
 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

 

začátek nového roku v muzeu neznamená konec stávajícím výstavám. Pokud jste v hektickém 

prosincovém čase nestihli navštívit náš vesnický krámek či zhlédnout unikátní fotografickou 

kolekci, vězte, že možnost to napravit máte po celý leden. Již několikátým rokem v řadě nebude 

naše muzeum v zimních měsících uzavřeno. Otevíráme hned od úterý 3. ledna. Vedle 

zmiňovaných výstav můžete navštívit stálé expozice nebo připravovanou přednášku o slavném 

kladenském rodáku, po němž je mj. pojmenována i jedna slánská ulice.  

Za celý kolektiv pracovníků Vlastivědného muzea ve Slaném přijměte srdečné přání všeho 

dobrého v novém roce 2017 a zachovejte nám přízeň. 

 

ZPRAVODAJ  1/2017 



I. Po celý leden můžete navštívit výstavu fotografa, teoretika umění, novináře a spisovatele Josefa 

Mouchy. Výstava s názvem Kdo se dá na vojnu... představuje cyklus černobílých fotografií, který 

vznikl v roce 1982 a zavádí nás do prostoru letiště Mošnov. Zde se odehrávají dnes už 

neuvěřitelné příběhy vojáků v socialistickém Československu. Je to patrně nejlepší fotografické 

svědectví o základní vojenské službě, které v české fotografii za normalizace vzniklo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Prodlužujeme i druhou výstavu z loňského roku, a to Obchod ve zboží smíšeném. Ve výstavní 

síni mužete nahlédnout do 

interiéru starého vesnického 

krámku zapůjčeného 

z Národopisného muzea v Třebízi. 

Uvidíte tu vše, co se dříve 

v krámcích tohoto typu prodávalo. 

Potraviny, drogerie, nádobí, 

cylindry, košťata, školní potřeby i 

cukrovinky pro děti.  Výstava je 

vhodná pro školní výpravy na doplnění výuky.  

 

 



III. Ve čtvrtek 26. ledna v 17 hodin 

navštivte první přednášku nového 

roku. Řeč bude o Cyrilu Boudovi 

-  malíři, grafikovi, knižním 

ilustrátorovi, tvůrci chrámových oken, 

gobelínů, známek a v neposlední řadě 

i hudebníkovi, který by nedávno oslavil 

své 115. narozeniny. Na výjimečného 

člověka, umělce a jeho život naplněný 

tvůrčí prací zavzpomíná, tak jak jej 

zažil, kronikář města Buštěhradu 

Jaroslav Pergl. Připomeneme si také 

další členy rodiny Boudových, kteří 

byli rovněž výtvarníky, mezi nimi 

předčasně zesnulého Jaroslava Boudu 

(1898-1919), jehož vzácnou grafiku 

nedávno muzeum získalo do své 

sbírky. 

 

IV. V roce 2016 postoupila příprava 3D modelu města, kde je nyní počítačově zakreslena podoba 

domů na slánském (Masarykově náměstí). Cílem projektu, který vyžaduje trpělivou 



sofistikovanou práci, je postupně podrobně zachytit celé centrum města a vytvořit počítačový 

model, který bude možné trojrozměrně vytisknout; virtuální model však nabízí řadu dalších 

možných využití.  

 

V. V zimním období je také dokončována oprava střech poloviny stodoly Cífkova statku čp. 1 a 

návesního domku čp. 20 v areálu Národopisného muzea Slánska v Třebízi. Oprava střech těchto 

památkově chráněných objektů je podmínkou jejich dalšího zachování a současně umožní 

postupný vznik dalších zajímavých muzejních expozic. Akce jsou realizovány ve spolupráci s Obcí 

Třebíz a s finanční podporou grantů Středočeského kraje a Ministerstva kultury. 

 

 

 

Odvážné vykročení do roku 2017 a mnoho splněných předsevzetí 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


