
    

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

léto je za dveřmi s jeho příchodem postupují přípravy nové expozice Zemědělství na Slánsku 

v Třebízi. Bádání v muzejní fototéce, jak vidno, může být i zábava, obzvlášť když se do díla vloží 

grafik s dobrým nápadem. Bude se na co těšit! 

 

Zpravodaj 6/2019 



I. Po celý měsíc je v 1. 

patře muzea otevřena 

výstava Sladké naše 

snění, která Vás uvede do 

intimních zákoutí ložnic 

období 1. republiky. Ve 

volné návaznosti na 

loňskou úspěšnou 

výstavu Slánská kavárna, 

představujeme tentokrát 

originální nábytek 

z interiéru prvorepublikové ložnice. K vidění je řada autentických textilií, spodních košilek i 

mycích potřeb. Návštěvníky obzvlášť zaujme pestrá sbírka nočníků. Výstavu bude možné 

navštívit po celé léto. 

 

 



II. Ve středu 19. června v 18 hodin v galerii v 2. patře zahájíme stěžejní výtvarnou výstavu 

letošního roku: ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar bude mít ve Slaném 

svou premiéru expozice Memento mori, jehož východiskem je připomínka období, které 

začalo před 400 lety – třicetiletá válka. Ta se právě na královském městě Slaném zapsala velmi 

tvrdě a zcela 

jej 

změnila. Že je hrozba smrti neustále přítomná i v  současnosti ukazuje kolekce unikátních 

grafických listů od tří desítek renomovaných českých výtvarníků. Výstava je navíc s muzejní 

budovou spojena rodem Martiniců, jejichž tzv. pohřební štít – součást výzdoby Martinického 



oltáře v chrámu sv. Víta na Pražském hradě – je dnes umístěn v muzejní kapli Zasnoubení 

Panny Marie. Ten nechal patrně v 50. letech 17. století zhotovit Bernard Ignác hrabě 

z Martinic, pán města a stavitel piaristické koleje – dnešní budovy muzea. 

 

III. Ve čtvrtek 20. června proběhne od 17 

hodin v malé galerii muzea prezentace 26. 

ročníku Slánského obzoru. Součástí programu 

bude představení jednoho z příspěvků 

otištěných v ročence – O životních osudech 

slánského rodáka Luďka Eliáše pohovoří autor 

Mgr. Milan Hes, Ph.D.  

 

 

 

 

 

 

IV. Po celý červen probíhají v kapli Zasnoubení 

Panny Marie závěrečné koncerty žáků ZUŠ, 

předávání výučních listů a maturitních 

vysvědčení.  

 

 



Červen se také nese ve znamení svateb. Pro letošní rok máme k dispozici několik posledních 

termínů. Pro ten příští doporučujeme provést včasnou rezervaci, a to na emailu 

HrabankovaB@seznam.cz či osobně v muzeu 

s paní Hrabánkovou. Krásné prostory kaple 

Zasnoubení Panny Marie jsou oblíbeným a 

důstojným místem pro vstup do manželství. 

Pro odlehčené letní svatby doporučujeme 

areál Národopisného muzea v Třebízi. Více 

informací naleznete na našich stránkách: 

http://muzeum.slansko.cz/svatby_v_kapli/ 

 

 

V. V plném proudu je také sezóna 

Národopisného muzea v Třebízi, které je 

příjemným místem k odpočinku i poznání života našich předchůdců na vesnici. Pro zajímavost 

– právě v Třebízi nedávno proběhlo natáčení nového seriálu České televize, který bude 

pojednávat o zločinech ve staré Praze. Začátkem měsíce se zde konala i Tradiční třebízská 

pouť. V těchto dnech pracujeme na nové expozici Zemědělství na Slánsku, kterou představíme 

v sobotu 31. srpna na Staročeském jarmarku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://muzeum.slansko.cz/svatby_v_kapli/


Obtíže s poddanými 

Vedle náboženských otázek byl Jaroslav Bořita z Martinic v běžném styku se Slaňáky neustále 

obtěžován různými žádostmi, stížnostmi a dopisy, které obyvatelé směřovali přímo k němu, 

místo aby využívali služeb Martinicova určeného úředníka. Vzhledem k velmi vysokému 

postavení smečenského hraběte v hierarchii českého království (Martinic byl v letech 1638-

1649 nejvyšším purkrabím českého království, tedy jedním z nejdůležitějších představitelů 

země hned po Ferdinandovi III. – českém králi a římském císaři v jedné osobě) a s tímto 

postavením spojeným povinnostem se nemůžeme příliš divit, že se cítil být Slánskými velmi 

obtěžován.  

Jakožto purkrabí měl ve dvorské kanceláři rozhodně závažnější úkoly týkající se celých Čech a 

dalších zemí koruny české než např. zajistit dostatek řemeslníků, kteří by přispěli 

k hospodářské obnově města, anebo zlepšit stav cest vedoucích do Slaného, aby mohly být 

oživeny místní trhy. Za obrácení se ke katolictví se měšťané navíc domáhali různých výhod. 

Dalšími problémy v komunikaci byly zejména stálá, pro běžné obyvatele velmi trpká 

přítomnost císařského vojska na Slánsku, ale také nedostatek vhodných poslů. Mnohá 

nedorozumění tak byla na denním pořádku.  

Situace se ještě zhoršila v r. 1644 po smrti šlechticova regenta Zachariáše Vejdy z Bezděkova 

– jednoho z nejspolehlivějších šlechticových 

služebníků, který dobře znal místní poměry a sloužil 

Martinicovi přes dvacet let. Rozporů v obci naopak 

využíval pro posílení svého vlivu slánský děkan 

Bartoloměj Roetlender. Jaroslav Bořita kontroval 

reorganizací far na Slánsku a personálními 

změnami. Ta nejtvrdší rána však měla na hraběte 

teprve dopadnout… 

Klid, pohodu a skvělé zážitky s kulturou i v přírodě 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


