
    

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

s blížícím se koncem roku tradičně připomene vánoční obyčeje našich předků. Zvýšenou 

pozornost budeme ještě jednou věnovat kreslíři, který „mohl být slavný jako Walt Disney, 

kdyby nežil v komunistickém Československu“ a nabídneme i předvánoční koncerty. 

Soustředíme se současně na program muzeí ve Slaném a Třebízi v roce 2020 – oblíbené akce, 

jako Muzejní noc nebo Staročeský jarmark určitě nevynecháme. Ve výstavním plánu bude 

klíčová expozice věnovaná významným archeologickým nálezům objeveným při výstavbě 

severního obchvatu města. Dále budeme připomínat období počátku třicetileté války, neboť 

pro české země nejzásadnější bitva na Bílé hoře v příštím roce „oslaví“ své 400. výročí. Stranou 

našeho zájmu nezůstane ani rod Martiniců, který byl v 17. století doslova „na koni“. 



I. Do konce roku je v muzeu ke zhlédnutí výstava Kája Saudek ve Slaném a ve veřejném 

prostoru Masarykova náměstí a dvora městského úřadu čp. 160 venkovní sochařská výstava 

Lukáše Kmocha (alias Gibbus) z Pelhřimova.  

 

II. Zveme vás do galerie muzea na komentovanou prohlídku výstavy Káji Saudka a křest 

zbrusu nové knihy Lips Tullian - Další dobrodružství, která nabídne dosud souborně nevydané 

příběhy oblíbeného komiksového hrdiny - loupežníka. Na akci 12. 12. od 17 h bude jedinečná 

možnost koupě této nové knihy s výraznou slevou. Současně budete mít možnost si knihu 

nechat podepsat zástupci rodiny Saudkových, kteří knihu představí a provedou vás výstavou. 

Vážné zájemce o účast na akci žádáme, aby se předem nahlásili na e-mail 

HrabankovaB@seznam.cz nebo tel.: 603 105 042.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Úspěšná výstava, která představuje ložnici období 1. 

republiky, je nově upravena jako Sladké naše vánoční 

snění. Expozice je doplněna o sváteční výzdobu a prvky 

neodmyslitelně spjaté s adventním obdobím. K vidění 

budou originální ozdoby, betlémy a chybět nebudou ani 

vánoční dárky pod stromečkem. Přijďte nasát sváteční 

atmosféru do muzea. Vánočně laděné budou i některé 

části stálé expozice. Expozice je otevřena do 31. ledna.  

 

 

 

IV. Vánoční koncerty žáků Základní umělecké 

školy ve Slaném se uskuteční 11. a 12. prosince 

od 17 hodin v kapli Zasnoubení Panny Marie. 

 

 

V. Každou zimu nastává magický okamžik, kdy se 

noční království začne krátit a vláda slunečného 

dne prodlužovat. Na krátkou chvíli je jemné 

předivo času a prostoru narušeno, legendy se 

probouzí a otevírají se dveře do cizích světů. Zimní 

slunovrat je od nepaměti spjat s našimi životy ve 

formě mnoha tradic a rituálů. Pojďte si některé z nich s námi připomenout na koncert s názvem 

Příběh Slunovratu za doprovodu podmanivé hudby Barbaruny, který proběhne ve čtvrtek 19. 

prosince od 19 hodin v muzejní kapli za účasti slánských hostů.  

 

 



 

 



VI. Jiří Adam z Martinic a Slaný 

Jako nejstaršímu synovi připadla hlavní martinická panství včetně již poddanského města 

Slaného (ano, pod Martinici Slaný již delší dobu nebylo tím hrdým královským městem) Jiřímu 

Adamovi hraběti z Martinic, který se roku 1602 narodil patrně přímo na smečenském zámku 

Jaroslavu Bořitovi z Martinic a Marii Eusebii rodem ze Šternberka.  

Jiří Adam je bohužel méně známou postavou než jeho otec Jaroslav nebo ve Slaném často 

připomínaný mladší bratr Bernard Ignác. Ve světle moderního historického průzkumu je však 

stále zřejmější, že právě Jiří Adam své příbuzné v lecčems převyšoval a dnes jej 

v mezinárodním kontextu můžeme považovat za snad vůbec nejdůležitějšího zástupce svého 

rodu – alespoň, co se kariéry, sňatku a postavení ve Svaté říši římské týče. 

Jiřího působení na Slánsku bylo spíše formální, neboť těžiště jeho práce se nalézalo ve Vídni – 

ale o tom až příště. Historická literatura se shoduje v hodnocení Jiřího Adama a jeho 

nejmladšího bratra Maxmiliána Valentina, kterému Jiří, zaneprázdněn říšskými povinnostmi, 

svěřil dohled nad Slaným: „…nástupcem na Smečně i ve Slaném stává se… Jiří Adam, který spíše 

podědil povahu své matky Marie Eusebie ze Šternberka nežli svého otce. Poměry poddaných 

se o to zlepšily, že Jiří Adam měl daleko více smyslu pro jejich bídu… Jiřím Adamem z Martinic 

hlásí se nový, sympatičtější typ pánů z Martinic vynikající nad otce i děda větším vzděláním a 

životním rozhledem. Jemu i jeho bratřím dostalo se vzdělání za hranicemi...“ (Slánský obzor 

XXXII, 1924) 

Jiří Adam svému bratru Maxmiliánu Valentinovi doporučoval mírný postup při zjištění 

nepovoleného obchodování s pozemky s tím, že jinak jsou Slánští věrnými poddanými. 

Neustálá potvrzování jejich loajality nakonec vedla k rozhodnutí bratrů k ekonomickému 

pozvednutí obce. Bratři také začali s výraznější vizuální prezentací katolické víry ve městě, 

nejprve se zaměřili na opravy střech kostelů i světských staveb. Na místo poškozených bání 

připomínajících starou víru doporučoval Jiří vynést nové kříže vyvedené ve zlatě. Obdobně si 

bratři počínali i na Smečně.  

 

O Jiřím Adamovi z Martinic a jeho italské choti z významného rodu Gonzagů pohovoří ředitel 

muzea Jan Čečrdle na přednášce ve čtvrtek 30. ledna od 18 hodin v malé galerii muzea. 



VII. V době připomínky Památky zemřelých každoročně navštěvujeme hroby těch, kteří se 

výrazně zapsali do kulturního života našeho města - a jejich místa posledního odpočinku jsou 

často v zanedbaném stavu. Ani letos jsme nevynechali zastavení u hrobu zakladatele slánského 

muzea a vůbec renesančního člověka Václava Štecha s rodinou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poklidnou dobu adventní a s předstihem též krásné vánoční svátky 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


