ZPRAVODAJ 2/2016
Vážení přátelé slánského muzea,

Detail z oltářního obrazu v kapli Zasnoubení Panny Marie

s koncem uplynulého měsíce skončila úspěšná vánoční výstava. Své

návštěvníky ale

nenecháváme dlouho čekat a zveme na výstavu novou – první v letošním roce. Tematicky potěší
zejména pamětníky kulturních akcí ve Slaném, ale zajisté i milovníky retro stylu. Únorovou
přednáškou zaujmeme především pány, ale srdečně zván je samozřejmě každý. S nepatrným
předstihem avizujeme, že se v březnu uskuteční již čtvrtý ročník přednáškového cyklu Regio
Slanensis, jehož rozmanitý program byl již dokončen. Je na co se těšit!

I. Ve středu 17. února Vás zveme do malé galerie na přednášku Četnická stanice na Slánsku 1850
– 1945. Přednášet bude PhDr. Milan Bárta, vedoucí Oddělení zkoumání komunistické totalitní
moci z Ústavu pro studium totalitních režimů.
„ Četníci jsou dnes vnímáni především prostřednictvím Haškova Dobrého vojáka Švejka nebo
nověji díky seriálům Hříšní lidé města pražského či Četnické humoresky. Tvořili přitom téměř sto
let nepopiratelnou součást českého prostředí, občané s nimi přicházeli často do styku a
každodenně je mohli sledovat při jejich obchůzkách svěřených rajonů.“
Takto uvádí PhDr. Milan Bárta svou stať s názvem Četnická stanice ve Slaném 1850 – 1945 ve
Slánském obzoru (ročník 22) z roku 2014. Sborník je společně s dalšími ročníky k zakoupení
v muzeu. Vstupné na přednášku je dobrovolné.

II. Ve výstavní síni muzea v první patře bude od středy 24. února otevřená nová výstava.
Představen bude soubor starých plakátů ze sbírek muzea pod názvem Kulturní život v Slaném.
K vidění zde budou poutače na divadelní představení, koncerty, šibřinky a další akce konané od
80. let 19. století v našem městě. Výstavu bude možné navštívit do soboty 9. dubna.

III. V druhé polovině ledna došlo v kapli Zasnoubení Panny Marie k odstranění nánosu prachu a

jiných nečistot z oltáře. Díky zapůjčení vysokozdvižného vozíku (za účelem výměny osvětlení a
opravy oken ve výšce 8 metrů), došlo k očištění hlavního oltáře v celém rozsahu a k možnosti
pořízení unikátních fotografií. Prohlédnout si je můžete kliknutím na tento odkaz:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.966873606699084.1073741830.1157313918133
14&type=3
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