Zpravodaj č. 10/ 2013
Vážení přátelé slánského muzea,
v měsíci říjnu uzavíráme výstavní sezónu v Třebízi a částečně i ve Slaném. V hlavní budově
totiž záhy vypuknou rekonstrukční práce, které se dotknou též obou výstavních místností
muzea. Stálé expozice však budou otevřeny až do Vánoc! Stejně tak se můžete těšit
na přednášky, koncerty a další zajímavé kulturní akce.

Detail reprodukce veduty města Slaného z roku 1775 (reprofoto Muzeum hl. m. Prahy)
I. Do 2. listopadu budou otevřeny stávající výstavy v hlavní budově muzea. Ve druhém patře
je to jubilejní výstava k 80. narozeninám známého místního malíře, sklářského výtvarníka
a grafika Vladimíra Jelínka, v prvním patře lákají Starobylé
pohledy na Slaný, kde můžete spatřit staré veduty,
panoramata, ale i staré a nové modely historických objektů
ve městě. S projektem nového modelu města, který využívá
nejmodernějších technologií, se můžete hlouběji seznámit
na
stejnojmenné
besedě
s praktickými ukázkami 3D
tisku,
která
proběhne
ve středu 23. října od 17
hodin v prostorách slánského
Gymnázia Václava Beneše
Třebízského.
II. Město Slaný ve spolupráci s naším muzeem, Klášterem
bosých karmelitánů ve Slaném a Římskokatolickou farností
Zlonice pořádá výroční X. Slánské rozhovory. Celodenní
seminář věnovaný významným památkám našeho regionu
proběhne v býv. františkánském klášteru ve Slaném od 9 hodin

a bude završen odpolední prohlídkou a koncertem v barokním kostele Narození sv. Jana
Křtitele ve Vraném. Podrobný program naleznete v příloze.
III. Všechny fotografy a zájemce o fotografování všech věkových kategorií upozorňujeme
na blížící se závěr soutěže Slaný v současnosti.
Soutěžní snímky posílejte na e-mail muzeum.soutez@gmail.com
Uzávěrka soutěže je prodloužena do 15. října!
Doplňujeme, že výherci prvních třech míst v každé věkové kategorii získají poukazy na nákup
fotografického nebo jiného zboží v prodejně
Hippo Store Slaný v hodnotách 3000 Kč
(1. místa), 2000 Kč (2. místa) a 1000 Kč
(3. místa). Po dohodě s prodejcem je možné
též objednat zboží dle katalogu. V druhé
polovině října bude zahájeno hlasování
o vítězné fotografie - o tom budeme ještě
včas informovat.
IV. Ve středu 16. října od 17 hodin Vás zveme do malé
galerie muzea na přednášku etnologa PhDr. Lubomíra
Procházky, CSc., vedoucího Skanzenu ve Vysokém
Chlumci a Muzea Špýchar Prostřední Lhota (pobočky
Hornického muzea v Příbrami) s názvem Staré sýpky
na Slánsku. Náš dlouholetý spolupracovník a autor
publikace o špýcharech na Slánsku (vydaly Přemyslovské
střední Čechy v loňském roce) pohovoří obecně
o významu, funkci a typech špýcharů na českém území,
zvl. ve středních Čechách. Jádro přednášky pak obsáhne
pojednání o špýcharech (sýpkách) v širší oblasti Slánska,
včetně současného stavu těchto
objektů
v terénu,
kdy
bude
promítnuta fotografická dokumentace pořízená ke zmíněné publikaci.
Vstupné je jako vždy dobrovolné.
V. Stálá muzejní expozice dále ožívá. Novinkou je dětský koutek, který
bude rozšiřován pro děti a mládež různých věkových skupin. Některé
pozoruhodné předměty z muzejních sbírek čekají opravy nebo
restaurování, ale o tom více až příště. Návštěvníky mohou zaujmout
také nové mapy Slaného s vyznačením památkových a jinak cenných
objektů nebo nový bezplatný leták - souhrnný průvodce po našem
muzeu.

VI. Druhým koncertem Kruhu přátel hudby v letošní sezóně bude
vystoupení Pěveckého sboru andílci a renomované operní
pěvkyně Jany Marie Kateřiny Korbelové (soprán) v sobotu
2. listopadu od 19 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie.
Zpěvačku jsme mohli slyšet před více než rokem při zahájení
výstavy „Umění? Proč a k čemu?“, která se uskutečnila v knihovně
Václava Štecha.
Více o J. M. K. Korbelové si přečtěte na http://www.korbelova.cz/
Stále přijímáme objednávky vánočních koncertů, a to za stejných
pravidel jako v loňském roce. Kompletní info naleznete na:
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/objednavky-vanocnich-koncertu-2013.html

VII. Upozorňujeme na blížící se konec výstavní sezóny v Národopisném muzeu v Třebízi
(31. října). V Šubrtově statku čp.2 již probíhá oprava střechy hospodářské části areálu, a to
v režii Města Slaného (odbor správy majetku MěÚ). Nedávno byla dokončena také oprava
kamenného hrazení hnojiště na dvoře Cífkova statku čp.1. V podzimních měsících v Třebízi
dále pokračuje natáčení projektu První republika
pro Českou televizi. Na prosinec připravujeme druhý
ročník úspěšného pořadu Vánoce na statku, který je
určen hlavně školním výpravám.

Snímek z opravy střechy v areálu čp.2 v Třebízi (foto ing. Tomáš Kluiber).

Radostnou mysl i s nadcházejícími chladnými dny
Vám přeje
Mgr. Jan Čečrdle, ředitel
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