Zpravodaj č. 12/ 2011
Vážení přátelé slánského muzea,
v adventním období si u nás můžete vybrat z řady zajímavých akcí. Muzejní kaple Zasnoubení
Panny Marie se již tradičně stává dějištěm vánočních koncertů, vedle probíhajících výstav
máme připraveno i něco navíc pro děti a pozadu nezůstává ani publikační činnost.
Nezapomeňte, že 22. prosince se muzeum pro veřejnost uzavírá, ukončuje tak letošní sezónu
a znovu otevře své brány až v únoru 2012!

I. Od 1. do 22. prosince probíhá v malé galerii muzea vánoční výstava pro děti, kterou jsme
nazvali „Čekání na Ježíška“ – to aby bylo všem jasné, že k nám rozhodně žádný Santa Claus
ani Děda Mráz nechodí. Malí návštěvníci se mohou těšit na tradiční české pojetí Vánoc se
vším, co k nim patří, včetně nejrůznějších hraček. Výstava je doplněna loutkovým divadlem a
kolekcí betlémů. Nezapomněli jsme ani na Mikuláše s čertem a andělem. Děti si také budou
moci vyzkoušet svou zručnost.
Do konce roku samozřejmě trvají též výstavy Pražská brána a Ikona ve Slaném. Výstava o
Pražské bráně je nyní doplněna dětskými pracemi ze stavebnice Lego.

Ukázky novodobých „Pražských bran“ od malých stavitelů ze Slaného a okolí.

II. Ještě na sklonku listopadu vyšla slíbená publikace o zaniklých regionálních pivovarech a
cukrovarech, a to v režii obecně prospěšného sdružení Přemyslovské Střední Čechy. Tato
knížečka pojmenovaná „Hořká a sladká chuť našeho kraje“ představuje šest zaniklých
pivovarů (a dva letos nově
obnovené) a osm nefunkčních
cukrovarů. Naše muzeum připravilo
text a část fotografií, další snímky
doplnil mladý slánský fotograf Jan
Studený, grafiku a sazbu zajistil Ivo
Horňák z odboru kultury MěÚ
Slaný.
Jak je uvedeno v úvodu, obě
odvětví „se řadily donedávna mezi
charakteristické
oblasti
lidské
činnosti
bohatě
zastoupené
prostřednictvím větších či menších
podniků v oblasti severozápadně od
Prahy. Rozlehlé architektonické
soubory pivovarů a cukrovarů patřily přinejmenším od století páry k výrazným krajinným
dominantám, kde panoval čilý ruch. V těchto podnicích nalezlo obživu množství lidí, sem
směřovaly vozy s obilím, chmelem a cukrovou řepou a právě zde vznikal nápoj a výrobek dnes
tak oblíbený, tak často používaný a samozřejmě zcela běžný…“
III. Nyní uvádíme kompletní seznam všech prosincových koncertů v kapli Zasnoubení Panny
Marie, jimiž se více či méně prolíná vánoční tematika.
•
•
•
•

•
•

6. a 7. prosince vždy od 17 hodin – dva Vánoční koncerty ZUŠ Slaný
9. prosince od 19 hodin – Vánoční koncert Simony Klímové a skupiny Pětník
14. prosince od 19 hodin – koncert Kruhu přítel hudby – Vánoce s Karmínou
17. prosince od 10 hodin a 19. prosince od 18 hodin – Šťastné Vánoce ve Slaném dva společné koncerty sborů 1. ZŠ Slaný a Consortia Camerale Slanense, klavírní
doprovod Karol Hevessy
20. prosince v 17 hodin – Vánoční koncert 3. ZŠ Slaný – Světlušky
21. prosince od 18 hodin – Vánoční koncert Jakuba Judla s přáteli

IV. Pro připomenutí atmosféry kaple a festivalu 45. Slánské jazzové dny doporučujeme
shlédnutí videozáznamu z koncertu Emila Viklického, který zde se svým triem svérázně
zpracoval známou lidovou píseň. Poznáte, o jakou se jedná?
Video naleznete zde: http://www.youtube.com/watch?v=H35nieW9ofU

Jesličky v půvabném betlémě kostela sv. Gotharda ve Slaném.

Urnový háj slánského hřbitova o Štědrý den.
Pohádkový čas adventu a Vánoc Vám přeje
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