
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

jsem rád, že jste se zadívali do 1. čísla našeho muzejního zpravodaje a věřím, že zde naleznete 

nejednu zajímavou kulturní akci, která Vám bude stát za návštěvu. Vzhledem k tomu, že o našich 

plánech pravidelně informujeme na webových stránkách www.muzeum.slansko.cz, bude u většiny z 

nich připojen odkaz na podrobnější informace z těchto popř. jiných stránek. Než abych Vás nyní 

unavoval dlouhým psaním, dovoluji si přímo nabídnout přehled akcí, které pro listopad 2010 

připravilo či se na nich organizačně podílí Vlastivědné muzeum ve Slaném. 

 

Slaný a Slánsko v letech 1939 -45 - sobota 6. 11. od 9h, Městské centrum Grand 

Další pokračování úspěšné historické konference věnované moderním dějinám na Slánsku. 

http://muzeum.slansko.cz/files/slany-a-slansko-v-letech-1939-1945.html 

 

Karel Hynek Mácha a Slánsko – středa 10. 11. od 17h, Malá galerie muzea 

Přednáška Mgr. Zdeňka Víška (Obchodní akademie Slaný) 

http://muzeum.slansko.cz/files/karel-hynek-macha-a-slansko.html 

 

„Reiki – léčebná metoda“ – sobota a neděle 13. - 14. 11. vždy od 8:30, Malá galerie muzea 

Celovíkendový kurz s bohatým programem počínaje přednáškami po kreslení mandal a meditace. 

Pořádá Monika Schagererová a Poradna Harmonie http://www.reiki.snadno.eu/ 

 

Geshem (44. Slánské jazzové dny) – neděle 20.11. od 10:30, kaple Zasnoubení Panny Marie 

Koncert tradiční afroamerické a hebrejské duchovní hudby v rámci 44. ročníku známého festivalu.  

http://www.jazzclubslany.cz/    http://www.geshem.cz/ 

 

 

Zpravodaj   č. 1 / 2010 



Francouzská hudba v proměnách staletí – středa 24. 11. od 19:30, kaple Zasnoubení Panny 

Marie 

Koncert Klubu přátel hudby, tentokrát v podání Žofie Vokálkové (flétna) a Zbyňky Šolcové (harfa) 

Program KPH  2010 - 11: http://muzeum.slansko.cz/files/koncerty-kph-v-sezone-2010-2011.html 

 

Současně celý měsíc probíhají výstavy: 

Slaný – historické fotografie Václava Krupičky III  

http://muzeum.slansko.cz/files/koncerty-kph-v-sezone-2010-2011.html 

Slánsko před 100 lety v kresbách Karla Liebschera 

http://muzeum.slansko.cz/files/slansko-pred-sto-lety-v-kresbach-karla-liebschera.html 

 

V průběhu měsíce listopadu bude zahájena výtvarně – historická soutěž pro školy. Informace brzy 

přineseme na našich webových stránkách. 

Příjemné zážitky při návštěvě slánského muzea přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

 

 

 

Pohled do obnovené archeologické expozice muzea. Autor PhDr. Václav Moucha, CSc. 


