
 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea,  

v posledním měsíci roku se symbolicky završuje práce na letošních muzejních projektech, jsou 

uváděny poslední letošní programy, vrcholí přípravy na rok 2018, mj. jsou připravovány žádosti o 

dotace. Věříme, že i ve svátečním čase Vám máme co nabídnout. Stejně tak doufáme, že prosinec 

pro Vás nebude jen dobou stresu, shánění dárků a pečení cukroví, ale že si najdete čas na 

odpočinek, rozjímání či relaxaci a že se pro Vás Vánoce nesmrsknou do každoročně opakovaného 

a často nepříjemného rituálu materialismu a komerce.  

Snad Vám náš zpravodaj pomůže vybrat si z programového finále muzea v roce 2017. 

ZPRAVODAJ  12/2017 



I. Kouzlo starých loutek ve výstavní síni 1. patra je expozicí marionet vyřezaných po roce 1930 

Karlem Růžičkou, vedoucím sekretářem mezinárodní organizace YMCA v Kladně. V budově 

YMCA loutky hrály s výjimkou období protektorátu do roku 1951, kdy činnost YMCA zakázali 

komunisté. Loutky a kulisy, pro výstavu odborně očištěné a zrestaurované, zapůjčila dcera Karla 

Růžičky, spisovatelka a historička PhDr. Zora Dvořáková. Expozice je doplněna maňásky a prvky 

pro děti. Na výstavě spolupracujeme se společností Patria a Západočeským muzeem v Plzni. 

Doporučujeme k návštěvě také „živé“ divadelní představení v sobotu 9. 12., které pořádá 

Knihovna V. Štecha v rámci Dne pro dětskou knihu. Doplňme, že Dr. Dvořáková byla v listopadu 

2017 oceněna Ústavem pro studium totalitních režimů za mimořádný přínos reflexi novodobých 

dějin, a to za biografickou knihu o Miladě Horákové a rozsáhlou publikaci o třetím odboji. 

 

Návštěvu výstavy doporučujeme i školním výpravám, pro které je připraven zábavný pracovní list 

se soutěží o věcné ceny. Návštěvu a pracovní listy objednávejte s předstihem na telefonním čísle 

312 517 993. 

 



II. Druhá výstava, Normalizace ve Slaném ve fotografiích Karla Vidimského, je otevřena ve 2. 

patře v muzejní galerii. Slánský 

rodák, fotograf Karel Vidimský 

zavádí návštěvníky do slánských 

lokalit 70. a 80. let minulého 

století. Patrný je zejména nástup 

nové výstavby, která nahradila 

bohužel nenávratně zničené cenné 

historické části města. 

 

 

 

III. 6. prosince od 18 hodin je v malé galerii 

muzea připraveno předvánoční povídání 

slánských cestovatelů Viktora Čížka a 

Zdeňka Víška "České stopy v Horní Lužici"  o 

jejich cestě do země, která byla až do 17. 

století součástí Koruny české.  Vystoupení 

formou komentované prezentace bude 

zaměřeno na historii hradu Ojvín, který byl 

oblíbeným sídlem Karla IV., a města 

Ochranova, které se stalo jedním z cílů 

pobělohorských náboženských exulantů. 

 

 

 

 

 

 



IV. V pátek 8., v úterý 12. a ve středu 13. prosince 

v 17 hodin zahájí v kapli Zasnoubení Panny Marie 

sérii školních vánočních koncertů žáci Základní 

umělecké školy Slaný. Ve čtvrtek 14. 

prosince v 17, 30 hodin pokračují koncerty vystoupením souboru studentů Gymnázia 

Václava Beneše Třebízského pod vedením Matěje Bartoně.  Vánoční hudební vystoupení škol 

zakončí ve čtvrtek 21. prosince koncert ZŠ Na Hájích v 17 hodin.  

 

 

 

V. V adventním čase zve do muzejní kaple také Jazz Club Slaný. V pátek 15. prosince ve 20 hodin 

pořádá Vánoční jazzový večer František Uhlíř Team & Andy Schofield. Posluchači uslyší jedinečné 

spojení týmu výjimečných českých 

muzikantů a génia britské scény 

saxofonistu Andyho Schofielda. 

Vstupné je 120,-, pro členy Jazz Club 

Slaný je vstup zdarma. Dalším 

profesionálním vystoupením v kapli 

jsou v sobotu 16. prosince od 17 a 

19,30 hodin dva Vánoční koncerty 

Simony Klímové a Consortia Camerale Slanense s klavírním doprovodem Karola Hevessyho. 

Vstupné je 230,-, 200,- a 180 Kč.  

 

VI. V Třebízi byla dokončena oprava střechy rozměrné stodoly v památkově chráněném areálu 

Cífkova statku čp. 1. Akci podpořenou grantem Středočeského kraje provedla firma MAX 

Stavební, a.s. Vedle výměny a přeložení střešní krytiny bylo třeba tesařsky opravit a nastavit 

partie původního krovu. Stodola bude do budoucna sloužit návštěvníkům jako expozice staré 

zemědělské techniky. 

 



 

 

 

 

VII. Cenné přírůstky v předvánočním čase dorazily do slánského muzea. Prvním je malba (akvarel) 

panoramatu Slaného z roku 1970 od malíře a gymnaziálního profesora Stanislava Holečka. Ten 

je zastoupen v muzejní sbírce dalšími sedmi díly, mj. vzácným pohledem na Slaný v zimě roku 

1945. Věnovaný obraz je o to cennější, že zachycuje období nastupující normalizace, z něhož 

mnoho vyobrazení Slaného neznáme (srov. s probíhající výstavou fotografií Karla Vidimského) a 

že jej muzeu věnovala Prof. PhDr. Bohumila Mouchová, CSc., významná klasická filoložka, 

emeritní ředitelka Ústavu řeckých a latinských studií FF UK a vdova po v roce 2014 zesnulém 

známém českém archeologovi a čestnému občanu města Slaného Dr. Václavu Mouchovi. 



 

 

 

Druhá dedikace doputovala do Slaného až z dalekého Portlandu v americkém Oregonu. Právě 

odtud nám zaslal správce pozůstalosti významného českoamerického malíře, sochaře a designéra 

a slánského rodáka Jana Zacha (1914-1986) kresbu čtenáře knih. Na první pohled snad 

nenápadné dílo zachycující náruživého čtenáře knih vzniklo již v době výtvarníkovy brazilské 

životní etapy ve 40. a 50 letech, kde se stal mj. autorem řady knižních a časopisných obálek. Právě 

tento aspekt Zachovy umělecké tvorby bude v roce 2018 představen návštěvníkům 

mezinárodního knižního veletrhu v São Paulo, kde bude kresba vystavena. 

 

Do třetice jsme od vnuka známého továrníka a starosty města Jaroslava Jana Pály, pana Rudolfa 

Pály obdrželi památný a velmi objemný almanach či album, které představuje kolekci přání 

k továrníkovým padesátinám. Svazek obsahuje též přání od zakladatele našeho muzea Václava 

Štecha a byl sestaven známým kulturním pracovníkem města Jarkou Rusem. Vlepeny jsou i 

dopisy, z nichž je patrná Pálova finanční podpora řady místních institucí i jednotlivců. Rudolf Pála 

opět muzeu a městu poděkoval za přípravu výstavy a péči o továrníkův odkaz. 

 



 

VIII. K návštěvě 

doporučujeme výstavu 

Ladislav Čepelák – Dveře 

k tvorbě neznámé, která se 

koná v Galerii European Arts 

na Senovážném náměstí 

v Praze. Vernisáž výstavy je 

v pondělí 4. prosince, obrazy 

autora, pevně spjatého 

s naším regionem, zde 

budou k vidění do 31. ledna. 

 

IX. Na podzim došlo k restaurování originálu listinné závěti Václava Beneše Třebízského. 

Odborné práce provedla akad. restaurátorka MgA. Magdalena Rafl Bursová. Závěť bude opět 

umístěna ve spisovatelově rodném domku, který je součástí Národopisného muzea Slánska 

v Třebízi. 

 

X. V pátek 15. prosince mezi 18. a 20. hodinou Vás zveme 

také na NAsvícení Velvarské brány. Tento videomapping 

podpořený hudbou pořádá kavárna a nezisková 

organizace Prostor za podpory společnosti Patria, 

z.s. a našeho muzea. 

 

 

 

 

 Poklidné období adventu a příznivé zimní období 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


