
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

s pozvolným příchodem jara přichází i obvyklé 

prodloužení otevírací doby muzea. Od dubna 

je tedy otevřeno následovně: úterý, čtvrtek, 

pátek od 9 do 16 hodin, středa od 9 do 18 

hodin, sobota od 9 do 17 hodin. V neděli a 

v pondělí zůstává muzeum pro veřejnost 

zavřené. Nejzajímavější program probíhá 

obvykle ve středu a ani duben nebude 

výjimkou. Následující tři středy za sebou se 

uskuteční koncert, přednáška a zahájení další 

výstavy. A pokud si nevyberete žádnou ze 

středečních akcí, přijďte kterýkoliv jiný den 

navštívit třeba stálé expozice. V poslední době 

jsou čím dál častěji doplněné o aranže z živých 

květin. 

 

 

I. V galerii slánského muzea je otevřena výstava zajímavých portrétů a bust z muzejních sbírek 

Tajemství vepsaná ve tvářích. Některá díla, jako portrét Karel Pekárka (1937) z ruky slánského 

rodáka Jana Zacha, jsou vystavena vůbec poprvé. Vidět můžete též portréty významných 

osobností, ať už úrovně lokální (okresní starosta Josef Hlaváček, purkmistr Augustin Hemerka)  

nebo celostátní (českoslovenští prezidenti Edvard Beneš a Emil Hácha, 9. předseda 

československé vlády a rodák z Klobuk Jan Malypetr). Obrazy jsou nejen vizuálním záznamem 
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rozličných individualit osobností, které zde žily před námi, ale též svědectvím vývoje malířství i 

vrtochů dobové módy. Výstavu doplňují úryvky nahrávek z muzejního projektu „Vzpomínky 

pamětníků ze Slaného a Slánska,“ které jsou natáčeny od roku 2008 za pomoci a ve spolupráci 

s webovým portálem Paměti národa. 

 

II. Do 9. dubna můžete 

navštívit výstavu starých 

plakátů s názvem 

Kulturní život v Slaném. 

Výstava se zalíbila i 

studentům gymnázia. 

Maturitní seminář 

z výtvarné výchovy 

vytvořil zajímavý projekt. 

Dle předlohy vybraných 

plakátů namalovali 

studenti plakáty nové, 

zasazené do dnešní doby, v nekterých případech s více než stoletým odstupem. Jak vtipně si 

s úkolem studenti poradili si můžete prohlédnout na muzejním facebooku. 

 

 



II. Ve středu 6. dubna v 19 hodin je pro milovníky vážné hudby 

v kapli Zasnoubení Panny Marie koncert připraven koncert Večer 

písní, árií a duet. Sólisty večera jsou Eliška Gattringerová-soprán a 

klavírista Ahmad Hedar.  

 

III. Další středa 13. dubna v 17 hodin je v malé galerii muzea 

věnována jednomu z největších a nejvýznamnějších 

vykonstruovaných politických procesů po komunistickém převratu 

v roce 1948. O 

životě JUDr. Milady Horákové bude hovořit 

erudovaná spisovatelka a historička PhDr. 

Zora Dvořáková. Patří k uznávaným 

autorkám literatury faktu a za své celoživotní 

dílo získala Cenu Miroslava Ivanova. 

S Vlastivědným muzeem ve Slaném 

dlouhodobě spolupracuje,  je členkou 

předsednictva Společnosti pro ochranu 

kulturního dědictví Patria a členkou výboru 

Klubu dr. Milady Horákové. 

 

IV. Ve středu 20. dubna v 17 hodin bude ve 

výstavní síni muzea slavnostně otevřena 

výstava připravená ve spolupráci 

s Archeologickým Ústavem AV ČR Praha, 

v.v.i., nazvaná lakonicky Lounská brána. 

Význam zaniklé slánské památky přiblíží nově získané informace z archeologického výzkumu při 

rekonstrukci hlavní městské, tj. Husovy třídy, lidově zvané a notoricky známé dle směru na město 

Louny jako „Londa“. Jak terénní průzkum ukázal, na samotnou bránu navazovaly ještě další 

konstrukce. Nejzajímavější z nich byl kamenný most vedoucí přes hradební příkop. Samotná 



brána byla několikrát 

poničena a znovu 

opravena, její definitivní 

konec přinesl až rok 

1835 a snahy oproštění 

města od „tísnivého 

fortifikačního pásma“. 

 

 

V. Ve druhém patře 

muzea byla při  vstupu 

do výstavní galerie položena nová cihelná dlažba. Původní betonová dlažba byla již dosloužilá a 

vykazovala řadu poškození. Nová dlažba byla vybrána po konzultaci se zástupci památkové péče. 

 

VI. Od prvního dubna je veřejnosti 

opět přístupný obnovený atriový 

dvůr muzea, a to z chodby 

knihovny Václava Štecha. 

 

 

 

 

 

Rozkvetlé jaro plné sluníčka i kultury 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


