
   

  

Vážení přátelé slánského muzea, 

 

v nejkratším, letos 

přestupném, měsíci roku 

se dočkáte první vernisáže 

výstavy připravené čistě 

z našich sbírek. O den 

později zazní druhá 

letošní přednáška, 

současně vrcholí přípravy 

na jarní program, jehož 

hlavním bodem bude již 

tradičně přednáškový 

cyklus Regio Slanensis 

s pořadovým číslem VIII. 

Hlavní složkou populárně 

vzdělávací série budou 

opět přednášky v aule 

slánského gymnázia, ale 

dočkáte se i další nové 

výstavy, koncertu klasické 

hudby a svou pozornost zaměříme i k jednomu z nejznámějších symbolů našeho města – 

Slánské hoře. 

 



I. Ve středu 12. února v 17 hodin bude ve výstavní síni muzea otevřena první letošní výstava 

Spolkový život ve Slaném, kde spatříte především portrétní tabla slánských spolků a dalších 

sdružení. Ve druhé polovině 19. století ve Slaném dochází k nebývalému ekonomickému a 

společenskému rozmachu, kdy vznikají průmyslové podniky (například strojírenský podnik 

Bolzano - Tedesco nebo de Liserova textilní továrna), živnosti a finanční instituce – Občanská 

záložna 1864, Okresní hospodářská záložna 1882 a Spořitelna městská 1898, ale též jsou 



zakládány po pádu tzv. Bachova absolutismu (1859) i ve Slaném pěvecké, sportovní, hasičské, 

vzdělávací a další spolky které napomohly – vedle postupně vznikajících politických stran - ke 

vzniku české občanské společnosti. Připravovaná výstava představí osobnosti vybraných 

slánských spolků a sdružení. Instalace bude doplněna o doprovodné texty i trojrozměrné 

předměty úzce spjaté s konkrétními spolky. Návštěvník výstavy bude mít jedinečnou možnost 

zhlédnout rozmanitý soubor fotografických tabel ze sbírek Vlastivědného muzea. Vstupné na 

výstavu je 20 Kč. 

 

II. Ve čtvrtek 13. února 

v 18 hodin vás zveme do 

malé galerie muzea na 

přednášku na aktuální 

horké téma 

Československé dějiny 

podle Ruska, kde Mgr. 

Daniela Kolenovská, Ph.D. 

(Katedra ruských a 

východoevropských studií 

Fakulty sociálních věd UK), 

pohovoří o tom, jak jsou 

v současném Rusku 

překrucovány české 

dějiny. Příspěvek sleduje 

proměnu ruského výkladu 

československých dějin 

v kontextu aktuální 

historické politiky Moskvy. 

Zaměřuje se na přelomové 

momenty 20. století, které vedle československo-sovětských vztahů významně ovlivnily vývoj 

české i ruské společnosti, a po rozkladu sovětského bloku se proto staly předmětem 

intenzivního výzkumu historiků obou států. Komplex odborných odpovědí na otázky spojené 



s československou politikou SSSR v letech 1935-1989 zpochybnil pozitivní výklad dopadů 

sovětské zahraniční strategie. V dnešním Rusku je proto považován za překážku nového 

mocenského vzestupu Moskvy a podléhá intenzivnímu přehodnocování. Co nového tedy ruští 

historici zjistili v poslední dekádě o sovětské ochotě pomoci Československu v roce 1938, o 

sovětsko-československé spolupráci od začátku 2. světové války po československý únor 1948 

nebo o srpnu roku 1968? A je toho dost, aby minulost narušila aktuální mezistátní vztahy? 

Vstupné na přednášku je dobrovolné. 

 

 

III. Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť (II) 

Jak jste se dozvěděli v předchozím čísle zpravodaje, Jiří Adam z Martinic si vzal manželku 

kněžnu Giovannu (Johanku) z předního italského šlechtického rodu Gonzagů. Získaná prestiž 

však byla několikráte vážně pošramocena, poprvé dokonce ještě před uzavřením sňatku.  

Na příjezd nevěsty do Prahy (25. 8. 1626) sezvala tetička Polyxena Lobkovická mnoho 

spřízněných aristokratů, mezi nimiž nechyběla ani manželka generalissima Albrechta 

z Valdštejna. Záhy se však ukázalo, že je zaděláno na ostudu: čtrnáctiletá nevěsta totiž přijela 

chudě oblečená, navíc podle staré španělské módy a Polyxena měla obavy, aby se nestala 

terčem posměchu šlechticů. Proto hned svého muže, nejvyššího kancléře pověřila nákupem 

vybraných drahých látek a oděvních doplňků: „Jelikož je ve Vídni všechno levnější, nakoupí to 

tam… ať vyberou nějaké pěkné zdobení, látku pro zhotovení nočního boru, prýmky a šňůrky… 

ať vezmou něco krásného, z čeho by se ušila sukně, nějaký pěkný černý samet na oděv a další 

kabátec, nějaký plášť a šůsek… a ať tam koupí také nějaký prsten,“ kladla na srdce Polyxena 

svému choti. 

Svatba proběhla podle Polyxenina plánu v říjnu 1626. Půvabné Martinicovy novomanželky se 

všiml i mladý Václav Eusebius z Lobkovic, pozdější stavitel zámku v Roudnici nad Labem, 

který byl sžírán hříšnými myšlenkami a byl by se také rád oženil: „Líbí se mu doňa Giovanna. 

Říká, že by takovou chtěl,“ uvedla doslova jeho matka Polyxena v jednom z dopisů svému 

muži. 



 

Zámek v Roudnici nad Labem zdědila po svém 1. choti Vilémovi z Rožmberka proslulá 

Polyxena z Pernštejna, podruhé provdaná za nejvyššího českého kancléře Zdeňka Vojtěcha 

Popela z Lobkovic. Byla tetičkou Giovanny Gonzaga, jíž smluvila sňatek s Jiřím Adamem 

z Martinic. Její syn Václav Eusebius Popel z Lobkovic přestavěl roudnický zámek do podoby, 

kterou známe dodnes. 

 

 

 

Pevné zdraví a hodně životní pohody v této zvláštní zimě 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


