
   

  

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

naše muzeum je už od května znovuotevřené veřejnosti, byť je nutné stále dodržovat určitá 

opatření. Současně vám můžeme nabídnout standardní služby – vedle návštěvy stálých 

expozic a výstav je to zejména prodej drobných předmětů a publikací, možnost pronájmu, 

badatelský servis či odborné konzultace a prezenční zápůjčka specializované literatury.  

Zdůrazňujeme, že při návštěvě muzea je potřeba dodržovat platná hygienická opatření, 

zejména nosit roušky, dezinfikovat si ruce při vstupu a udržovat vzájemné rozestupy. Aktuální 

informace naleznete na webových stránkách a Facebooku muzea, případně můžete 

zamýšlenou návštěvu konzultovat telefonicky nebo e-mailem. Viz 

http://www.muzeum.slansko.cz/ 

 

 

http://www.muzeum.slansko.cz/


I. Z našich stálých expozic doporučujeme zejména část Slaný a Martinicové v souvislosti 

s blížícím se 400. výročím bitev u Rakovníka, na Bílé hoře, ale též počátku kavalírské cesty Jiřího 

Adama z Martinic, na níž se smečenský šlechtic vydal v září 1620.  

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Současně budou až do srpna 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. 

 



III. Od června je otevřeno též Národopisné muzeum Slánska v Třebízi, které zaujme 

autentickým venkovským prostředím, lidovou architekturou a všudypřítomným klidem.  

 

 

IV. Ve středu 24. června v 17 hodin vás srdečně zveme do 

malé galerie muzea k představení nové knihy – 27. čísla 

obnovené ročenky Slánský obzor, kde pohovoří 

spoluautoři Irena Veverková, Petra Hložková, Milan 

Dundr, Zdeněk Víšek a Jan Čečrdle. Publikaci bude možné 

zakoupit za výhodnou cenu. 



 

 



V. Doplňme, že v „době koronavirové“ pracovníci muzea vedle běžné činnosti pokračovali 

v aktivitách, na něž se obvykle nedostává mnoho času, jako jsou systematické třídění 

historických textilií v národopisném depozitáři, digitalizace obrazové, fotografické a 

archeologické sbírky, zavádění hygienických opatření, důkladný úklid všech objektů ve správě 

muzea, úprava a aranžmá květin v expozici, péče o atriový dvůr a zejména příprava na 

návštěvnickou sezónu, která letos vyvrcholí velkolepou 

výstavou věnovanou archeologickým nálezům ze severního 

obchvatu města. 

VI. V příštím zpravodaji se těšte na podrobné informace 

k připravovaným letním akcím. Čeká vás několik novinek, jako 

letní kvízová hra pro děti a netradiční noční prohlídka 

muzea. Ve Třebízi proběhne oblíbený Staročeský jarmark. 

Vyrábíte něco pěkného nebo prodáváte originální a řemeslné 

výrobky? Ozvěte se nám a staňte se součástí jarmarku! 

 

VII. Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť (VI) 

Naše povídání o Jiřím Adamovi z Martinic – dodnes méně známém, ale o to významnějším 

zástupci šlechtického rodu nerozlučně spjatého se Slánskem pomalu spěje ke svému závěru. 

Podívejme se nyní na aristokratovo mládí a proslulou kavalírskou cestu, která mu zajistila 

vysokou úroveň vzdělání, cenné kontakty, zkušenosti a životní rozhled, kterým převyšoval 

starší současníky. 

Jiřím Adam se narodil na Smečně roku 1602. Kmotrem mu byl sám císař Rudolf II. zastoupený 

nejvyšším kancléřem Lobkovicem, který později napomohl Martinicově sňatku s italskou 

kněžnou Giovannou. Křest provedl papežský nuncius Ottavio Spinola. Ve věku osmi let byl 

malý šlechtic poslán na jezuitské gymnázium v Praze, kde později částečně vystudoval 

filozofickou fakultu. V roce 1617 ztvárnil zajímavé role ve dvou slavnostních představeních 

určených Habsburkům: nejprve sehrál alegorii Tovaryšstva Ježíšova při oslavách narozenin 

císaře Matyáše, poté dokonce ženskou roli císařovny Heleny při ceremonii ke korunovaci 

Ferdinanda II. českým králem. 



Po defenestraci svého otce Jaroslava Bořity z Martinic absolvoval Jiří Adam v roce 1618 se 

svými rodiči přesun do exilu a následnou emigraci v Mnichově a Pasově. V té době navázal 

mladý aristokrat na svá pražská studia na jezuitské univerzitě ve Štýrském Hradci, kde se stal 

roku 1619 bakalářem svobodných umění a roku 1620 doktorem filozofie. V září roku 1620 

započal s doprovodem kavalírskou cestu, která trvala pět let. Z dochovaného deníku o této 

výpravě, kterou zaznamenal aristokratův průvodce a vychovatel, víme, že mladý Martinic do 

roku 1623 studoval práva na univerzitě v nizozemské Lovani. Následně zamířil do Paříže a 

dalších francouzských měst, ve Fontainebleau dokonce pozdravil krále Ludvíka XIII. V létě roku 

1623 dosáhl Španělska, kde pobýval převážně v Madridu na dvoře krále Filipa IV. Tam jej vedle 

oficiálních setkání či návštěv 

památek zdržely též neštovice. 

Po dalším putování Pyrenejským 

poloostrovem včetně 

Portugalska zamířil Jiří Adam 

přes jižní Francii do Itálie, kde v 

letech 1624 – 1625 navštívil 

důležitá města na severu a 

nevynechal ani klíčový pobyt ve 

věčném městě Římě a jižně v Neapoli. Navštívil také gonzagovskou Mantovu a se svou budoucí 

chotí Giovannou se pravděpodobně poprvé potkal v Miláně. Ostatně, na podzim následujícího 

roku (1626) se s Giovannou z rodu Gonzaga di Castiglione delle Stiviere oženil, o čemž byla řeč 

již dříve. V září letošního roku si připomeneme 400 let od zahájení kavalírské cesty Jiřího 

Adama z Martinic. Také tomuto výročí bude věnován mimořádný koncert v kostele                     

sv. Gotharda v sobotu 12. září od 17 hodin, který je součástí programu Dne památek (Dny 

evropského dědictví). 

Brzký příchod léta a mnoho zážitků s kulturou i v přírodě 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


