snažíme 

informovat o významných 

historických výročích. Připomínáme 

důležité události i známé osobnosti. 

Nemohli jste si nevšimnout, že letos 

slaví celá naše země 700. výročí 

narození českého krále a římského 

císaře Karla IV. Valná většina 

muzejních institucí připomíná kulaté 

jubileum pořádáním přednášek 

nebo velkolepých výstav. Ani my ve 

Slaném nesmíme zůstat pozadu. 

S některými, zejména pražskými, 

muzei a galeriemi, se lze těžko 

poměřovat, avšak věříme, že naše 

originální pojetí oslav Karla IV. 

zaujme nejednoho návštěvníka. 

Přednáška ředitele Sládečkova 

muzea v Kladně Zdeňka Kuchyňky 

přilákala v září hojný počet zájemců, v říjnu navazujeme výstavou, jejíž prostřednictvím 

připomeneme nejen vztah krále k našemu městu, ale i dalších českých panovníků v období 

středověku. Podrobnější informace k výstavě naleznete níže v říjnovém zpravodaji. Navštivte 

také naše webové stránky www.muzeum.slansko.cz a sledujte nás na facebooku! 

 

 

ZPRAVODAJ  10/2016 



I. V galerii muzea jsme zahájili výstavu obrazů, kreseb a grafiky „Umělci slánské Trhliny I.“ 

Prezentovaná díla jsou ukázkou prací umělců, kteří tvořili a vystavovali ve Slaném v období před 

a v průběhu II. světové války. V letošním roce představujeme výběr z prací Václava Fialy, Aloise 

a Julie Mezerových, Václava Nejtka, Karla Vika a T. F. Šimona. Expozice tematicky navazuje na 

loňskou výstavu „Ludvík Kuba a Slaný,“ a v příštím roce se dočká pokračování. Soubor děl můžete 

spatřit do 29. října. 

 

 

 



II. Od čtvrtka 6. října můžete v 1. patře muzea navštívit 

výstavu „Karel IV. a středověk ve Slaném“. Expozice 

přibližuje nejen otisky doby vlády Karla IV., ale i stopy 

dalších panovníků vrcholného středověku v našem městě. 

Vedle odborné části, kde jsou mj. prezentovány originální 

dobové předměty, výstava představí obrázky a „šperky“ 

slánských dětí, které se zapojily do Výtvarné soutěže s Karlem IV. V této vzdělávací výstavě 

nechybí ani interaktivní prvky pro děti, mládež i dospělé. Expozici 

rozhodně doporučujeme pro doplnění školní výuky. 

 

 

 

 

 

Vyhlášení výsledků Výtvarné soutěže s Karlem IV. proběhne 15. října, a to symbolicky při 

koncertu v děkanském kostele sv. Gotharda, který byl právě za vlády Karla IV. významně 

přestavěn a rozšířen. O vítězech výtvarné soutěže můžete rozhodnout i vy a to prostřednictvím 

hlasovacích lístků přímo na výstavě nebo prostřednictvím muzejního facebooku. 

 



III. Ve středu 26. října v 17 hodin si nenechte ujít 

přednášku na velmi aktuální téma s názvem "Můžeme 

věřit médiím?". O současné roli sdělovacích 

prostředků ve vnímání reality, která nás obklopuje, o 

možnosti a schopnosti aktuální zprávy zkreslovat či 

s nimi manipulovat bude v malé galerii přednášet 

přední český teoretik médií Prof. PhDr. Jan Jirák, 

Ph.D., který stál u zrodu Fakulty sociálních věd 

Univerzity Karlovy a nyní je vedoucím Katedry 

mediálních studií Metropolitní univerzity Praha. Jan 

Jirák byl také předsedou Rady České televize, 

přednášel na řadě zahraničních univerzit, je autorem 

mnoha publikací a spoluautorem koncepce mediální 

výchovy pro české základní a gymnaziální školství. Vstupné je dobrovolné. 

 

IV. S koncem října přichází i poslední dny, kdy je veřejnosti otevřeno Národopisné muzeum 

Slánska v Třebízi. Statek na chvíli ožije opět v prosinci, kdy se zde budou konat již tradiční Vánoce 

na statku ve polupráci s cestovní kanceláří CK2. Na stálé expozice se můžete těšit opět od května, 

připraveny budou i nové sezónní výstavy. 

 

 

 

Barevný podzim s kulturou i v přírodě 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


