
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

listopadové číslo zpravodaje vychází v době nouzového stavu a současně za platnosti mimořádných 

vládních opatření směřujících k zamezení dalšího šíření koronaviru SARS-CoV-2. Období není zrovna 

veselé nejen z tohoto pohledu, stačí se podívat z okna – časté mlhy, inverze a vlhké, chladivé počasí 

rovněž na náladě nepřidají.  

Právě v obtížných chvílích a s velmi omezenou možností sociálního kontaktu si snad nejvíce 

uvědomíme potřebu vzájemné sounáležitosti, pomoci potřebným, ale i osobní odpovědnosti. Vítanou 

podporou v takových dobách je nám nepochybně široká oblast kultury, lidského poznání, literatury, 

filmu, výtvarného umění, historie a všech ostatních oblastí, které po staletí kultivují lidského ducha. 

S ohledem na platná opatření vám přinášíme stručný přehled akcí, které budou moci proběhnout v 

případě jejich uvolnění, ale též nabídku nové knihy nebo připomínku klíčového mezníku českých dějin 

– bitvy na Bílé hoře. 



I. K 21. říjnu byla v hlavní budově muzea instalována rozsáhlá moderní výstava 13 kilometrů 

objevů, o níž vás průběžně informujeme po celý letošní rok. Vernisáž a otevření výstavy pro 

veřejnost je zatím odloženo na neurčito. O zpřístupnění této expozice vás budeme včas 

informovat. Zatím nabízíme alespoň video pozvánku:  

https://www.youtube.com/watch?v=eMR7Rs-26_Q  

 

https://www.youtube.com/watch?v=eMR7Rs-26_Q


II. Podobně jako naše velká archeologická výstava jsou dosud přesouvány nebo rušeny veškeré 

další plánované akce. Vstup do muzea je veřejnosti zakázán až do odvolání. V listopadu tak 

přijdeme nejen o 54. ročník Slánských jazzových dnů, ale i koncert Dominiky a Jiřího 

Hoškových. Neproběhne ani plánovaná noční prohlídka a veřejná prezentace nové knihy o 

Pražském předměstí ve Slaném – ale o ní více v dalším bodě. 

 

III. Dlouho očekávaná publikace Život pod vulkánem slánského rodáka Jana J. Brádky právě 

vyšla. Kniha o Pražském předměstí našeho města je plná poutavého textu, skvělých autorských 

kreseb a bohaté fotografické přílohy. Knihou jistě uděláte radost sobě nebo svým blízkým - 

třeba pod vánočním stromečkem. Cena je 360 Kč. 

Naplánovaný křest se zatím nemůže uskutečnit. Knihu však bude možné zakoupit v 

improvizovaném výdejním okénku v podloubí muzea ve dnech 

18.—20. listopadu a 9.—11. prosince, a to vždy v čase 9.00—11.00 a 14.00—16.00. 

 

Pro rezervaci knihy nebo domluvu jiného způsobu předání publikace nás, prosím, kontaktujte 

na kubrova@meuslany.cz, tel. 312 517 990. Děkujeme za pochopení a váš zájem o kvalitní 

regionální literaturu. 

 

IV. Přestože naše muzeum bylo už podruhé v tomto roce uzavřeno, můžete dovnitř 

nahlédnout i za nouzového stavu prostřednictvím drobné fotografické výstavy na schodišti 

mailto:kubrova@meuslany.cz


městského úřadu čp. 136. Uvidíte nevšední záběry rozlehlých chodeb muzejní budovy, 

neobvyklé pohledy do obsáhlých expozic i pozoruhodné detaily muzejních sbírek. 

Přeneseně tak můžete navštívit i naší pobočku – Národopisné muzeum v Třebízi, které se po 

výstavní sezóně opět ukládá k zimnímu spánku, aby své brány znovu otevřelo v květnu 2021. 

 
 

Autorem snímků je slánský fotograf a cestovatel Jakub Kruliš. Fotografii se věnuje přes 17 let. 

V hledáčku jeho fotoaparátu se nejčastěji objevuje tuzemská krajina, zejména lesy a pohoří. 

Vedle toho Jakub rád fotí portréty spojené s přírodou. 

V. 8. listopadu jsme si připomněli 400. výročí bitvy na Bílé hoře – dodnes velmi diskutovaného 

mezníku českých i evropských dějin, který změnil další směřování Českého království na další 

tři staletí. Co se v té době dělo ve Slaném? 

V listopadu roku 1620 obyvatelé tehdejšího královského města ještě netušili, co je v brzké 

době čeká. Od roku 1618 finančně i vojensky podporovali vládu českých stavů. Zprávám o 

průběhu bojů s císařsko-ligistickou armádou zatím nepřikládali velkou váhu. Chvíle Jaroslava 

Bořity z Martinic, který od doby své defenestrace prodléval v exilu, měla záhy přijít... 

Jak uvádí historik Josef Kadeřábek, „ještě čtyři dny poté, co Praha složila zbraně, žádali (Slánští) 

zemskou vládu o pomoc. Když byla městu Maxmiliánem Bavorským dodána výzva ke 

kapitulaci, vyžádali si radní „hojemství“, tedy třídenní lhůtu na rozmyšlenou. Tento krok, který 



byl vnímán jako setrvávání v odporu proti panovníkovi, se jim nepodařilo odčinit ani omluvným 

listem, který Maxmiliánu Bavorskému nedlouho poté zaslali. O podcenění celé záležitosti 

vypovídal jeho obsah, v němž konšelé slibovali kapitulaci, bude-li jim ponecháno svobodné 

rozhodování o užívání náboženství, dosazování kněžstva a zachování všech privilegií a svobod. 

Krátce poté město obdrželo zprávu o bezvýchodnosti situace a 16. listopadu 1620 vyslalo 

plnomocníky, kteří vykonali za celou obec slib povinného poddanství a věrnosti Ferdinandovi II. 

Ten toho hbitě využil. Jako svého správce nad městem ustanovil Karla z Lichtenštejna a jeho 

prostřednictvím začal ze Slaného odčerpávat finance na vydržování vojska.“ 

 

O bitvě na Bílé hoře a celém přelomovém období na počátku třicetileté války se dozvíte více 

na online výstavě Národního muzea v Praze:  

https://exhibition.indihu.cz/view/1620-cesta-na-horu/start  

Klidné podzimní dny a brzký příchod příjemnějšího období 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 
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