
    

 

  Vážení přátelé slánského muzea, 

dovolujeme si Vás informovat, že od prvního září přichází v platnost aktualizace ceníku služeb 

našeho muzea, která se týká vstupného. To zůstává i nadále nízké a dostupné. Do všech stálých 

expozic ve Slaném nově zaplatí dospělý 40 Kč, student, senior a členové školních výprav po 30 

Kč a každé dítě 25 Kč. Průvodcovská služba je samozřejmě zahrnuta v ceně. Vstupné na výstavu 

je pro jednotlivce 10 Kč, na Velvarskou bránu se podíváte za 20 Kč (skupina od 5 osob výše, 

menší počet návštěvníků vždy dohromady za 100 Kč).  Padesátiprocentní slevu na vstup do 

muzea můžete využít po svezení Cyklohráčkem, kde naleznete potřebný kupón. Komu by se 

zdála výše vstupného vysoká, může nadále využívat řadu hlavních akcí muzea, kdy se od 
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vstupného upouští. V měsíci září jsou to Dny evropského dědictví, na něž naleznete pozvání 

níže v tomto prvním podzimním zpravodaji. 

Národopisné muzeum v Třebízi, kde proběhl poslední srpnovou sobotu Staročeský jarmark, ze 

kterého Vám přinášíme úvodní fotografii tohoto zpravodaje, můžete navštívit až do konce října 

po zaplacení 60 Kč nebo snížených 40 Kč (děti, senioři, studenti, školní výpravy).  

Děkujeme za pochopení. 

 

I. Milovníci romantiky, moderní malby a nostalgických exkurzů do doby balonů a prvních 

samohybů se mohou těšit na mimořádnou výstavu obrazů a grafik světově uznávaného 

výtvarníka Kamila Lhotáka. Představíme vám kolekci autorizovaných reprodukcí zachycujících 

všechny typické okruhy 

Lhotákova výtvarného 

zaměření a především obrazy 

plné majestátně se 

vznášejících balonů, létacích 

strojů, motocyklů a 

dýmajících veteránů. Součástí 

expozice bude také originál 

dosud nikdy nevystaveného 

obrazu ze soukromé sbírky. 

Výstava vznikla jako oslava 

čtvrtstoletí Vzduchoplavecké 

společnosti královského 

města Slaný, ve spolupráci se 

Společností přátel Kamila 

Lhotáka, která je nositelem 

ochranné značky malíře. 

Několik obrazů poskytla 

Galerie Benedikta Rejta v 

Lounech. 



Vernisáže, která proběhne ve čtvrtek 6. září od 17 hodin v galerii muzea, se jako vzácný host 

zúčastní malířův syn pan Kamil Lhoták mladší. Hudebně akci doprovodí pan Ota Martinovský 

na saxofon s doprovodem piana. Výstavu doplňuje originální barevný katalog. Po skončení 

vernisáže si budete moci vychutnat start horkovzdušného balonu Vzduchoplavecké 

společnosti královského města Slaný na Masarykově náměstí. 

 

II. Do 12. září mohou návštěvníci shlédnout výstavu 

Slánská kavárna, která představuje interiéry místních 

kaváren v průběhu 20. století. 

III. Ve středu 12. září v 18 hodin Vás 

zveme do malé galerie muzea na 

přednášku Současná migrace do 

Evropy – fakta a mýty, kterou 

přednese demograf Mgr. Robert 

Stojanov, Ph.D., který pro velký 

úspěch svého loňského vystoupení 

opět promluví ve Slaném. Současná migrace do Evropy neustále vzbuzuje pozornost médií, 

veřejnosti i politiků. Co však víme o samotných migrantech? Odkud přicházejí, proč směřují do 

Evropy a co zde chtějí dělat? A jaké jsou dopady na Českou republiku? Potřebujeme imigranty? 

Tato přednáška alespoň částečně odpoví na zmíněné otázky. 



IV. V úterý 25. září se můžete těšit na druhou část doprovodného programu k výstavě 

Rozkulačeno, která pojednává o perzekuci selského stavu v dobách nacistické a komunistické 

diktatury. Nejprve v 18 hodin v malé galerii muzea pohovoří Mgr. Jiří Urban, Ph.D.  

o kolektivizaci českého venkova a následně v 19:30 v městském kině promítneme oceňovaný 

a za minulého režimu zakázaný film Smuteční slavnost (1969), který uvede filmový historik 

Mgr. Petr Kopal, Ph.D.  Vstupné je dobrovolné. 

 



V. Dny evropského dědictví v září každoročně otevírají nejširší veřejnosti brány 

nejzajímavějších památek, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné.  V 

našem městě proběhne Den evropského dědictví v sobotu 8. září. V tento den budou expozice 

a výstavy Vlastivědného muzea otevřeny od 9 do 

17 hodin, kaple Zasnoubení Panny Marie a 

Velvarská brána od 9 do 16 hodin. Národopisné 

muzeum v Třebízi bude otevřeno od 9 do 18 hodin. 

 

VI. V rámci festivalu Varhany znějící 2018 proběhne ve středu 5. září  19:30 v muzejní kapli 

Zasnoubení Panny Marie Jihoněmecká hudební procházka s varhaníkem Jürgenem Esslem.  

 

 

VII. Ve čtvrtek 27. září v 17 hodin bude v 

malé galerii muzea otevřena výstavka 

věnovaná osobnosti akademického sochaře 

Václava Nejtka (1899 - 1958), který je 

autorem řady veřejných skulptur ve Slaném 

a který zemřel před 60 lety. Současně bude 

oživena vzpomínka na odhalení pomníku 

Bedřicha Smetany, jenž byl veřejnosti 

představen před 90 lety (28. 9. 1928) a je nyní odborně sanován.  

 

 

VIII. S měsíčním předstihem upozorňujeme na připravovanou výstavu Pohledy z bojiště – 1. 

světová válka ve fotografiích a pohledech ze Slánska. Trojice unikátních sbírek snímků a 

kreseb bude představena u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa, a to 

ve středu 24. října v 18 hodin ve výstavní síni muzea. 

http://www.varhany.slansko.cz/interpreti/jurgen-essl-varhany
https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_Nejtek


IX. Ve večerních hodinách čtvrtka 19. července nás svou 

milou návštěvou poctila generální konzulka České republiky 

v São Paulo paní Pavla Havrlíková s chotěm. Paní konzulka 

se živě zajímá o odkaz slánského rodáka výtvarníka Jana 

Zacha (1914-1986) v Brazílii a mapuje jeho dochovaná díla. 

Vedle řady obrazů a kreseb mezi ně patří několik skulptur ve 

městě Cataguases, působišti známého básníka Francisca 

Peixota (1909-1986), pro nějž navrhl vilu patrně nejslavnější 

brazilský architekt Oscar Niemeyer. Právě jeho stavby 

doplňoval Jan Zach svými vkusnými sochami. Setkání s paní 

konzulkou bylo příslibem budoucí mezinárodní spolupráce. 

X. V pátek 17. srpna 2018 byla v expozici 

muzea zjištěna krádež dvou cenných pohárů 

(kalichů, viz foto). Věc vyšetřuje Policie ČR. 

Budeme vděčni za jakoukoli informaci, která 

povede k jejich nalezení. Děkujeme. 

 

 

XI. Sasové ve Slaném a Jan Šultys mladší 

Podívejme se nyní ještě na začátek 30. let 17. století. Třicetiletá válka řádila už přes deset let. 

Po vítězstvích nad císařskými vtrhla v roce 1631 saská a švédská vojska do Čech a Slaný se díky 

saské armádě 14. listopadu 1631 znovu na čas „osvobodilo“. Předbělohorské pořádky byly 

obnovovány včetně stavovského direktoria, vrchnostenští úředníci a dosazení kněží byli 

naopak vyháněni. Slánští konšelé začali volně nakládat s martinickým majetkem. Současně se 

do Čech, Slaný nevyjímaje, vraceli také exulanti.  



Dočasně tak došlo ke spěšné změně poměrů ve 

prospěch nekatolíků, kteří získali rozhodující vliv. 

Někteří noví katolíci – konvertité se dokonce 

pokoušeli znovu vrátit ke své původní víře. 

Mimochodem, ještě než v květnu 1632 přitáhla 

ke Slanému armáda Albrechta z Valdštejna, byl 

vévoda Maxmilián Bavorský, před nímž město 

Slaný v roce 1620 kapitulovalo, poražen u 

švábského Donauwörthu. Valdštejnovi se však 

město bez odporu vzdalo a Jaroslav Bořita 

z Martinic se mohl vrátit na své panství, kde hned 

začal s vyšetřováním událostí předchozích 

měsíců.  

Měšťané byli tázáni, kdo Sasy vpustil do města a otevřel brány nebo jakým právem hospodařili 

šlechticovým majetkem. Slánští se pokoušeli Martinicovi namluvit, že jednali pod saským 

tlakem a pohrůžkami násilí: lid nepřátelský kurfiřtský nám a vší obci slánské na hrdle ležel. Jak 

uvádí historik Josef Kadeřábek, Martinic se nespokojil s výmluvami a požadoval jména 

konkrétních osob. Městští radní proto jako viníka označili vlivného primase Jana Šultyse 

z Felsdorfu mladšího. Ten byl očerňován ze špatného hospodaření a kolaborace se Sasy a 

přirovnáván ke svému otci (*1560), slánskému rodáku a primátoru kutnohorském, který se 

účastnil stavovského povstání, zasedal ve stavovském direktoriu a byl spolu s šestadvaceti 

dalšími exemplárně popraven 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. Situace vyústila 

v postupné okleštění Šultysova vlivu, zabavení majetku, ztrátu cti a věznění až do přelomu let 

1635-1636. Nedlouho po svém propuštění zlomený měšťan Jan Šultys mladší, příklad jedné 

z nejvýraznějších osobností mezi slánskými nekatolíky té doby, zemřel v bídě. 

 

Hodně životní pohody a klidu při práci 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


