
 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat 

do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven mnohotvárný program a věříme, že si pro 

trávení sychravých dnů vyberete některou z nadcházejících akcí. Přijďte si odpočinout            

u některého z koncertů do kaple Zasnoubení Panny Marie, dozvědět se o poselství 

nedávného putování dvou Slaňáků na Ukrajinu, prohlédnout aktuální výstavy, projít stálou 

expozici, v nedávné době obohacenou o nové prvky, či se aktivně zapojit do unikátního 

audiovizuálního workshopu ve zrestaurovaném nádvoří muzea. 

 

 

 

Otakar Nejedlý: Podzim v polích na Podřipsku (výřez, olej na platně, nedatováno, ze sbírek 

Národní galerie v Praze) - Ukázka z probíhající výstavy Jan Zach: Návrat domů 

ZPRAVODAJ Č. 11/2014 



I. I v listopadu můžete navštívit rozsáhlou výstavu k 100. výročí narození slánského rodáka 

s názvem Jan Zach – Návrat domů. Díla Jana Zacha, která Vám představujeme v galerii 

muzea, představují průřez Zachovou uměleckou 

dráhou a jsou doplněna o video zachycující 

umělce při práci s dřevem i nerezovou ocelí, 

dokumenty mapující Zachovy životní i umělecké 

kořeny, včetně vysvědčení ze slánských škol a sérii 

fotografií ze Zachova mládí, z ateliéru či míst, kde 

tvořil a pobýval. K dispozici jsou také pracovní 

listy pro děti a mládež. 

 

Ve výstavní síni muzea v prvním patře budovy, 

pak představujeme díla Zachových učitelů, 

významných českých umělců první poloviny 20. 

století. Jedná se o díla Jana Angelo Zeyera, 

Františka Kysely, Otakara Nejedlého a Zdeňka Pešánka, který nebyl přímým Zachovým 

učitelem, ale stal se pro něj velkým vzorem. Tato díla laskavě zapůjčila Národní galerie 

v Praze. Kolekci doplňuje několik prací sochařky Olinky Broadfoot, jíž byl Zach mentorem na 

sklonku svého života. 

Výstava potrvá až do 6. prosince. 

 

 

II. Ve dnech 3. až 7. listopadu představí žáci III. ZŠ ve Slaném pod vedeném paní učitelky 

Hamzové projekt Zmizelí sousedé, pořádaný ve spolupráci s Židovským 

muzeem v Praze. Účelem tohoto projektu je podnítit mladé lidi k zájmu 

o osudy lidí, kteří zmizeli během druhé světové války. V malé galerii 

muzea bude vždy od 8:30 do 14 hodin otevřena výstava žákovských 

prací o osobách převážně židovského původu, součástí výstavy jsou také panely „Slánských 

Zmizelých sousedů“. 



 

III. Ve středu 12. listopadu se v kapli Zasnoubení Panny Marie uskuteční koncert jednoho 

z nejvýznamnějších koncertních kytaristů 

Milana Zelenky a jeho syna Viléma. 

Milan Zelenka vystudoval Pražskou 

konzervatoř, kde je nyní, stejně tak i na 

HAMU, profesorem. Koncertoval 

v mnoha zemích Evropy, Asie a USA a 

vychoval celou řadu mladých kytaristů. 

Pod jeho vedením se také rozvíjel 

hudební talent syna Viléma, který je 

svému otci spolehlivým hudebním partnerem.  

 

 

IV. Ve čtvrtek 13. listopadu se uskuteční ojedinělý audiovizuální projekt nazvaný „Malba 

světlem v nádvoří muzea“. Od 18 hodin představíme ukázky tvorby umělců Frances Sander 

(Velká Británie) a Dmitrije Berzona (Rusko), kteří v současné době žijí a tvoří v našem 

regionu. Oba umělci často prezentují své dovednosti nejen v ČR, ale i v zahraničí. Akce slibuje 

ve Slaném dosud neviděnou světelnou show, která bude umocněna atmosférou 

potemnělého barokního nádvoří muzea. V průběhu večera si návštěvníci budou moci sami 

některé techniky vyzkoušet. Na akci je vstup dobrovolný a občerstvení bude zajištěno. 

 

 



 

 



V. Přednáška pro tento měsíc se bude konat ve středu 

19. listopadu od 18 hodin v malé galerii muzea. 

Přednášet bude regionální historik a pedagog Mgr. 

Zdeněk Víšek a jeho kolega na cestách pan Viktor Čížek. 

Tématem přednášky s názvem Západní 

Ukrajina a česká minulost i přítomnost 

bude jejich společná pouť na Ukrajinu          

a pátrání po záhadně zmizelém českém 

básníku Františku Gellnerovi.  

 

VI. V rámci mezinárodního hudebního festivalu 48. Slánské jazzové dny proběhnou dva 

koncerty v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie. V sobotu 22. listopadu to bude od 14:30 

kapela Zeurítia, která ve svém repertoáru prolíná jazz s latinskoamerickými rytmy a v neděli 

23. listopadu od 14:30 zahraje bluesové duo Bill Barrett a Ryan Donohue (USA / Kanada). 

 

 

 

 

 

 

Příznivý podzim a teplý domácí krb 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


