
    

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

sezóna v Národopisném muzeu Slánska v Třebízi byla ukončena. Pojedete-li kolem, zastavte 

se alespoň na návsi, která je v těchto dnech podzimně zbarvená. Z třebízského skanzenu se 

nám v letošním roce podařilo zrestaurovat poškozené panské saně, o nichž Vás informujeme 

níže v tomto zpravodaji. Listopadový program v hlavní budově muzea bude ve znamení hudby, 

výtvarného umění a dokumentární fotografie.  Těšíme se na Vaší návštěvu. 

 

Zpravodaj 11/2018 



I. Pro návštěvníky muzea jsou v listopadu kromě stálých expozic v muzeu připraveny dvě 

výstavy. Do 18. listopadu bude v galerii k vidění slavný Kamil Lhoták a Balony nad Slaným. 

Mimo ukázek umělcovy tvorby expozice připomíná 25. výročí založení Vzduchoplavecké 

společnosti královského města Slaný.  

 

II. Druhá výstava, Pohledy z bojiště - 1. světová válka ve fotografii a korespondenci ze 

Slánska, byla otevřena v říjnu a potrvá do 24. února 2019. Výstava byla sestavena k 100. výročí 

konce 1. světové války a vzniku 

samostatného Československa ve 

spolupráci s regionálními sběrateli 

a odborné pomoci Vojenského 

historického ústavu.  

 

III. Ve středu 7. listopadu v 17 

hodin je pro zájemce připravena 

komentovaná prohlídka výstavy 

s promítáním (malá galerie a 

výstavní síň muzea). K vidění budou 

mj. snímky, které se nevešly na 

výstavu. Doprovodný program 

k výstavě povedou Jan Čečrdle, 

Michal Rybák a Zdeněk Víšek, dojde 

i na zvláštního hosta! 



IV. V rámci 52. Slánských jazzových dnů se v sobotu 17. listopadu v 14:30 hodin slánskému 

publiku představí světoznámé duo zpívajících violoncellistek - Tara Fuki - Dorota Barová 

(rovněž zpívala se skupinou Chorchestr a Asyl Akt) a Andrea Konstankiewicz-Nazir (dále hrála 

v kapele BOO). Texty písní jsou většinou z pera Doroty Barové. Skladby jsou hudební 

improvizací na pomezí mnoha žánrů (vážná hudba, jazz, folk a jiné) zpívanou více jazyky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. V rámci doprovodného programu k 52. Slánským jazzovým 

dnům bude v malé galerii muzea připravena výstava obrázků a 

dalších uměleckých děl žáků a studentů slánských škol. Nejlepší 

díla budou oceněna, hlasovat můžete i vy, a to prostřednictvím 

hlasovacích lístků přímo na výstavě. Drobná výstava bude 

přístupná od 12. do 25. listopadu. Pro návštěvu zvoňte na 

průvodkyni. 

 

 

VI. Druhý listopadový 

koncert se v kapli 

Zasnoubení Panny Marie 

uskuteční ve středu 21. 

listopadu v 19 hodin 

v rámci KPH. Vystoupí 

oblíbený Komorní 

orchestr Dvořákova 

kraje, složený z hráčů na 

smyčcové nástroje, kteří 

pocházejí z Kralup nad 

Vltavou, Roztok, Slaného, 

Veltrus a Prahy. Většina 

z nich nejsou hudební 

profesionálové. 

Uměleckým vedoucím 

orchestru je prof. Václav 

Mazáček, emeritní člen 

České filharmonie. 

 



VII. V druhé polovině roku 2018 započaly rozsáhlé restaurátorské práce na saních 

deponovaných v Národopisném muzeu v Třebízi. V září byla obnova dokončena a saně 

konečně zkompletovány. Panské saně z konce 19. století pochází z nedalekých Úherců. Jsou 

pro dvě osoby a kočího s přísedícím. Mají esovitě tvarovanou přední část korby, kterou zdobně 

podpírají kovové spirálové esovky. Kromě truhláře a kováře se na opravě saní podílel i 

čalouník. Právě látkové sedačky vycpané koňskou žíní na kovových pružinách byly nejvíce 

poničené. Nově opravené saně jsou jedinečnou ukázkou svého druhu v našem regionu a 

v příštím roce se stanou součástí nové expozice Zemědělství na Slánsku. Krásné saně můžete 

ovšem vidět ještě letos! V prosinci totiž ozdobí vánoční výstavu věnovanou zimním sportům 

a radovánkám. Opravu saní finančně podpořilo Ministerstvo zemědělství.  

 

 

 



VIII. Vojáci a exulanti 

V rekatolizačních snahách a vyjídání Slaného Jaroslavu Bořitovi z Martinic vydatně pomáhala 

vojenská přítomnost. Šlechtic chtěl předně z města vyzískat dlužné peníze za škody, které 

napáchal vpád saského vojska, ale přítomnost ozbrojenců se hodila i jako prostředek 

k donucení Slaňáků ke konverzi ke katolictví. Proto zval vojska do Slaného opakovaně i 

v průběhu 30. let 17. století. Marné byly prosby místních, těm Bořita totiž po předchozích 

zkušenostech nedůvěřoval. Plané byly i rady jeho rozvážnějšího přítele Viléma Slavaty 

z Chlumu a Košumberka (1572-1652, na obrázku), který byl v roce 1618 rovněž vyhozen z 

okna Pražského hradu. Ten Martinicovi ukazoval, že 

tvrdým přístupem pouze vyčerpá své pozemkové 

vlastnictví a nebude mít dále z čeho brát. Nadarmo 

doporučoval mírnější postoj a půjčky poddaným 

s ohledem na budoucí hospodářskou prosperitu. Odliv 

obyvatel z města tak dále pokračoval, protože 

nakvartýrovaní žoldáci si s místními vůbec nebrali 

servítky. 

Někteří Slánští se snažili z této situace vytěžit 

maximum pro svůj osobní prospěch, vstupovali sami 

do Martinických služeb a obraceli se zády ke své utrakvistické minulosti. Většina slánských elit 

byla již k roku 1632 nenávratně v exilu, další odcházeli v letech 1636-1637, kdy současně 

umírali poslední příslušníci nekatolické městské elity. Nastupující generaci byly představeny již 

zcela jiné hodnoty a víra předků se stávala pouhou vzpomínkou. Exulanti byli líčeni jako bludaři 

nečistí před Bohem a za jejich skrývání hrozily vysoké pokuty. K rozkolu společnosti přispívalo 

i šířící se udavačství. 

Neblahý obraz exulantů dokreslila událost z 16. září 1634, kdy vojáci snad omylem založili 

požár poblíž Lounské brány. Oheň se rychle šířil a pohltil téměř dvě stovky staveb. Protože se 

zřítila i samotná brána, byla ohrožena bezpečnost města. Událost byla smyšleně 

interpretována jako nebeský trest za ubytování exulantů. Mnohé z domů poškozených ohněm 

nevydržely nastávající zimu a hroutily se k zemi… 



 

 

Klidnou připomínku památky zesnulých a vlídný podzim  

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

 

 


