
    

Vážení přátelé slánského muzea, 

V tomto měsíci je tomu právě 30 let, kdy se v celém Československu, Slaný nevyjímaje, začal 

nezadržitelně hroutit prohnilý totalitní komunistický režim, reprezentovaný elitářskou „vládou 

jedné strany“, tedy samozvanou zločinnou organizací, která vybraným poskytovala jiná práva 

než většině, určovala, co si máme myslet, kam můžeme vycestovat a vůbec bezprecedentně 

omezovala naše základní lidská a občanská práva. 40 let komunismu současně znamenalo 

citelné pokřivení kultury, přetrhání staletých tradic v mnoha oblastech u nás vyspělých 

odvětví, ale také poničení urbanistické struktury většiny českých a slovenských měst a vesnic. 

Toto „zošklivění“ po staletí se pozvolna a přirozeně vyvíjejících kulturních sídel je patrné i v 

našem městě a jeho okolí. Tento a mnohé další jsou závažnými důvody, proč bychom si 

každoročně měli období tzv. sametové revoluce s vděkem připomínat, tím spíše, že v dnešní 

době opět v naší zemi spatřujeme myšlenkové směry a skupiny, jejichž činnost směřuje 

k omezení cenných práv a svobod naší křehké pluralitní společnosti. 



I. Jedinečná výběrová výstava Kája 

Saudek ve Slaném pokračuje po 

celý měsíc. Pozornost je věnována 

postavě kladného loupežníka Lipse 

Tulliana, ale i dalším známým 

postavám z komiksů a filmů jakými 

jsou Čtyři vraždy stačí, drahoušku 

nebo Kdo chce zabít Jessii? 

Zakoupit si můžete originální 

grafické listy, plakáty a množství 

dalších předmětů – např. otvíráky 

se Saudkovými motivy. 

 

 

 

 

 

II. Do konce roku je ve veřejném prostoru Masarykova náměstí a dvora městského úřadu čp. 

160 otevřena venkovní 

sochařská výstava Lukáše 

Kmocha (aka Gibbus) z 

Pelhřimova. Pětice kovových 

plastik byla zhotovena 

náročnou kovářskou technikou 

a představuje nezaměnitelný 

úkaz v kontextu současného 

českého sochařství. Stylizované 

postavy (S nadhledem, Drapion, 

Ian, Mezikmity a Harpagon) 

vybízí diváka k zastavení a zamyšlení. 



III. V rámci 53. ročníku festivalu Slánské jazzové dny v kapli Zasnoubení Panny Marie v sobotu 

9. 11. od 14h vystoupí fenomenální bubeník Pavel Fajt a v neděli 10. 11. od 14h duo Petr 

Smetáček a Carlo Zegarra Abanto (Peru).  

Rovněž v kapli proběhne třetí 

podzimní koncert Kruhu přátel 

hudby, tentokrát ve středu 20. 11. 

od 19h zahraje Družecký Quartet 

v mezinárodním složení: Ana Inés 

Feola – hoboj, Karol Gostyński – 

housle, Julie Kriechbaum – viola a 

Matyáš Keller - violoncello. Na 

programu budou kompozice 

skladatelů Kramáře, Beethovena, 

Fialy a Družeckého. 

 

 

 

IV.  Hudbě ve vztahu k dějinám 

Slaného bude věnována také 

přednáška prof. PhDr. Petra Daňka, Ph.D. (Ústav dějin umění AV ČR) na téma Neznámé 

hudební prameny k dějinám slánských literátů v 16. století. Příspěvek bude věnován třem 

pramenům, které dokládají bohatou a zajímavou hudební praxi literátského bratrstva při 

kostele sv. Gotharda ve Slaném. Prvým je ve Vlastivědném muzeu nedávno objevený misál z 

počátku 16. století, který patří k významným tištěným pramenům k dějinám liturgie a liturgické 

hudby v Čechách raného novověku. Druhým je rukopis českých jednohlasých písní, který si 

slánští měšťané pořídili v devadesátých letech 16. století a který je dnes uložen v Národním 

muzeu v Praze. Posledním je tisk mší císařského varhaníka Charlese Luythona, který patří mezi 

největší a nejnákladnější předbělohorské tisky. I ten byl nalezen teprve v nedávné době. 

Přednáška bude doplněna bohatou obrazovou dokumentací a zvukovými nahrávkami. 



 



V. Výročí 30 let od 

sametové revoluce 17. 

listopadu 1989 připomene 

výstava, která bude mít 

svou premiéru v rámci 

festivalu Slánské jazzové 

dny a jíž po skončení 

festivalu budete moci 

zhlédnout v malé galerii 

muzea. Vzpomínková 

expozice Listopad 1989 ve 

Slaném nabídne dobové 

fotografie, plakáty, noviny 

a další tiskoviny.  

 

 

 

 

 

VI. Ve čtvrtek 21. listopadu od 19:30 vás zveme do městského kina na ojedinělé promítání 

slavného českého historického filmu Kladivo na čarodějnice. Jeden z diváky i kritiky nejlépe 

hodnocených snímků slavného režiséra Otakara Vávry (1911-2011) byl totiž natočen přesně 

před 50 lety a jeho hlavní motiv – zneužívání moci pro vlastní obohacení je aktuální dodnes. 

Ne náhodou bude film vysílán v době 30. 

výročí konce komunistické diktatury 

v Československu a v den 370. výročí úmrtí 

Jaroslava Bořity hraběte z Martinic.  

 



VII. Marie Eusebie Martinická ze Šternberka 

Jaroslav Bořita z Martinic (1583-1649) zemřel následkem zranění kartáčovou střelou při 

švédském obléhání Prahy roku 1648 a následném zajetí, z něhož mu pomohli vyplatit se další 

šlechtici poté, co Slánští namítali, že již nemají žádných prostředků k vykoupení svého 

neoblíbeného pána. 

První hrabě z Martinic za svůj život zplodil mnoho potomků 

a měl postupně čtyři manželky, z nichž 

nejdůležitější byla žena v pořadí první: Marie Eusebie 

ze Šternberka (†1634), dcera jednoho z Jaroslavových 

poručníků z mládí, a sice Adama ze Šternberka (†1623), 

jenž za svůj život v Čechách vystřídal různé vysoké funkce, 

počínaje rolí hejtmana Nového Města Pražského a 

konče úřadem nejvyššího purkrabího Českého 

království, tedy váženou hodností, kterou po letech 

nosil sám Jaroslav Bořita.  

Sňatek se šlechtičnou z významného a starobylého českého rodu byla pro Martinice poctou i 

cestou k posílení významu vlastního pokolení. Sám Rudolf II. smečenskému šlechtici umožnil 

začlenění šternberské erbovní hvězdy do Martinického znaku. Erby obou rodů nalezneme na 

vzácných kachlových kamnech ze smečenského zámku (nyní ve slánském muzeu). 

„Šternberk“ se stal také novým pojmenováním oblasti mezi Smečnem a Ledci, která později 

proslula jako lázně a kterou pro svou rodinu získal právě Jaroslav Bořita. Sama Marie Eusebie 

pro Martinice snadno získala např. panství Hořovice, které patřilo mezi statky zkonfiskované 

nepřátelům říše po bitvě na Bílé hoře. 

Údaje o dětech vzešlých z tohoto svazku se různí a jsou historiky stále redigovány. Jak se 

ukazuje, přesný není zřejmě ani rukopis Rodokmenu pánů z Martinic ze sbírky Dobrzenského 

v Národním archivu v Praze. Jistě však můžeme tvrdit, že nejdůležitější potomci, totiž synové 

smečenského aristokrata, byli současně potomky Marie Eusebie ze Šternberka. Těm se 

budeme věnovat v dalších pokračováních tohoto vyprávění. Doplňme, že vedle dětí 



zemřelých krátce po narození měl Jaroslav také dcery, u nichž vždy důsledně dbal na to, aby 

se provdaly za urozeného ženicha z katolických vrstev. 

 

 

 

Nové kulturní zážitky i domácí pohodu v teple u kamen 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


