
   

  

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

v komplikované době, kdy poměrně opadá zájem o kulturu, dávají všichni kulturní pracovníci 

hlavy dohromady a vymýšlí nové a nové programy, kterými by opět vzbudili chuť navštívit 

veřejné akce a kulturní instituce. Stejně tak tomu bylo v našem muzeu. V létě jste tak měli 

nově možnost účastnit se soutěže S Vojtou za pokladem. Akce přilákala spoustu dětí, které si 

odnesly zajímavé ceny. Některé stále čekají na vyzvednutí – seznam výherců naleznete na 

konci tohoto zpravodaje. Úspěšná byla i premiérová noční prohlídka, kterou budeme pro velký 

zájem v listopadu opakovat. Ovšem to nejlepší v letošním roce nás teprve čeká! Velká výstava 

k nově vybudovanému slánskému obchvatu je už za dveřmi! Pojďme za ně společně 

nakouknout už nyní! 



I. V měsíci na pomezí léta a podzimu v muzeu probíhají intenzivní přípravné práce na velké 

archeologické výstavě Třináct kilometrů objevů, která bude zahájena ve středu 21. října v 18 

hodin a představí unikátní nálezy ze severního obchvatu města Slaného přilehlých obcí 

(Blahotice, Dolín, Vítov, Luníkov, Ješín a Velvary). Co na výstavě budete moci spatřit? 



Ne všechny lidské činnosti zanechají viditelné stopy a většina z nich nenávratně zmizí. Ty zbylé 

ale mohou napovědět, jak lidé v minulosti žili. Jak vypadaly jejich domy a vesnice, jak 

hospodařili a jak pohřbívali své mrtvé? Od srpna 2018 do dubna 2019 proběhl rozsáhlý 

záchranný archeologický výzkum v průběhu výstavby silnice I/16 ze Slaného do Velvar. Během 

několika měsíců bylo prozkoumáno více než 2500 archeologických situací na téměř 13 

kilometrech trasy. 

Nejstarším nálezem z výzkumu je kamenný nástroj z mladého paleolitu (40 000 – 10 000 př. n. 

l.), který byl však objeven u Ješína v daleko mladším hrobě kultury zvoncovitých pohárů (2 500 

– 2 200 př. n. l.) z konce doby kamenné. Z té samé doby pocházelo i pohřebiště, odkryté mezi 

Ješínem a Hobšovicemi, dosud největší v Čechách. Na stejném místě pohřbívali později své 

mrtvé Keltové v době laténské (500 let př. n. l. - 0).  

Na návrší nad Vítovem a v jeho okolí odhalil 

výzkum stopy rozsáhlých sídlišť, vybudovaných 

zdánlivě daleko od vodního zdroje. Terénní práce 

však odkryly významné prameniště zaniklého 

potoka, který byl zdrojem vody pro obyvatele 

zdejších osad, od doby bronzové až po dobu 

římskou, kdy se zde brzy po přelomu letopočtu 

usídlili germánští osadníci.  

Větší slovanskou vesnici z raného středověku na 

břehu Červeného potoka u Velvar připomínají 

pozůstatky domů s kamennými píckami a 

hlubokými zásobními jámami. V těsné blízkosti 

Velvar pak byly odhaleny kulturní vrstvy z 

vrcholného středověku a novověký mlýnský 

náhon.  

Velké množství objevených předmětů a archeologických situací, prozkoumaných a 

zdokumentovaných často za nelehkých pracovních podmínek, představuje spolu s odebranými 

vzorky zdroj velmi cenných poznatků o minulosti lidí a krajiny nejen na Slánsku. Více na vás 

čeká na naší velké archeologické výstavě! 



II. V rámci programu Dne památek 

(Dny evropského dědictví) 

proběhne v sobotu 12. září od 17 

hodin unikátní komentovaný 

koncert v kostele sv. Gotharda pod 

názvem Slaný 1620 – Koncert k 400. 

výročí bitvy na Bílé hoře. Nabídne 

tvorbu významného skladatele a 

varhaníka Charlese Luythona, který 

působil na dvoře císaře Rudolfa II. a 

jeho vrstevníků. Akce představuje 

návrat mimořádně cenného tisku 

Luythonových skladeb do slánského 

kostela, kam byl tento exemplář 

zakoupen po svém vydání roku 

1609. Kniha byla po staletích znovu 

objevena a bude poprvé vystavena 

veřejnosti. Koncert současně 

připomíná trojí výročí roku 1620:  

bitvu na Bílé hoře (8. 11. 1620), před níž město Slaný zaznamenalo 

hospodářský a kulturní rozkvět, dále úmrtí Charlese Luythona (2. 8. 

1620) a konečně počátek kavalírské cesty Jiřího Adama z Martinic, 

jemuž byl kmotrem sám Rudolf II.  

Na koncertě vystoupí vokální soubor Dyškanti pod vedením Martina Horyny, který zahraje též 

na varhany. Komentář Petr Daněk a Jan Čečrdle. Vstupné je dobrovolné. 

 

 



III. Bitva u Rakovníka 1620 je přednáška Mgr. Kateřiny Blažkové z Muzea T.G.M. Rakovník, 

která proběhne v malé galerii muzea ve středu 16. září od 17 hodin. Připomene jedno z 

letošních důležitých výročí, a sice bitvu u Rakovníka z přelomu října a listopadu 1620. 

Ozbrojený střet předcházel 

mnohem známější bitvě na Bílé 

Hoře, jejíž výsledek znamenal 

zásadní mezník našich dějin: 

definitivní porážku českého 

stavovského povstání a podrobení 

Českého království Habsburky. 

Právě bitvou u Rakovníka se české 

vojsko velmi vyčerpalo, což přispělo 

k vítězství spojených vojsk císaře a 

Katolické ligy. Před vojskem 

bavorského vévody Maxmiliána, 

nejvyššího představitele ligy, krátce 

nato kapitulovalo i královské město 

Slaný. Vstupné je dobrovolné. 

 

 

 

 

IV. Staročeský jarmark v Třebízi se mimořádně povedl! Poslední srpnovou sobotu proběhl 

v Národopisném muzeu v Třebízi již 12. ročník Staročeského jarmarku. I přes nepříznivou 

předpověď se počasí vydařilo a na jarmark tak zavítal rekordní počet návštěvníků. V malebném 

dvoře Cífkova statku bylo postaveno na třicet stánků s nabídkou rukodělných výrobků, 

přírodních produktů, ukázkami starých řemesel i lahodným občerstvením. Pro děti bylo vedle 

kreativních dílniček připraveno loutkoherecké představení O neposlušných kůzlátkách, které 

potěšilo i nejednoho dospěláka. Po celý den za zvuku lidové hudby měli návštěvníci jarmarku 

možnost prohlídky stálých expozic muzea i dalších objektů na návsi s poutavým komentářem 



paní průvodkyně. Navíc byla připravena zajímavá výstava „Není cihla jako cihla“, kterou 

zapůjčil její autor pan Aleš Maxima. Národopisné muzeum v Třebízi je možné navštívit až do 

konce října od úterý do neděle v čase 9 až 16 hodin. 

 

 

V. V srpnu se konala premiéra nového programu muzea – Noční prohlídka. I tuto akci 

považujeme za zdařilou. Potemnělá atmosféra, tajemné zvuky, oživlé exponáty i zbloudilý 

mnich, připravili nevšední zážitek pro děti i dospělé. Pro velký zájem veřejnosti budeme akci 

opakovat, a to 5. listopadu od 18 h. Svá místa si rezervujte na kubrova@meuslany.cz nebo 

přímo v muzeu. 

 



VI. Po celé léto probíhala v muzeu letní kvízová soutěž S Vojtou za pokladem. Některé ceny 

jsme rozdali na Staročeském jarmarku v Třebízi, ostatní stále čekají na vyzvednutí v muzeu. 

Jména i telefonní čísla výherců záměrně neuvádíme celá: 

Běta  B.  774****66 

Jiří a Adam R. 604****25 

Nikola P. 606****78 

Otakar V. 776****02 

Veronika V. 737****13 

Zuzana D. 739****77 

Kvíz je možné vyplnit i nadále. Za správnou odpověď získáte malý dárek. 

VII. Průběžně sledujeme rychle se měnící opatření směřující k potlačení šíření viru Covid-19. 

Muzeum je stále veřejnosti otevřené, nicméně brzy předpokládáme povinné nošení roušek a 

dezinfikování. O případném zavádění opatření budeme informovat zejména na našim 

webových stránkách a Facebooku. 

VIII. Smrt Jiřího Adama z Martinic 

Život Jiřího Adama hraběte z Martinic se završil poněkud předčasně. Když z Vídně zamířil na 

tehdy módní pouť do italského Loreta, záhy ochořel a musel se odkudsi ze Štýrska vrátit zpět 

do rakouské metropole, kde následkem blíže neznámé choroby 12. listopadu 1651 zemřel. 

Vladařem na Smečně a ve Slaném se tak stal jeho mladší bratr, „protireformační horlivec“ 

Bernard Ignác Jan z Martinic, který se svým silným náboženským zápalem blížil více svému 

otci. Jiří Adam ve své závěti z 28. března 1650 vyslovil přání šesti tisíc co nejrychleji sloužených 

zádušních mší za spásu své duše. Poslední vůle určovala vdovu Giovannu univerzální dědičkou 

„veškerých alodiálních statků a mobiliáře, ale s podmínkou, že má ve svěřeneckém majetku a 

domě ponechat tolik mobiliáře, obilí a dobytka, kolik mně bylo zanecháno při jejím příchodu.“ 

Mezi bratry Martinici a Giovannou následně došlo k určitým majetkovým dohodám. Giovanna 

poměrně brzy postoupila některé statky, jako Hořovice a Komárov, Bernardu Ignácovi. Jiří 

Adam hrabě z Martinic našel své místo posledního odpočinku v Martinické kapli (kaple sv. 

Ondřeje) v chrámu sv. Víta na Pražském hradě. Funkce kancléře českého krále zůstala po jeho 



smrti neobsazena. Zajímavé je, že jeho „nadřízený“, 

císař Ferdinand III., zemřel o necelých šest let později 

prakticky ve stejném věku jako Jiří Adam. 

Giovanna Martinická di Castiglione delle Stiviere se 

v roce 1655 podruhé provdala, a to za stejně starého 

Diega (de) Zapatu, který působil v severní Itálii a k 

roku 1666 je uváděn jako nejvyšší kancléř 

Milánského vévodství. Zemřela pravděpodobně v 

roce 1688. Potomci nejsou známi. Giovanna ještě 

asistovala při druhém martinickém pokusu o 

přivedení gonzagovské nevěsty, který však nevyšel. 

Vzájemné vztahy Gonzagů a Martiniců postupně ochabovaly. 

Dodejme, že se jiná Giovannina příbuzná, třetí manželka císaře Ferdinanda III. Eleonora 

Magdalena Gonzaga (†1686), spojená se zaniklou mantovskou větví rodu Gonzagů, neúspěšně 

přimlouvala u papeže za zpětné povýšení piaristického řádu na řád se slavnými sliby nedlouho 

poté, kdy byl Josef Kalasanský předvolán před inkvizici a piaristé dočasně upadli v nemilost. 

„Teprve mnohem později, po Harrachově nové intervenci, Ferdinand III. v březnu 1657 

konečně piaristům udělil povolení, aby se směli ujmout všech svých držav, čímž uvedl do chodu 

sérii nových fundací (např. v rakouském Hornu v roce 1657 a ve Slaném v roce 1658),“ uvádí 

k tématu historik Alessandro Catalano. 

Založení piaristické koleje ve Slaném lze oprávněně považovat za jedno z vyvrcholení 

rekatolizace na Slánsku, procesu, který započal Jaroslav Bořita a završil Bernard Ignác Jan z 

Martinic a k němuž svým dílem přispěl i neprávem opomíjený Jiří Adam, první samostatný 

kancléř českého krále v dějinách. 

Pozvolný přechod k podzimu a nadhled v nelehkém období 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


