
 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

měsíc červen jsme zahájili Slánskou muzejní nocí a ukončili Koncertem pro muzeum. Tyto dvě 

akce mají mnoho společného. Mimo jiné jsou obě přístupné všem zájemcům, a to bezplatně. 

Věříme, že nulové vstupné není jediným důvodem, proč jsou tyto akce hojně navštěvovány. 

Pestrý program doplňujeme o aktivity pro děti, kreativní dílny i rozmanité občerstvení. 

Pozornost našim návštěvníkům není ale věnována pouze během velkých akcí. Zavítáte-li 

během prázdnin do muzea, naše milé průvodkyně se postarají, aby Vám u nás bylo dobře. 

Vedle stálých expozic si při své návštěvě povšimněte i spousty živých květin, které doplňují 

všechny prostory budovy a pomalu se samy stávají neplánovanou výstavou. Zastavte se i 

v půvabném atriovém dvoře, který v těchto dnech voní po rozkvetlých růžích, a vstupte 

do Točících dveří Kryštofa Kaplana. Užijte si s námi léto v muzeu! 

 

Zpravodaj Léto/2018 



I. V průběhu celého léta můžete stále navštívit originální 

výstavu Slánská kavárna. Původní předměty spjaté 

s kavárenským prostředím pochází především z první 

poloviny 20. století. Odlehčená výstava bude přístupná až 

do 12. září.  

 

II. V galerii muzea si nenechte od 11. července do 

19. srpna ujít výstavu Střední Čechy během 

stavovského povstání a české války (1618-1621) 

věnovanou letošnímu klíčovému výročí  

3. pražské defenestrace a následným událostem, 

které se bezprostředně zapsaly do dějin našeho 

města. Expozice Vás povede počínaje rokem 1618, 

kdy z oken Pražského hradu nespokojení čeští 

stavové vyhodili Jaroslava Bořitu z Martinic spolu s 

Vilémem Slavatou z Chlumu a Košumberka a 

písařem Filipem Fabriciem. Následný konflikt, do 

kterého byla kvůli náboženským a mocenským 

důvodům vtažena takřka celá Evropa, trval 30 let. 

Jeho následky se díky císaři a Jaroslavu Bořitovi z Martinic velmi neblaze dotkly i Slaného. 

 

 

 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Vil%C3%A9m_Slavata_z_Chlumu_a_Ko%C5%A1umberka
https://cs.wikipedia.org/wiki/Filip_Fabricius


III. Rod Martiniců připomíná nově instalovaná expozice muzea, v níž najdeme četné sbírkové 

předměty, mezi nimi i nový exemplář -  martinický rodokmen. Na tomto místě také 

připomínáme, že nová objevná kniha Josefa Kadeřábka Nerovný boj o víru – Páni z Martinic  

a rekatolizace města Slaný (1600-1665) byla v muzeu během několika týdnů zcela vyprodána. 

Je skvělé, že právě Slaňáci mají 

takový zájem o hlubší poznání 

historie svého města, a navíc z pera 

slánského rodáka. Tím spíše, že kniha 

je mnoha směrech objevná a 

napravuje nepřesné vnímání tvrdé 

doby 1. poloviny 17. století v Slaném, 

které jako jediné z českých měst 

ztratilo (1638) hrdý titul „královské“. 

           Detail vzácných renesančních kachlových kamen ze 

smečenského zámku. Kamna z roku 1603 jsou vyzdobena erby rodu 

Martiniců a Šternberků. 

 

IV. Pražskou defenestraci a následné události připomínají také veřejně přístupná sochařská 

díla Kryštofa Kaplana. Najdeme je od června do října pod kostelem sv. Gotharda (mezi nádrží 

U Brodu a městskými hradbami) a v atriu muzea. Všechny čtyři sochy jsou interaktivní, můžete 

si je vyzkoušet a osahat. 

 

 

 



V. V Národopisném muzeu v Třebízi na závěr prázdnin je v sobotu 25. srpna od 9 do 16 hodin 

připraven ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů a Patrií, z. s., jubilejní  

10. Staročeský jarmark. Na dvoře Cífkova statku budou předváděna tradiční rukodělná 

řemesla s možností zakoupení originálních výrobků. V areálu zazní dechová hudba i starý 

flašinet, nabídneme Vám občerstvení, program pro děti, tvořivé dílny, květinový workshop a 

další. Návštěvníkům jarmarku je k dispozici také prohlídka stálých expozic řemesel, 

zemědělství a života na vesnici a výstavy Rozkulačeno, která představuje perzekuci selského 

stavu v dobách nacismu a komunismu. Na jarmarku Vám nabídneme doprovodný program 

k výstavě: v průběhu dne budou promítány tematické dokumenty, na 13:30 zveme všechny 

pamětníky starého 

života na vesnici a 

v 14:00 začne 

přednáška dr. 

Jaroslava Rokoského 

o kolektivizaci 

venkova. Vstupné je 

50 a 20 Kč.  

 

 

Muzeum v Třebízi je 

samozřejmě celé léto 

otevřené veřejnosti, a 

to denně kromě 

pondělí od 9 do 16 

hodin, o prázdninové 

víkendy do 18 hodin.  

 

 

 



VI. A jak pokračovala rekatolizace ve Slaném? Až do vpádu saského vojska na sklonku roku 

1631 měl Jaroslav Bořita z Martinic prakticky volné ruce pro potlačení reformace na všech 

úrovních. Nová víra se viditelně nejvíce projevovala v novém liturgickém a uměleckém 

vybavení kostela sv. Gotharda a dotkla se i veřejného prostranství. Někteří Slaňáci již v této 

době ostentativně demonstrovali svůj osobní zápal pro katolictví, budovali boží muka či kříže 

nebo spolufinancovali mše. 

Přijetí jediné možné víry však bylo často pouze formální a docházelo k němu pod pohrůžkami 

nebo naopak přísliby jistých výhod, nikoli z niterného zájmu. Atmosféru strachu umocňovalo 

udavačství, které bylo instrumentem pro vyřizování starých sporů a křivd. 

Na hospodářský úpadek Slánští reagovali pokusem o znovunabytí královských privilegií a 

skoncováním s poddanstvím. Obrátili se proto přímo na císaře Ferdinanda II. s tím, že Martinic 

není dobrým správcem města a že Slaný trpí nedostatkem. Císař však zřejmě na přímluvu 

Viléma Slavaty, Martinicova přítele, prosbu Slánských nevyslyšel. Smečenský hrabě kontroval 

zvýšením dávek odváděných z města. 

Ve dvacátých letech proto vidíme první vlnu exulantů. Lidé nespokojení s protireformačními 

tendencemi království byli k odchodu do ciziny nepřímo nabádáni patentem z roku 1624, ve 

Slaném navíc podněcoval odchod utrakvistů sám Martinic. Měšťané, kteří odmítali přijmout 

nové svátosti, protože je považovali za modlářství, nebo se snažili tajně provozovat jiné rituály, 

byli rychle v centru pozornosti a neunikli věznění nebo konfiskacím majetku. Patřili mezi ně 

např. Jan Jahoda a Jan Blejsa, jež zachytil ve svém díle Jan Amos Komenský.  

Exulanti mířili obvykle do Saska, kde nábožensky tolerantnějšímu prostředí vlád kurfiřt Jan Jiří 

I., který byl důležitou postavou Třicetileté války včetně vývoje v Čechách i ve Slaném. 

Nespokojenci opouštěli město v několika vlnách od roku 1624, v roce 1626 odešlo během 

dvou měsíců 310 lidí. Když k tomu přičteme současnou morovou nákazu, Slaný rychle přišlo až 

o polovinu obyvatel. Podstatná část městské elity odešla do saských měst, jako byla Pirna, 

Drážďany nebo Freiberk. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

Saské město Pirna, jeden z cílů slánských exulantů, v 18. století. Zdroj Wikimedia Commons 



 

 

 

Poetické léto a co nejdelší prázdniny 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


