
    

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

v muzejních 

příručkách se 

dočteme, že  

i expozice neboli 

stálá výstavní 

prezentace, má svou 

životnost a časem 

zastará. Důvodem 

může být změna 

v poznání 

prezentovaného 

tématu, stárnutí výstavního mobiliáře nebo i způsob výtvarného ztvárnění a instalace. Zhruba 

před padesáti lety byla tato životnost vypočítána na 15 až 20 let. V tempu současnosti  

a v souladu s rychlostí vývoje poznání a technologií se životnost expozic zkracuje, obecně se 

mluví o 5 až deseti letech trvání. Vytvořit novou stálou expozici je časově a zejména finančně 

náročné. Ve slánském muzeu proto často volíme cestu schůdnější, a to pravidelné, alespoň 

částečné obměny vystavených předmětů. Z poslední doby zmiňme např. proměnu expozice 

Měšťanského interiéru v sál věnovaný rodu Martiniců nebo inovaci grafického stylu a 

informačních textů v celém muzeu. V letošním roce se ovšem podařilo vytvořit expozici zbrusu 

novou. Bez finanční podpory sponzorů bychom se neobešli – děkujeme! Co ale vytváříme 

pravidelně, a to několikrát do roka, jsou krátkodobé výstavy. A ta zářijová bude stát opravdu 

za to! O nové expozici a aktuálně chystané unikátní výstavě Káji Saudka se dozvíte dále.  



I. Hlavním bodem zářijového programu bude ve čtvrtek 19. září v 18 hodin zahájení výběrové 

výstavy nejznámějšího českého komiksového kreslíře, malíře a ilustrátora Káji Saudka (1935-

2015). Atraktivní expozice v galerii muzea nazvaná prostě Kája Saudek ve Slaném představí 

ukázky z autorovy tvorby napříč časem a tematickými okruhy. Návštěvník bude mít možnost 

se osobně setkat s několika postavami z filmů a komiksů, nahlédnout do fantastických 

Saudkových světů sci-fi i dávné historie.  



V době trvání výstavy spatří světlo světa 2. díl souborného vydání komiksu Lips Tullian, který, 

jak známo, pojednává o dobrodružstvích vyhlášeného náčelníka bandy lupičů, jenž má ovšem 

dobré srdce a pomáhá slabším před zlovůlí hamižných šlechticů. Tím nejzlotřilejším je 

domýšlivý a mstivý hrabě Martinic, jehož jméno je ostatně pojítkem komiksu s naším 

regionem. Vybrané originální listy z tohoto komiksu budou součástí výstavy. 

Na výstavě si budete moci zakoupit plakáty, publikace, trička a další předměty s obrázky 

slavného kreslíře. Připravujeme také doprovodné programy, o nichž vás budeme včas 

informovat. 

 

II. Po celý měsíc si můžete ve výstavní 

síni ještě prohlédnout prodlouženou 

výstavu Sladké naše snění, která 

představuje možnou podobu ložnice 

První republiky. K vidění je autentický 

nábytek, ložní i spodní prádlo, pěkná 

sbírka nočníků a řada originálních doplňků s prostorem ložnice spojených.  

 

III. Ve středu 18. září v 19 hodin zahájíme 

další koncertní sezónu Kruhu přátel hudby 

koncertem pěveckého souboru Chorus 

Laneum v muzejní kapli Zasnoubení Panny 

Marie. Tento soubor z nedalekých Lán letos 

slaví 10. výročí existence a pod vedením 

dirigenta Vladimíra Doležala představí 

skladby od středověku až po současné autory 

(Morricone, Webber).  

 

 



IV. Ve středu 25. září od 18 hodin vás zveme do malé galerie muzea na přednášku slánského 

historika Josefa Kadeřábka o Českých exulantech v Sasku. Připomeneme si tak jednu 

z důležitých kapitol vývoje Českého království v „temném“ období po bitvě na Bílé hoře. Také 

ze Slaného odešla řada obyvatel do Saska především z náboženských důvodů a město tak 

přicházelo o své vzdělané měšťany. 



V. V červenci byla dokončena první fáze opravy 

střechy špýcharu v areálu Cífkova statku 

v Třebízi, a to za finanční podpory fondů 

Středočeského kraje a Ministerstva kultury. 

Náročná oprava cenné budovy s nejstaršími 

prvky z 16. století bude pokračovat i 

v následujících letech a umožní tak další 

návštěvnické využití této pozoruhodné stavby. 

Během léta došlo k vyklizení a upravení venkovní části expozice v prostorách kolny. Děkujeme 

všem dobrovolníkům, kteří se akce 

zúčastnili. 

 

Poslední srpnovou sobotu proběl 

v Národopisném muzeu v Třebízi tradiční, 

již jedenáctý, Staročeský jarmark. Krásné 

počasí přilákalo na pět stovek návštěvníků! 

 

Pomyslným vrcholem programu jarmarku bylo slavnostní otevření obnovené expozice 

Zemědělství na Slánsku v prostorách konírny na dvoře Cífkova statku. Až do konce října, kdy 

se uzavře celé třebízské muzeum k zimnímu spánku, bude možné navštívit i tuto novou část 

muzea. Expozice pomocí trojrozměrných sbírkových předmětů a čtivých doprovodných textů 

doplněných o poutavé dobové snímky mapuje historii zemědělské výroby v oblasti Slánska  

a nahrazuje expozici minulou, která vznikla ještě před rokem 1989. Jednou z dominant výstavy 

jsou nedávno zrestaurované panské saně, které byly ústředním motivem milé vánoční výstavy 

Anděl Páně, zlámal sáně.  

 



VI. Obrazy z Martinické kaple ve sv. Vítu (I) 

Vraťme se ještě k obrazům spojeným se smrtí Jaroslava Bořity 

z Martinic a tématem smrti vůbec. Dnešní kaple sv. Ondřeje 

(dříve označovaná jako Martinická) svatovítské katedrály na 

Pražském hradě byla pravděpodobně na pokyn nejvyššího 

purkrabího Českého království Bernarda Ignáce Jana hraběte 

z Martinic (1614-1685) k roku 1657 vyzdobena čtveřicí obrazů, 

resp. dvojicí „dvojobrazů“ pražského barokního malíře Antonína 

Arnošta Stevense ze Steinfelsu, které připomínají téma smrti. 

V roce 1873 byly obrazy převezeny do Slaného. Představíme si 

první dvojici z nich. 

Obraz Vystoupení duší z očistce zobrazuje duše zemřelých 

trýzněné pekelnými bytostmi, avšak některé z nich s pomocí 

andělů vystupují vzhůru, a to díky vykonávání svátosti oltářní 

pod jednou způsobou. Jde o názorné předvedení náboženských 

představ, které prosazovali katolíci včetně Martiniců proti 

původním utrakvistům, kteří (nejen) ve Slaném na počátku 

třicetileté války převládali. 

Pohřební štít Martiniců neboli Memento mori je alegorickým 

vyobrazením smrti – nad centrální lebkou lezou smrtonosní 

hadi, hodiny symbolizují neúprosně ubíhající čas, rýč a motyka slouží k vyhloubení hrobu. Pod 

lebkou je oltář či katafalk s erby Martiniců a Šternberků (dle 1. manželky Jaroslava Bořity), 

křížem a svícemi, dole jsou polštářky s třemi Řády zlatého rouna, jejichž držiteli byli předek 

rodu Bořita z Martinic († 1478), blízký králi Jiřímu z Poděbrad, a synové Jaroslava Bořity – Jiří 

Adam a Bernard Ignác. Zcela dole leží pohozeny zlaté předměty. 

Přívětivý příchod podzimu a hřejivé babí léto 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


