
    

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

v prvním jarním měsíci tradičně zahajujeme novou výstavní sezónu a nabízíme sérii přednášek 

vtělenou do již 7. ročníku vzdělávacího cyklu Regio Slanensis, který připravujeme za podpory 

Města Slaného a ve spolupráci se slánským gymnáziem a Patrií, z. s. Vedle pracovníků muzea 

stáli u zrodu tohoto projektu na přelomu let 2012-13 tehdejší starosta města RNDr. Ivo Rubík 

a archeolog a čestný občan města PhDr. Václav Moucha, CSc. Přednášky začínají vždy v 9:45 

v aule gymnázia. Přístupné jsou nejen studentům, ale i široké veřejnosti, a to zcela zdarma. 

Součástí Regia Slanensis bude slavnostní zahájení dvou nových výstav a koncert klasické 

hudby. Podrobné informace naleznete níže v březnovém zpravodaji, na webu muzea, 

facebooku i instagramu. 

Zpravodaj 3/2019 



I. Regio Slanensis VII zahájí v úterý 12. března PhDr. Libor Svoboda, Ph.D. příspěvkem o 

překračování hranic ČSSR v době existence železné opony, moderním dějinám se budou 

věnovat i některé další příspěvky. Kompletní program celého cyklu naleznete na přiloženém 

plakátu.  



 

II. Program Regia Slanensis vyvrcholí dvěma vernisážemi v hlavní budově muzea. Nejprve ve 

spolupráci s Mgr. Pavlem Fabinim z Masarykova ústavu a Archivu AV ČR a Oblastním muzeem 

v Lounech ve středu 13. března v 17 hodin zahájíme výstavu Poslanci na Říšské radě ve Vídni 

za slánský volební obvod. Které osobnosti zastupovaly město Slaný v parlamentu za časů 

císaře Františka Josefa I.? Jakým způsobem byly nominovány? A jak tehdy vůbec probíhaly 

parlamentní volby do instituce, která se v mnohém podobala dnešnímu evropskému 

parlamentu? Odpovědi na tyto otázky přiblíží expozice, která široké veřejnosti představí 

osobnosti, jež reprezentovaly v letech 1873 až 1907 sedm měst volebního obvodu – Slaný, 

Louny, Rakovník, Unhošť, Kladno, Nové Strašecí a Velvary.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. První výtvarnou výstavou letošního roku 

bude Opravář monster: Nejen obrazy 

Přemysla Martince. Autor (*1957), člen 

Skupiny česko-slovenských surrealistů, který 

trvale žije nedaleko Mělníka, představí svou 

tvorbu z posledních let – malby, fotografie i 

prostorové objekty. Martincův 

charakteristický rukopis vznikl již v 80. letech 

a je naprosto nezaměnitelný. Na vernisáži, 

která je připravena na čtvrtek 21. března od 

17 hodin v galerii muzea, proběhne mj. 

závěrečná fáze kolektivní surrealistické hry 

„Znamenitá mrtvola – 3D“. 

 

 

 

IV. Sedmý ročník cyklu bude završen ve 

středu 27. března od 19 hodin 

koncertem klasické hudby v kapli 

Zasnoubení Panny Marie; současně tak 

zahájíme další sezónu Kruhu přátel 

hudby, který je ve Slaném činný již od 

40. let. S programem Hudba královen 

vystoupí umělecká ředitelka orchestru 

Queens of Classic Soloflutist Žofie 

Vokálková (flétna) a Zbyňka Šolcová 

(harfa), která často hraje mj. na 

Pražském hradě a zámku v Lánech. 

 



V. Na 3. dubna v 17 hodin je pak do malé galerie muzea připravena komentovaná prezentace 

místních cestovatelů Mgr. Zdeňka Víška a Viktora Čížka o Polné na Českomoravské vrchovině, 

Leopoldu Hilsnerovi a o ohlasu hilsneriády 1899 v našem kraji. Vstupné je stejně jako na 

všechny přednášky dobrovolné. 

 

VI. Na 8. – 12. dubna je pro Národopisné muzeum Slánska připraven další ročník Velikonoc na 

statku. Program určený pro školní výpravy pořádá cestovní kancelář CK 2 a je možné jej 

objednávat na www.velikonocenastatku.cz.  

 

 

 

 

 

http://www.velikonocenastatku.cz/


VII. Ve jménu nové zbožnosti 

Na spáse duše své, svojí rodiny i poddaných Jaroslavu Bořitovi z Martinic velmi záleželo. To se 

projevilo mj. v péči o oltář sv. Ondřeje v rodové kapli v chrámu sv. Víta na Pražském hradě, ve 

Slaném pak snahou o obnovu literátského kůru při chrámu sv. Gotharda. Po desetiletích 

zmaru, kdy se původně vzdělané 

město změnilo spíše v sídlo 

řemeslníků, však byl velký 

problém najít měšťany, kteří by 

ovládali potřebný latinský jazyk. 

Na úrovni království nabádal 

novým patentem kardinál Arnošt 

Vojtěch z Harrachu (1598-1667) 

k větší zbožnosti, neboť porážky 

uštědřené Svaté říši římské na 

bitevním poli byly hodnoceny 

jako projev ztráty Boží milosti. Majitelé všech panství v Čechách a na Moravě byli vyzýváni, aby 

přiměli své poddané k modlení pro dosažení opětovné Boží náklonnosti. Vhodné byly také 

modlitby pro podporu císařských vojsk.  

V obavách, aby případné vojenské neúspěchy nebyly přičítány také jeho poddaným na Smečně 

a ve Slaném, rozšířil Martinic modlitební povinnosti, které ukotvil v dobrozdání, jež připojil ke 

kardinálově patentu. Boží milosti se však nedostávalo: na podzim roku 1649 ve Slaném 

propukla morová epidemie, při níž zemřelo přes 500 obyvatel. Obavy z návratu švédských 

vojsk přetrvávaly. Smečenskému šlechtici navíc zemřela třetí manželka Kateřina Lidmila 

z Ještětic, oblíbená přímluvkyně zejména slánských žen. Na Martinicovu výzvu Slánští 

přistoupili k opravě střech a větší výzdobě místních kostelů. Pro potřebné mše hrabě přizval 

do Slaného jezuity a nechal zapůjčit potřebné bohoslužebné náčiní ze Smečna. Současně 

Slánští užívali monstranci, která jim byla zapůjčena z Loun již v roce 1621 a jíž přes naléhání 

lounských ve 40. letech 17. století prostě nevrátili s tvrzením, že jí odcizil původní slánský 

děkan Jan Heřman Blovský… 

 



 

 

 

Pestré kulturní zážitky a brzký příchod jara 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


