
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

nedávno jsme dostali od kolegů z Národního muzea v Praze zajímavou zprávu. V rámci 

rekonstrukce "staré" hlavní budovy na Václavském náměstí je připravován nový osazovací plán 

soch, které byly z Pantheonu osobností vymístěny nacisty nebo komunisty, jako tomu bylo v 

případě Jindřicha Jaroslava hraběte Clam - Martinice (1826-1887), jehož plastiku nechal v r. 1951 

odstranit tehdejší ministr kultury Zdeněk Nejedlý. Clam-Martinic byl 

významným českým politikem rodově spjatý s našim regionem, za 

nějž mj. i úspěšně kandidoval do rakouské říšské rady. O tom, zda 

socha bude v Národním muzeu skutečně umístěna, Vás ještě budeme 

informovat. Prozatím si počtěte, co nás čeká v červnu. 
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I. První červnový den proběhla Slánská muzejní noc, 

během níž jsme zahájili výstavu kladenského rodáka 

Zdeňka Maniny – Sochy pro rajský dvůr. Vystavená 

díla se skvěle hodí do prostor atriového dvora, který 

je pro Vás otevřen ve všední dny (kromě středy) dle 

návštěvních hodin knihovny. Vernisáž navštívil 

historik umění a kurátor Mgr. Milan Hlaveš, PhD. 

z Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, který 

připojil několik slov k dílu Zdeňka Maniny. Zaznělo 

například, že sochy nejsou jen krásné, technicky 

dokonalé a vtipné, ale jsou především srozumitelné. 

Přijďte se sami přesvědčit, možnost máte až do října. 

 

 

II. Jak je u nás zvykem, léto patří velké výstavě, která zaplní oba výstavní sály. Událost nese 

příhodný název – Mám malý stan aneb letní kratochvíle na Slánsku. Ve výstavní síni v prvním 



patře vyroste tábořiště, které ocení především trampové a skauti. Druhá část výstavy v galerii 

bude zaměřena na rozmanité letní aktivity, zahrnující sport, dětské hry, cestování i oblíbené letní 

poflakování. Sbírkové předměty z našeho muzea budou doplněny o artefakty ze sbírek 

soukromých, od skutečných čundráků, slánských skautů a jiných nadšenců. Všem zúčastněným 

tímto děkujeme. Výstavu stylově zahájíme ve středu 22. června v 17 hodin. 

 

III. V úterý 21. června v 17 hodin bude veřejnosti představen 23. ročník Slánského obzoru – 

sborníku pozoruhodných a objevných příspěvků o Slánsku a Kladensku. Některé z nich budou na 

místě představeny přímo jejich autory, konkrétně výročí 150 let slánského Sokola, vzpomínka na 

první slánskou oběť nacistické okupace a vzácné svědectví městského rozhlasu ve Slaném 

z května 1945.  

IV. Na závěr školního roku pořádáme ve čtvrtek 30. června na Masarykově náměstí pátý ročník 

Koncertu pro muzeum, letos věnovaný 130. výročí otevření muzea veřejnosti (1886). Koncert 

v 17 hodin zahájí stále známější slánský folkař Pokáč. Další kapela, která se na náměstí představí, 

bude Dobré ráno blues band. Bluesová kapela je slánskému publiku dobře známá a baví zejména 

neotřelým vystupováním.Hlavními hvězdami koncertu bude jedna z nejlepších českých funky 

kapel Juicy Freak s půvabnou afroamerickou zpěvačkou Marianou Wesley. Hudba kapely spojuje 

též prvky acid jazzu, soulu a blues. Na náměstí nebudou chybět stánky s občerstvením, zábava 

pro děti a mládež. V atriovém dvoře vznikne tradičně odpočinková zóna, kde budou vytvářet 

atmosféru především mezi místními oblíbení DJs Annita a ahZ Koncert proběhne za finanční 

podpory Středočeského fondu kultury a obnovy památek. 



 



V. Základní umělecká škola ve Slaném Vás srdečně zve na dva Absolvenstké koncerty svých žáků. 

Koncerty se konají v úterý a středu 14. a 15. června vždy od 17 hodin v kapli Zasnoubení Panny 

Marie.  

 

VI. V archeologické expozici byl umístěn nový interaktivní prvek, určený zejména předškolním 

dětem a žákům prvního stuplně základní školy. Jedná se o „naleziště“ z pravěku, na kterém si 

zájemci mohou vyzkoušet práci archeologů. Pro děti jsou připraveny pracovní listy, jejichž 

prostřednictvím se zabaví i něco nového naučí. Program je určen zejména školním výpravám, ale 

i jednotlivcům. 
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