
    

 

Vážení přátelé muzea, 

 

po zahájení výstavy věnované milovníkům díla Kamila Lhotáka a vzduchoplavectví se nad 

slánským náměstím vznesl horkovzdušný balón. Řada zájemců, zejména z řad dětí, měla 

možnost shlédnout na své město a kamarády z výšky a proutěného koše. Doufáme, že jsme 

všem poskytli nevšední zážitek a rozloučili se s létem v dobré náladě. Říjnový program muzea 

je zaměřen na sté výročí konce tzv. Velké války a vzniku samostatného Československa. Těšíme 

se na Vaši návštěvu. 

 

 

Zpravodaj 10/2018 



I. Ústředním bodem říjnového programu bude otevření výstavy Pohledy z bojiště - 1. světová 

válka ve fotografii a korespondenci ze Slánska. Srdečně Vás proto zveme na vernisáž ve 

středu 24. října v 18 hodin do výstavní síně v 1. patře muzea, kde budete moci mj. ochutnat 

stylovou nabídku občerstvení ze slánského pivovaru a restaurace Továrna. Výstava, která by 

nemohla vzniknout bez skvělé spolupráce s místními sběrateli a odbornou pomocí Vojenského 

historického ústavu, nabídne tři unikátní pohledy do dění tzv. Velké války, jejíž 100. výročí 

ukončení si spolu s oslavou vzniku samostatného Československa v říjnu připomeneme.  

 

 



Jak název napovídá, představeny budou dvě kolekce fotografické a jedna kresebná. Nejstarší 

jsou ručně malované pohlednice malíře a ilustrátora Josefa Kyliese (1890-1946), rodáka ze 

Studeněvsi, který byl nasazen na východní frontě v letech 1914-1915 a díky svému talentu 

nezaměnitelným způsobem zachytil válečné dění. 

Hlavní „hvězdou“ výstavy je pak plukovní fotograf a později velvarský stavitel Jindřich Bišický 

(1889-1949), rodák ze Zeměch, kterého můžeme zařadit mezi průkopníky reportážní 

fotografie, která má vysokou vypovídající hodnotu o místech, kde se spolu se 47. pěším 

regimentem pohyboval – tedy v Haliči a na italské frontě. Ne náhodou byly Bišického 

fotografie vystaveny také na Pražském hradě a zastoupeny jsou i v Národní galerii v Praze. 

Konečně ze slánské muzejní sbírky pochází vzácná série snímků věnovaná převážně 

československé domobraně v letech 1918-1919. Fotografie pocházejí minimálně od pěti 

různých praporů a dokumentují jak jejich formování v Itálii, tak především nasazení na 

Slovensku v maďarsko-československé válce.  

Expozice představí ty nejlepší a nejcennější snímky a pohlednice ze všech tří kolekcí, vybrané 

předměty a dokumenty s tematikou 

1. světové války a navíc také 

doprovodný katalog za příznivou 

cenu. Výstava, kterou připravujeme 

spolu s Patrií, z.s. a slánským 

gymnáziem, bude otevřena až do 

24. února 2019. 

 

II. Až do 18. listopadu můžete 

navštívit také výstavu Kamil Lhoták 

– Balony nad Slaným, kde vedle 

výběru malířovy tvorby naleznete 

připomínky 25. výročí založení 

Vzduchoplavecké společnosti 

královského města Slaný.  



III. Do konce října můžete 

zhlédnout expozice 

Národopisného muzea 

Slánska v Třebízi včetně 

výstavy Rozkulačeno. Poté 

bude muzeum veřejnosti 

uzavřeno až do května 

2019, kdy začne nová 

návštěvní sezóna. Vedle 

pravidelné údržby a 

potřebné správy sbírek pro 

Vás budeme připravovat novou expozici zemědělství, která bude zpřístupněna během příštího 

léta. 

 

IV. Po celý měsíc říjen bude z technických 

důvodů veřejnosti uzavřena kaple 

Zasnoubení Panny Marie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. Připomínáme Vám nedávnou krádež dvou historických pohárů ze sbírky muzea. Budeme 

vděčni za jakoukoli informaci vedoucí k jejich nalezení. Doplňujeme, že muzeum na tuto 

neblahou událost reaguje mj. zpřísněním návštěvnického režimu a řadou dalších 

bezpečnostních opatření. 

                             

 

VI. V letošním roce si připomínáme 60 let od úmrtí 

významného českého sochaře Václava Nejtka (1899-1958), 

jenž vytvořil řadu soch, které v našem městě denně míjíme 

(busta Antonína Dvořáka, Sousoší spořivosti atd.). Současně 

vzpomínáme také výročí 90 let od odhalení Nejtkovy sochy 

Bedřicha Smetany ve Slaném. Při této příležitosti byla 

rozšířena část stálé expozice v prvním patře muzea, která se 

věnuje právě Nejtkově dílu. Drobnou výstavku obohatilo 

několik návrhů dosud skrytých v depozitáři a informační 

panel o nedávném restaurování několika soch ve městě.  

 

 



VII. Rekatolizace pokračuje 

Po odsunu saských vojsk z Čech mohl Jaroslav Bořita z Martinic pokračovat 

v protireformačním úsilí. V době doznívajícího dočasného vlivu utrakvistů nejprve vyžadoval 

od Slánských přijímání pod jednou způsobou a pravidelné návštěvy mší. Od roku 1634 byli 

stejně jako v celých Čechách zatýkáni všichni nekatolíci, v případě Slaného měli opustit město 

k 3. červenci. Pokud byli ještě po tomto datu ve městě odhaleni, byli vsazeni do vězení, kde 

byli drženi jen o chlebu a vodě. Přicházel k nim pouze slánský děkan, který je přesvědčoval 

k přestoupení ke katolictví. Pokud se podařilo dotyčného přesvědčit, byl odveden rovnou do 

kostela ke zpovědi a modlitbě. Následně musel odejít do Panského domu na náměstí (dnešní 

Martinický dvůr čp. 1), kde musel slíbit své poddanství vrchnosti. 

O Velikonocích roku 1635 bylo deklarováno, že všichni Slánští jsou již katolického vyznání. To 

bylo následně ověřováno zvláštními úředníky. V roce 1637 se při kontrole zpovědních cedulek 

prokázalo, že se ve městě stále zdržují někteří nekatolíci; čekalo je samozřejmě vězení.  

Díky neprozíravému Martinicově přístupu, válce, řadě dalších pohrom a odlivu inteligence do 

exilu došlo k všeobecnému poklesu vzdělanosti, pročež byla zanedbávána školní výuka a 

nedostávalo se osob vhodných pro působení při děkanství. 

Problém byl dokonce se čtením.  

Současně byly z nařízení kardinála Arnošta z Harrachu 

v celých Čechách zajišťovány zakázané knihy. Byly vytvářeny 

seznamy, díky nimž víme, že se v té době ve Slaném včetně 

předměstí zdržovalo pouze 130 osob (počítány hlavy rodin). 

Napětí bylo vyostřeno osobními spory smečenského hraběte 

s kardinálem, neboť jeho přístup k rekatolizaci se zdál 

Martinicovi příliš mírný… 

 

 

 

 



 

Studeněveský rodák a slánský výtvarník Josef Kylies  

na vojenské portrétní fotografii z 21. listopadu 1914. 

 

Důstojnou připomínku 100. výročí konce 1. světové války  

a vzniku samostatného československého státu 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


