
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

po sklizni muzea ve Slaném a Třebízi ožijí novými aktivitami, čímž začne druhá letošní 

polovina výstavní sezóny. Srpen si tak s námi můžete zpestřit hned několika způsoby, které 

mají ambice zasáhnout takřka všechny Vaše smysly. 

 

I. Nejprve připomínáme blížící se Staročeský jarmark, který se uskuteční v sobotu 25. srpna 

od 10 do 17 hodin ve dvorech Cífkova statku čp.1 a Šubrtova statku čp.2 ve Třebízi. V době 

jarmarku můžete samozřejmě navštívit stálé expozice, ale i doprovodnou výstavu, kde 

návštěvníkům představíme starou zemědělskou techniku i nástroje. Tyto předměty jsou 

laikovi spíše záhadou, než aby na první pohled poznal, k čemu daný výrobek či stroj přesně 

sloužil. Postupné odhalení tajemství jednotlivých vystavených předmětů spolu s průvodcem 

je ostatně naším záměrem, neboť výstava představuje doprovodný program k představení 

zbrusu nového sochařského díla Františka Antonína Skály, který nám ke svému záměru mj. 

napsal: Ve finálním návrhu bych navíc rád uplatnil některé detaily, které by evokovaly další 

možná využití, jejichž konkrétní účel by však pro diváka zůstával tajemstvím, podobně jako u 

starých řemeslnických či zemědělských nástrojů, kde jejich původní účel zůstává 
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nepoučenému člověku skryt. Stejně tak i Vám bude až do dne konání jarmarku skryto, co 

vlastně bude nové a přímo pro dvůr Šubrtova statku připravované dílo představovat. Nechte 

se překvapit, my jsme fantazií, vnímavostí a originalitou autora přímo nadšeni!  

 

 
 

V těchto místech Šubrtova statku budete moci spatřit nové sochařské dílo F. A. Skály. 

 

Jarmark samozřejmě představí také tradiční řemesla (s možností vyzkoušení), na místě bude 

též občerstvení a příležitost vyžití pro děti. Chybět nebude ani živá hudba. 

 

II. Ještě před jarmarkem Vás však pozveme do Slaného na dvě nové výstavy. Jednak je to již 

zahájená výstava maleb a grafik mladých slánských výtvarníků Lenky Husárkové a Martina 

Böhma; při vernisáži v pátek 3. srpna byla galerie muzea prakticky zcela zaplněna, reakce na 

mladé lokální umění jsou veskrze pozitivní! Výstava potrvá do 15. září. (viz fotografie níže) 

 

      



Výstavní novinkou na aktuální téma bude ve výstavní síni muzea expozice „Jak se vařilo a 

pilo pivo na Slánsku“. Téma vaření a konzumace zlatavého moku je v Čechách dlouhodobou 

stálicí, nás k uspořádání výstavy inspirovala souhra několika aktuálních skutečností – jednak 

vznik (staro)nových pivovarů v okolí (Slaný, Únětice, Zichovec), dále podle našeho názoru 

pozitivní trend českého potravinářství, kdy veřejnost má stále ve větší oblibě malé, obnovené 

či nově vznikající pivovary, ale také nedávný vznik s tématem souvisejících „slánských“ 

publikací (Čečrdle, J. – Studený, J.: Hořká a sladká chuť našeho kraje, Slaný 2011 a Kašpar, J.: 

Žízeň starých Čechů, Slaný 2011). Jsme si vědomi toho, že téma pivovarnictví a kulturní 

fenomény s ním spjaté jsou oblastí příliš rozsáhlou, než abychom je mohli všechny 

postihnout. Zaměřili jsme se proto na bývalé pivovary na Slánsku a některá zaniklá 

restaurační zařízení. Vedle starých fotografií se můžete těšit na dobové předměty a ukázky 

ze sbírek místních sběratelů. 

Výstava bude zahájena ve výstavní síni v 1. patře muzea ve středu 15. srpna v 18 hodin, 

můžete se těšit i na tematickou ochutnávku. Výstava, jejímž partnerem je slánský Pivovar 

Antoš, potrvá do konce září. Na výstavu Vás také zavedou některé vycházky Infocentra Slaný. 

 

 
 

III. Připomínáme též již avizovanou jednodenní výstavu „Znovunalezený 

poklad mincí z 16. století z Palackého ulice ve Slaném“, kterou 

připravujeme ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a firmou Rank 

Car. K výstavě Vám ještě včas zašleme samostatnou pozvánku. Výstava se 

uskuteční u příležitosti Dne památek (EHD) v sobotu 8. září v muzejní kapli 

Zasnoubení Panny Marie. 



IV. V posledních měsících jsme zaznamenali také některé 

zajímavé přírůstky do sbírek. Vedle cenných písemností o 

blízkých Šlapánicích či Zvoleněvsi budí pozornost 

znovunalezená bronzová socha Sokola, která byla nalezena 

Policií ČR poté, co byla zcizena při rekonstrukci budovy 

Sokolovny v Kvíčku u Slaného. Realistická architektonická 

plastika je nyní vystavena veřejnosti v rámci stálé expozice na 

důstojném místě v hlavní budově muzea, kde návštěvníci 

mohou její krásu a patinu vychutnat z bezprostřední blízkosti. 

 

 

Páleč po sklizni (2007). 
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