
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

Stejně jako v březnu vám i tentokrát sdělujeme, že v souladu s opatřeními proti šíření tzv. 

koronaviru zůstává muzeum až do odvolání zavřené a všechny akce jsou prozatím zrušeny. 

Naši pracovníci se tak věnují činnostem, na které v průběhu roku zbývá méně času – evidenci 

sbírkových předmětů, popisu a rekonstrukci prehistorických nádob, inovacím stálé expozice, 

drobným opravám, organizační činnosti, přípravě programu atd. Důležité jsou i korektury 

chystaných publikací – knihy o Pražském předměstí ve Slaném a dalšího čísla ročenky Slánský 

obzor. 

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. 

 



 

Odborná práce v archeologickém depozitáři muzea - evidence a popisování nádob z rané doby železné. 

I. O tom, co se děje v našem muzeu v době, kdy je nuceně uzavřeno, se můžete podívat na 

tomto odkazu (video od Slaný TV): https://www.youtube.com/watch?v=MttWjX0mmuQ&t=990s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MttWjX0mmuQ&t=990s


II. Již v tuto chvíli jsme domluveni s našimi externími spolupracovníky na přesunutí 

plánovaných akcí, které jsme byli nuceni zrušit, a to na 2. polovinu roku nebo na rok 2021. 

Změny se týkají všech akcí muzea zatím v rozpětí březen – květen (výstavy, koncerty, 

přednášky…). Chceme, abyste o žádný plánovaný pořad nepřišli. 

 

III. Vedle jiných pokračují též přípravné práce na velké archeologické výstavě, která bude 

věnována unikátním nálezům objeveným při výstavbě severního obchvatu města. Expozice, 

jejíž otevření plánujeme na říjen, bude obsahovat řadu moderních a interaktivních prvků. Již 

v tuto chvíli můžeme prozradit, že jsou připravovány repliky zbraní a oblečení, které si 

návštěvníci budou moci sami vyzkoušet. 

 

 



IV. V muzejní budově jsou připraveny dvě výstavy, které čekají jen na možnost opět otevřít 

pro nejširší veřejnost. V době nástupu protivirových opatření byla dokončena výstava Slánské 

jarní tání v galerii muzea. Dočasná expozice nabídne předměty z jednotlivých podsbírek 

muzea, které spojují témata jara, květin a jiných rostlin a vůbec rozpuku přírody po zimním 

spánku. Důraz je kladen na výtvarné umění, umělecké řemeslo, výrobky místních řemeslníků 

anebo textilie. Na znovuotevření čeká také výstava Tváře slánských spolků.  

 

 

Jiří Adam z Martinic a jeho exotická choť (IV) 

Jako přesvědčení katolíci věnovali Jiří Adam z Martinic a Giovanna Gonzaga velkou pozornost 

náboženskému životu. Pár spolu s císařským dvorem přesídlil v roce 1646 z Vídně do Prešpurku 

(Bratislavy), kde vzkvétal kult prešpurské piety založený na údajných zjeveních, která však byla 

inscenována jezuity. Mezi ně patřil páter Gladich, jenž si přisvojil zvláštní schopnost, udělenou 

údajně na přímluvu Matky boží, kdy na základě různých znamení na oltáři, která nepochybně 

sám fingoval, mohl vysvobodit duše konkrétních osob z očistce pomocí mší a modliteb. Mezi 

Gladichovy nadšené příznivce patřili i členové rozvětvené rodiny Martiniců, z nichž nejvíce byly 

činností tohoto duchovního fascinovány právě Giovanna Gonzaga, a také Jiřího sestra Lucie 

Otilie.   

Giovanna byla dokonce první osobou, která o Gladichově nadání informovala Viléma Slavatu, 

jenž se následně stal jezuitovým mecenášem. Sama pak podávala neuvěřitelné zprávy: v noci 

byla údajně navštívena svým delší dobu zesnulým bratrem Luigim (†1636), což rozpoznala z 

opakovaného praskání u její postele. Jiné znamení prý Giovanně dala sestřenice Ludmila z 

Fürstenberka, která se nacházela v procesu osvobození z očistce.  

Sebeklamu se nebránili ani mužští zástupci rodu. Jiřího bratr, kanovník Ferdinand Leopold 

Benno z Martinic o Gladichově činnosti informoval dokonce zakladatele piaristického řádu 

Josefa Kalasanského a přiděloval páterovi zakázky. Bernard Ignác Jan z Martinic 



prostřednictvím své švagrové Giovanny zadal páterovi vysvobození duše své nevlastní matky 

Elišky Marie Magdaleny z Vrtby (†1643), tedy 2. manželky Jaroslava Bořity z Martinic. Proces 

se zde ukázal jako zvlášť obtížný, neboť páter na oltáři spatřil ošklivého pavouka a v obydlí 

Bernarda Ignáce byl slyšet žalostný ženský pláč. Ve výkladu jezuity duše Elišky Marie podle 

těchto znamení trpěla velkými muky v očistci a jejímu osvobození pomohla až dvanáctá 

zádušní mše.  

Sám Jiří Adam využil Gladichovy služby, když zemřela jeho sestra Lucie Otilie. Hned v den jejího 

úmrtí, 24. dubna 1651, požádal svého kolegu Viléma Slavatu, aby vyslal posla ke Gladichovi, 

který měl vysvobodit jeho sestru z očistce. V tomto případě zabrala hned první mše. 

 

 

Prešpurk (Bratislava), dějiště údajných zjevení, na prahu novověku. Zdroj: Wikimedia Commons 

 

 

Pevné zdraví, životní pohodu i nové poznatky v tomto zvláštním období  

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


