ZPRAVODAJ / léto 2016
Vážení přátelé slánského muzea,

v červnu jsme společně prožili Muzejní noc, zahájili velkou letní výstavu, pokřtili nové číslo
Slánského obzoru a užili si tradiční Koncert pro muzeum. Během letních prázdnin můžete dle
otevíracích hodin muzea stále navštívit dvě aktuální výstavy, stálou expozici, Velvarskou bránu,
muzeum v Třebízi nebo třeba přijít relaxovat na náš atriový dvůr. Muzejní pracovníci již pilně
pracují na podzimním programu, který trochu naťukáváme ke konci tohoto letního vydání
muzejního zpravodaje.

I. Ve dvou výstavních sálech byla 22. června zahájena velká letní
výstava, jejíž název Mám malý stan záměrně evokuje všemi
oblíbené letní kratochvíle. Je rozdělena do dvou částí,
koncipována humornou formou a určitě potěší děti i dospělé.
Vystavované předměty v 2. patře připomínají letní zábavy a
rekreace v době dávné i nedávné. Exponáty z muzejních sbírek
jsou doplněny vzácnými předměty zapůjčenými soukromými
sběrateli.
Pohled

do

minulosti
kempování a s
ním související aktivity spatříte ve výstavní síni
v 1. patře. Výstava je otevřena do 3. září.

II. V atriovém dvoře muzea je po celé léto volně přístupná výstava Sochy pro rajský dvůr
kladenského rodáka Zdeňka Maniny (*1961). Tento renomovaný umělec je zastoupen
mj.

ve

sbírkách

Uměleckoprůmyslového muzea
v Praze, Alšově jihočeské galerii
v Bechyni, Západočeské galerii
v Plzni nebo v Rabasově galerii
v Rakovníku. Slánská instalace
reprezentuje výběr z autorovy
tvorby z posledních 15 let.
Figurální Maninovo dílo
dobře

srozumitelné

zájemcům o umění.

je

všem

III. Na závěr prázdnin je v sobotu 27. srpna od 9 do 16 hodin v Národopisném muzeu Třebíz
připraven tradiční Staročeský jarmark. Po celý den budou na dvoře Cífkova statku předváděna
tradiční rukodělná řemesla s možností zakoupení originálních výrobků. V doprovodném
programu hraje Kapela Lidovka Rudolfa Rytiny. V ceně vstupenky je zahrnuta ochutnávka
tradiční české kuchyně připravena restaurací Továrna ze Slaného. Návštěvníkům jarmarku je
k dispozici také prohlídka stálých expozic. Vstupné je jednotné - 30,- Kč. Muzeum v Třebízi je
samozřejmě celé léto otevřené veřejnosti, a to denně kromě pondělí od 9 do 16 hodin, o
prázdninové víkendy do 18 hodin. http://www.muzeumtrebiz.cz/

IV. 10. září v rámci Dnů evropského dědictví bude v galerii muzea (2. patro) zahájena výstava
obrazů, kreseb a grafiky, která tematicky navazuje na výstavu z roku 2015 „Ludvík Kuba a Slaný.“
Cílem výstavy je připomenout výtvarnou
historii Slaného v době před a v průběhu 2.
světové války, kdy v městě působil zásluhou
Josefa Kyliese a bratrů Josefa a Karla
Čížkových

Umělecký

odbor

slánského

Sokola „Trhlina.“ S ohledem a na výstavní
možnosti muzea budou v letošním roce na
výstavě

„Umělci

slánské

Trhliny

I.“

vystaveny práce umělců se vztahem ke
Slanému: Václava Fialy, Aloise a Julie Mezerových, Václava Nejtka, Karla Vika nebo T. F. Šimona.

V. Naše muzeum bylo letos zařazeno na seznam bezbariérových kulturních institucí v rámci
projektu Mapy bez bariér, který spravuje Konto Bariéry Nadace Charty 77. Přispěl k tomu
zejména vznik nového výtahu při rekonstrukci muzea v r. 2014. Prostorný výtah zpřístupňuje
expozice a výstavy všem osobám se sníženou pohyblivostí včetně vozíčkářů. Uvítají jej také
maminky s kočárky. https://mapybezbarier.cz/cs

VI. V pondělí 6. června proběhlo ve slánském muzeu zasedání Středočeské archeologické komise
(SAK), kterého se zúčastnili zástupci archeologických organizací s licencí na provádění
archeologických výzkumů ve středních Čechách (Arch. ústav AV ČR, středočeská muzea, Ústav
arch. Památkové péče, Archaia, Pueblo a Č. společnost archeologická).
Zasedání ve Slaném bylo zvoleno kvůli končící výstavě o výzkumu v prostoru Lounské brány, kterou
si zástupci SAK prohlédli. Zároveň bylo v depozitáři, kde zasedání komise cíleně proběhlo, s úctou
vzpomenuto působení Václava Mouchy. Na začátku zasedání zástupci pohovořili o právě
probíhajících výzkumech ve stř. Čechách. K velmi zajímavým patřily výzkumy v Holubicích
(muzeum Roztoky) a Unhošti (ČSA). Dále byly diskutovány nové webové stránky ÚAPPSČ, které
jsou velmi přehledné a dobře vyhotovené. Zástupci ArÚ pohovořili o stavu schvalování nového
památkového zákona, u kterého bylo zahájeno první čtení v poslanecké sněmovně. Předpokládá
se, že zákon by měl být schválen v tomto volebním období. Jednání o jednotných dohodách
Akademie věd s archeologickými organizaci je prozatím pozastaveno. Dále bylo konstatováno, že
provádění terénních výzkumů bez dohody je porušením zákona. Vojtěch Kašpar informoval o
výstavě v muzeu v Jílovém u Prahy nazvané Karel IV.: zlato pro korunu, Jan Mařík informoval o
přestavbě výstavní síně v Libici n. Cidlinou, která bude otevřena během července.
VII. Inspirováni výstavou portrétů, zaslali nám studenti slánského gymnázia svá umělecká díla.
Děkujeme a těšíme se na další.

Co nejdelší zářivé léto bez plískanic
Vám přeje
Mgr. Jan Čečrdle, ředitel
www.muzeum.slansko.cz

