
    

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

naše krásné náměstí zdobí nové sochy. Figurální plastiky jsou dílem uměleckého kováře Lukáše 

Kmocha, který je znám pod pseudonymem Gibbus. Trojice nezaměnitelných soch umístěných 

na náměstí doplňují dvě drobnější díla instalovaná ve dvoře městského úřadu (bývalého hotelu 

Pošta). Venkovní výstava je samozřejmě zdarma a potrvá do konce roku. Pro veřejnost je 

připravena vernisáž s drobným občerstvením na čtvrtek 10. října. Sraz je u kašny v 17 hodin. 

Na sochy je zakázáno vstupovat, instalaci nepřetržitě monitoruje městská policie.   

Co se děje uvnitř muzea v pošmourném říjnovém počasí si přečtěte níže ve zpravodaji a přijďte 

nás navštívit! 



I. V galerii v 2. patře hlavní budovy muzea si nenechte 

ujít unikátní výběrovou výstavu Kája Saudek ve 

Slaném, která představuje známé komiksové postavy, 

pohledy do světa filmu, sci-fi i historie včetně Lipse 

Tulliana - loupežníka s dobrým srdcem, který bojuje 

proti domýšlivému Martinicovi. Můžete si též 

zakoupit plakáty a různé předměty se Saudkovými 

motivy. 

 

 

 

 

II. První pražská defenestrace 1419 – to je název přednášky historika prof. PhDr. Petra 

Čorneje, DrSc., která ve čtvrtek 24. října od 18 hodin osvětlí příčiny, průběh a důsledky této 

zlomové události, která 30. července 1419 zahájila husitskou revoluci a zároveň byla nepřímou 

příčinou smrti rozporuplného českého 

krále Václava IV. Soustředí se též na 

problém husitského radikalismu, k jehož 

významným centrům tehdy náleželo i 

město Slaný. Zájemce přístupnou formou 

seznámí s výsledky nejnovějšího bádání o 

významných událostech, jejichž 600. výročí 

si letos připomínáme.  Přednáška 

proběhne v kapli Zasnoubení Panny Marie, 

vstupné je dobrovolné. 

 

 

 

 



III. Ve dnech 8. - 10. listopadu proběhne ve Slaném 53. ročník Slánských jazzových dnů. 

V rámci festivalu v kapli muzea vystoupí v sobotu 9. 11. od 14h mimořádný bubeník Pavel Fajt 

a v neděli 10. 11. od 14h latinsko-americké duo Petr Smetáček a Carlo Zegarra Abanto z Peru. 

Vstupné je vždy 170 Kč. Hlavní program je pak připraven v Městském centru Grand. Více 

informací naleznete na: http://sjd.jazzclubslany.cz/  

 

http://sjd.jazzclubslany.cz/


IV. Blíží se konec návštěvnické sezóny Národopisného muzea v Třebízi, kde je od 31. srpna 

otevřena zbrusu nová stálá expozice Zemědělství na Slánsku. Brány Cífkova statku se letos 

návštěvníkům z technických důvodů uzavřou dříve, a to v pátek 18. října. Usměvavá paní 

průvodkyně se na vás bude opět těšit od prvního května 2020.  

 

 

V. Obrazy z Martinické kaple ve sv. Vítu (II) 

Podívejme se ještě na druhou dvojici obrazů či „dvojobraz“ spojený s rodem Martiniců a 

tématem připomínky smrti z pražského chrámu sv. Víta, umístěném nyní v kapli slánského 

muzea. Prvním z nich je Milostná pieta v Prešpurku – populární motiv rakouských a českých 

šlechtických dvorů raného novověku, který představuje sousoší piety z dnešní Bratislavy. 



Tomu byly připisovány zázračné schopnosti a 

současně odkazuje na katolíky oblíbený 

mariánský kult, kteří původní slánští utrakvisté 

odmítali.  

Poslední z obrazů je Umírající Jaroslav Bořita 

z Martinic. Vedle umírajícího hraběte, který se 

modlí za spásu duše své, svojí rodiny a svých 

poddaných vidíme jeho poslední manželku 

Alenu Barboru Kostomlatskou a tři Jaroslavovy 

syny: zcela vlevo Jiřího Adama († 1651), 

blízkého poradce císaře Ferdinanda III., zcela 

vpravo Bernarda Ignáce a vzadu za křížem 

Maxmiliána Valentina († 1677), vysokého 

úředníka Českého království. Scénu doplňují 

kněz s ministrantem. Jaroslav Bořita (1582-

1649) umírá v důsledku zranění při švédském 

obléhání Prahy na konci zhoubné třicetileté 

války, kterou sám pomáhal rozpoutat. 

Obrazy odpovídají proklamované zbožnosti 

rodu v duchu vrcholící rekatolizace, kterou 

(nejen) ve Slaném razantně započal Jaroslav 

Bořita z Martinic a dokončil jeho syn Bernard 

Ignác svými zásadními počiny – založením františkánského kláštera (1655) a piaristické koleje 

(1658). 

 

Pestrobarevný říjen s kulturou i v přírodě 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


