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Vážení přátelé slánského muzea, 

věříme, že si vyberete z naší červnové programové nabídky. Zahájíme další uměleckou 

výstavu, představíme novou expozici v Národopisném muzeu ve Třebízi a doporučíme Vám 

několik koncertů. Červnový program vyvrcholí již třetím ročníkem akce Koncert pro muzeum. 

 

Stavební úpravy („otevírání arkád“) v atriovém dvoře muzea - býv. piaristické koleje. 

Rekonstrukce v hlavní budově muzea i v atriu jsou v plném proudu. Otevírací doba i provoz 

muzea zůstává neomezen, ovšem odpovídajícímu hluku a prachu se bohužel nevyhneme. 

Omluvte prosím drobné nepříjemnosti spojené s rekonstrukcí, výsledek bude stát za to!  

 

ZPRAVODAJ Č. 6/2014 
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I. V červnu letošního roku uplyne 90 let od narození významného českého grafika, kreslíře 

a ilustrátora Ladislava Čepeláka. U této příležitosti bude v sobotu 14. června v 15 hodin 

zahájena výstava v galerii muzea. Ladislav Čepelák se narodil v nedalekých Veltrusích. 

Od roku 1954 byl členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar, vedl grafickou dílnu 

na Akademii výtvarních umění v Praze a v roce 1987 byl jmenován profesorem. Tento čestný 

občan královského Města Slaného vytvořil řadu grafických cyklů, které byly z velké části 

inspirovány přírodou. Nezajímaly ho jen celkové pohledy na krajinu, ale také různé přírodní 

detaily (hnízda, pavučiny atd.). V 60. letech se ve své tvorbě věnoval krajině Slánska, tato díla 

budou jádrem připravované výstavy. 

 

                           

Ladislav Čepelák: Pole po žních u Trpoměch, akvatinta, 1962 
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II. Sdružení pro 

stavebněhistorický 

průzkum pořádá ve 

spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie Věd České republiky, Českým vysokým 

učením technickým – Fakultou architektury, Univerzitou Jany Evangelisty Purkyně – 

Filozofickou fakultou, Vlastivědným muzeem ve Slaném, Městem Slaný a Středočeským 

krajem 13. specializovanou konferenci. Setkání s názvem Otisk života v historických 

stavbách se bude konat ve dnech 17. - 20. června v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie 

ve Slaném. Akce je určena pro odbornou veřejnost po uhrazení účastnického poplatku 1700,- 

či 700,- za jednodenní účast. V rámci konference se bude ve středu 18. června od 17:30 

hodin konat přednáška pro laickou veřejnost v kapli muzea. Přednášet bude PhDr. Vladislav 

Razím o středověkých hradbách města Slaného. Vstupné je v tomto případě pro návštěvníky 

zdarma. Slavnostní zakončení konference proběhne ve čtvrtek 19. června v Městském centru 

Grand společenským večerem. 

 

 

III. Program na měsíc červen bude plný zajímavých koncertů. V úterý 10. června se v muzejní 

kapli v rámci programu Kruhu přátel hudby od 19 hodin uskuteční koncert Břevnovského 

chrámového sboru. 

Sbor funguje           

od svého založení 

v roce 1950 

nepřetržitě a jeho 

sbormistrem je      

od roku 1991 Adolf 

Melichar, absolvent 

konzervatoře            

a HAMU. Sbor čítá 

40 členů a působí 

převážně v Břevnově, příležitostně v dalších mimopražských kostelích.  
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V neděli 22. června po čtyřech letech opět 

zavítají do Slaného manželé Segawovi. 

Na klavír zahraje Gen Segawa, na flétny 

Yoriko Kasai a Noriko Čechová. Výběr skladeb 

klasické hudby v jejich podání se bude 

pohybovat v širokém rozpětí od hudby 

barokní (Bach) po impresionismus (Debussy). 

Koncert začne v 16 hodin v kapli Zasnoubení 

Panny Marie, vybrané dobrovolné vstupné 

bude věnováno hudebníkům.  

 

 

 

Sérii koncertů a červnových akcí zakončí ve čtvrtek 26. června již třetí ročník události 

s názvem Koncert pro muzeum. Akce se tradičně uskuteční na Masarykově náměstí 

ve Slaném a pro všechny návštěvníky bude zdarma! Letošní program úspěšné akce začne již 

v 15 hodin, kdy vystoupí nejnadanější ze slánských producentů elektronické hudby a DJs 

spadající do volného seskupení Touch the Jungle. Odpoledne 

bude prezentována činnost slánského 

Informačního centra mládeže (ICM), které úspěšně 

funguje při Domu dětí a mládeže Slaný.  

 

Dále bude návštěvníkům představeno občanské sdružení 

s mezinárodní působností Kedjom-Keku, které bylo 

založeno v roce 2010. Sdružení podporuje rozvoj horské 

oblasti na severozápadě Kamerunu a pomáhá zachovat 

unikátní přírodní prostředí mlžného lesa, ohrožovaného 

nepromyšlenou zemědělskou činností. Více 

na www.kedjom-keku.com. 

http://www.kedjom-keku.com/
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Akce vyvrcholí dvěma koncerty úspěšných slánských kapel: Rastafidli Orkestra 

(reggae/ska/dub) a The Bladderstones (blues-rock).  

Kapelníkem devítičlenného hudebního tělesa Rastafidli 

Orkestra je skladatel, aranžér, klávesista a zpěvák Martin Hora. 

Vedle nástrojové bohatosti (bicí, basa, kytara, perkuse, klávesy, 

trombon a dva saxofony) je kapela oblíbená zejména pro 

nápadité rytmické kompozice a uvolněnou atmosféru při 

koncertech. Nejnovějším členem kapely je zpěvačka Bety 

Dobnerová, v jejímž podání dostávají známé skladby zcela nové 

neoposlouchané znění. 

 

                        Bety Dobnerová 

 

 

Trio The Bladderstones spojuje zpěváka a baskytaristu Johnnyho Judla, známého z několika 

různých uskupení (Trilobeat, Kujooni, Jablkoň a další), talentovaného kytaristu Tomáše 

Frolíka a bubeníka Tomáše Náprstka. Kapela sklízí ovace již třetím rokem a nebojí 

se pohybovat napříč žánry jazzu, blues a rocku. 
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IV. V červnu bude živo také ve Třebízi! O víkendu 7. – 8. června proběhne na návsi tradiční 

Třebízská pouť. Národopisné muzeum bude po oba dny otevřeno návštěvníkům od 9 do 16 

hodin. Kromě stálé expozice bude k vidění nová výstava instalovaná v Cífkově statku čp. 1., 

která je věnována dnes již pozapomenutému, avšak v minulosti velmi ceněnému řemeslu 

bednářství. Dále jsme pro Vás připravili výstavu o známé studánce z lesů nad Líským 

Královce, nad kterou stojí kaplička, chránící její vodu. Nově k vidění je i výstavka věnující se 

prvkům lidové architektury s fotografiemi ze Slánska, jejíž autorkou je regionální etnoložka 

PhDr. Vanda Jiříkovská, CSc.  

V. V červnu také očekáváme vydání 21. ročníku obnovené 

řady ročenky Slánský obzor, kterou připravujme se 

společností pro ochranu kulturního dědictví Patria                 

a Státním okresním archivem v Kladně. O obsahu čísla Vás 

ještě budeme podrobněji informovat. 

 

 

Radostný příchod léta s kulturou i v přírodě 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


