
 

 

 

Vážení přátelé muzea, 

 

prvního června jsme společně strávili další muzejní noc. Děkujeme všem, kteří se podíleli na 

její organizaci a hladkém průběhu. Obzvlášť děkujeme Knihovně V. Štecha, gymnáziu V. 

Beneše Třebízského, městu Slaný, městskému kinu. Především však děkujeme Vám 

návštěvníkům. Vaše hojná účast na našich akcích nás utvrzuje v tom, že děláme svou práci 

dobře. Dík patří i „Rychlým šípům“ – chlapcům z 2. ZŠ Komenského a gymnázia. Jejich nadšení 

pro muzeum a historii města je v dnešní době až překvapující. A to nejen při muzejní noci, ale 

již po téměř čtyři roky, kdy ve svém volném čase do muzea pravidelně docházejí. Adame, 

Davide, Matyáši, Mikuláši a Ondro – děkujeme! 

 

Zpravodaj 6/2018 



I. Do 17. června navštivte výstavu Praha – rudolfinské reflexe – díla předních českých grafiků 

ze Sdružení českých umělců grafiků Hollar inspirovaná „zlatou érou“ vlády císaře Rudolfa II. 

Výstavu doplňuje výtvarné znázornění příbuzenských vztahů italské šlechty s rody Martiniců a 

Habsburků. 

 

 

 

II. Po celý měsíc je otevřena 

výstava Slánská kavárna, která 

představuje stylové pojetí 

oblíbené kratochvíle nás i 

našich předků v originální 

atraktivní instalaci s využitím 

pestrého výběru souvisejících 

sbírkových předmětů. 

 

 

 

III. Během muzejní noci byla zahájena interaktivní 

venkovní instalace soch Kryštofa Kaplana. Pod 

kostelem sv. Gotharda a v muzejním atriu bude 

výstava přístupná do konce října. Talentovaný český 

výtvarník unikátním způsobem připomíná události, 

které se ve Slaném odehrály po 2. pražské 

defenestraci roku 1618, jejíž 400. výročí si letos 

připomínáme. 

 



IV. V rámci stálé expozice byla nově 

zařízena místnost věnovaná luxusnímu 

vybavení zámků a bohatých měšťanských 

domácností, která je nyní věnována rodu 

Martiniců. Součástí nové expozice je 

ukázka cínového nádobí, liturgických 

předmětů, vzácné knihy, rozměrný portrét 

krále Matyáše Habsburského a mnoho 

dalších zajímavostí ze sbírek našeho 

muzea. Jedním z nově vystavených 

předmětů této expozice je také pečlivě 

obnovený martinický rodokmen, který byl 

nedávno shodou šťastných okolností 

nalezen ve Slaném a následně byl 

zkušenou rukou restaurován. Vzhledem ke špatnému stavu papíru, na němž je ručně 

rodokmen vykreslen, bylo nutné provést celkové restaurování, aby bylo možné předmět vůbec 

vystavit veřejnosti a aby bylo zajištěno jeho další uchování. Rodokmen byl také opatřen novým 

rámem a sklem s UV filtrem. Rodokmen záhadného původu – o jeho vzniku nám totiž není nic 

známo – bude předmětem dalšího vědeckého 

zkoumání 

 

V. V květnových dnech vyšla zbrusu nová – a velmi 

čtivá – kniha, která podrobně mapuje dění ve 

Slaném v tvrdé době Třicetileté války a vynucené 

rekatolizace města Slaného, jejímž autorem je 

slánský rodák, nyní odborný pracovník Ústavu dějin 

Univerzity Karlovy a Filozofické fakulty Univerzity 

Hradec Králové PhDr. Josef Kadeřábek, Ph.D. Kniha 

s názvem Nerovný boj o víru: Páni z Martinic a 

rekatolizace města Slaný (1600-1665) přináší 

zásadní nové informace o období proměny Slaného 



z převážně utrakvistického vzkvétajícího královského města v rekatolizované a zubožené 

město poddanské. Jedná se o jedno z nejtěžších období dějin města vůbec, které bylo 

provázeno řadou razantních vrchnostenských opatření i násilím. Můžeme shrnout, že Slaný 

před a po Třicetileté válce a dokončené rekatolizaci bylo již zcela jiným městem. Kniha, jejíž 

obálku zdobí obraz pohřebního štítu rodu Martiniců z muzejní kaple, je v muzeu již vyprodána, 

zájemcům proto doporučujeme využít např. e-shop kosmas.cz nebo knihydobrovsky.cz.  

 

VI. V Národopisném muzeu v Třebízi si vedle kouzelného areálu lidové architektury 

s expozicemi řemesel, zemědělství a života na vesnici nenechte ujít výstavu Rozkulačeno, kde 

uvidíte svědectví o perzekuci selského stavu v pochmurných dobách nacistické a komunistické 

diktatury. Uvidíte, jak byly na venkově zpřetrhány staleté tradice vztahu sedláků ke své půdě 

se všemi negativními důsledky, jejichž hořké ovoce sklízíme bohužel dodnes. Výstava byla 

připravena ve spolupráci s Ústavem pro studium totalitních režimů, 25. srpna v rámci 

Staročeského jarmarku bude doplněna setkáním pamětníků, přednáškou a promítáním a 25. 

září přednáškou a promítáním filmu Smuteční slavnost ve Slaném. 



VII. Červnový program a celý školní rok v pátek 29. června uzavře a prázdniny na Masarykově 

náměstí ohlásí další ročník oblíbeného Koncertu pro muzeum. Letos si můžete zdarma 

poslechnout trojici z nejoriginálnějších kapel spojených se Slaným: v 17 hodin hudební pásmo 

zvesela zahájí Funny Ukulele Band, následovat bude alternativně  - písničková Jablkoň a 

program uzavře oblíbená reggae / ska kapela Rastafidli Orkestra, která letos vydala své první 

album Soulfood. Doprovodný program na náměstí včetně občerstvení a rozptýlení pro děti 

začne však již v odpoledních hodinách! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII. Závěrem se vraťme do 20. let 17. století.  Jaroslav Bořita z Martinic začal po získání 

Slaného do zástavy ihned s potlačováním původního převážně utrakvistického („pod obojí“) 

vyznání a pustil se do nekompromisního prosazování katolictví. Jak uvádí historik Josef 

Kadeřábek, šlechtic věřil v otázce konverzí v metodu cukru a biče: jen srdce a zuby ukázati. 

Nekatolíci byli vězněni v krutých podmínkách a byl jim zabavován majetek. Pro přijetí „pravé 

víry“ bylo důležité přijímání pod jednou způsobou a provedení zpovědi. Pověřené osoby proto 

dohlížely na pravidelné docházení Slaňáků do kostela, přijímání hostie a vykonávání zpovědi. 

Od roku 1627 Martinic vyžadoval také dodržování výroční půstů; z toho důvodu byl omezen 

řeznický cech a prodej masných výrobků. Aristokrat v tomto směru nebral ohledy ani na osoby 

neduživé či rodičky. Pro Slaňáky nepřijatelné změny byly zavedeny také ve svatebních 

obřadech a křtech. Slavná nábožensky reformní doba husitství byla systematicky mazána 

z paměti obce. 

Tlak byl o to silnější, že Martinic, od roku 1622 již říšský hrabě, sám sebe považoval za 

vyvoleného k obrácení obyvatel celého Českého království ke katolické víře a zdůrazňoval své 

mučednictví při defenestraci, kdy ho údajně zachránila Panna Marie. Ostatně roku 1627 stanul 

v čele zemské rekatolizační komise. 

 

Současně docházelo k postupnému oslabení vlivu městské rady a hospodářskému okleštění 

města. Martinic musel být předem seznámen se všemi aktivitami rady, která se nemohla 

scházet bez jeho přítomnosti. Předákům města byly zabavovány majetky. Sladovnický a 

pivovarnický cech ztratily privilegia a pro odběr piva byl zaveden hraběcí monopol – pivo bylo 

vařeno v novém hraběcím pivovaru na místě dnešní školy Komenského, kde předtím stály 

domy odbojných měšťanů, které šlechtic prostě nechal strhnout. Vedle pivovaru vyrostl ve 20. 

letech 17. století také Panský dvůr (nebo též dům, dnes čp. 1 na Masarykově náměstí), který 

svou velikostí konkuroval původní slánské radnici. Fungování města bylo podřízeno v latině 

veřejně vyhlašovanými patenty, jímž obyvatelé nerozuměli. Vznikaly seznamy vzpurných osob, 

na něž byl vyvíjen tlak. Martinickým úředníkům zastupujícím hraběte, který se zdržoval více 

v Praze v zemských úřadech, v praxi dostačovalo formální dodržování nových pravidel, která 

se mnozí snažili obcházet: např. bývalý slánský primátor a odmítač katolictví Václav 

Hanžburský posílal do kostela svého placeného zástupce… 



 

 

Panský či Martinický dvůr čp. 1 stojí na místě domů odbojných Slaňáků, které nechal Jaroslav 

Bořita z Martinic ve 20. letech 17. století srovnat se zemí. 

 

Sluncem prozářené dny a chladnou hlavu i v horkém počasí 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


