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Vážení přátelé slánského muzea,

Novoroční ohňostroj z okna muzea
dovolte, abychom Vám nastínili nejdůležitější akce, které jsme pro Vás na rok 2016 připravili. Ve
výstavní síni a galerii muzea se během roku vystřídá několik výstav. Začneme souborem starých
plakátů, představíme krásné portréty osobností spojených s naším regionem a jejich příběhy,
věnovat se budeme Lounské bráně a novým poznatkům, které byly odhaleny při rekonstrukci
Husovy ulice v loňském roce. V červnu Vás pozveme na dovolenou přímo do expozice velké letní
výstavy, neopemeneme významná výročí historických osobností. Vystavíme díla současného
autora i významné umělecké skupiny Trhlina, čímž navážeme na loňskou úspěšnou výstavu Ludvík
Kuba a Slaný. Pozveme Vás na celou řadu přednášek, zejména na již čtvrtý ročník březnového
cyklu Regio Slanensis na půdě slánského gymnázia. Opět se připojíme k celorepublikovému
Festivalu muzejních nocí a k Městským slavnostem. Konec školního roku oslavíme tradičním
Koncertem pro muzeum, který pořádáme již pátým rokem na Masarykově náměstí zdarma. Nejen
v červnu na náměstí, ale po celý rok si budeme připomínat významné výročí našeho muzea. Totiž
130 let od slavnostního otevření v roce 1886!

V letošním roce budeme pokračovat v drobných opravách interiéru piaristické koleje
i Národopisného muzea v Třebízi. V lednu proběhne oprava v kapli Zasnoubení Panny Marie
a šetrné očištění oltáře. V únoru již bude provoz plně obnoven pro pravidelné koncerty, svatební
obřady a jiné akce.

I. Úspěšnou vánoční výstavu Štědrej večer nastal... Vánoce našich předků, jsme se rozhodli
prodloužit až do konce ledna. Ve výstavní síni muzea můžete i nadále shlédnout exponáty, které
neodmyslitelně

patří

k období adventu. Po celý
leden tu bude nadále stát
skromné vesnické stavení,
ve kterém panuje vánoční
atmosféra.

Pro předškolní děti a žáky
prvního stupně základních škol
je stále k dispozici pracovní
list, jehož prostřednictvím se děti pobaví a něco naučí přímo v expozici.

II. Ve středu 27. ledna v 17 hodin Vás zveme do malé galerie na přednášku dlouholeté spolupracovnice
našeho muzea, restaurátorky MgA. Magdaleny Rafl Bursové. V její dílně byla zrestaurována významná
kniha ze sbírek Vlastivědného muzea Diadochos (1602) Bartoloměje Paprockého, kniha Massopust (1580)
Vavřince Leandra Rváčovského a jeden z nejvzácnějších sbírkových předmětů v expozici muzea –
františkánské nekrologium. Jedná se v podstatě o chronologický soupis zemřelých příslušníků
františkánského řádu ze Slaného, který je součástí ozdobné skříňky se symbolickým obrazem na přední
straně.

Diadochos (1602)

Massopust (1580)

MgA. Rafl Bursová se dále podílela například na historizující květinové výmalbě stropu v kostele sv. Petra
a Pavla v Mělníku v roce 2012 a spolupracovala na šablonách pro prvorepublikové dekory ve Vile Čerych
v České Skalici. Rodina restaurátorů Raflových je známá kvalitou své práce, které můžeme vidět
i v samotném jádru Prahy, např. na Mostecké věži u Karlova mostu.

Melantrichova Bible (1577)
V prosinci 2015 MgA. Rafl Bursová dokončila náročné restaurování jedné z nejcennějších knih ze sbírky
slánského muzea, tzv. Melantrichovy Bible. Jde o 5. vydání českého překladu Bible z dílny významného
českého renesančního tiskaře a nakladatele Jiřího Melantricha z Aventinu (asi 1511 – 1580). Obnovenou
knihu, kterou doprovázejí dřevořezby a nadstandardní grafická úprava si budete moci poprvé prohlédnout
právě při přednášce 27. ledna. Restaurování bylo finančně podpořeno fondem hejtmana Středočeského
kraje.

Náves ve Třebízi na sklonku roku
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