
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

v dubnu nás čeká zahájení výstavy, 

jaké jsme tu ještě neměli. Namísto 

hudebního vystoupení je pro Vás 

v rámci vernisáže připravena módní 

přehlídka! V odlehčeném duchu 

bude i dubnový koncert v kapli 

Zasnoubení Panny Marie. Na 

přednášce se dozvíte proč a jak se 

mění krajina kolem nás. K návštěvě 

doporučujeme i Dny izraelské 

kultury, jejichž podrobný program 

naleznete níže. V závěru zpravodaje 

podáváme malou ukázku toho 

nejdůležitějšího, co nás čeká v blízké 

době. Věříme, že si z pestrého 

programu vyberete a kulturní akce si 

užijete. 

 

I. Ve středu 5. dubna Vás zveme na zahájení výstavy Ušito slánským na míru. Pozornost bude 

tentokrát věnována módě. Ve výstavní síni v prvním patře muzea bude zařízen módní salón! 

K vidění budou šicí stroje a další krejčovské nástroje a pomůcky. Ukážeme Vám krásné historické 

kousky z muzejních šatních skříní, bohaté kolekce doplňků - klobouky, kabelky, šperky a podobně. 

Nenechte si ujít vernisáž výstavy, která vypukne v 17 hodin. Její součástí bude nevážná módní 

přehlídka, která ve zkratce představí vývoj módy od počátku do konce 20. století. Zábavnou 

formou budou prezentovány autentické modely z dob minulých. Výstava potrvá do 27. května. 
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II. Až do konce měsíce je přístupná výstava výjimečného 

současného umělce Čestmíra Sušky Skulptury a tisky. 

Seznámit se zde můžete s autorovými sochami z kovu a 

velkoformátovými tisky, jejichž ornamentální vzory vytváří 

autor pomocí rzi.  

 

III. V rámci Dnů izraelské kultury budou v malé galerii 

muzea v úterý 11. dubna přednášet Lubor Kunc o C. a K. 

polní pošta v Levantě a Zdeno Maršálek na téma Češi 

v Palestině 1939-1945. Přednášky pod souhrnným 

názvem Čeští vojáci ve Svaté zemi za obou světových 

válek budou zahájeny v 17 hodin. Další přednáška Jiřího Kaláta v malé galerii ve středu 12. dubna 

v 17 hodin - Svatá země v obležení se bude zabývat cestováním po Izraeli. Téhož dne proběhne 

v kapli Zasnoubení Panny Marie v 19 hodin koncert souboru Atlantis Collegium - Starý zákon 

v barokní hudbě. O všech akcích Dnů izraelské kultury ve Slaném se můžete podrobně informovat 

na israel-slany.blogspot.cz .  

https://israel-slany.blogspot.cz/


 

IV. Pro milovníky hudby bude ve středu 19. 

dubna v 19 hodin v kapli Zasnoubení Panny 

Marie koncert tentokráte s poněkud odlehčeným 

námětem: Kouzlo operety, večer slavných 

operetních a muzikálových melodií. Na 

programu budou díla Johanna Strausse, Franze 

Lehára, Emmericha Kálmána, Oskara Nedbala, 

Rudolfa Frimla a Burtona Lanea. Účinkovat 

budou Martin Slavík (tenor), Pavla Švestková 

(mezzosoprán) a Markéta Janáčková (klavír). 

 

V. Program muzea ve středu 26. dubna v 17 

hodin v malé galerii uzavře vystoupení RNDr. 

Jiřího Sádla, CSc. z Botanického ústavu 

Akademie věd ČR, v.v.i. Přírodovědná přednáška 



12 tisíciletí Slaného a Podřipska se pokusí zodpovědět na otázky jako proč je krajina kolem nás 

právě taková? Jak dávný je zdejší historický odkaz? A jak je odolný? Dnes se Slánsko mění, jako 

se mění celý svět. Ale celkový ráz zde zůstává. Budeme stopovat vývoj celé krajiny od finále doby 

ledové po dnešek. 

 

VI. S předstihem bychom Vás rádi informovali o plánované 

výstavě Továrník Pála a Lepší Slaný. Výstava upozorní na 

významnou roli této osobnosti pro naše město, představí historii 

továrny Palaba, která funguje dodnes a připomene vizionářskou 

akci Lepší Slaný. Na výstavě spolupracujeme s Národním 

technickým muzeem, Palabou a. s. a soukromými sběrateli. 

Máte-li nějaké předměty važící se k danému tématu, ozvěte se 

nám. Na celkovém vzhledu výstavy se můžete podílet i Vy.  

 

VII. V příštím zpravodaji Vás budeme 

podrobněji informovat o programu Slánské 

muzejní noci, v jejímž rámci bude zahájena 

druhá část výstavy Čestmíra Sušky. Umělcovy 

sochy se tentokrát vydají mimo zdi muzejní 

galerie, umístěny budou ve veřejném prostoru 

centra našeho města. Rozměrné kovové sochy 

budou až do konce října zdobit náměstí, 

prostor před kostelem sv. Gotharda a 

gymnáziem. Město Slaný se tak zařadí mezi několik málo měst, kde byla Suškova díla vystavena 

přímo v ulicích.   

Pohodové aprílové dny a veselé Velikonoce 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


