
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v únoru okračujeme s přípravou programu na další měsíce, chystáme také nové číslo 

ročenky Slánský obzor. Muzeum je pro vás stále otevřeno v souladu s aktuálními 

protiepidemickými opatřeními (úterý až sobota vždy od 9 do 16 hodin). Vedle výstavy 

13 kilometrů objevů můžete navštívit přednášku o rodu Martiniců, který se 

nesmazatelně zapsal do dějin i tvářnosti Slaného a okolí. 



I. Připomínáme stále probíhající velkolepou archeologickou výstavu 13 kilometrů objevů, 

která je pro vás otevřena až do Velikonoční neděle 17. dubna. Novinkou v této expozici je, že 

interaktivní a obrazové prvky umístěné na chodbě a schodišti se dočkaly nového 

profesionálního osvětlení, které návštěvníci ocení zejména v zimním období a které bude do 

budoucna sloužit řadě dalších výstavních instalací. 

 

 

 



II. Ve čtvrtek 24. února od 17 hodin se můžete těšit na první letošní přednášku s názvem Jiří 

Adam z Martinic a jeho exotická choť, kterou opakujeme na četná přání veřejnosti. Právě 

tento smečenský rodák dosáhl mnohem důležitějšího postavení než jeho otec Jaroslav Bořita, 

byl blízko samotnému císaři a získal též vysněnou, i když „skandální“ manželku z velmi 

významného italského rodu Gonzagů. Sňatek s kráskou z kulturně odlišného jihu Evropy nebyl 

bez obtíží, o čemž rovněž pohovoří ředitel muzea Jan Čečrdle. Přednáškou s netradičními prvky 

si současně připomeneme letošní 420. výročí narození hraběte Jiřího Adama a 410. výročí 

narození jeho jistě atraktivní choti, jejíž identita bude odhalena právě při této přednášce. 

 



 

III. V zimním období v muzeu provádíme také dílčí inovace stálých expozic v hlavní budově 

muzea. Například v místnosti věnované tématu života na vesnici jsou nyní vystavené staré 

hračky, s nimiž si hrály děti na Slánsku v minulých dobách. 

 

 

IV. Po loňské modernizaci telefonních linek, internetového připojení a dalších technických 

zdokonalení jsme přistoupili k úpravě kontaktního místa s veřejností tak, aby byl tento klíčový 

bod při vstupu do stálých expozic komfortnější a přehlednější, rozšířila se nabídka prodejních 

předmětů i přístupová plocha pro návštěvníky. 

 



O pomníku Václava Beneše Třebízského (II.) 

Spisovatelův pomník byl slavnostně odhalen v neděli 14. srpna 1892 na stráni nad Třebízí za 

velkého počtu diváků. „Přítomno bylo 10 -12 tisíc lidí, přes 30 spolků. Den byl velmi pěkný, sice 

parný a pod mraky. Slavnostní průvod zahájilo banderium (čtvercový prapor většího 

vojenského seskupení v čele s králem, knížetem nebo velmožem) z okolí. Řadil se na kraji obce 

od čp. 8 a 10. Za zvuků hornické kapely z Libušína procházel obcí až na stráň, kde ho z tribuny 

uvítal předseda spolku Václav Baňka s jednatelem spolku Aloisem Čejkou a pomník odevzdal 

představiteli obce Antonínu Podolskému. Velmi zdařilou slavnostní řeč přednesl učitel Václav 

Štech ze Slaného.  

Náves byla vyzdobena chvojím, prapory a rozličnými nápisy a po obci kudy se průvod ubíral, 

bylo umístěno 5 slavnostních stánků. Průvod procházel za hřmění moždířů na Drahách u kříže. 

Odpoledne byla zahradní zábava v zahradě pana M. Šreboty, kde byl i společný banket, který 

obstarával hoteliér ze Střelnice ve Slaném, kuchyň měl zřízenu v sušárně pana Cífky. Uprostřed 

zahrady byl zřízen velký altán, kde hudba hrála, po straně byl z prken zřízen parket, kde se 

tančilo. Po zahradě byly zřízeny stánky pro 5 hostinských. Za vstup do zahrady a pamětní mince 

se vybralo 750 zlatých, čímž byl celý podnik finančně zabezpečen. Zaplať Bůh! Dalo to ohromné 

práce a starostí tak, že jsem někdy nevěděl, kde mi hlava stojí, “ zaznamenal Baňka ve své 

kronice. 

 

Slavnostní průvod k výročí 50 let od úmrtí V. Beneše Třebízského v jeho rodné vsi. 



Na odhalení pomníku vzpomínal rovněž slánský rodák František Procházka, který se úspěšně 

angažoval v českém peněžnictví. Slánské muzeum získalo z pozůstalosti kopii jeho vzpomínek 

na rodné město. V ní najdeme záznam jeho účasti na slavnosti: 

„Slavnost odhalení pomníku Václava Beneše Třebízského se konala 14. srpna 1892 v Třebízi, a 

pamatuji si, že jsme tam juchali za krásného počasí s Rudolfem Urbánkem (Prof. PhDr. Rudolf 

Urbánek, DrSc. – slánský rodák, český historik a první profesor československých dějin na 

Masarykově univerzitě v Brně). Třebíz byla vyzdobena do nejmenšího domku, hlavní cesty byly 

překlenuty slavnostními bránami se znaky koruny české, hesly a nápisy děl Benešových. Rodný 

domek jeho byl ozdoben prapory, chvojím a nápisem: ‚Skromná chýše – chlouba naše.‘ Od 

rána hrnulo se do Třebíze ze všech stran po silnicích, cestách a stezkách množství lidí a od 

Klobuk přibyl s hudbou k 11. hodině průvod, v jehož čele bylo rolnické banderium, sokolské 

jednoty, slánští ostrostřelci, vojenští vysloužilci, hasiči, spolek slaňáků z Prahy, spolek dělníků 

– barvířů koží z Prahy, spolek pekařských a mlynářských dělníků ze Slaného, pěvecký spolek 

‚Dalibor‘ ze Slaného, všechno s prapory a družičkami nesoucími štítky a s nápisy děl 

Benešových, dámský spolek ‚Vesna‘ ze Železného Brodu, akademikové ze Slaného a Loun, 

deputace četných jiných spolků, obecních výborů z Třebíze, Klobuk, Budihostic, Kmetiněvse, 

deputace městské rady ve Slaném, Lounech, Kladna, okresní starosta Hlaváček ze Slaného, 

okresní starosta Říha z Loun, zemský poslanec Janda z Budihostic a Jindřich z Citolib, deputace 

spolku ‚Máj‘ a výbor pro zbudování pomníku Václavu Beneši Třebízskému.   

 

Slavnostní průvod k výročí 50 let od úmrtí V. Beneše Třebízského v jeho rodné vsi. 



Průvod došel o 11. hodině dopoledne k pomníku postavenému na skalách za vsí, kde Beneš 

tak rád sníval, spolky se seřadily, obecenstvo, v počtu jistě 10 000 osob, ztichlo a po uvítání 

hostí Václavem Baňkou, slánský ‚Dalibor‘ řízený dominikánem Šťastným zapěl Smetanovo 

‚Věno.‘ Slavnostním řečníkem byl dvaatřicetiletý Václav Štech. Pak spadla rouška ze sochy, 

zapěna hymna ‚Kde domov můj‘ a provolána sláva.“ To vše uvádí F. Procházka ve svých 

pamětech. 

Odhalení sochy se účastnili kromě tří okresních starostů rovněž slánský purkmistr Antonín Prügl 

s náměstkem, z Loun přijel Petr Pavel Hilbert, dále starosta Nového Strašecí a několik poslanců. 

V Kronice Václava Baňky je také popsáno otevření muzea v rodném domku Václava Beneše 

Třebízského: „Dne 26. června 1904 jsme jeli všichni (dcera Vilemína, její manžel Karel a syn 

Karlíček) ve dvou kočárech do Třebíze, kde byla slavnost 20. výročí úmrtí V. Beneše 

Třebízského a otevření muzea památek v jeho rodném domě. Měli jsme pěkný výlet, neb byl 

velmi pěkný den a dobře jsme se bavili.“ Od té doby je v Třebízi připomínána památka místního 

nejslavnějšího rodáka. Třebízského rodný dům čp. 19 můžete navštívit při prohlídce pobočky 

slánského muzea – Národopisného muzea Slánska v Třebízi. 

Sepsala Blažena Hrabánková 

 

Příjemné zimní dny a železné zdraví 

Vám přeje 
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