
 

 

 

Vážení přátelé muzea, 

 

kaple Zasnoubení Panny Marie není jen místem, kam Vás zavede průvodkyně v rámci prohlídky 

muzea. Je to prostor, kde pořádáme výjimečné přednášky, zajímavé koncerty i netradiční akce 

(v loňském roce se zde mj. konala i módní přehlídka). Muzejní kapli si snoubenci často vybírají 

pro uzavření sňatku. Vstoupit do manželství můžete i v areálu Cífkova statku v Třebízi. 

Kouzelné prostranství tradiční, autentické vesnické usedlosti je možné využít po předchozí 

domluvě. Nabídka doprovodných služeb, kterou pro Vás připravujeme, bude již brzy 
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zveřejněna na webových stránkách muzea. Rádi Vám vyjdeme vstříc, neváhejte nás 

kontaktovat. 

I. Ve Vlastivědném muzeu mohou návštěvníci 

v průběhu února shlédnout výstavu Kouzlo starých 

loutek - marionety a maňásky ve výstavní síni v 1. 

patře. Největším lákadlem jsou dřevěné loutky 

zapůjčené spisovatelkou Zorou Dvořákovou, které 

jsou rozděleny do tematických skupin. Lákavé je pro 

děti malé jeviště s maňásky, kde mohou otestovat 

svou hereckou zručnost. Výstava bude ukončena 18. 

března. 

Pro účely výstavy byl vytvořen dětský pracovní list. 

Zdarma si ho můžete stáhnout zde: 

http://muzeum.slansko.cz/resources/Pracovni_listy/kouzlo-starych-loutek.pdf                      

Správně vyplněné pracovní listy odměníme.  

 

II. V muzejní galerii ve 2. patře je do 11. března umístěna výstava fotografií města z 2. poloviny 

20. století Normalizace ve Slaném ve fotografiích Karla Vidimského. Na snímcích pozorujeme 

tvrdou proměnu města, 

kdy byla odstraňována 

historická zástavba a 

vznikaly nové, převážně 

panelové domy. 

Součástí výstavy je 

rozměrný letecký 

snímek Slaného se 

zakreslenými místy, 

objevujícími se na 

Vidimského fotografiích.  

 

http://muzeum.slansko.cz/resources/Pracovni_listy/kouzlo-starych-loutek.pdf


 

III. Ve středu 21. února v 17 

hodin bude v malé galerii 

muzea přednášet Miroslav 

Vopat alias "Kat Vopat." 

Historická přednáška 

„Vyprávění o právu 

útrpném“ je připravena ve 

spolupráci se Společností 

patriotů Slaného. Výklad je 

založen na předávání 

věrohodných informací o 

temné historii mučení, 

trestů a poprav od doby 

středověké až po dobu 

nedávno minulou, kdy se 

podobných praktik neštítil 

nacismus a komunismus.  

 

 

 

 

IV. S blížícím se 400. výročím 2. (3.) pražské defenestrace připomeňme podobu královského 

města Slaného na počátku 17. století, tedy nedlouho před osudovým řetězcem událostí, které 

jej navždy radikálně proměnily. Výstavné opevněné město vybavené řadou práv a privilegií 

patřilo po staletí mezi opory královské moci v Čechách, proslulo v různých výrobních odvětvích 

a řemeslech (zvláště vynikly cechy řeznický, pivovarnický a sladovnický, pekařský aj.), 

rybnikářství, vinařství  i obchodu a od vlády krále Jiřího z Poděbrad zaznamenalo podobně jako 

jiná česká města období relativního klidu a všeobecného rozkvětu. Včetně předměstí zde žilo 

odhadem přes 3000 obyvatel, kteří byli reprezentováni městskou radou v čele s purkmistrem; 



městu bylo navíc podřízeno 10 vesnic v okolí. K výkvětu města patřili vedle významných 

měšťanů i rektor slánské latinské školy, zástupci nižší šlechty a slánští duchovní fakticky 

podléhající světské moci radních. Skutečnost, že se prosperující město od husitských válek 

trvale profilovalo jako utrakvistické  („pod obojí“) a hospodářsky konkurovalo sousedícímu 

martinickému panství, byla zapřísáhle katolickému šlechtici Jaroslavu Bořitovi z Martinic 

dlouho trnem v oku, a to již od jeho nástupu do čela smečenského domu roku 1602. V období 

před vypuknutím stavovského povstání docházelo k řadě konfliktních situací, např. při 

průjezdu martinických úředníků Slaným při cestě ze Smečna do Prahy. Časté byly vzájemné 

slovní útoky a hádky, známe i případy fyzického napadení. Slánští mj. blokovali usazení 

martinických úředníků ve městě i majetkové převody mezi Slaným a Martinicovým okruhem a 

navíc ochotně přijímali utečence, kteří byli Jaroslavem Bořitou  pronásledováni a často násilně 

nuceni k přijetí katolictví: 

„Nad to výše pak Smečanský, i hned po ujetí správy statkův svých, ještě před (Rudolfovým) 
majestátem, všecky lidi poddané své divnými nástroji, až i štvaním na ně psův englických, a 
mocí rozdíráním úst k náboženství a přijímání pod jednou nutil, a na to sobě jisté psaní pod 
jmenem J. M. C. z kanceláře české, kterýmž se mu to schvaluje, a aby v tom tak dále 
postupoval, napomenutí činí, vyprakticiroval.“ 

Vzhled města v té době ilustruje 

nejstarší slánská veduta – dílo rytce 

Jana Willenberga, kterou nalezneme 

v knize Diadochos Bartoloměje 

Paprockého z roku 1602. 

Restaurovaný, objemný exemplář 

tohoto díla je zastoupen také 

v našich muzejních sbírkách, 

podobně jako ve Slaném sepsaná 

kniha Massopust (1580) kazatele 

Vavřince Leandera Rváčovského, 

která je považována za jedno 

z nejvýznamnějších děl českého 

humanismu 16. století a dokládá úroveň slánské kultury a vzdělanosti v předbělohorském 

období. 



 

Dobu vzniku Willenbergovy veduty připomene také projekt „Virtuální průvodce po  

středověkém opevnění královského města Slaný“, který připravujeme za finanční podpory 

Města Slaného a ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR a společností Virtual History. 

Více o projektu samém i o osobnosti Jaroslava Bořity z Martinic se dozvíte příště. 

 

V. S předstihem avizujeme, že v 1. polovině března se můžete těšit na 6. ročník vzdělávacího 

pásma Regio Slanensis, které opět proběhne na půdě slánského gymnázia a dílem též 

v muzejní budově, kde mimo jiné 7. března v pohovoří prof. Petr Čornej o českém králi Jiřím 

z Poděbrad, za jehož vlády zaznamenalo vzestup i město Slaný. Pozornost bude věnována také 

již zmíněnému virtuálnímu průvodci. Kompletní program včas zveřejníme. 

 

 

Pevné zdraví a jasnou mysl v mrazivých zimních dnech 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


