
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

máme pro vás dobrou zprávu. Od úterý 12. května je muzeum opět otevřeno pro veřejnost 

– zatím tedy hlavní budova ve Slaném, Národopisné muzeum v Třebízi otevíráme 1. června. 

Velvarská brána zůstává stále veřejnosti uzavřena z důvodu celkové rekonstrukce 

elektroinstalace. Při návštěvě muzejních výstav a expozic je třeba dodržovat pravidla 

související s přetrvávající „protivirovou“ situací. Na vaší návštěvu jsme však důkladně 

připraveni, vstupu do muzea není vůbec potřeba se obávat, prostory jsou pravidelně 

dezinfikovány, větrány a je zamezeno přístupu osobám v karanténě či s podezřením na 

nakažlivé onemocnění. Pracovníci muzea se již těší na letní sezónu a zlatý hřeb letošního roku 

– velkou archeologickou výstavu o nálezech ze severního obchvatu města. 



I. Při návštěvě muzea je třeba řídit se následujícími pravidly, která vycházejí z nařízení a 

doporučení Ministerstva kultury. 

 

  

  
 

 

 

  

  

  
 

  

 

  

 

 

  



II. Až do srpna budou otevřeny výstavy, které musely být od března uzavřeny, tedy Tváře 

slánských spolků  - fotografická tabla a další předměty, které dokládají bohatou činnost našich 

předků – a Slánské jarní tání. Březnová vernisáž této výstavy byla bohužel zrušena, expozice 

věnovaná přírodním motivům nejen ve výtvarném umění z našich sbírek je tak dosud 

„neokoukaná“ a láká k vaší návštěvě. Velká část muzejní sbírky obrazů pochází od samotných 

autorů, a to jako poděkování za uspořádání výstav v dobách minulých. Obrazy pocházejí 

zejména z 30. a 40. let minulého století, kdy do Slaného dojížděla řada umělců, a to především 

na pozvání Karla Čížka, ředitele Městské spořitelny. Tito hosté - malíři, pak nejen vystavovali 

svá běžná díla, ale na svých plátnech pracovali přímo v našem městě a zachycovali tak slánské 

motivy. Takovým příkladem je třeba Zdeňka Vorlová Vlčková – akademická malířka z Velkého 

Meziříčí. Pro město Slaný namalovala Děkanství s kostelem sv. Gotharda. Po výstavě, která se 

konala v roce 1940, ve sbírkách muzea zůstalo ještě několik dalších obrazů – a to zejména ty 

s folklórní tématikou, která byla pro dílo Zdeňky Vorlové Vlčkové typická. 

 

 

III. V polovině června bude společností Patria, z.s., a naším muzeem za finančního přispění 

Městského úřadu Královského města Slaného vydán již 27. ročník obnovené ročenky Slánský 

obzor, který přibližuje historické události našeho regionu. Vedoucí redaktorkou této ročenky 

je historička a spisovatelka Zora Dvořáková.  



Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí - Statě a pojednání, Portrétní 

galerie, Zprávy a Kronika. Statě a pojednání přinášejí odborné texty Milana Dundra 

Významné stromy, které mají souvislost s Gymnáziem V. Beneše Třebízského ve Slaném, 

Jana  Čečrdleho Jiří Adam z Martinic a Giovanna Gonzaga a Zdeňka Víška Antisemitské 

nepokoje 1899 ve Slaném pohledem dobového tisku.  

 

Dějinám dvacátého  století jsou věnovány studie 

Ostraha zámku v Lánech za prezidentů Edvarda Beneše  a Klementa Gottwalda (M.Bárta) a 

Výsledky parlamentních voleb a voleb do zastupitelstev obcí 1990 ve Slaném (M. Hes). V 

Portrétní galerii se čtenáři mohou například seznámit s připomenutím životních osudů 

posledního slánského purkmistra Antonína Prügla (1829 – 1919) a kladenského hudebníka 

Adolfa Kubáta (1899 – 1980). Zprávy obsahují informace Petry Kubrové Zemědělství na Slánsku 

– nová expozice v Národopisném muzeu a Ireny Veverkové a Miroslava Oliveria Z regionální 

literatury vydané v roce 2019. Rubrika Kronika pak přináší příspěvky Spolek divadelních 

ochotníků ve Slaném (M. Balá, J. Cingrová) a Napínavá četba ve slánské kronice II. (O. Judlová). 

Veřejné uvedení Slánského obzoru se uskuteční 24. června od 17 hodin v malé galerii muzea, 

kde vystoupí s komentovanou prezentací svých příspěvků ředitel slánského muzea Jan 

Čečrdle, dále zástupkyně ředitele muzea Petra Kubrová a ředitel slánského gymnázia Milan 

Dundr. Moderátorkou prezentace bude Irena Veverková, tajemnice společnosti Patria. 

(z redakční rady Slánského obzoru)      



                 

  

 



IV. Od června do října jsou vám otevřeny brány naší 

milé venkovské pobočky – Národopisného muzea 

Slánska v Třebízi. K návštěvě lákají dva historické 

statky, obchod ve zboží smíšeném, rodný dům 

Václava Beneše Třebízského a dvě další památkově 

chráněné chaloupky. Pozornost přitahuje též nová 

expozice zemědělství na Slánsku umístěna ve staré konírně Cífkova statku. 

V. Pěkný přírůstek do muzejní sbírky k nám připutoval z Polné na Jihlavsku. Jedná se o kolekci 

obrázkových pohádek, které svým zákazníkům věnovala slánská čokoládovna LUKA coby dík 

za objednávku zboží pod heslem "ze Slaného sladké". 

           

 



 

VI. Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť (V) – smečenské erby 

Památky na vzácné spojení dvou významných rodů Čech a severní Itálie, tedy Martiniců a 

Gonzagů, nalezneme dodnes v našem regionu. Jsou jimi dvě polychromní vyobrazení 

sdružených erbů obou rodů v zámku a kostele ve Smečně.   

První znak je umístěn na jižní stěně fasády nádvoří smečenského zámku, tradičního rodového 

sídla Martiniců, přibližně nad úrovní oken prvního patra, a to uprostřed mezi ostatními erby 

na oválném plechu s vyznačením letopočtu 1649, který je rokem převzetí smečenského 

panství včetně zámku Jiřím Adamem z Martinic po smrti svého otce. Malba znaků obou rodů 

se znatelnými stopami rzi je hrubší a nese stopy neodborných oprav či přemaleb. 

Na první pohled lepší úroveň malby a restaurování vykazuje rozměrnější, harmonicky 

probarvená dvojice erbů ve východním klenebním oblouku severní boční lodi kostela 

Nejsvětější Trojice, rovněž úzce spojeném s Martinici. Zřetelně provedené erby v oválu 

doplňují korunky a dvojice gryfů coby štítonošů. Na rozdíl od zobrazení na zámeckém nádvoří 

je zde martinický znak z pohledu diváka vpravo, gonzagovský vlevo. 

 

Rozkvetlý máj i nový rozkvět kulturního a společenského života 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


