
 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

v březnu nás čeká tradiční přednáškový cyklus Regio Slanensis. Usilovně ale pracujeme na 

přípravách dalších každoročně se opakujících akcích. Zapište si proto do diářů: 1. 5. zahájení 

výstavní sezóny v Třebízi, 1. 6. Muzejní noc s bohatým programem, 29. 6. Koncert pro 

muzeum, 25. 8. Staročeský jarmark v Třebízi, 15. 9. doprovodná akce k výstavě. O 

podrobnostech Vás budeme průběžně a včas informovat. 

 

 

 

 

Zpravodaj 3/2018 



I. Březnový program proběhne již šestým rokem ve znamení přednáškového cyklu Regio 

Slanensis. Tematické přednášky proběhnou od 6. do 16. března v aule slánského gymnázia, 

vždy od 9:45 hodin. Přednášky jsou určeny studentům i široké veřejnosti, a to zdarma. 

 Vzdělávací pásmo v úterý 6. března zahájí PhDr. Martin Vostřel, Ph.D. z lounského 

muzea, který v příspěvku Tisíc mil napříč republikou přítomné podnítí k hlubšímu 

poznávání naší vlasti, a to od nejzápadnějšího bodu na česko-německém pomezí přes 

hrady, zámky, městečka, tvrze, kostely i zajímavou přírodu, kam po 64 dnech a 1721 

kilometrech došel s přáteli až na česko-polsko-slovenskou hranici.  

 Ve středu 7. března v 17 hodin Vás zveme 

do kaple muzea na mimořádnou 

přednášku předního českého historika 

Prof. PhDr. Petra Čorneje, DrSc., o 

významném českém panovníku Jiřím 

z Poděbrad, čímž připomeneme 560. 

výročí jeho zvolení českým králem. Právě 

za krále Jiřího nastal nový rozkvět našeho 

města poničeného za husitských válek. 

 Jedno ze stěžejních témat ve čtvrtek 8. 

března přiblíží PhDr. Josef Kadeřábek, 

Ph.D. z Ústavu dějin Univerzity Karlovy. 

Na konkrétním prostředí města Slaného 

ukáže nové přístupy mikrohistorie a dějin 

každodennosti při studiu rekatolizace a představí odklon od tradičního faktografického 

dějepisectví. Celou periodu demonstruje na životním příběhu fiktivního modelového 

obyvatele města Slaný 17. věku. Příspěvek nese název Od kolébky do hrobu. Slánská 

protireformace očima dobového aktéra. 

 V pátek  9. 3. se pokusí PaedDr. Irena Veverková ze společnosti Patria přiblížit na pozadí 

vývoje školských reforem od konce 19. století systém středního školství dívčího vzdělání, 

specializovaného technického a ekonomického vzdělání (průmyslové školy, ekonomické 

školy, učňovské školy) do roku 1948. Vše v dějinném rámci měst Slaného a Kladna.  



 

 



 Druhý týden se ponese více v duchu moderních dějin. V pondělí 12. 3. pohovoří Mgr. 

Pavel Fabini z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR o Poslancích na říšské radě ve Vídni 

s přihlédnutím ke Slánsku.  

 V úterý 13. 3. naváže PhDr. Milan Bárta z Ústavu pro studium totalitních režimů 

příspěvkem o působení neblaze proslulé Státní bezpečnosti ve Slaném v 50. letech.  

 Ve středu 14. 3. bude pokračovat ředitel slánského muzea Mgr. Jan Čečrdle povídáním 

o kontroverzní osobnosti slánského vynálezce, továrníka a starosty v letech 1940-1944 

Jaroslava Jana Pály a s ním spojené elektrotechnické továrně Palaba.  

 Konečně Sibiří po stopách legionářů se ve čtvrtek 15. 3. vypraví historička kladenského 

magistrátu Mgr. et Mgr. Gabriela Havlůjová, která dnešní Rusko opakovaně 

navštěvuje a sleduje podobu tamějších míst paměti. 

 Cyklus v pátek 16. 3. uzavřou archeolog Mgr. Jiří Unger a student Stavební fakulty 

ČVUT Lukáš Hort první veřejnou prezentací projektu Virtuálního průvodce po 

středověkém opevnění královského města Slaný, který připravuje slánské muzeum za 

finanční podpory Města Slaného a ve spolupráci s Archeologický ústavem AV ČR a 

společností Virtual History. Vznikající aplikace pro mobilní telefony a související 

funkcionality dosud nemají v ČR obdoby. Jde o novátorský počin, který dovolí 

nahlédnout do podoby města kolem roku 1600. (Více v dalším čísle SR.)  Bude 

představen i druhý vznikající projekt, který bude mapovat podobu slánského podzemí.  

 

 

II. Ve středu 21. března v 19 hodin se 

uskuteční první koncert Kruhu přátel 

hudby roku 2018, a to v kapli 

Zasnoubení Panny Marie, kde vystoupí 

dva vokálně instrumentální soubory 

s názvem Mariánská hudba 

v proměnách staletí. Jako první zahraje 

kladenský soubor Gemini Musicales sérii mariánských písní Ave Maria s doprovodem 



dobových nástrojů od období gotiky po epochu baroka. Účinkovat bude Lenka Harigelová 

(soprán), Ženský pěvecký kvintet a Pavel Marek (varhany). 

Po přestávce vystoupí pražský soubor Societas Musicalis s barokním mariánským motetem 

Pianto della Madonna, ve kterém vystoupí Tereza Růžičková (soprán), Alena Maříková 

(varhany). Program pražského souboru uvede herec Martin Hejný. 

 

III. Vedle zmíněné prezentace studentům gymnázia v rámci cyklu Regio Slanensis bude projekt 

Virtuální průvodce po středověkém opevnění královského města Slaný představen 

archeologem Mgr. Jiřím Ungerem veřejnosti ve čtvrtek 29. března v 17 hodin v muzejní kapli 

Zasnoubení Panny 

Marie. Vedle povídání 

s promítáním dojde i 

na praktické ukázky 

nové mobilní aplikace 

přímo „v terénu“. 

Setkání doplní student 

Stavební fakulty ČVUT 

Lukáš Hort 

informacemi o 

připravovaném 

projektu o slánském 

podzemí. 

 

 

 

 

 

 



IV. Již jen do 18. března bude možné navštívit pohádkovou 

výstavu Kouzlo starých loutek - soubor Karlem Růžičkou 

ručně vyřezaných marionet doplněných o maňásky a další 

drobné exponáty ze sbírek našeho muzea. 

 

V. Výstava věnovaná proměně našeho města v období 70. a 

80. let 20 Normalizace ve Slaném ve fotografiích Karla 

Vidimského, končí 11. března.  

 

VI. Závěrem si připomeňme postavu Jaroslava Bořity z Martinic – hlavního strůjce slánské 

rekatolizace v předvečer jeho defenestrace roku 1618. Šlechtic (od r. 1621-22 říšský hrabě) se 

narodil 6. ledna 1582 jako pohrobek, syn Jaroslava (I.) Bořity z Martinic a Johanky Dašické 

z Barchovy Běrunice a Veltrub, a byl proto opatrován poručníky. Největší podíl na formování 

jeho osobnosti však mělo studium na italských jezuitských školách, kde Jaroslav získal svůj 

klíčový rys – nesmířlivý postoj vůči všem nekatolíkům. Již ve svých dvaceti letech, poté, co se 

vymanil z opatrovnictví a stanul v čele rodového sídla na Smečně, začal na svém panství 

s tvrdou rekatolizací – tedy v těsném sousedství Slaného, které bylo v té době ještě 

svobodným královským městem s převládající utrakvistickou konfesí.  

Smečenským poddaným nejprve vzal právo svobodného převodu majetku, omezil činnost 

cechů a odňal městečku veškerá privilegia. Údajně měl i násilnými prostředky nutit poddané 

ke konverzi ke katolictví nebo je rovnou vyháněl ze svého panství. Řada takových vyhnanců se 

uchylovala právě do Slaného. Současně jako zastánce tvrdé katolické linie rychle kariérně 

stoupal po řadě zemských a dvorských úřadů (1603 královský rada, 1609 dvorský maršálek, 

1616 karlštejnský purkrabí atd.). Šlechtic otevřeně vystupoval proti náboženské toleranci 

potvrzené vydáním Rudolfova majestátu. Naopak sám sebe chápal jako bohem vyvoleného 

k šíření a obrácení celých Čech ke katolictví. Důležitou se mu stala víra v posmrtný očistec, 

samospasitelnost katolické církve a zejména hluboce věřil v přímluvnou moc Panny Marie a 

svatých – tedy fenomény slánským utrakvistům cizí. Vzájemné konflikty na sebe nenechaly 

dlouho čekat… 

 



 

          Brzký příchod jara a s předstihem též veselé Velikonoce 

   Vám přeje 

   Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

      www.muzeum.slansko.cz 


