Zimní pohled do slánského lesoparku Háje téměř před 100 lety.

Vážení přátelé slánského muzea,
ani tento rok bohužel neproběhne vzdělávací přednáškový cyklus Regio Slanensis, který
se tradičně koná v aule slánského gymnázia, a to s ohledem na protipandemická
opatření. Jinak ovšem muzeum v březnu ožívá a akcí přibývá. Letošní sezóna vyvrcholí
druhým ročníkem nadžánrového kulturního festivalu Slánské muzejní léto.
Vlastivědné muzeum ve Slaném se připojuje k solidaritě s Ukrajinou v souladu
s postoji vlády České republiky, Středočeského kraje a Města Slaný. Dějiny nám
v tomto směru poskytují bohaté poučení. Hrůzy války nemají v Evropě místo.
Pomoc Ukrajině ve Slaném: https://www.meuslany.cz/pomoc-ukrajine/ms-60733/p1=60733

I. Ke svému závěru pozvolna spěje úspěšná velká archeologická výstava 13 kilometrů objevů,
která atraktivním způsobem představuje to nej z nejrozsáhlejšího archeologického výzkumu
na Slánsku, který předcházel stavbě severního obchvatu města. Upozorňujeme, že výstava
končí 17. dubna, a proto s návštěvou neváhejte!!! Ve středu 23. března od 17 hodin
proběhne rovněž poslední komentovaná prohlídka výstavy za účasti jejích autorek
(Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i.). Závazné přihlášky na tuto akci zasílejte předem na
symerska@muzeumslany.cz nebo volejte na tel. 725 918 622. Vstupné je 70 Kč pro dospělé a
50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce.

II. Ve středu 9. března od 19 hodin se můžete těšit na první letošní koncert klasické hudby (v
rámci Kruhu přátel hudby), který proběhne v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie. Vystoupí
dvojice renomovaných violoncellových virtuosů, které jsme ve Slaném slyšeli už v roce 2016:
Dominika Weiss Hošková a její otec Jiří Hošek. Koncert je koncipován jako pocta dvěma
hudebním velikánům: „otci symfonie“ Josephu Haydnovi a jeho českému žáku, rovněž
skladateli a violoncellistovi Antonínu Kraftovi, jehož dvousté výročí úmrtí jsme si nedávno
připomněli. Vstupenky za 65 a 85 Kč k dostání na místě.

III. Jako náhradu za zrušený přednáškový cyklus Regio Slanensis vám nabízíme příspěvek
biologa a současně ředitele slánského gymnázia RNDr. Milana Dundra, CSc., který bude
věnován nejznámější přírodní a archeologické památce města: přednáška nese název Slánská
hora pohledem přírodovědce a proběhne ve středu 30. března od 17 hodin v malé galerii
muzea. Vstupné je dobrovolné.

IV. V sobotu 26. února ve věku 87 let podlehla zákeřné nemoci blízká spolupracovnice muzea
a předsedkyně redakční rady Slánského obzoru PhDr. Zora Dvořáková, CSc. Naše muzeum jí
vděčí za mnohé – stála např. u zrodu Národopisného muzea Slánska v Třebízi. Prosadit tuto
myšlenku nebylo za minulého režimu nic jednoduchého. Z posledních let vděčíme Dr.
Dvořákové mimo jiné za dar kolekce historických loutek do naší sbírky (viz před čtyřmi lety
proběhlá výstava Kouzlo starých loutek). Dále nabízíme nekrolog Dr. Dvořákové, který sestavila
PaedDr. Irena Veverková.
Dne 26. února 2022 zemřela ve věku 87 let po kratší těžké nemoci spisovatelka a historička
PhDr. Zora Dvořáková, CSc. Jako autorka literatury faktu se etablovala v době normalizace, kdy byla
pro své politické názory donucena odejít z původního zaměstnání v památkové péči. Tehdy se rozhodla,
že se začne věnovat literatuře faktu. Její první
knihy se obracejí především do 19. století, tedy
do doby národního obrození. Během let vydala
významné

monografie

předních

českých

osobností výtvarného umění. Jmenujme alespoň
knihy Josef Václav Myslbek (1979), Josef Zítek
(1983), Když ještě nebyli slavní (1988), Miroslav
Tyrš; prohry a vítězství (1989), Indie, touho má
(1993) nebo Byl jsem nejslavnější (2000).
Po listopadu 1989 publikovala práce na
celospolečensky významná témata, jimž se však
v tichosti věnovala celé předchozí období.
Připomeňme knihy T. G. Masaryk, Sokol a dnešek
(1991) a monografii o Tomáši G. Masarykovi s
názvem Než se stal prezidentem (1997).
Za stěžejní můžeme považovat knihy Zory Dvořákové věnované životním osudům a odkazu
Milady Horákové – Milada Horáková (1991), O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě (2001) a To
byla Milada Horáková ve fotografiích a dokumentech (2009).
Stranou její pozornosti nezůstala ani politická situace v Československu v 50. letech 20. století.
Tuto dobu přiblížila například v knihách Smrt pro tři ministry (2000), Navzdory nenávisti a mstě (2002),
Politikové na útěku (2004), Všední den v kleci (2011), Popravení, kam jste se poděli? (2013) a Ohlédnutí
za totalitou (2019).

Dr. Zora Dvořáková měla zároveň hluboký vztah k výtvarnému umění. Tato láska nezůstávala
pouze v teoretické rovině. Celoživotním koníčkem jí byla sochařina. Během života vytvořila řadu plastik,
které vystavovala v Kladně, ve Slaném a ve Starých Hradech. Svoje celoživotní výtvarné dílo
zdokumentovala v katalogu Barevné plastiky Zory Dvořákové (2017).
Životní pouť a práce spisovatelky a historičky Zory Dvořákové nelze v úplnosti krátce
postihnout. Její přednášky a odborná stanoviska budou postrádat Klub Milady Horákové, Sokolové,
PATRIA, z.s., a další občanské organizace či spolky.
Dr. Zora Dvořáková získala během života za svoji literární tvorbu řadu ocenění. V roce 1998 jí
byla udělena Cena E. E. Kische za knihu Než se stal prezidentem a o čtyři roky později byla stejnou cenou
poctěna kniha O Miladě Horákové a Milada Horáková o sobě. Z dalších ocenění připomeňme rok 2014
a Cenu Miroslava Ivanova za knihu Popravení, kam jste se poděli? Rodné město si připomnělo svoji
významnou osobnost v roce 2009 udělením Ceny města Kladna za celoživotní dílo. Titulem Dáma české
kultury byla poctěna v roce 2018.
Životní pouť názorově pevné, empatické, pracovité a vzdělané ženy se navždy uzavřela. Je teď
na jejích následovnících, aby její odkaz nejen uchovali pro další generace, ale i nadále rozvíjeli v
současných a budoucích kontextech.

Irena Veverková

Život v míru bez válek a násilí
všem přeje
Mgr. Jan Čečrdle, ředitel
www.muzeum.slansko.cz

