
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

podobně jako v jarních měsících vám i tentokrát sdělujeme, že v souladu s opatřeními proti 

šíření covid-19 je muzeum zatím veřejnosti uzavřené a plánované říjnové akce byly zrušeny.  

Přes nepříznivou epidemiologickou situaci v době rozeslání tohoto čísla zpravodaje vrcholí 

přípravy výstavy 13 kilometrů objevů, která po dokončení instalace bude čekat na možnost 

zpřístupnění veřejnosti. 

Případné dotazy, žádosti a podobně (např. objednávky svateb a pronájmů) na nás proto až do 

odvolání směřujte výhradně telefonicky nebo e-mailem. 

Děkujeme za pochopení. 

 



I. Touto dobou dokončovaná velká archeologická výstava 13 kilometrů objevů před vámi 

rozprostře svět našich předchůdců, jejichž sídliště a pohřebiště byla objevena při 

archeologických výzkumech na severním silničním obchvatu města. Rozsáhlá moderní 

instalace vás vtáhne přímo do děje, nechybí video instalace, rekonstrukce předmětů, hry pro 

děti ani upomínkové předměty. Vstupné na výstavu bude 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti 

do 15 let, studenty a důchodce. O náhradním termínu vernisáže a otevření výstavy pro 

veřejnost vás budeme včas informovat.  

 



II. Vzhledem k aktuální nouzové situaci vás budeme o plánovaných akcích, u kterých nyní 

nevíme, zda nebudou muset být rovněž zrušeny nebo odloženy, informovat podrobněji 

v dalších číslech zpravodaje, na webových stránkách muzea a na Facebooku. Dosud jsme byli 

nuceni na neurčito odložit přednášku České stopy v Dolním Slezsku (a Kladsku), plánovanou 

na 14. října, podobně odkládáme další noční prohlídku muzea a komentované prohlídky 

výstavy 13 kilometrů objevů. 

Zda budou moci být v 2. polovině listopadu realizovány koncerty v kapli Zasnoubení Panny 

Marie, ať už k 54. ročníku Slánských jazzových dnů (Libor Šmodas 21. 11. od 14h a Načeva 22. 

11. od 14h) anebo pokračování koncertní série Kruhu přátel hudby (violoncellisté Jiří Hošek a 

Dominika Weiss Hošková), teprve uvidíme s ohledem na vládní opatření. 

 



III. Vlastivědné muzeum a Patria, z.s., vydávají novou knihu s názvem Život pod vulkánem. 

Křest publikace s autorským čtením je naplánován na středu 18. listopadu od 17 hodin v malé 

galerii muzea. Autorem knihy je slánský rodák, výtvarník Jan J. Brádka. V žádném případě se 

nejedná o geologickou či archeologickou příručku o Slánské hoře. Jde o beletristické dílo 

okořeněné historickými fakty o životě lidí, především pak dětí, na Pražském předměstí ve 

Slaném v padesátých a šedesátých letech minulého století, kdy zde autor prožil 

nezapomenutelné mládí. I přes svoji velkou rozlohu bývalo Pražské předměstí celkem 

opomíjené, především umělci a historiky, zřejmě pro svůj průmyslově-zemědělský charakter. 

To se snaží autor ve své knize napravit a předměstí představuje jako místo plné života, 

obchodů, řemeslníků, posledních živnostníků, ale i velkých průmyslových podniků. Celá kniha 

je vystavěna na pocitech a vzpomínkách malého chlapce v době bez počítačů, tabletů 

a mobilních telefonů, kdy ulice, příroda a především Slánská hora, bývaly klukovským rájem. 

Dílo je doplněno několika desítkami autorských kreseb zachycujících většinou již zmizelá 

a zapomenutá místa, jež jsou 

popisována v textu. Nedílnou 

součástí knihy je obsáhlá 

fotografická příloha, do které se 

autorovi podařilo získat množství 

historických fotografií, které jsou 

zde uvedeny v kontrastu se snímky 

současnými. Prostřednictvím knihy 

je tak možné vydat se do minulosti, 

která není dávná, ale dnešní době 

je již nekonečně vzdálená. Knihu je 

možné objednávat předem na 

adrese kubrova@meuslany.cz 

nebo na tel. 312 517 992. 
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Po smrti Jiřího Adama z Martinic… 

…se stal pánem Slaného, Smečna a okolích vsí jeho mladší bratr Bernard Ignác Jan z Martinic 

(1615-1685), který se dva roky po smrti svého otce Jaroslava Bořity stal tak jako on nejvyšším 

purkrabím Českého království. Ve Slaném je tradičně vzpomínán mj. jakožto zakladatel 

františkánského kláštera, piaristické koleje a stavebník řady památek. Nenechme se však svést 

romantickou představou vítání nástupu baroka v našem 

městě. Připomeňme, že v době násilné rekatolizace 

město opustila takřka veškerá inteligence, která 

zvolila dobrovolný saský exil (a vůbec většina 

obyvatelstva zemřela nebo utekla), město leželo v troskách 

a po skončení třicetileté války nemohlo budování nové 

katolické kultury již narazit na větší odpor. V roce 1660 bylo 

pořádáno procesí za účasti pražských náboženských 

bratrstev, která do Slaného vnesla nejvypjatější projevy 

barokní zbožnosti. Jak uvádí historik Josef Kadeřábek, 

špalírem měšťanů kráčeli lidé v rozedraných šatech, kteří 

se přes záda bičovali důtkami a řetězy. Slánský 

průvod flagelantů kráčel z kostela sv. Gotharda na Slánskou horu, aby symbolizoval stoupání 

trpícího Krista na Golgotu. Jejich bolest měla připomínat jeho poslední hodiny a bolestnou 

cestu k ukřižování. Zároveň flagelanti ukazovali na hříchy slánským měšťanům, které za ně 

svou obětí fyzické bolesti a modliteb snímal, a vyzývali je tím k dalšímu pokání. Podle dobových 

líčení doprovázely jejich průvod extatické výkřiky přihlížejících; někteří z přítomných měšťanů 

při pohledu na krvavou podívanou omdlévali. Po dostavbě kláštera (1662), kam museli Slaňáci 

vlastními silami dodávat stavební materiál, uspořádal Martinic setkání předních českých 

katolických šlechticů, nechal kardinálem Harrachem sloužit okázalé mše a obyvatelstvu dal 

servírovat celého uherského býka plněného drůbeží a ozdobeného zlatými rohy. Pokora 

bývalého hrdého královského města Slaného byla dokonána. Tím také končí náš seriál o rodu 

Martiniců. 

 

 

Pevné nervy, dostatek osobní zodpovědnosti a optimistické vyhlídky v lepší zítřky 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


