
Dny evropského dědictví 

ve Slaném 2014 (EHD) 
 

 
 

PÁTEK 5. ZÁŘÍ 

LIDICE (OTRUBY) 

Kostel sv. Jakuba Většího 

otevřen od 20:00 do 22:30 

Koncert při svíčkách 

začátek koncertu ve 21:00   

 
SOBOTA 6. ZÁŘÍ 

SLANÝ 

Vlastivědné muzeum  

otevřeny expozice muzea včetně 

atria a Velvarské brány 

od 9:00 do 17:00  

 
Kostel sv. Gotharda  

 otevřen od 10:00 do 12:00 

v 11:00 komentovaná prohlídka kostela 
 

 Obnova a historie slánské  

      piaristické koleje  
Vlastivědné muzeum  

bývalá kolej piaristů 
 

K obnově atria a muzea  
promluví za investora Ing. Milan Grohmann  

se spolupracovníky (MěÚ Slaný) a autor návrhu úpravy atria  

Ing. arch. Richard Cibik (ateliér Facis architekti)  

 
 

Průběh a výsledky opravy 
bude komentovat a na případné dotazy odpoví  

Michal Vondráček, vedoucí střediska PS  

(Společnost Raeder & Falge)   

atrium bývalé koleje / 9:30 
 

Podobu koleje slánských piaristů v baroku 
na základě zatím nepublikovaných historických plánů z 

konce 19. století a dalších písemných svědectví se pokusí 

rekonstruovat PhDr. Vladimír Přibyl (MěÚ Slaný)  

kaple Zasnoubení Panny Marie / 10:00 

 

Slánská kolej piaristů včera a dnes 
Výstavka reprodukcí historických plánů a fotodokumentace 

z průběhu opravy památky, kterou připravilo město Slaný 

ve spolupráci s Knihovnou Václava Štecha Slaný.  

U příležitosti výstavy jsou vydány další dva drobné tisky o 

koleji piaristů a kolejní kapli. 

chodba atria koleje / od 9:00 

DOLÍN  

Kostel sv. Šimona a Judy  

otevřen od 15:00 do 17:00 

Výstava Památky očima dětí  

zahájení výstavy a koncert od 15:00  
 

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 7. ZÁŘÍ 

SLANÝ 

Klášterní kostel Nejsvětější Trojice  

otevřen od 15:00 do 17:00 
prohlídka nového liturgického prostoru – příklad 

uplatnění moderního církevního umění  

v barokní památce.  
   

DOLÍN 

 Kostel sv. Šimona a Judy  

otevřen od 15:00 do 17:00 

probíhá výstava 

Památky očima dětí 

 
ÚTERÝ 9. ZÁŘÍ 

SLANÝ 

Klášterní kostel Nejsvětější Trojice  

otevřen od 10:00 do 12:00 

prohlídka nového liturgického prostoru  

  
PÁTEK 12. ZÁŘÍ 

SLANÝ 

Klášterní kostel Nejsvětější Trojice  

otevřen od 15:00 do 17:00 

prohlídka nového liturgického prostoru 

  
NEDĚLE 14. ZÁŘÍ 

LIDICE (OTRUBY) 

Kostel sv. Jakuba Většího 

otevřen od 15:00 do 17:30 

Koncert Trio Cantabile 

začátek koncertu v 16:00   

Další informace – Alena Urbanová 

Městský úřad Slaný – odbor kultury 

Velvarská ul. čp. 136 / 274 53 Slaný 

tel. 312 511 274 / urbanova@meuslany.cz 

www.pamatky.slany.cz 

 

 

mailto:urbanova@meuslany.cz

