ZPRAVODAJ 12/2016
Vážení přátelé slánského muzea,
listopad střídá prosinec, podzim
střídá zima, místo pobytu venku
dáváme přednost interiérům.
Mimochodem, víte, jaký kostel
zachycuje

úvodní

fotografie

tohoto zpravodaje? Pokud je
Vám povědomý, ale přesto
tápete, není divu! Jedná se
samozřejmě

o

kostel

sv.

Gotharda, nicméně pouze jeho
model, který je umístěný ve
stálé expozici našeho muzea.
Přijďte se sami přesvědčit a
porovnat

s jeho

skutečnou

podobou.
V průběhu prosince bude odborně instalováno osvětlení celé chodby stálé expozice (1. patro).
Pevně věříme, že chod muzea nebude nijak omezen a návštěva výstav i expozic bude po celý
měsíc možná v plném rozsahu. Za případné nepříjemnosti se předem omlouváme, ovšem činíme
tak s vědomím, že kvalitu námi nabízených služeb opět o stupínek zvedneme.
Stejně jako v minulém roce zůstává muzeum veřejnosti otevřeno i v lednu. Intenzivně pracujeme
na pestrém programu pro rok 2017, o kterém Vás budeme opět pravidelně informovat
prostřednictvím muzejního zpravodaje.
Za celý muzejní kolektiv přijměte upřímné přání klidných Vánoc a spokojenosti Vám i Vašim
bližním.

I. V polovině listopadu jsme zahájili novou výstavu
fotografií Kdo se dá na vojnu..., jejíž autorem je
fotograf, teoretik umění, novinář a spisovatel Josef
Moucha.

Výstava

pohledem

na

je

zajímavým,

základní

autentickým

vojenskou

službu

v socialistickém Československu 80. let. Snímky vznikly
v Ostravě v roce 1982 navzdory normalizační vojenské
kontrole a představují patrně nejlepší fotografické
svědectví o základní vojenské službě, které v české
fotografii za normalizace vzniklo. Výstava potrvá do 11. února 2017.

II. O patro níže, ve výstavní síni muzea, byla instalována vánočně laděná výstava. Nabízíme zde
pohled do interiéru starého vesnického krámku, kde najdete vše, co se tenkrát opravdu
prodávalo – nádobí, knoflíky, košťata, školní potřeby, lampy, potraviny a podobně. Expozice je
doplněna o vánoční dárky pro všechny členy rodiny a jiné předměty spojené s obdobím Vánoc a
adventu. Vystavovaný krámek pochází ze stálé expozice Národopisného muzea v Třebízi, kde nyní
probíhají technické opravy tamních prostor. Co zde však můžete vidět zcela poprvé, je zbrusu
nový betlém s motivy Slaného. Výstavu doporučujeme malým i velkým návštěvníkům, zejména
pak školním skupinám po předchozím objednání.
Během vánočních svátků bude
otevřeno následovně:

pátek 23. 12. 9-16 hodin
sobota 24. 12. zavřeno
neděle 25. 12. zavřeno
pondělí 26. 12. zavřeno
úterý-pátek 27. 12. - 30. 12.
9-16 hodin
sobota 31. 12. 9-12 hodin
neděle 1. 1. 2017 zavřeno

III. Ve čtvrtek 8. prosince v 17 hodin si nenechte ujít přednášku Sibiří po stopách legionářů. Ta
pojednává o cestě na Sibiř, kterou se historička Gabriela Havlůjová rozhodla připomenout osud
generála

československých

legií Sergeje Vojcechovského,
který byl odvlečen složkami
NKVD v květnu 1945 z Prahy a
na

následky

věznění

v

sibiřském gulagu v roce 1951
zemřel. Autorka

během

putování po Transibiřské a
Bajkalskoamurské

magistrále

diskutovala s ruskými studenty,
kteří nikdy neopustili své rodné
město, navštívila místa, kde
jsou pohřbeni českoslovenští
legionáři a také si splnila svůj
sen a proběhla se po zamrzlém
Bajkalu. V roce 2020 má v
plánu absolvovat tzv. Ledový
pochod přes Bajkal na počest
hrdinů, kteří 70km přes zmrzlé
jezero přešli v roce 1920 právě
pod velením gen. Vojcechovského.

IV. Sérii adventních hudebních vystoupení v kapli Zasnoubení Panny Marie zahájí v úterý 13.
prosince v 19,00 hod. orchestr Octopus Pragensis koncertem Hudba ve Slaném kolem roku
1600. Těleso vede ve Slaném již dobře známý muzikolog Petr Daněk - objevitel unikátního partu
1. houslí Michnovy skladby Loutna česká ve slánském muzeu. Součástí koncertu bude představení
nového CD Varhany znějící 2016, které návštěvníci obdrží zdarma. Vánoční vystoupení v kapli
pokračují ve středu a čtvrtek 14. prosince a 15. prosince v 17 hodin koncerty Základní umělecké

školy, 16. prosince vystoupením žáků ZŠ Na Hájích a zakončeny budou dvěma koncerty Simony
Klímové a Consortia Camerale Slanense v sobotu 17. prosince v 17 a 19 hodin.
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