
    

Vážení přátelé slánského muzea, 

v letním období je pro Vás muzeum otevřeno beze změny, tj. každý den kromě pondělí od 9 

do 16 hodin. Pokud je pondělí jediným dnem, kdy se k nám můžete vydat, zavolejte nebo 

napište předem, určitě se domluvíme a prohlídka Vám bude umožněna. Pro návštěvu 

Velvarské brány se vždy objednávejte s předstihem, ať může být zajištěna plnohodnotná 

prohlídka s průvodcem. Ve dnech opakovaných extrémních teplot dochází k prohřátí muzejní 

budovy. Ke zpříjemnění prohlídky je Vám k dispozici vychlazená voda na osvěžení, nicméně 

z bezpečnostních důvodů jsme bohužel ve výjimečných případech nuceni muzeum dočasně 

uzavřít. Pro aktuální informace sledujte webové stránky muzeum.slansko.cz, Vlastivědné 

muzeum ve Slaném na facebooku nebo muzeum_slany na instagramu. Předem upozorňujeme, 

že v sobotu 10. srpna bude v hlavní budově z technických důvodů zavřeno. Děkujeme za 

pochopení. 

Zpravodaj léto/2019 



I. V červenci a srpnu doporučujeme navštívit 

především areál Národopisného muzea 

v Třebízi, kde panuje klid, zpívají ptáci a 

malebná vesnička je tak ideálním místem 

k relaxaci.  

 

 

II. Ve Slaném jsou vedle stálých expozic otevřeny dvě neobyčejné výstavy úzce spjaté se 

Slaným. V 1. patře je to Sladké naše snění, tedy prostor ložnice z období 1. republiky, kde 

vedle dobového nábytku a ložního i spodního prádla spatříte veškeré možné doplňky, které 

byly důležitou součástí intimních pokojů našich 

předků, např. nočníky. Výstava je otevřena do 8. 

září. 

 

 

 

 

 

 

 

III. V galerii v 2. patře muzea je do 1. září 

otevřena výtvarná grafická expozice s názvem 

Memento mori. Výstava je jednak připomínkou 

400. výročí začátku třicetileté války, která velmi tvrdě dopadla také na královské město Slaný 

(viz níže), jednak neustálým varování před hrozbami naší uspěchané doby. Svůj um představují 

asi tři desítky renomovaných českých výtvarníků ze Sdružení českých umělců grafiků - Hollar. 

Téma hrozby smrti je pojato různými způsoby, nechybí ani citlivý humor či abstrakce. 



IV. Ve středu 17. 

července se 

netradičně pro letní 

období uskuteční 

koncert v kapli 

Zasnoubení Panny 

Marie. Od 18 hodin 

zde vystoupí mladí 

talentovaní sólisté - 

klavíristky Šárka 

Stehnová (ČR/USA), 

Regina Tanujaya (Indonésie/USA) a klarinetista Jaroslav Škuta (ČR/USA). Během programu 

akce s názvem Letní souznění – koncerty klasické hudby zazní J. Haydn, F. Chopin, F. Poulenc, 

R. Schumann a další. 

 

V. V úterý 27. srpna proběhne 

v malé galerii muzea od 16 hodin 

Netopýří noc. Akce pořádaná 

záchrannou stanicí a ekocentrem 

ZO ČSOP Nyctalus láká na 

přednášku s ukázkou ochočených 

handicapovaných netopýrů a 

večerní vycházku s ultrazvukovým 

detektorem se sledováním 

aktuální lovecké aktivity v okolí 

Červeného rybníka. Přijďte 

proniknout do tajů netopýřího 

života, vstupné je dobrovolné. 

 

 



VI. Na závěr prázdnin je opět v areálu muzea v Třebízi připraven stále oblíbenější Staročeský 

jarmark, kde na vás v sobotu 31. srpna v Cífkově statku čp.1 a Šubrtově statku čp.2 čekají 

ukázky tradičních středočeských řemesel, dechová hudba, zábava pro děti, občerstvení, 

samozřejmostí jsou otevřené stálé expozice muzea a mnohé další. Hlavním bodem programu 

bude slavnostní otevření nové, resp. obnovené expozice Zemědělství na Slánsku v prostorách 

konírny. Těšit se můžete na sérii dobových fotografií, autentické zemědělské náčiní a 

pomůcky, produkty zemědělské výroby a doprovodné texty.  

 

 

VII. Martinicova smrt 

Rozpracované celoživotní dílo Jaroslava Bořity z Martinic bylo nadobro přerušeno při 

švédském obléhání Prahy v roce 1649. Jak uvádí historik Josef Kadeřábek, osudným se 

Jaroslavu Bořitovi z Martinic stalo ostřelování Pražského hradu a Malé Strany z děl a houfnic, 

které Švédové přitáhli k městu. Smečenský šlechtic byl při jednom z nich zasažen kartáčovou 

střelou, která mu způsobila těžká zranění. Při následném plenění jeho kanceláře lehla popelem 

prakticky veškerá jeho úřední i osobní korespondence. Zraněný šlechtic v jeho průběhu upadl 

do švédského zajetí.  

Švédský generál Königsmarck nabídl smečenskému hraběti možnost se ze zajetí vyplatit. 

Šlechtic proto oslovil město Slaný, aby mu v tomto směru vypomohlo. Slánští však odmítli 



s tím, že se nacházejí v nedobré finanční situaci, což musela být, i kdyby alespoň zčásti, po 

všech útrapách třicetileté války, pravda. Martinicovi pomohli až zástupci z řad šlechty. 

Na následky zranění umírající Martinic stihl ještě v leže diktovat úředníkům a slánským 

měšťanům poslední pokyny. Nejvyšší purkrabí Českého království, říšský hrabě, pán na 

Smečně, Slaném a řadě dalších obcí, hospodářství a pozemků Jaroslav Bořita z Martinic zemřel 

v Praze 21. listopadu 1649, tedy před 370 lety. S jeho odchodem byla uzavřena jedna 

z nejčernějších kapitol našeho města, které bylo z velké části jeho přičiněním zcela změněno, 

a to ne právě k lepšímu.  

Umírající Jaroslav Bořita z Martinic je zachycen na jednom z obrazů v muzejní kapli Zasnoubení 

Panny Marie. Malba pochází z chrámu sv. Víta, stejně jako tzv. Pohřební štít Martiniců neboli 

Memento mori, které se stalo inspirací pro naší grafickou výstavu. 

 

 

Z probíhající opravy střechy špýcharu Cífkova statku v Třebízi. O akci ještě budeme informovat. 

Překrásné prázdniny a dostatek vláhy v horkých dnech 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


