
   

Vážení přátelé slánského muzea, 

zdravíme vás poprvé v novém roce. Dovolte malé okénko a ukázku toho, co nás během roku 

čeká ve výstavní činnosti. Do konce ledna máte poslední možnost navštívit dvě unikátní 

výstavy, o nichž si více můžete přečíst níže v tomto zpravodaji. První letošní výstava představí 

bohatou sbírku fotografických tabel našeho muzea a tváře slánských spolků a sdružení. 

Následovat bude jarní výstava, která ukáže poklady z výtvarného depozitáře muzea 

s květinovými a dalšími přírodními motivy. V květnu navážeme výstavou, kterou ocení 

zejména dámy, a to textiliemi a výrobky spjatými s ručními pracemi. Léto pak přivítáme 

společně s panem Janem J. Brádkou a ukázkou jeho tvorby. Výstava bude úzce spjata 

s pražským předměstím Slaného a životem ve městě vůbec. A konečně stěžejní letošní výstava 

– 12 km historie. Unikátní a velkolepá výstava bude zahájena v období slavnostního otevření 

kompletního obchvatu města a představí práci archeologů a dalších profesí při budování této 

dlouho očekávané stavby.  



I. Slánské muzeum je celoročně otevřené již od rekonstrukce budovy v roce 2014, proto ještě 

po celý leden můžete spatřit výstavu Sladké 

naše vánoční snění s typickými betlémy, 

ozdobami a vůbec tradiční českou výzdobou, 

bez níž si zimní svátky nedovedeme představit. 

 

II. Do konce měsíce je možné zhlédnout hojně 

navštěvovanou výstavu Kája Saudek ve 

Slaném, která byla pro velký zájem veřejnosti 

prodloužena. Na výstavě je stále možnost 

zakoupit si upomínkové předměty, grafické 

práce i knihy Káji Saudka, a to včetně nového 

vydání Lipse Tulliana.  

 

 

 

III. Navštívit můžete i stálou expozici 

muzea, kde bude letos zvláště aktuální 

část věnovaná rodu Martiniců – právě 

v letošním roce si totiž připomeneme 

400. výročí bitvy na Bílé hoře, která 

zastavila české stavovské povstání, na 

něž měl neblahé vzpomínky i pozdější 

pán Slaného Jaroslav Bořita z Martinic. 

 

 

 



VI. Jeho nejstaršímu synovi bude věnována první přednáška v roce s názvem Jiří Adam 

z Martinic a jeho exotická choť. Ve čtvrtek 30. ledna od 18 hodin se v malé galerii muzea 

dozvíte, že právě tento smečenský rodák dosáhl mnohem důležitějšího postavení než jeho 

otec, byl blízko samotnému císaři a získal též vysněnou manželku z velmi významného 

italského rodu Gonzagů. Ovšem sňatek s kráskou z kulturně odlišného jihu Evropy nebyl bez 

obtíží, o čemž rovněž pohovoří ředitel muzea Jan Čečrdle. Vztah Jiřího Adama z Martinic ke 

Slanému naznačujeme na dalších řádcích a doplňujeme, že celý neobyčejný příběh tohoto 

hraběte a jeho „skandální“ ženy bude publikován v letošním čísle Slánského obzoru. 

 

 

 



V. Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť (I) 

Vedle politického působení a vztahu ke Slánsku je nejvýraznějším elementem v životě Jiřího 

Adama z Martinic žena. A ne ledajaká – manželkou tohoto hraběte se totiž roku 1626 stala 

říšská kněžna jménem Giovanna Gonzaga di 

Castiglione delle Stiviere (*1612) z exotické Itálie. 

Sňatek stál Martinice velké úsilí, urozenější nevěstu 

si totiž mohli přát jen těžko.  

Otcem Giovanny (Johanky) byl Francesco Gonzaga, 

pán půvabného lombardského města Castiglione 

delle Stiviere, jenž byl komorníkem a osobním 

rádcem císaře Rudolfa II. Matkou Giovanny byla 

Bibiana z Pernštejna, napůl Češka a napůl Španělka 

spřízněná s královským dvorem a příbuzná 

Lobkoviců. A byla to právě její sestra, po královně 

nejmocnější žena v zemi, proslulá Polyxena 

Lobkovická z Pernštejna (1566-1642), která 

pomáhala tento sňatek složitě připravit. 

Nebylo to jednoduché, protože Giovanna byla po smrti svých rodičů určena pro život v klášteře 

a neměla nouzi o nápadníky. Proces to byl velmi zdlouhavý, protože budoucí nevěsta nesla 

příjmení Gonzaga – tedy jednoho z nejvýznamnějších italských šlechtických rodů, jehož hlavní 

větev po staletí vládla krásné Mantově, tehdy ještě samostatnému státu, který byl vyhlášeným 

centrem renesanční kultury. Právě z mantovské větve Gonzagů pocházely i manželky císařů 

Ferdinanda II. a Ferdinanda III. Gonzagové se výrazně zapsali i do průběhu třicetileté války. 

Spletitou cestu k získání manželky z rodu, jehož věhlas Martinice značně převyšoval, naznačuje 

dochovaná korespondence mezi již zmíněnou Polyxenou a jejím mužem Zdeňkem Vojtěchem 

Popelem z Lobkovic (1568-1628), nejvyšším kancléřem českého království. Z dopisů vyplývá, 

že sňatkový záměr byl probírán až na nejvyšších místech – např. 3. května 1625 Lobkovic své 

ženě Polyxeně píše: „Dnes odpoledne mi panovnice sdělila, že se mnou zítra promluví o 

záležitosti knížat z Castiglione.“ 



 

Vstupní brána zaniklého gonzagovského hradu v Castiglione delle Stiviere, 

rodiště choti Jiřího Adama z Martinic 

 

 

Příjemné zimní zážitky na horách, na saních i v teple domova 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


