
 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

podstatná část čtvrtého měsíce roku bude patřit Dnům italské kultury, s nimiž je logicky i 

tematicky propojen program muzea. V první řadě zahájení celého festivalu, ilustrujícího různé 

aspekty současné i historické Itálie, proběhne na muzejní půdě. Současně bude zahájena 

výstava českého grafického umění. Kaple Zasnoubení Panny Marie přivítá Sukův komorní 

orchestr, který zahraje díla italských mistrů. V malé galerii proběhnou tři přednášky tematicky 

spjaté s Itálií, dvě historické a jedna cestovatelská. Doporučujeme však navštívit i další části 

bohatého programu, které se budou konat v kině, v městském centru Grand nebo třeba 

v knihovně. Podrobné informace k programu naleznete na blogu www.italie-

slany.blogspot.cz.  
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I. V pátek 6. dubna v 17 hodin v galerii muzea (2. patro) slavnostní vernisáží otevřeme nejen 

celotýdenní „italské“ pásmo, ale také výstavu, která bude mít ve Slaném svou českou premiéru 

a kterou na podzim roku 2017 spatřilo pouze město Gesualdo v jihoitalské Kampánii. Hlavní 

partnerem expozice je prestižní Sdružení českých umělců grafiků Hollar, u jehož loňského 

100. výročí založení jsme – ve volné návaznosti na slánský prvorepublikový spolek Trhlina – 

navázali vzájemnou spolupráci, která tak přináší svůj první šťavnatý plod. Výstava předních 

českých grafiků současnosti s názvem Praha – rudolfinské reflexe nás myšlenkově přenese do 

jednoho z nejslavnějších období českého 

království, kdy vědy a umění hrály nejen 

v Praze první housle. Vedle fantazií 

opředených postav císaře Rudolfa II., 

vynalézavých alchymistů, geniálních umělců, 

skutečných i falešných vědátorů a všelijakých 

kejklířů z pražského dvora připomeneme také 

postavu jihoitalského šlechtice, významného 

hudebního skladatele a madrigalisty Carla 

Gesualda (1566-1613) zmítaného osudem i 

vnitřními démony. Nábožensky tolerantní 

počínání císaře bylo v trnem oku 

ambiciózního smečenského šlechtice 

Jaroslava Bořity z Martinic, který od roku 

vydání Rudolfova majestátu (1609) stanul ve funkci dvorského maršálka Českého království a 

jehož kariéra předznamenala nadcházející tvrdé období rekatolizace Čech a Třicetileté války. 

Bezstarostné rudolfinské období, kdy kulturně a hospodářsky vzkvétalo i naše město, je 

k tomu, co mělo přijít, v příkrém kontrastu.  

 

 

 

 



 



II. V malé galerii muzea se v úterý 10. dubna od 17 hodin můžete těšit na dvě přednášky 

spojené s Itálií: Lubor Kunc pohovoří o rakousko-uherské polní poště na Sočské frontě a 

v Benátsku v letech 1915-18 a Michal Plavec o letcích ze Slánska na Italské frontě v téže době. 

 

III. S cestovatelskou přednáškou Za krásami Apeninského poloostrova, která se uskuteční ve 

středu 11. dubna v 18 hodin, zavítá do Slaného fotografka Jana Kupčáková, vítězka titulu 

Fotografka roku 2012 časopisu FotoVideo. Fotografie z cest po Itálii budou od 3. dubna do 2. 

června k vidění na schodišti MěÚ Slaný.  

 

 

 

IV. Ve středu 11. dubna od 19:30 proběhne v kapli Zasnoubení Panny Marie koncert Kruhu 

přátel hudby, kde vystoupí komorní sdružení Atlantis Collegium s programem zaměřeným na 

starou italskou hudbu (skladatelé Vivaldi, Cervetto, Vinci a Tartini) tradičně interpretovanou 

na housle, violoncello a cembalo.  



 

 



V. Ve čtvrtek 26. dubna v 17 hodin se 

v kapli Zasnoubení Panny Marie 

uskuteční přednáška PhDr. Josefa 

Kadeřábka, Ph.D. na téma Jaroslav 

Bořita z Martinic: Svět hodnot a idejí 

raně novověkého velmože. Slánský 

historik představí nejen svou dizertační 

práci, která vychází v redigované podobě 

knižně v nakladatelství Karolinum, ale 

především výraznou osobnost spojenou 

s přísnou rekatolizací Slánska a kulturním 

a všeobecným úpadkem našeho města za Třicetileté války.  

Martinicův portrét pochází z doby krátce do defenestraci – byl zhotoven při jeho pasovském 

exilu v roce 1619. 

 

 

VI. S předstihem Vás informujeme o květnové exkurzi do Prahy (nejen) po stopách Martiniců. 

Exkluzivní poznávací výlet Hradčany v raném novověku pořádaný ve spolupráci s Infocentrem 

a odborem kultury MěÚ se uskuteční v neděli 20. května. V ceně 300 Kč je zahrnuta doprava 

i vstupné do všech historických objektů včetně průvodcovské služby. Společně navštívíme 

Martinický palác, kostel sv. Benedikta, Jižní zahradu Pražského hradu a Schwarzenberský palác 

s expozicí Národní galerie. Zájemci mají možnost přihlásit se do 11. května a to osobně 

v muzeu nebo na emailové adrese HrabankovaB@seznam.cz. Více informací na plakátu níže.  
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VII. Závěrem si v předvečer 400. výročí pražské defenestrace roku 1618 připomeňme některé 

okolnosti této klíčové historické události, jejíž následky poznamenaly České království na další 

staletí a které zdrcujícím způsobem postihly také Slaný, do té doby převážně utrakvistické, 

pyšné kulturní město, které hospodářsky patřilo mezi nejbohatší v zemi. 

Po abdikaci Rudolfa II. se král a brzy také císař Matyáš opětovně snažil posílit vliv katolické 

církve. Spory mezi oběma stranami vyvrcholily na jaře roku 1618 po zničení kostela v Hrobu a 

uzavření kostela v Broumově (mimochodem právě v Broumově své dílo v roce 2015 představil 



sochař Kryštof Kaplan, který pro Slaný připravuje nové instalace reflektující těžkou dobu 

rekatolizace našeho města – ale o tom až příště). Ve Slaném, tehdy ještě svobodném 

královském městě – na rozdíl od Martinicova smečenského panství, kde již od roku 1602 

probíhala rekatolizace doprovázená řadou represálií – požívali dosud obyvatelé náboženské 

svobody v duchu Rudolfova majestátu. Není proto divu, že se zástupci Slaného, pobouření 

sílícím tlakem katolické strany, zúčastnili květnového sněmu českých stavů (císařem oficiálně 

zakázaného) v pražském Karolinu, který de facto rozhodl o otevřeném odporu proti vládnoucí 

katolické elitě, reprezentované královskými místodržícími zastupujícími nepřítomného císaře 

Matyáše.  

Středa 23. května 1618 byla vybrána k uskutečnění akce, kdy se do místodržitelské kanceláře 

Pražského hradu dostavili představitelé stavovské opozice, tj. zástupci české šlechty, ale též 

měst: ze Slaného na defenestraci dorazili konšel Jan Veselský, původem soukeník a obecní 

starší Simeon Celeryn. Početná skupina vedená Jindřichem Matyášem Thurnem a Václavem 

Budovcem z Budova nejprve s místodržiteli Jaroslavem Bořitou z Martinic a Vilémem 

Slavatou z Chlumu a Košumberka zinscenovala soud, kdy byli oba usvědčeni z vlastizrady a 

odsouzeni k smrti vyhozením z okna. Martinic se podle vlastního vyprávění do poslední chvíle 

modlil k Panně Marii a byl ochoten zemřít pro svou víru, ovšem třetí defenestrovaný, písař 

Fabricius, popisoval spíše jeho pocity strachu. Pád doprovázený střelbou všichni poněkud 

překvapivě přežili a ukryli se v blízkém Lobkovickém paláci. Poté dočasně odešli do exilu. 

Jak uvádí historik Josef Kadeřábek, Slánští měšťané spatřovali optikou své konfesijní 

sebeidentifikace v exekuci Jaroslava Bořity z Martinic spravedlivý trest za jeho předchozí 

vystoupení proti nekatolíkům a vnímali tohoto šlechtice jako zosobněné zlo. Radost 

z odstranění nenáviděné vrchnosti a ponížení blízkého souseda města však neměly trvat 

dlouho... 

Na tomto místě doplňme, že přítomnost Slaňáka Jan Veselského při defenestraci unikla 

Martinicově pozornosti; Veselský však v roce 1626 po tlakem událostí odešel do exilu. 

Druhému přítomnému Slaňákovi Simeonu Celerynovi však po bitvě na Bílé hoře Martinic 

zabavil většinu majetku a jeho další osudy jsou neznámé… 

Jak samotná defenestrace, tak ukrytí místodržících Polyxenou z Lobkovic je známé také 

z následujících obrazů akademisty Václava Brožíka (1851-1901). 



 

 

 

Krásné jarní dny a pevnou historickou paměť 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


