
 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

přinášíme Vám zářijový zpravodaj a s ním i aktuální zprávy z muzejního zákulisí. Prázdniny jsou 

pro naše muzeum obdobím vyšší návštěvnosti. Vypravují se k nám místní, ale i turisté ze všech 

koutů republiky, nezřídka i ze zahraničí. Spokojenost všech dokládá návštěvní kniha, kde se 

hromadí pozitivní a milá vyjádření k právě absolvované prohlídce expozic i dočasných výstav. Za 

všechny Vaše příspěvky děkujeme, motivují nás k další činnosti a k realizaci nových nápadů. 

Prázdniny jsou také klidným časem bez vernisáží, přednášek a koncertů. Ovšem je tady září  

a s ním i další vlna zajímavého programu na půdě muzea i mimo něj. Těšíme se na setkání s Vámi 

na některém z nich! 

ZPRAVODAJ  9/2017 



I. Již jen do neděle 3. září můžete navštívit velkou výstavu 

Továrník Pála a Lepší Slaný, která zaznamenává velký úspěch i 

mimo slánský region. Z reakcí v návštěvní knize výstavy: 

„Nevěděli jsme nic. Jsme dojati, překvapeni.“ „Škoda, že se 

některé návrhy nepodařilo zrealizovat.“ „Velmi poutavá a 

zajímavá výstava. Osobnost J. J. Pály velmi inspirativní a pro 

Slaný spása svého času. Myšlenka Lepšího Slaného nadčasová.“ 

„Kéž by se nějaký pan Pála objevil. Zase by nám byl nepohodlný?“. Výstava sice končí, avšak odkaz 

továrníka Pály přetrvává dál. K dispozici i nadále zůstává doprovodný katalog, který si můžete za 

150 Kč zakoupit přímo v muzeu. V prodeji jsou nadále i tematické „palabácké“ pohlednice. 

 

 

II. V sobotu 2. září v rámci městské akce 

Rožnění uherského býka, nabízí muzeum 

prohlídku expozic a výstav od 9 do 17 hodin, 

přístupná bude také Velvarská brána. 

 

 

 

 

 

Jaroslav Novák: Velvarská brána 

 

 

 

 



III. Významná mezinárodní 

kulturně poznávací akce Dny 

evropského dědictví v našem 

městě proběhne v sobotu 9. 

září. Jejím cílem je hledání 

cest ke kořenům naší, 

evropské i světové civilizace. 

V tento den budou expozice a 

výstavy Vlastivědného 

muzea otevřeny od 9 do 17 

hodin, kaple Zasnoubení 

Panny Marie od 14 do 16 

hodin, Velvarská brána od 9 

do 16 hodin.   

 

 

 

 

 

 

IV. Ve středu 13. září v 17 hodin slavnostně zahájíme výstavu Umělci slánské Trhliny II., kterou 

připravuje zejména odbor kultury MěÚ Slaný. Je to již třetí přehlídka regionálních prací, 

tentokráte umělců, kteří do Slaného přijížděli na pozvání tehdejšího ředitele Městské spořitelny 

Karla Čížka. Tvořili zde pod patronací slánské Trhliny mezi roky 1925-1945. Letošní cyklus nabízí 

práce výtvarníků převážně z jižních Čech. K vidění jsou obrazy Richarda Laudy, Jaroslava Vojny, 

Josefa Krejsy, Aloise Moravce, Jindřicha Bubeníčka, Zdeňky Vorlové-Vlčkové a Pavly Vicenové-

Rousové. Výstavu v muzeu doplňuje expozice ve dvoraně slánské České spořitelny v Husově ulici. 

Výstava potrvá do 4. listopadu. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. První poprázdninová přednáška o historii největšího zlatého pokladu v Čechách a keltském 

mincovnictví je z technických důvodů přesunuta na středu 4. října od 17 hodin. Hovořit bude 

vnuk JUDr. Miroslava Hakena - MUDr. Zdeněk Petráň. 



 

VI. Ve středu 27. září bude v 17 hodin zahájena výstava „Co je psáno, to je dáno“. Expozici 

připravujeme ve spolupráci se slánskou Obchodní akademií Dr. Edvarda Beneše, která si letos 

připomíná 125. výročí svého založení, a také Ústavem pro klasickou archeologii FF UK. Cílem 

výstavy je odlehčenou formou připomenout vývoj písma od počátku po současnost, od hliněné 

destičky po display mobilního telefonu. Součástí výstavy bude několik interaktivních stanovišť, 

kde si budou návštěvníci moci vyzkoušet psát dnes již nepoužívanými psacími potřebami. Výstavu 

doporučujeme zejména školním výpravám jako doplnění výuky. Nejen pro žáky připravujeme 

doprovodný pracovní list. Výstava potrvá do 18. listopadu.  

 

 

VII. Nedělní prázdninový provoz se ukázal jako žádaný, a proto jsme se rozhodli změnit otevírací 

dobu muzea. Až do konce kalendářního roku bude muzeum otevřeno každou neděli od 9 do 17 

hodin. 

 



VIII. Až do začátku listopadu budou v centru města umístěny sochy Čestmíra Sušky. Sochy 

vyvolávají diskuze a zajímavé počiny. Neznehodnocující zásahy a milé nápady pro oživení soch 

jsou vítány!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veselý začátek školního roku a krásné babí léto 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


