Vážení přátelé slánského muzea,
v letním vydání našeho zpravodaje se dozvíte o připravovaných akcích v druhé polovině léta,
připomeneme Vám probíhající výstavy i další plány muzea. Ať už léto trávíte jakkoli, návštěva
muzeí ve Slaném nebo Třebízi pro Vás může být zajímavým zpestřením.

I. Jedním z vrcholů letošní výstavní sezóny budou nepochybně Dny evropského dědictví,
pořádané tradičně v rámci celé Evropské unie. Ve Slaném je garantem akce odbor kultury
MěÚ Slaný. Program je soustředěn především na sobotu 7. září. Kompletní program
naleznete v příloze, zde upozorníme jen na chystané aktivity muzea.

V 9 hodin uvedeme celodenní cyklus povídáním o
opevnění města a nových poznatcích z výzkumu
Velvarské brány. Po prohlídce brány se
návštěvníci odeberou k Černé baště, kde je budou
očekávat slánští skauti.
Odpoledne v 15 hodin otevřeme ve výstavní síni
muzea (1. patro) výstavu Starobylé pohledy na
Slaný. Prohlédneme si kolekci slánských vedut,
panoramat a dalších dávných obrazů města.
Plasticitu výstavě dodají dva modely historických částí Slaného: jednak dřevěný model
historický, kterému dominují rozměrné stavby kostela sv. Gotharda a zaniklé Pražské brány,
a také model zbrusu nový, využívající současných pokročilých technologických možností 3D
modelace a 3D tisku. Ke genezi nového modelu promluví členové přípravného týmu, jehož
cílem je do budoucna touto formou rekonstruovat celé historické jádro města Slaného.
Od 9 do 18 hodin si budete moci v malé galerii
prohlédnout výstavku děl malíře Ludvíka Kuby, od 16
do 18 hodin budou na stejném místě navíc promítány
soutěžní snímky fotografické soutěže Slaný
v současnosti. Sobotní den v muzeu završí večerní
prohlídka obnovené stálé expozice muzea od 18
hodin. Vstupné na všechny akce je dobrovolné.
II. Vedle výstavy starých slánských vedut a panoramat
se můžete před plánovaným listopadovým uzavřením
výstavních sálů (z důvodu rekonstrukce) těšit na dvě
další chystané výstavy. První z nich se jmenuje Jak se
dělá krása aneb o šikovnosti keltských šperkařů a
představí nejzajímavější a nejkrásnější keltské
šperkařské výrobky severozápadu Čech. Tuto
putovní výstavu uvedeme ve spolupráci s Ústavem
archeologické památkové péče středních Čech.
Vystavené šperky pochází nejen ze slánského
muzea, ale i z muzeí v Rakovníku, Teplicích,
Berouně, Všeradicích a z Národního muzea v Praze.
Vedle samotných šperků jsou lákadlem představení
dobových technologií i dva velké modely s figurami
Keltů. Výstavu zahájíme ve čtvrtek 8. srpna
v 17 hodin ve výstavní galerii muzea (2. patro).
V sobotu 21. září v 15 hodin otevřeme ve výstavní síni muzea (1. patro) jubilejní výstavu ke
kulatým osmdesátinám známého regionálního malíře, grafika, sklářského výtvarníka a

fotografa Vladimíra Jelínka, který se narodil v Žižicích u Slaného a dlouhá léta žil
v nedalekých Ledcích (nyní v Praze). Výstava představí především obrazy krajiny v okolí
Slaného i jinde v Čechách.
Do konce července potrvá současná výstava starých fotografií Slaný v minulosti (galerie
muzea). 17. srpna si budete naposledy moci prohlédnout výstavu o architektech rodiny
Rejchlovy s názvem Tři generace architektů.
III. V druhé polovině léta opět obrátíme naší pozornost do Třebíze. V sobotu 31. srpna
od 9 do 16 hodin v Cífkově statku čp.1 a Šubrtově statku čp.2 pořádáme tradiční Staročeský
jarmark. Ten bude letos zaměřen na původní českou kuchyni, zvláště na originální speciality
regionu severozápadně od Prahy. Můžete se těšit na
vybrané lahůdky tradiční místní kuchyně, a to zcela
zdarma. Připraví je pro Vás renomovaný šéfkuchař jedné
z vyhlášených slánských restaurací. Vedle zážitků
gastronomických jsou lákadlem ukázky dobových
řemesel, ať už se jedná o mlynářství, hrnčířství nebo
kovářství. Budou samozřejmě zpřístupněné stálé expozice
a aktuální výtvarná výstava Na venek (slánské výtvarnice
Petra Horáková a Ivana Zágnerová).
Po jarmarku bude ve spolupráci s Městem Slaným zahájena oprava střechy hospodářského
křídla Šubrtova statku. Práce nebudou mít vliv na běžný provoz muzea.
IV. Dne 25. června byl veřejnosti slavnostně představen jubilejní
20. Slánský obzor. Tato ročenka, kterou vydává společnost Patria ve
spolupráci s naším muzeem a Státním okresním archivem v Kladně
letos nabízí témata jako archeologický výzkum zaniklé Pražské
brány ve Slaném (tato akce vzbudila velký zájem veřejnosti),
zámecké knihovny na Slánsku (příspěvek připravil PhDr. Petr Mašek,
autor nedávné populární výstavy Staré pověsti české v Národním
muzeu), vztah Jaroslava Vrchlického a Jaromíra Čelakovského ke
Slanému, 50 let slánského Jazz Clubu, zaniklé pamětní desky
v Kladně a mnohé další.
Připomínáme rovněž v květnu vydanou knihu Jan Zach - Životní a umělecké křižovatky, která
budí pozornost i v odborných kruzích. Před krátkou dobou spatřil světlo světa také nový
propagační leták o Národopisném muzeu v Třebízi.
V. Upozorňujeme na probíhající fotografickou soutěž s názvem Slaný v současnosti. Základní
informace o soutěži naleznete v příloze, kompletní pravidla na:
http://muzeum.slansko.cz/aktuality/files/slany-v-soucasnosti-fotograficka-soutez.html

VI. Před zakončením výstavy Tři generace architektů
pohovoří autor výstavy Ladislav Zikmund-Lender
o Architektech rodiny Rejchlovy. Zde si ještě jednou
připomeneme mj. osobnost architekta Jana Rejchla,
autora projektů slánské spořitelny, hudební školy a
dostavby Okresního domu. Tato přednáška o
moderní architektuře proběhne v malé galerii muzea
(přízemí) v úterý 13. srpna od 17 hodin. Vstupné je dobrovolné.
VII. Na konci června naše muzeum obdrželo dotaci z Programu rozvoje venkova (SZIF) za
restaurování starobylé knihy Massopust Vavřince Leandera Rváčovského, o které jsme psali
již dříve. Do budoucna budeme usilovat o získání dotace na restaurování knihy Diadochos
historika a kronikáře Bartoloměje Paprockého z Hlohol a Paprocké Vůle. Paprocký působil
mj. na dvoře Jana Zbyňka Zajíce z Hazmburku v nedaleké Budyni nad Ohří. V rozměrné knize
Diadochos (1602) zachytil zvl. genealogii českých panovníků, šlechticů a církevních
hodnostářů. Kniha je významným pramenem pro poznání českých dějin. Obsahuje též
množství obrazového materiálu včetně dobového vyobrazení města Slaného.

Nerušené prázdniny s kulturou i u vody
Vám přeje
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