
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

závěr zimního období a počátek jara bude v muzeu patřit dvěma velkým tématům: třetímu 

ročníku vzdělávacího cyklu Regio Slanensis a unikátnímu nálezu houslového partu barokního 

písňového cyklu Loutna česká.   

 

 

 

 

ZPRAVODAJ Č. 3/2015 



I. V minulém měsíci jsme za hojné účasti slavnostně zahájili 

výstavu nazvanou Zimní motivy ze Slaného. Ve výstavní síni 

muzea jsou k vidění snímky datované od počátku 20. století 

po současnost. Zvláštností je, že zimních motivů ze Slaného 

se nezachovalo zdaleka tolik, jako snímků z jiných období 

roku. Některé pohledy jsou tak dost vzácné a řada fotografií 

je vystavena vůbec poprvé. Výstava bude otevřena až do 18. 

dubna. 

 

 

 

 

 

 

II. V galerii muzea je stále k vidění výstava děl slánského rodáka Jana Zacha. Kolekce obrazů soch 

a materiálů představujících tohoto všestranného umělce bude otevřená do konce dubna. 

 

III. V úterý 3. března bude zahájena série odborných přednášek 

především pro studenty slánského gymnázia - Regio Slanensis III. 

Přednášky proběhnou dle uvedeného harmonogramu v aule 

slánského gymnázia a jsou přístupné i veřejnosti. Letošní ročník 

pietně věnujeme památce archeologa PhDr. Václava Mouchy, CSc., 

našeho milého kolegy a spoluzakladatele této akce. Jaká témata jsou 

pro Vás letos připravena? 

 



Významným partnerem nám je Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze, jehož zástupci celý cyklus zahájí i ukončí. V úterý 3. 

března pohovoří Mgr. Karel Kůt o archeologickém výzkumu 

v nedalekých Hrdlech na Litoměřicku, kde byly v roce 2014 

objeveny prvky římského opevnění a pravěké hroby. Ve středu 4. března Mgr. Zdeněk Víšek 

posluchače seznámí s Židovskými hřbitovy na Slánsku. Ve čtvrtek 5. března nás navštíví kurátor 

sbírky letectví Národního technického muzea v Praze pan Michal Plavec, který 

má připravené povídání o letecké válce v letech 1939-1945 na Slánsku. První 

týden cyklu uzavře v pátek 6. března vedoucí oddělení zkoumání komunistické 

totalitní moci Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Milan Bárta 

s příspěvkem Osudové únorové dny roku 1948.  

 

Druhý přednáškový týden uvede v úterý 10. března Mgr. Milan Hes, PhD., téma Založení 

Kuratoria pro výchovu mládeže ve Slaném (aneb pokus o nacifikaci české mládeže). Ve středu 

11. března nám PhDr. Irena Veverková z kladenského archivu přiblíží osudy kladenského rodáka 

a starosty Chicaga Antonína Čermáka a dalších českých emigrantů. Ve čtvrtek 12. března 

pohovoří Mgr. Květa Hrnčířová o paleografii, tj. vědě pojednávající o starých písmech a 

písemnictví. Vzdělávací pásmo v aule gymnázia zakončí zástupce ředitele Ústavu pro klasickou 

archeologii FF UK doc. PhDr. Jiří Musil, Ph.D., který návštěvníky seznámí s problematikou 

římských provincií a hranic římského impéria (limes romanus). 

 

 

 

 

Přehledný program včetně časového harmonogramu viz následující plakát.  



 



IV. Ve středu 18. března se uskuteční první letošní 

koncert v rámci cyklu Kruhu přátel hudby. Pozvání do 

Slaného tentokrát přijal folklorní soubor Špalíček. 

Koncert začíná v 19 hodin v muzejní kapli Zasnoubení 

Panny Marie. 

V. O významném nálezu houslového partu barokní skladby Loutna česká jsme Vás již několikrát 

informovali. Nyní Vás srdečně zveme na 

tematickou přednášku muzikologa doc. 

PhDr. Petra Daňka, CSc., nálezce vzácného 

partu prvních houslí. Součástí přednášky 

bude výstava hudebnin ze sbírek našeho 

muzea, která potrvá až do konce dubna. 

Povídání o Michnově díle proběhne 

v pondělí 30. března od 17 hodin v malé 

galerii v přízemí muzea. 

Nově zrekonstruovaný slavný barokní 

cyklus skladeb Loutna česká zazní živě 

v podání souboru Ensemble Inégal v kapli 

Zasnoubení Panny Marie, a to ve čtvrtek 

2. dubna od 19 hodin. Součástí koncertu 

bude křest nového CD s Loutnou českou, 

které se právě v těchto dnech na stejném 

místě natáčí. Vstupenky na koncert můžete zakoupit ve slánském Infocentru za 80 Kč. Máte-li 

zájem, neváhejte s koupí, kapacita je omezena. 

 

Časný příchod jara a zajímavé kulturní zážitky 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


