ZPRAVODAJ Č. 4/2015
Vážení přátelé slánského muzea,

v dubnu vrcholí akce spojené s unikátním objevem houslového partu Loutny české na půdě
našeho muzea. Představujeme Vám výstavku vzácných hudebních tisků ze 17. a 18. století,
pokračujeme v oslavách kulatých výročí událostí a významných osob, podáváme žádosti
o dotace. Pokračujeme v systematickém třídění fotografického i knižního sbírkového fondu
a připravujeme Národopisné muzeum Slánska ve Třebízi na novou sezónu. Jsme aktivní
i na facebooku. Přihlašte se k odběru novinek, ať Vám neunikne žádná z připravovaných akcí.

I. Ve výstavní síni v prvním patře budovy muzea bude až do
18. dubna k vidění výstava Zimní motivy ze Slaného.
Snímky pochází z bohatého muzejního fotoarchivu, který byl
v loňském roce přemístěn no nových prostor. Archiv je
v současné době zpracováván a dělen na historické a
současné snímky dokumentující město Slaný a jeho okolí.

II. V galerii muzea je stále k vidění výstava děl slánského
rodáka Jana Zacha. Kolekce obrazů soch a materiálů
představujících tohoto všestranného umělce bude otevřená do konce dubna.

III.

V letošním

roce

si

připomínáme

řadu

významných výročí. Jedním z nich je i 200 let od
narození českého právníka a politika Aloise
Pravoslava Trojana, jenž se narodil 2. dubna 1815
v Knovízi u Slaného. Ve svém pestrém životě se mj.
zapojil do dění revolučního roku 1848, za což se mu
dostalo

uznání

Karla

Havlíčka

Borovského.

V několika funkčních obdobích postupně zastával
posty poslance Říšského sněmu

a Českého

zemského sněmu (až do své smrti v roce 1893). Stál
u zrodu Národní strany svobodomyslné, známější
jako mladočeské, pracoval rovněž jako notář a v 60.
a 70. letech zastával funkci starosty rakovnického okresu. Jeho životní osudy budou tématem
přednášky historika a odborného pracovníka Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v.v.i.,
PhDr. Tomáše W. Pavlíčka v malé galerii muzea ve středu 15. dubna od 17 hodin.

IV. V poslední době Vás pravidelně informujeme o vzácném nálezu partu prvních houslí
k Michnově skladbě Loutna česká. Na konci minulého
měsíce byla otevřena drobná výstava, která doprovodila
přednášku nálezce těchto not doc. PhDr. Petra Daňka, CSc.
Výstava je připravena v malé galerii v přízemí muzea
a bude přístupná až do konce dubna. Vedle originálu
houslového partu Loutny české, který byl objeven v našem
muzeu, bude k vidění několik hudebních tisků ze sbírky
slánského muzea. Přijďte se podívat na římské antifonáře
datované rokem 1624, ručně psané graduály, hymnáře a jiné tisky, staré hudební nástroje
a zejména loutnu z roku 1691, kterou laskavě zapůjčilo České muzeum hudby v Praze.
Vzhledem k vzácnosti vystavených exponátů bude výstava přístupná pouze na vyžádání u paní
průvodkyně.

V. Pomyslným vrcholem akcí týkajících se Loutny české bude koncert souboru Ensemble Inégal
v kapli Zasnoubení Panny Marie. Nově zrekonstruovaný cyklus skladeb zazní ve čtvrtek 2.
dubna od 19. hodin. Součástí koncertu bude křest nového CD s Loutnou českou, které bylo
začátkem března nahráno v muzejní kapli. S lítostí Vám bohužel oznamujeme, že lístky na
koncert již byly rozebrány. Ovšem zakoupit CD si na místě může zakoupit každý.

VII. V loňském roce jsme Vás informovali o zrestaurování vzácné knihy Diadochos (1602). Nyní
byla podána žádost o dotaci na restaurování dalšího starého tisku z muzejní knihovny. Ta totiž
obsahuje celý soubor biblí, které bychom rádi postupně opravili a prezentovali veřejnosti. Česky
tištěná Bible Melantrichova, které se žádost týká, je datována rokem 1577 a je mj. unikátní tím,
že obsahuje ručně psané vsuvky do doplněných částí listů (pravděpodobně ze 17. století). Kniha
je v současnosti v dezolátním stavu, na němž se v minulosti podíleli různí škůdci, mechanické
namáhání i vandalismus. V souladu s restaurátorským záměrem by měla být kniha odborně
rozebrána, vyčištěna, vyspravena a následně zkompletována a znovu sešita.

VIII. Na závěr ještě malá upoutávka na příští zpravodaj a především květnový program.
Otevřeme pro Vás hned dvě výstavy. V galerii představíme
Výtvarnou skupinu Brány a ve výstavní síni retro počítače z 80.
a 90. let. V květnu dále proběhne Muzejní noc s koncertem,
oslavíme 70. výročí konce 2. světové války a v této souvislosti
vystavíme soubor nedávno nalezených militárií.
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