
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v květnu otevíráme výstavní sezónu v naší „venkovské“ pobočce - Národopisném muzeu 

Slánska ve Třebízi, kde můžete navštívit hned dvě vernisáže. Výtvarnou výstavu zahájíme 

také ve Slaném, nechybí tradiční koncerty a přednáška na aktuální téma Pražské brány. 

I. Zveme Vás na vernisáž výstavy 

"Obrazy s hudbou" akad. mal. 

Zdeňka Prokopa, která se koná ve 

čtvrtek 5. května od 17 hodin v 

galerii (2. patro) hlavní budovy 

muzea ve Slaném. Zdeněk Prokop se 

malbě profesionálně věnuje již více 

než půl století; od počátku tvorby byl 

přitahován významem a smyslem 

struktur, kde později uplatňoval i 

osobní pocity, nevyřčená tajemství a 

logické hříčky. Zdeněk Prokop se 

dlouhodobě věnuje také 

restaurování, teorii a problémům 

moderního umění. V současnosti se 

nechává inspirovat především 

nejabstraktnějším uměním – hudbou 

a využívá i počítačové programy. 

Výstava potrvá do 19. června 2011.  

Více na:  

http://zdenekprokop.sweb.cz/ZP5/   

 

II. 1. května budiž zahájena nová sezóna Národopisného muzea ve Třebízi. Kouzelný areál 

autentického vesnického jádra je vlastně 

posledním svého druhu ve středních Čechách – 

nejedná se totiž o uměle vytvořený skanzen, 

složený ze staveb svezených z okolí, ale o původní 

dispozici, nenarušenou moderní výstavbou. Není 

divu, že pro svou nezaměnitelnou hodnotu bylo 

jádro obce prohlášeno r. 1995 vesnickou památkovou rezervací s bohatým zastoupením 
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nemovitých kulturních památek, mezi něž 

patří i stavby tvořící soubor národopisného 

muzea.  

Návštěvníky v Třebízi přivítáme od úterý do 

neděle od 9 do 16 hodin; o prázdninách je 

v sobotu otevřeno do 18 hodin. Vstupné je 

35 Kč pro dospělé, 20 Kč pro seniory a 15 

Kč pro děti, školní výpravy a studenty. 

V květnu ve Třebízi otevíráme hned dvě 

nové výstavy, jednu výtvarnou – 

„Dřevomalby“ Tomáše Záborce (10. 5. od 

17:30) a jednu etnografickou – „Příběh 

slámy“ (19. 5. od 17:00). Více viz 

samostatná pozvánka v příloze – „Výstavy 

Třebíz“. 

 

 

III. 18. května od 17 hodin promluví o 

Odkrývání Pražské brány v malé galerii 

muzea Mgr. Jiří Unger (Archeologický 

ústav AV ČR). Dozvíte se zde o průběhu a 

objevech archeologických výzkumů ve 

Vinařického ulici, které odhalily řadu 

pozoruhodných souvislostí, unikátních 

situací a dalších zajímavostí souvisejících 

s opevněním města a zejména 

s nejcennější zaniklou památkou města 

Slaného – samotnou Pražskou bránou, 

zbořenou r. 1841. 

IV. Do 20. května potrvá výstava „Proti srsti“, která se 

shledala s pozitivním ohlasem především školní 

mládeže. Po skončení výstavy budeme instalovat 

expozici „Místa utrpení, smrti a hrdinství – život vězňů 

v nacistických koncentračních táborech“. Výstava 

připravená ve spolupráci s Historickou skupinou 

Osvětim při Sdružení osvobozených politických vězňů a 

pozůstalých ukazuje na konkrétních životních příbězích 

zrůdnost nacismu a varuje před sympatizováním s těmito pokřivenými ideami, které se 



bohužel objevují i v dnešní době. Vernisáž této výstavy, rovněž určené především dětem a 

mládeži, bude ve výstavní síni muzea dne 7. června od 17 hodin. 

IV. V květnu můžete v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie navštívit tyto koncerty: 

2. 5. v 19:30 - Aria Variata Soleggiata - v rámci festivalu Varhany znějící zahraje Monika                

                         Melcová - viz http://www.varhany.slansko.cz/program/slany-pondeli-2-kvetna-2011 
 

4. 5. v 17:00 - Koncert pěveckého oddělení ZUŠ 

              

13. 5. v 17:00 - Pěvecký soubor 3. ZŠ „Světlušky“ - koncert v rámci městských slavností 

 

24. 5. a 31. 5. vždy v 17:00 - Absolventské koncerty ZUŠ 

 

 

Varhany v kapli Zasnoubení Panny Marie 
 

Příjemná setkání nejen se světem umění ve Slaném a Třebízi a pohádkový máj 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 



www.muzeumtrebiz.cz 

 

Pohled na průčelí Šubrtova a Cífkova statku čp.2 a 1 v Třebízi (zleva), vpravo hotel čp.25. 

 

„Jsem rád, když se mi podaří čistě výtvarnými prostředky - abstrahovanými tvary, barvami a 

jejich skladbou - lapidárně vyjádřit nějakou ideu, když obraz má symbolický význam.“ 

(Zdeněk Prokop, Vlasy Bereniky, 2004) 


