
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

velká část měsíce března se ponese v duchu přednáškového pásma Regio Slanensis na půdě 

slánského gymnázia. Serie přednášek bude obohacena o vernisáž výstavy předního českého 

sochaře současnosti Čestmíra Sušky. Novinkou v rámci programu bude promítání unikátních 

historických záběrů města Slaného, které celý pátý ročník zahájí. V závěru druhého 

přednáškového týdne pak budeme promítat na budovu gymnázia. K naší velké radosti přijal 

pozvání profesor Josef Žemlička, který celou akci pomyslně zakončí. Podrobnosti programu Regio 

Slanensis se dozvíte níže v tomto vydání zpravodaje, webových stránkách muzea, facebooku či 

na oficiálním plakátu.  
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I. Pátý ročník oblíbeného vzdělávacího cyklu Regio Slanensis bude zahájen v pondělí 6. března v 

aule slánského gymnázia. Při této příležitosti budou promítány staré záběry města Slaného známé 

ze slánského videomagazínu i dosud neviděné. Série přednášek RS je určena zejména 

gymnazijním studentům, ale je volně přístupná i zájemcům z řad veřejnosti. Oproti minulým 

ročníkům začínají všechny přednášky v jednotný čas, a to přesně v 9:45 hodin, trvají 45 minut a 

jsou zcela zdarma. 

 

V úterý 7. března promluví známý regionální historik Mgr.Milan Hes, Ph.D. na téma A brány se 

otevřely… osvobození 1945. Řeč bude o posledních dnech koncentračních táborů v Terezíně, 

Osvětimi a Buchenwaldu, současně bude představena stejnojmenná kniha. Ve středu 8. března 

bude hovořit akad. soch. Čestmír Suška o vlastní sochařské tvorbě, která využívá monumentální 

kovové objekty. Příspěvek nese název Rezavé květy. Tématem přednášky Michala Plavce ve 

čtvrtek 9. března je Pomoc Československa při budování izraelského letectva 1948-1950. První 

týden přednášek zakončí v pátek 10. března Mgr. Pavel Fabini příspěvkem Poslanci na říšské 

radě ve Vídni s přihlédnutím ke Slánsku. 

 

V pondělí 13. března zahájí druhou polovinu cyklu buštěhradský kronikář Jaroslav Pergl 

vyprávěním o slavném výtvarníkovi Cyrilu Boudovi. V úterý 14. března představí Mgr.Zdeněk 

Víšek kontroverzní postavu Slánského podnikatele a starosty Jaroslav Pála. Ve středu 15. března 

bude námětem příspěvku doc. PhDr.Petera Pavúka, CSc. dávná Homérská Trója včera a dnes. 

Ve čtvrtek 16. března seznámí posluchače s nejstarší historií Předního Východu Dějiny a legendy 

starého Izraele jazykovědec Mgr.Pavel Čech, Ph.D. Program zakončí v pátek 17. března v 19,30 

hodin projekce Slaný dříve a dnes, která bude přenášena výkonným projektorem přímo na 

průčelí budovy gymnázia s využitím techniky tagtool v podání umělkyně Frances Sander. 

 

 



II. Na pásmo přednášek Regia Slanensis naváže 

v malé galerii muzea ve středu 22. března v 17 

hodin přední odborník na středověké dějiny Prof. 

PhDr. Josef Žemlička, DrSc. Autor přednášky 

Přemysl Otakar II. se narodil ve Slaném (*1946), 

roku 2002 byl jmenován profesorem pro obor 

české dějiny. Je autorem řady knih, které se 

zabývají knížecí a královskou dynastií Přemyslovců 

a je považován za jednoho z nejvýznamnějších 

domácích historiků. 

 

 

 

III. Vedle samotných přednášek bude ve 

středu 8. března v 17 hodin v galerii muzea 

zahájena výstava Čestmír Suška: Skulptury. 

Akademický sochař Čestmír Suška (*1952) 

představí zejména svou tvorbu z kovu – 

přetvořené předměty z běžného života 

(cisterny, kovové nádoby, koule) do 

zajímavých skulptur. Vzniklá čistě 

geometrická díla mají zachovanou patinu 

materiálu, tj. rez či zbytky barev, které 

odkazují na předchozí funkci předmětu. Na 

slánské výstavě v galerii muzea budou 

představeny i autorovy velkoformátové 

tisky. 

 

 



 

IV. Zajímavou informací na závěr je, že ve středu 25. ledna odvysílala Česká televize v pořadu 

Pošta pro tebe výzvu všem divákům, že redakce pořadu hledá Jana Zacha ze Slaného, narozeného 

r. 1914. Naše pátrání po osudech tohoto významného slánského rodáka, pozdějšího profesora 

sochařství v USA tak pokračuje i na televizních obrazovkách. 

 

V. S předstihem avizujeme, že od 6. do 13. dubna ve Slaném proběhnou Dny izraelské kultury.  

S kulturou státu Izrael, biblické Svaté země a Palestiny se budete moci seznámit prostřednictvím 

přednášek, promítání filmů v městském kině, ochutnávky jídla i pití, při poslechu tradiční izraelské 

hudby a mnoho dalšího. Více informací naleznete zde: https://israel-slany.blogspot.cz/ 

 

Včasný příchod jara a nové kulturní zážitky 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


