
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

s blížícími se Vánocemi vrcholí a současně končí letošní výstavní sezóna. Čas adventu a Vánoc 

je dobou dávných zvyků s přesahem do současnosti. Naší snahou je i v tomto dnes bohužel 

uspěchaném období přispět k zachování tradičního ducha českých Vánoc, a proto nabízíme 

akce tradičně oblíbené – zejména sérii předvánočních koncertů v kapli Zasnoubení Panny 

Marie. 

 

Jaroslav Vojna: Betlém (1931), kolorovaná kresba tuší ze sbírek muzea 

(originál kresby je do 21. prosince vystaven v hl. budově muzea) 

I. Celkem sedm předvánočních koncertů se postupně uskuteční v Kapli Zasnoubení Panny 

Marie od 11. do 21. prosince. Upozorňujeme, že pořad „Zpívání s Karlem Hevessym“ 

proběhne v galerii muzea od 4. do 7. prosince.  

Následuje přehled jednotlivých koncertů: 

 Zpravodaj   č. 12/ 2012 



 úterý 11. prosince od  17 hodin – Vánoční koncert ZUŠ Slaný 

 

 středa 12. prosince od 19 hodin – Lyra da Camera – koncert Kruhu přátel hudby, kde  

vystoupí Johana Rosick (soprán), Kateřina Chudobová (flétny), Bledar Zajmi (violoncello), 

Jitka Navrátilová (cemballo) 

 pátek 14. prosince od 16:30 hodin – Veselé vánoce – koncert žáků ZŠ Slaný, 

Politických vězňů 

 

 úterý 18. prosince od 17 hodin – Vánoční koncert žáků třídy Tamary Bernardové 

 

 středa 19. prosince od 17 hodin – Flétnový koncert žáků ZŠ Slaný, Rabasova 

 

 čtvrtek 20. prosince od 18 hodin – Vánoční koncert – vystoupí Consortium Camerale 

Slanense, dětský pěvecký sbor Sluníčko ZŠ Kladno a flétnový soubor ZŠ Kladno 

 

 pátek 21. prosince od 19 hodin – Vánoční koncert – Simona Klímová a její host 

Pavlína Jíšová 

II. Nejen pro děti jsme pro předvánoční období připravili výstavu slánské výtvarnice Renaty 

Frančíkové. Její „Dětský svět“ složený převážně z knižních ilustrací můžete shlédnout ode 

dne rozsvícení vánočního stromu na náměstí, tj. od 30. listopadu do 21. prosince v galerii 

muzea. Koncert ve dnech 4. - 7. prosince doprovodí známý slánský hudebník a učitel Karol 

Hevessy. Zazpívat si s ním můžete v uvedené dny dopoledne vždy od 9 do 12 hodin.  

 



Až do 21. prosince můžete ve výstavní 

síni shlédnout výstavu „Jak se vařilo a 

pilo pivo na Slánsku“. V kapli 

Zasnoubení Panny Marie můžete od 

4. prosince shlédnout výstavu 

zapůjčenou od Jazz Clubu Slaný, která 

ve fotografiích a dokumentech 

mapuje 50 let od založení této známé 

slánské kulturní instituce. Na 

přiložené fotografii vidíme 

zakladatele Jazz Clubu Vladimíra 

„Pulpeho“ Trska (vpravo). 

III. Dne 12. prosince před koncertem Kruhu přátel hudby budete 

moci od 17 hodin v malé galerii muzea navštívit poslední 

přednášku tohoto roku, a sice „Hospodářské dvory na Slánsku“. 

Jedná se o přednášku ze zdravotních důvodů přeloženou 

z původního termínu 10.října. Přednášející ing. Jan Žižka (Národní 

památkový ústav – Ústřední odborné pracoviště Středních Čech v 

Praze) se dlouhodobě věnuje mj. venkovské památkové 

architektuře našeho regionu. Budete tak moci blíže poznat specifika 

typických staveb slánského venkova, které jsou vedle sakrální 

architektury častými dominantami obcí. Vstupné je jako obvykle 

dobrovolné. 

IV. Ve spolupráci s cestovní kanceláří CK2 je v Cífkově statku ve Třebízi především pro školní 

děti připraven program zaměřený na vánoční obyčeje: Vánoce na statku. Akce bude pro 

veřejnost (hlavně rodiny s dětmi) otevřena v sobotu 15. prosince od 10 do 15 hodin. 

Program je sestaven z několika zastavení v areálu statku, kde budou děti seznamovány 

s typicky českými zvyklostmi, které jsou spojeny s nejoblíbenějšími svátky roku. Vánoční 

Třebíz skýtá ojedinělou atmosféru, jakou známe třeba z Ladových obrázků. 

Více na http://vanocenastatku.cz/  

 

http://vanocenastatku.cz/


 

Třebíz před Vánocemi (na snímku rodný dům V. Beneše Třebízského). 

 

 

 

Poklidný čas adventu a krásné Vánoce 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

 


