
   

  

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

jsme rádi, že s příchodem léta odešla všechna mimořádná bezpečnostní a hygienická opatření 

a muzeum je tak možné navštívit v plném rozsahu a bez omezení. K tomu jsme pro vás navíc 

připravili zcela nový a originální program – Noční procházku po muzeu, a pro nejmenší pak 

letní kvíz. Děti se v něm dozví zajímavá fakta a čerství čtenáři se bezvadně procvičí ve čtení. 

Kvíz není věkově omezen, trofej z nalezeného pokladu si může odnést i dospělák.   

Teplota vzduchu v muzeu je příjemná, a tak je možné utéci sem před horkým sluncem. Pokud 

se rozhodnete strávit volný čas u vody, doporučujeme nákup poučné i zábavné četby, která je 

k dostání v prvním patře muzea. Za zmínku předně stojí čerstvé vydání 27. ročníku Slánského 

obzoru.  

 

 



I. Až do 23. srpna jsou otevřeny prodloužené výstavy, které musely být v jarních měsících 

dočasně uzavřeny. V 1. patře muzea jsou to Tváře slánských spolků, v galerii v 2. patře Slánské 

jarní tání.  

 

 

II. Obě výstavy a stálé expozice v hlavní budově muzea ve Slaném jsou pro všechny návštěvníky 

v době prázdnin vždy 1. středu v měsíci, tedy 1. července a 5. srpna, otevřeny zdarma 

v standardní otevírací době 9 -16 hodin. (Vstup pro poslední prohlídky bude umožněn 

nejpozději v 15:30.) 

 

 

 

 

 

 



III. S Vojtou za pokladem je název nové prázdninové hry pro děti se závěrečným losováním o 

zajímavé ceny. V čem hra spočívá? Po zakoupení vstupenky do stálých expozic Vlastivědného 

muzea vyplní malí návštěvníci zábavný soutěžní kvíz. Jednoduché otázky budou rozmístěny v 

jednotlivých částech muzea a děti 

zábavnou formou vtáhnou do prohlídky 

expozic. Vyplněný soutěžní lístek 

zájemci odevzdají průvodkyni. Po 

ukončení hry a odhalení pokladu, jehož 

část si děti odnesou s sebou, budou 

správně vyplněné soutěžní lístky 

zařazeny do slosování, které proběhne 

na Staročeském jarmarku v Třebízi 

v sobotu 29. srpna. O výhercích budeme 

následně informovat na webových 

stránkách a Facebooku muzea. Hra 

S Vojtou za pokladem je připravena od 

1. července. 

 

 

IV. Pro zájemce o nevšední zážitek přinášíme vůbec 

první noční procházku po muzeu. Nenechte si ujít 

komentovanou prohlídku stálých expozic v 

potemnělé atmosféře s oživlými exponáty. Na 

dobrodružství s baterkami, které ocení nejen děti, se 

objednávejte na kubrova@meuslany.cz nebo přímo v 

muzeu. Kapacita prohlídky je omezená. Vycházka pro 

dospělé se uskuteční v pátek 24. července od 21:30, 

vycházka pro rodiče s dětmi proběhne v sobotu 22. 

srpna od 21 hodin. Vstupné na akci je 70 Kč pro 

dospělé a 50 Kč pro děti. 

mailto:kubrova@meuslany.cz


V. Poslední prázdninovou sobotu 29. srpna proběhne v Národopisném muzeu v Třebízi již 12. 

ročník Staročeského jarmarku. Čekají na vás pestré stánky s nabídkou rukodělných výrobků a 

přírodních produktů, ukázky řemesel a lahodné občerstvení. Program pro děti bude doplněn 

o divadelní loutkoherecké představení a soutěžní kvíz. Atmosféru bude tradičně dokreslovat 

živá lidová hudba. Vstupné na jarmark zahrnuje i možnost navštívit stálé expozice muzea 

včetně dalších objektů na třebízské návsi s poutavým komentářem paní průvodkyně. Vyrábíte 

něco pěkného, tradičního nebo dobrého? Ozvěte se nám a zapojte se přímo do programu 

jarmarku! 

 

VI. Národopisné muzeum v Třebízi můžete samozřejmě navštívit i v ostatní letní dny dle 

otvírací doby muzea, v soboty dokonce do 18 hodin. Letošní výstavní sezónu obohacuje 

obsáhlá a unikátní výstava cihel, která byla zapůjčena ze slánské galerie Dobeška.  

 

 



VII. Přibližně za tři a půl měsíce bude v muzeu otevřena velká archeologická výstava            

Třináct kilometrů objevů, která představí výsledky rozsáhlého výzkumu, jenž předcházel 

stavbě severního silničního obchvatu města Slaného. Vy si již teď zapište termín zahájení:  

21. října v 18 hodin. 

 

VIII. S předstihem avizujeme mimořádný koncert, který proběhne v sobotu 12. září od 17 

hodin ve slánském kostele sv. Gotharda u příležitosti Dne památek (Dnů evropského dědictví). 

Koncert Slaný 1620 představí tvorbu významného skladatele a varhaníka Charlese Luythona, 

který působil na dvoře Rudolfa II., a jeho vrstevníků. Vystoupí vokální soubor Dyškanti a 

varhaník Pavel Černý. Akce představuje návrat mimořádně cenného tisku Luythonových 

skladeb do slánského kostela, kam byl tento exemplář zakoupen po svém vydání roku 1609 a 

po staletích znovu objeven. 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 (září 1620), jemuž byl kmotrem sám císař Rudolf II. 

http://www.dyskanti.com/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pavel_%C4%8Cern%C3%BD_(varhan%C3%ADk)


 

 

 



IX. Kariéra Jiřího Adama z Martinic 

Před zakončením vyprávění o Jiřím Adamovi z Martinic se podívejme na jeho kariéru 

v habsburských službách, tedy oblast, která mu dala nejvíce vyniknout, a to dokonce 

v mezinárodním měřítku.  

Brzy po skončení své kavalírské cesty – v listopadu 1625 – Jiří Adam dojel do uherské Šoproně, 

kde se stal komorníkem na dvoře sedmnáctiletého arciknížete (budoucího císaře Ferdinanda 

III.), který byl právě korunován uherským králem. V květnu 1626 byl pak jmenován hejtmanem 

podbrdského kraje. V září 1627 se stal viceprezidentem apelačního a poté přísedícím českého 

zemského soudu. Následně Jiří Adam obsadil funkci prezidenta české komory (1628–1632) a v 

letech 1632–1651 kancléřem Ferdinanda III. Ostatně, už roku 1636 byl jako zástupce českého 

krále vyslán do Frankfurtu k volbě Ferdinanda III. císařem. Zastával i další posty a byl nositelem 

Řádu zlatého rouna od roku 1646. Údajně tomu bylo za jeho hájení zájmů španělské strany ke 

konci třicetileté války. Jiří Adam zasedal také v tajné radě císaře. Ve Vídni roku 1639 zakoupil 

dům a vedle vysoké politiky se zřejmě angažoval i v jiných oblastech – spolu s císařem měl dát 

podnět jezuitovi Albrechtu Kurzovi k vydání astronomických pozorování Tychona Brahe. 

  

Franz Luycx:  

Ferdinand III. Habsburský 

(1608-1657) 

 



Svou kariéru Jiří Adam z Martinic završil na nejvyšších místech habsburského soustátí, při 

samotném císaři. Na začátku vlády Ferdinanda III. byl totiž vytvořen ještě zvláštní úřad 

kancléře českého krále, který byl ušit na míru právě pro Jiřího Adama. Je zřejmé, že se 

smečenský šlechtic za vlády Ferdinanda III. držel hlavní linie habsburské politiky, jejíž 

nejvýraznější postavou byl proslulý první ministr Maxmilián z Trauttmansdorfu. Ten byl v 

letech 1645–1647 jedním z hlavních vyjednavačů mezinárodní sešlosti v Münsteru a 

Osnabrücku, která byla završena v roce 1648 vestfálským mírem, jenž formálně ukončil 

třicetiletou válku. Snad k tomuto výsledku přispěl i sám Jiří Adam. Pro zástupce neknížecího 

rodu bylo obrovským úspěchem, že se krátce před svou smrtí stal jedním z hlavních poradců 

Ferdinanda III. a předčil tak své bratry a další zástupce rodu Martiniců. 

   

 

Bezstarostné léto a mnoho skvělých zážitků 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

Jan Baptista Floris: 

Maxmilián z Trauttmansdorfu 

(1584-1650) 


