ZPRAVODAJ Č. 2/2014
Vážení přátelé slánského muzea,
po měsíci Vás opět zdravíme prostřednictvím muzejního zpravodaje a přinášíme
informace o aktuálním dění na půdě Vlastivědného muzea. Jak již bylo avizováno ve
zpravodaji předešlém, letošní výstavní sezónu zahájíme později než obvykle - v dubnu. Avšak
i přes dočasné uzavření muzejních expozic není omezena badatelská činnost a přípravy na
novou výstavní sezónu jsou v plném proudu. Můžete též navštívit prodlouženou výstavu
slánských vedut a modelů města. Již nyní můžeme prozradit, že na první jarní měsíc
chystáme druhý ročník úspěšného přednáškového cyklu Regio Slanensis.

I. Důvodem zpožděného zahájení sezóny jsou rozsáhlé rekonstrukce v hlavní budově muzea.
Výraznou proměnou procházejí i některé části stálé expozice. Místnosti s expozicemi
"Z historie Slánska" a "Měšťanský interiér" byly nově vymalovány, popraskané stěny

opraveny a v nejbližších dnech se své zasloužené rekonstrukce dočkají i parketové podlahy
v obou místnostech. Nový a čistý vzhled výstavního prostoru se výrazně podílí na celkovém
dojmu expozice. Přijďte se o tom

v dubnu sami přesvědčit! Vašemu zraku jistě neuniknou

ani nové výstavní vitríny s nově prezentovanými exponáty či kompletně obměněné obaly
všech květin v prostorách muzea.

II. V malé galerii muzea se ve středu 5. února od 17
hodin uskuteční přednáška "Pokus o únos Prokopa
Drtiny ze slánského letiště v roce 1948. Realita nebo
nemožnost?". Přednášejícím bude PhDr. Milan Bárta,
vedoucí Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci
z Ústavu pro studium totalitních režimů.

III. Ve středu 19. února se bude od 19 hodin v malé galerii muzea konat druhá únorová
přednáška s názvem "Sto let od 1. světové války - aneb když český král (František Josef I.)
v Orientu podněcoval muslimy k džihádu." Autorem přednášky je novinář a fotograf
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a stíny islámu - Drama Blízkého východu a sonda do duší jeho obyvatel (2007), politickou
reportážní knihu Nesvatá válka o Svatou zemi - Málo známá zákoutí nelítostného boje mezi
Židy a Araby (2011), za kterou v roce 2012 obdržel prestižní cenu Egona Erwina Kische
a Labyrintem Íránu (2013), jež přibližuje politickou a společenskou situaci života v Íránu.
IV. Kruh přátel hudby a Město Slaný pořádají koncert vynikajícího švýcarského orchestru
"L´Orchestre Quipasseparlá". Koncert se bude konat v Městském divadle ve středu
12. února od 19 hodin. Dirigentem 50členného studentského orchestru je Marc LeroyCalatayud,
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