
 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

prostřednictvím našich autorských výstav se snažíme Vám předat různá poselství nebo Vás 

necháváme nahlédnout do minulého života na Slánsku v různých etapách dějin a 

společenského vývoje. Zároveň Vám zpřístupňujeme kontakt s exponáty, které jsou běžně 

uloženy v depozitářích. Pro teplejší měsíce roku tradičně volíme odlehčené a všem dobře 

známé téma. Tentokrát jsme se zaměřili na kavárenské prostředí. Na chvilku se zastavte ve 

svém každodenním shonu a zvolněte v prostředí, ve kterém debatovali, vychutnávali si kávu a 

setkávali se naši předci.  

 

Zpravodaj 5/2018 



I. V galerii muzea byla otevřena výstava předních českých grafiků současnosti s názvem Praha 

– rudolfinské reflexe. Přenese nás do poklidného období českého království, kdy i naše město 

vzkvétalo jak hospodářsky, tak kulturně. Výstava potrvá do 17. června.   

 

 

 

II. Ve čtvrtek 3. května v 17 hodin zahájíme výstavu Slánská kavárna. Ve volné návaznosti na 

loňský módní salón představujeme ukázku z bohatého sbírkového fondu našeho muzea. 

Výstava nabízí pohled do interiéru kaváren první poloviny 20. století. K vidění zde bude řada 

dobového nádobí a originálních doplňků, autentický nábytek a textilie. Atmosféru doplní 

několik fotografií, tiskovin a reklamních materiálů. Součástí výstavy bude i malá sonda do 

dávné minulosti, kdy se nápoje konzumovaly z keramických nádob, z cínových pohárů nebo 

skleněných číší. Během vernisáže bude hrát živá tematická hudba, servírovat se bude skvělá 

káva z produkce slánské kavárny Prostor a o zážitek se postarají i živé figuríny. Výstava potrvá 

do 12. září.  



 



III. Ve středu 23. května od 19 

hod se v kapli Zasnoubení 

Panny Marie uskuteční 

koncert Kruhu přátel hudby, 

kde vystoupí Smíšený 

pěvecký sbor z Lán Chorus 

Laneum pod vedením 

významného sólisty opery 

Národního divadla Vladimíra Doležala. Na programu jsou skladby Leoše Janáčka, Orlanda di 

Lassa, Claudia Monteverdiho, Giovanniho Giacoma Gastoldiho, Johanna Sebastiana Bacha, 

George Friedricha Händela, Giuseppe Giordaniho, Josepha Haydna a Wolfganga Amadea 

Mozarta. Sólisty večera jsou Vladimír Roubal (varhany) a Ilona Víchová (soprán). 

 

 

IV. Ve čtvrtek 17. května od 17 hodin 

proběhne v malé galerii netradiční 

„exotická“ přednáška. Přední český 

odborník na latinskou Ameriku a 

autor řady knih prof. PhDr. Josef 

Opatrný, CSc., rodák ze Skryjí u 

Rakovníka, představí Historický 

kontext současné Kuby. Málokterá 

země atlantického světa zdůrazňuje 

svoje historické kořeny a zkušenosti 

tak jako Kuba. Na španělských 

historických mapách ji označovali za 

klíč k Novému světu, v osmnáctém 

století exportovala nejhledanější 

tabák na americkém a evropském 

trhu a na začátku devatenáctého 

století zůstala spolu s Portorikem 



poslední španělskou kolonií západní hemisféry.  Postupně se pak stala největším světovým 

producentem cukru a v roce 1898 dosáhla po tzv. třicetileté válce nezávislosti. Současně zde 

ovšem pokračoval růst vlivu Spojených států a ještě před polovinou dvacátého století se stala 

fakticky součástí ekonomiky svého severního souseda. Ekonomický pokrok, jehož Kuba v této 

době dosahovala, však nedokázal otupit kritiku části kubánské veřejnosti, která odmítala 

závislost ostrova na USA. Partyzánská válka skončila na konci roku 1958 vítězstvím Castrova 

Ejercita Rebelde, povstaleckého vojska a v následujících letech proměnil Castro kardinálně 

politickou, sociální i ekonomickou tvář země. Na systému, který na Kubě vybudoval, nezměnil 

nic ani jeho odchod z prezidentské funkce a nakonec ani smrt. O podobě Castrovy Kuby se zdá 

být jasno přinejmenším do roku 2021, kdy skončí, alespoň podle současných předpokladů, 

funkční období generálního tajemníka Kubánské komunistické strany  Raúla Castra. 

 

 

 

V. Ve dnech 21. a 22. května se v kapli Zasnoubení Panny  

Marie odehrají závěrečné koncerty žáků Základní 

umělecké školy a 25. 5. slavnostní zakončení studia 

studentů Gymnázia V. Beneše Třebízského a 31. 5. studentů Obchodní akademie Edvarda 

Beneše. 

 

 

 



VI. V sobotu 26. května můžete navštívit tradiční Městské slavnosti. Expozice a aktuální 

výstavy Vlastivědného muzea budou v tento den otevřeny od 9 do 17 hodin. Přístupná bude 

též kaple Zasnoubení Panny Marie a Velvarská brána, a to od 9 do 16 hodin. 

 

VII. V květnu bude rovněž zahájena návštěvní sezóna Národopisného muzea v Třebízi, kde 

proběhne 10. května v 17 hodin vernisáž výstavy Rozkulačeno, která je věnována perzekuci 

selského stavu v érách nacismu a komunismu. Výstavu připravujeme spolu s Ústavem pro 

studium totalitních režimů.  

V sobotu 2. a neděli 3. června proběhne na návsi tradiční Třebízská pouť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. S předstihem Vás zveme v pátek 1. června, na Den dětí, na Slánskou muzejní noc. Ta bude 

spojena s oslavami 360. výročí založení piaristické koleje ve Slaném (1. 6. 1658), připomene si 

také 400. výročí pražské defenestrace 23. 5. 1618, ale i 380 let od velké potupy města – 

dědičného upadnutí města do poddanství rodu Martiniců (31. 8. 1638). 

 



IX. Doba Třicetileté války a rekatolizace Slaného inspirovaly nadějného českého sochaře 

Kryštofa Kaplana (*Praha 1987) k vytvoření konceptu nových (dočasných) uměleckých 

instalací ve Slaném. Tento vizuální umělec a hudebník je absolventem ateliéru sochařství 

pražské Akademie výtvarných umění u prof. Jindřicha Zeithammla a přímo se zaměřuje na 

vzájemné interakce sochařství a architektury. Je schopen moderními prostředky citlivě 

vstoupit do historického prostředí, často využívá kovové konstrukce, sádru, laminát či dřevo, 

které vycházejí ze svých obvyklých forem a oscilují mezi pocity klidu a ohrožení. Zdánlivé 

hrozící nebezpečí však může uvést do chodu jedině hybatel – člověk – svou fyzickou silou. 

Pozorovatel je tak uveden v pokušení a zapojuje se do interakce se sochou. V tomto duchu 

autor sestavuje sochy pro Slaný, které budou veřejnosti představeny v rámci Slánské muzejní 

noci v pátek 1. června. 

 Kaplan je nositelem ocenění AVU z roku 2013 a má zkušenosti s instalacemi 

na historických místech jako je právě Praha nebo Broumov. Autor vystavoval také v Londýně 

a letos v dubnu byl hostem mezinárodního uměleckého sympozia v Šardžá – 3. nejlidnatějším 

městě Spojených arabských emirátů. Jeho aktuální tvorbu můžete vidět také v Památníku 

ticha v Praze – Bubnech, kde spolu s dalšími autory vzdal hold obětem holocaustu. O 

instalacích ve Slaném, které budou volně připomínat dnešní fitness nástroje i prostředky práva 

útrpného, sám autor uvádí: 

"Funkce těchto mechanismů nebudou sloužit k lámání kostí ani posilování těla. Jejich cílem je 

pozorovatele, který se rozhodne zapojit se do instalace aktivně, překvapovat. Fakt, že přístroj 

ve veřejném prostoru neslouží k obvyklému účelu, by měl v pozorovateli vyvolat pocit 

nejistoty, zvědavosti, ale také záchvěv hravosti. To je pro většinu lidí při běžných cestách 

(z práce či na nákup) neobvyklé a dle mého názoru žádané. 

Symbol středověké mučírny v prvním plánu odkazuje na donucovací prostředek sloužící při 

pronásledování protestantů ve Slaném i jinde. V plánu druhém jako můstek právě ke stále 

častěji se vyskytujícím posilovnám ve veřejném prostoru, které dávají tušit odklon dnešní 

společnosti od Boha směrem k vlastnímu tělu." 

       

Ukázky instalací Kryštofa Kaplana v historickém prostředí Broumova a Prahy. 

 



X. Na závěr se podívejme do Slaného a Čech v době po 2. (3.) pražské defenestraci. Po volbě 

direktorů do čela českého království si zástupci stavů začali vyřizovat účty s katolíky. Ještě 

v roce 1618 byla poprvé dobyta Plzeň, 9. listopadu došlo k prvnímu střetu s císařskými vojsky 

u jihočeské Lomnice. 31. července 1619 schválil generální sněm českých stavů novou ústavu, 

na jejímž základě byl sesazen král Ferdinand II. Mezitím město Slaný dále požívalo svých výsad 

včetně náboženské tolerance. Na konci října 1619 dokonce hostilo vévodu Fridricha Falckého 

před jeho slavnostním příjezdem do Prahy a korunovací novým českým králem 4. listopadu 

1619. Situace se ovšem postupně obracela ve prospěch Habsburků, kteří získávali vojenskou 

převahu. Krize vyvrcholila bitvami u Rakovníka a na Bílé hoře, kde bylo vyčerpané stavovské 

vojsko poraženo, a císařští obsadili Prahu.  

Nedlouho poté doručil vévoda Maxmilián Bavorský (1573-1651), spojenec císaře a vítěz od 

Bílé hory, Slanému výzvu ke kapitulaci. Slánští si nejprve vyžádali třídenní lhůtu na 

rozmyšlenou, která byla ovšem vnímána jako akt odporu vůči panovníkovi. Konšelé slibovali 

kapitulaci výměnou za zachování stávajících svobod. Pod tlakem tíživé celostátní situace město 

vyslalo 16. listopadu 1620 plnomocníky, kteří vykonali slib poddanství a věrnosti Ferdinandovi 

II., který záhy stanovil nového správce Slaného – knížete Karla z Lichtenštejna (1569-1627). 

Ten začal s odváděním financí z města pro vyživování císařské armády. Přes vyplácení peněz a 

počáteční sliby nebylo Slaný ušetřeno nakvartýrování císařské jízdy pod velením Viléma 

Brabantského, který dal uzavřít brány, pro což nebylo možné obdělávat pole, dovážet 

potraviny nebo pohřbívat zesnulé za hradbami. Postupně se zde vystřídala další vojska, která 

si s obyvateli Slaného rozhodně nebrala servítky. V polovině roku 1621 vzrostl městský dluh již 

na 80 tisíc míšeňských grošů. Byl také vyhnán dosavadní slánský děkan.  

Ve stejné době začal Jaroslav Bořita z Martinic se snahami o získání Slaného. Po uzavření 

několika smluv a provedení dalších kroků směrem ke Karlovi z Lichtenštejna i Ferdinandovi II., 

který se původně svého královského města nechtěl vzdát, dosáhl smečenský šlechtic svého: 

Slaný zůstávalo formálně královým majetkem, ale bylo od 1. ledna 1623 dědičně zastaveno 

Jaroslavu Bořitovi z Martinic za celkovou částku 200 000 rýnských zlatých.  

 

 

 



 

 

   Nezapomeňte, co se zde stalo před 400 lety. 

 

                Uvolněný máj plný květů 

 

                             Vám přeje 

 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 

 

            

   Maxmilián Bavorský                                                            Karel z Lichtenštejna 

     

         Fridrich Falcký jako český král 


