
 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v červnu navážeme na pestrý májový program. Představíme Vám další výstavy, přednášky, 

koncerty i jubilejní publikaci - 20. číslo obnovené ročenky Slánský obzor. Při této příležitosti 

otevřeme výstavu věnovanou starým fotografiím ze Slaného. Série akcí vyvrcholí koncertem 

nadějných slánských kapel na Masarykově náměstí! 

 

Ze zahájení výstavy „Na venek“ v Cífkově statku ve Třebízi 

I. Od 12. června do konce července si budete moci v galerii muzea prohlédnout výstavu     

na oblíbené téma starých fotografií Slaného. Budou představeny dosud veřejností neviděné 

snímky, které jakoby z pohledu dnešních Slaňáků do Slaného vůbec nepatřily, ale i známá 

místa před sto i více či méně lety. Povídání k výstavě Slaný v minulosti proběhne dne          

25. června po 16. hodině u příležitosti 

slavnostní prezentace kulatého       

20. čísla Slánského obzoru - ročenky, 

která přináší pozoruhodné zprávy, 

statě, pojednání a portréty osobností 

z regionu převážně z oblasti 

historických věd, jejímž vydavatelem 

je společnost pro ochranu kulturního 

dědictví Patria spolu s naším muzeem 

a Státním oblastním archivem 

v Kladně. Letos se můžete těšit např. 

na příspěvky o zaniklé slánské Pražské bráně, znacích na Velvarské bráně, zámeckých 

knihovnách na Slánsku či vztahu básníka Jaroslava Vrchlického k našemu městu. 
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II. V červnu si přijďte poslechnout některý ze závěrečných koncertů letošní sezóny. Od          

1. června bude ve městě v režii odboru kultury MěÚ Slaný probíhat Varhanní rendez-vous, 

které zaštítili starosta Města Slaného RNDr. Ivo Rubík a kardinál Dominik Duka.  

Více o akci zde: http://www.kultura.slansko.cz/akce/2013/05/varhanni-rendez-vous 

Závěrečným koncertem Kruhu přátel hudby v sezóně 2012 -

2013 bude vystoupení Kutnohorského komorního orchestru 

v kapli Zasnoubení panny Marie v pátek 14. června v 19:30.   

22. června proběhne další z koncertů slánské Základní umělecké 

školy. 

Velkým hudebním tahákem bude bezpochyby koncert 

pravděpodobně nejnadanějších a nejperspektivnějších mladých 

slánských kapel Rastafidli Orkestra (reggae-ska) a The 

Bladderstones (blues-rock) ve čtvrtek 27. června od 18:30 

přímo pod širým nebem na slánském Masarykově náměstí. 

Úspěch prvního ročníku akce byl veliký, proto jsme letos pozvali 

kapely dvě. Termín je vhodný i pro školáky - jedná se o večer před předáváním vysvědčení! 

 

Zájem o koncert Rastafidli Orkestra byl v loňském roce opravdu nadprůměrný. 

Zde je video z loňského ročníku: http://www.youtube.com/watch?v=Om0Q5NKZzGU 

 

 

http://www.kultura.slansko.cz/akce/2013/05/varhanni-rendez-vous
http://www.youtube.com/watch?v=Om0Q5NKZzGU


III. V červnu dále pokračuje výstava Tři generace 

architektů o architektech rodiny Rejchlovy. Jan Rejchl, 

žák Josefa Gočára, navázal na tradici moderní 

královéhradecké architektury a proslul jako projektant 

slánské spořitelny, hudební školy a dostavby Okresního 

domu. Ve výstavní síni muzea jsou též dosud 

nezveřejněné materiály z rodinného archivu Rejchlových. 

V Třebízi byla 25. května zahájena výstava mladých 

slánských výtvarnic Petry Horákové a Ivany Zágnerové 

s názvem Na venek. Některá díla vznikla přímo v muzeu 

ve Třebízi. 

IV. Připomínáme též rozšíření 

nabídky publikací v prodeji. 

Vedle již zmíněných Tří generací 

architektů je to 30. května 

slavnostně pokřtěná kniha Jan 

Zach - Životní a umělecké 

křižovatky, která představuje 

neuvěřitelnou životní dráhu 

slánského rodáka a amerického 

sochaře Jana Zacha, který ve 

svém životě spolupracoval         

s  elitou světového umění        

20. století. Kniha je navíc  

výtvarně velmi bohatě pojata     

a skýtá řadu překvapivých 

objevů a nečekaných souvislostí. 

Koncem měsíce bude v prodeji 

také již zmíněný 20. Slánský 

obzor, jehož vydání zastřešuje 

společnost Patria. 

 

 



 

V. Ve dnech 1. a 2. června proběhne v Třebízi tradiční pouť. Program připravuje Obec Třebíz 

za podpory našeho muzea. Více zde: http://www.trebiz.cz/cz/kultura-a-sport/trebizska-pout 

V pondělí 3. června od 19 hodin se v malé galerii muzea 

uskuteční přednáška Buddhismus na Západě. Akci pořádá 

Centrum Buddhismu Diamantové Cesty linie Karma Kagju, 

promluví učitel Roman Virt. Vstupné je 60 Kč.  

 

VI. V květnu vstoupil v platnost nový ceník služeb muzea, který naleznete na našich 

webových stránkách. 

 

 

Slunečné počasí i zážitky 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

http://www.trebiz.cz/cz/kultura-a-sport/trebizska-pout

