
    

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

květen je, co do programu, opět nabitý. Vedle posledního koncertu v rámci Kruhu přátel hudby 

před letní pauzou, je to především Muzejní noc, kam bychom Vás rádi co nejsrdečněji pozvali. 

Na programu se opět podílí i spřátelené instituce – zejména knihovna, infocentrum a městské 

kino, a tak jsou aktivity rozloženy do více prostor. Jedním z hlavních bodů programu bude 

vernisáž nové výstavy. Během „noci“ bude stylově zahájena výstava o „ložnicích“. Více 

informací naleznete níže v tomto zpravodaji. Upozorňujeme zároveň na možnost hlasování 

v projektu Milion pro občany, a děkujeme za podporu projektu Obnova interiéru Hubatkovy 

hrobky, který počítá s opravou významné architektonické památky na slánském hřbitově.  

 

Zpravodaj 5/2019 



I. Po celý měsíc je otevřena výstava předního českého výtvarníka 

Přemysla Martince, který překračuje hranici mezi surrealismem a 

art brut a v expozici s názvem Opravář monster (do 2. 6.) nabízí 

vedle obrazů s nezaměnitelným rukopisem také nekonvenční 

prostorové objekty. 

 

 

 

II. Ve středu 22. května od 19 hodin vás zveme do kaple Zasnoubení Panny Marie na 

výjimečný Koncertní večer klasické hudby. Vystoupí sólisté Pražské komorní filharmonie a 

České filharmonie Lenka Filová – hoboj, Dominik Trávníček – viola, Martin Fila – klavír. V 

programu zazní kompozice Wolfganga Amadea Mozarta, Roberta Schumanna, Carla Nielsena 

a Antonína Dvořáka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Na odpoledne a večer pátku 31. května je připravena Slaná muzejní noc, jež je součástí 

celostátního Festivalu muzejních nocí (17. 5. – 8. 6.). Tematicky se vracíme k legendárním 

kořenům našeho města – původní raně středověké osady, kde byla z minerálního pramene 

vyvářena sůl, tedy velmi cenná komodita, která se jinak draho dovážela z ciziny.  



Sůl je pro náš život nezbytná stále a nabývá mnoha forem, jak uvidíte v areálu muzejní budovy 

a blízkém okolí: na programu jsou mj. ukázky pokusů nejen se solí, ochutnávky slaných jídel, 

výtvarný workshop, hra pro děti a další. Vedle muzea bude akce probíhat také v Knihovně V. 

Štecha, infocentru a městském kině, kde bude v pravidelných intervalech (od 17 do 20 hodin 

vždy v každou celou a půl) premiérově promítán desetiminutový film „Město pod Slánskou 

horou“. Zájemcům bude mimořádně umožněn vstup do promítací kabiny, kam je běžně vstup 

zakázán. V pozdním odpoledni bude v muzeu vybudován vtipný fotokoutek pod taktovkou 

Jiřího Jarocha. Bohatý program bude ukončen ve 22 hodin. Vstupné na akci je zdarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Důležitým bodem večera bude zahájení výstavy Sladké naše snění ve výstavní síni v 18 

hodin. Tentokrát představíme rekonstrukci ložnice našich předků. Expozice laděná do doby 1. 

republiky volně navazuje na úspěšnou loňskou výstavu Slánská kavárna. Vedle autentického 

nábytku bude k vidění původní ložní i spodní prádlo a ukázky předmětů denní potřeby, které 

jsou neodmyslitelně spojeny se spánkem a časem tráveným v intimním světě ložnic. 

Odlehčená (a lechtivá) výstava bude k vidění přes celé léto. 

 

V. Až do 30. června máte možnost hlasovat pro projekty participativního rozpočtu města 

Slaného. Jedním z devíti letos předložených projektů je "Obnova interiéru Hubatkovy hrobky" 

- projekt, se kterým soutěží Patria - 

společnost pro ochranu kulturního 

dědictví.  

Novobarokní zděná hrobka z 2. 

poloviny 19. století stojí při 

klášterní zdi na prvním slánském 

hřbitově. Hrobku nechal vystavět 

Karel Hubatka, dlouholetý 

purkmistr našeho města, jehož 

ostatky jsou zde také uloženy. Hubatka před svou smrtí věnoval městu rozsáhlé polnosti 

výměnou za příslib trvalé péče města o hrobku. V archivech je dochována listina z roku 1880, 

kde jsou podmínky předání hrobky obsaženy. Dle současného stavu stavby je ovšem patrné, 

že závazkům nebylo dostáno. Hrobka chátrá a její interiér je v dezolátním stavu.  

Projekt řeší opravu poškozeného interiéru Hubatkovy hrobky a zajišťuje nutný odborný zásah 

pro zachování této důležité architektonické památky dalším generacím. Dále navrací stavbě 

reprezentativnost, důstojnost a dostává závazku města  - udržovat hrobku v dobrém stavu. 

Hlasovat můžete zde: https://www.survio.com/survey/d/B7K6G1Y5F1E1H0N2P?preview=1 nebo 

písemnou formou v přízemí budovy městského úřadu, v infocentru nebo na oddělení chirurgie ve 

slánské nemocnici. 

 

https://www.survio.com/survey/d/B7K6G1Y5F1E1H0N2P?preview=1


VI. Obtíže s poddanými 

Vedle náboženských otázek byl Jaroslav Bořita z Martinic v běžném styku se Slaňáky neustále 

obtěžován různými žádostmi, stížnostmi a dopisy, které obyvatelé směřovali přímo k němu, 

místo aby využívali služeb Martinicova určeného úředníka. Vzhledem k velmi vysokému 

postavení smečenského hraběte v hierarchii českého království (Martinic byl v letech 1638-

1649 nejvyšším purkrabím českého království, tedy jedním z nejdůležitějších představitelů 

země hned po Ferdinandovi III. – českém králi a římském císaři v jedné osobě) a s tímto 

postavením spojeným povinnostem se nemůžeme příliš divit, že se cítil být Slánskými velmi 

obtěžován.  

Jakožto purkrabí měl ve dvorské kanceláři 

rozhodně závažnější úkoly týkající se celých 

Čech a dalších zemí koruny české než např. 

zajistit dostatek řemeslníků, kteří by přispěli 

k hospodářskému rozvoji města, anebo 

zlepšit stav cest vedoucích do Slaného, aby 

mohly být oživeny místní trhy. Za obrácení 

se ke katolictví se měšťané navíc domáhali 

různých výhod. Dalšími problémy v komunikaci byly zejména stálá, pro běžné obyvatele velmi 

trpká přítomnost císařského vojska na Slánsku, ale také nedostatek vhodných poslů. Mnohá 

nedorozumění tak byla na denním pořádku.  

Situace se ještě zhoršila v r. 1644 po smrti regenta Zachariáše Vejdy z Bezděkova – jednoho 

z nejspolehlivějších šlechticových služebníků, který dobře znal místní poměry a sloužil 

Martinicovi přes dvacet let. Rozporů v obci naopak využíval pro posílení svého vlivu slánský 

děkan Bartoloměj Roetlender. Jaroslav Bořita kontroval reorganizací far na Slánsku a 

personálními změnami. Ta nejtvrdší rána však měla na hraběte teprve dopadnout… 

Bezstarostný máj v přírodě i ve městě 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


