Zpravodaj č. 9/ 2012
Vážení přátelé slánského muzea,
v září se muzejní program opět soustředí zpátky do Slaného. Připraveno je zahájení koncertní
sezóny Kruhu přátel hudby i zajímavá přednáška, pokračují dvě nové výstavy a hlavně u příležitosti Dnů evropského dědictví jsme pro Vás připravili skutečnou lahůdku.

I. Prakticky po celou sobotu 8. září si ve Slaném můžete vybrat z nabídky různých kulturních
akcí Dnů evropského dědictví (Den památek). Budou otevřeny vybrané památky, muzeum
a Velvarskou bránu budete moci navštívit zdarma. Na památkový program volně navazuje
„Rožnění uherského býka“. Třešničkou celodenního programu bude unikátní a pouze pro
tento den připravená výstava „Znovuobjevený podklad mincí z 16. století z Palackého ulice
ve Slaném“, kterou připravujeme ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy a dopravní
firmou Rank Car. Mince reprezentují nález z roku 1948, kde byly objeveny ve dvou nádobách
při opravě silnice. Poklad je pozoruhodný jak svou kvantitou, tak územním a časovým
rozptylem (16. i 17. století, oblast od Rýna prakticky až po Litvu). Nevyzvednutý poklad je
dokladem lidské tragédie pravděpodobně na počátku pro Slaný a celé Čechy nesmírně
zhoubné třicetileté války. My však můžeme ocenit jemnou práci středověkých či raně
novověkých kovozpracujících umělců a obdivovat celý soubor ve stavu po očištění

a konzervaci. Výstava bude
otevřena od 9:30 do 18 hodin
v muzejní kapli Zasnoubení Panny
Marie, v 16 hodin pak zazní
komentář starosty Města Slaný
RNDr. Ivo Rubíka a odborný výklad
numismatika a spoluorganizátora
výstavy PhDr. Jiřího Lukase
(Muzeum hl. m. Prahy) a Mgr.
Kamila Smíška z numismatického
oddělení
Národního
muzea.
Výstavu si nenechte ujít, protože
mince je vzhledem k jejich hodnotě
možné vystavovat jen výjimečně
a na krátkou dobu!
II. Do 15. září si můžete v 2. patře
muzea prohlédnout výstavu dvou
slánských výtvarných nadějí –
Martina
Böhma
a
Lenky
Husárkové, do konce září můžete
shlédnout expozici věnovanou
pivovarnictví a pohostinství na
Slánsku v dobách minulých (1. p.).

Výhledově se můžete těšit na výstavu obrazů renomované česko-německé malířky Dagmar
Dost – Nolden. Jsme poctěni, že v našich prostorách budeme moci přivítat výtvarnici, která
vystavuje doslova po celém světě (Londýn, New York, Šanghaj aj.) a zastupuje jeden
z pozoruhodných proudů současné abstraktní malby. Vernisáž proběhne 11. 10. v 17 hodin.

III. V pondělí 17. září v 19 hodin zahájí koncertní sezónu
2012-13 partner muzea - Kruh přátel hudby. Úvodní koncert
v muzejní kapli Zasnoubení Panny Marie bude jako vždy
patřit Komornímu orchestru Dvořákova kraje pod taktovkou
dirigenta Václava Mazáčka. Jako sólisté vystoupí Pavel Černý
(varhany) a Jiří Vopelka (klavír) Na koncertu bude také
představeno CD z letošního ročníku festivalu Varhany znějící,
vstupné je dobrovolné. POZOR: Původní datum koncertu 10. 9. bylo z technických důvodů
přeloženo na 17.9.! Za případně vzniklé komplikace se tímto omlouváme.
IV. Ve středu 12. září od 17 hodin proběhne v malé
galerii muzea první poprázdninová přednáška.
O Lužických Srbech, nejmenším slovanském národu,
promluví Mgr. Zdeněk Víšek (Obchodní akademie
Dr. Edvarda Beneše). Přednáška je pořádána u příležitosti
letošního stého výročí založení Domowiny –
nejvýznamnější kulturní organizace Lužických Srbů.
V. Další z aktivit přesahujících hranice našeho města,
do které se muzeum zapojilo, je „Národní kronika“
projektu SenSen (Senzační senioři), na němž se podílejí
např. Národní muzeum, Ministerstvo práce a sociálních
věcí, VZP ČR, velké společnosti jako Microsofl či Ogilvy
a další. Projekt Národní kroniky mj. mapuje vzpomínky
seniorů na doby minulé, a to v nejrůznějších oblastech

lidské činnosti, ale i rodinného života. Patron projektu, spisovatel, historik a scénárista
Zdeněk Mahler k němu uvádí:
Obracím na vás, a pak na lidi, s kterými budete
hovořit, abyste je přiměli obnovovat paměť národa.
Návaznost
ost informací, ale vlastně i sympatií mezi
generacemi je narušena. My víme, co je to mládí, ale
oni ještě
nevědí, co je to stáří. A zatím nejsou příliš ochotni nám naslouchat. Jednou to stáří také
prožijí, a i kdyby to, co my jim odkážeme, bylo jen to, aby neopakovali, to co jsme dělali my
špatně, tak už to je cenné. Z tohoto důvodu bych se moc přimlouval, aby tyto dnes vznikající
paměti národa, obrazy naší doby, byly velice bohaté.
Zde si můžete přečíst příspěvky zpracované naším muzeem:
http://www.sensen.cz/narodni-kronika/listovat
kronika/listovat-kronikou/narodni-kronika/9-kveten
kveten-1945-v-praze/
(o 9. květnu 1945 v Praze)
http://www.sensen.cz/narodni-kronika/listovat
kronika/listovat-kronikou/narodni-kronika/profese
kronika/profese-porodni-baby-sev-nasi-rodine-dedi/
(o profesi porodní sestry)
http://www.sensen.cz/narodni-kronika/listovat
kronika/listovat-kronikou/narodni-kronika/kveten
kronika/kveten-1945-v-plzni/
(o květnu 1945 v Plzni)

Více na http://www.sensen.cz/
VI. Výstavní sezónu ve Třebízi,
ebízi, kde stále můžete spatřit
spatřit expozici staré zemědělské techniky,
zakončíme velmi prakticky, a to opravou střechy stodoly historického Šubrtova statku čp.2.
Nezapomeňte se také přijet podívat na novou sochu Františka Antonína Skály!
Skály

Barevné babí léto a pozdní příchod podzimu
Vám přeje
Mgr. Jan Čečrdle, ředitel

www.muzeum.slansko.cz

