
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

v posledním letošním čísle zpravodaje konečně přinášíme alespoň několik příznivých 

informací.  

Zejména vám s radostí a nadějí do budoucna sdělujeme, že muzeum je ve středu 16. a čtvrtek 

17. 12. otevřené pro veřejnost ve standardní otevírací době, tj. vždy od 9 do 16 hodin. 

Největším lákadlem bude samozřejmě výstava 13 kilometrů objevů, která moderním 

způsobem představuje archeologické nálezy ze severního ochvatu Slaného, resp. silnice I/16. 

Něco takového ve Slaném ještě nebylo! 

Současně vám všem upřímně děkujeme za stálý zájem a vřelý vztah k muzeu i v dobách, které 

kultuře nepřály, jako tomu bylo v končícím roce 2020. Věříme, že příští rok bude v tomto 

směru příznivější a my se uvidíme mnohem častěji. Přípravy na r. 2021 jsou již v plném proudu!  

Od pátku 18. 12. musí být muzeum opět zavřené. O dalším otevření muzea vás budeme včas 

informovat v souladu s aktuálním vývojem hygienických opatření v ČR. 



I. Velká výstava 13 kilometrů objevů, která využívá interaktivích a multimediálních prvků je 

otevřena (zatím) ve středu 16. a čtvrtek 17. 12. Hlavní část expozice bude k vidění 

v expozičních místnostech v 1. a 2. patře muzea, další herní prvky jsou v přístupových 

chodbách a doprovodné panely i na schodištích.  

Vstupné je 70 Kč pro dospělé a 50 Kč pro děti do 15 let, studenty a důchodce. 

 

 



II. Na naší velké výstavě si můžete zakoupit tematické upomínkové předměty s motivy ze světa 

archeologie a prehistorie našeho kraje, a to za velmi přátelské ceny. Čekají na vás: 

Pexeso    35 Kč 

Pohlednice   10 Kč 

Magnetka   20 Kč 

Pracovní sešit   30 Kč 

Doprovodná publikace 60 Kč 

 

III. V průběhu ledna plánujeme (dosud 

odloženou) vernisáž výstavy 13 kilometrů objevů! V plánu je rovněž 1. komentovaná 

prohlídka výstavy, a to dokonce s hlavní autorkou, renomovanou archeoložkou a vedoucí 

celého rozsáhlého výzkumu na místě budoucí silnice – Mgr. Drahomírou Malykovou, Ph.D., 

která se vedle vedení záchranných terénních výzkumů specializuje na výzkum doby bronzové 

a nálezů lidských kosterních pozůstatků. O přesných termínech obou akcí vás budeme včas 

informovat – pokud vůbec budou moci proběhnout. 

 

IV. Atraktivní kniha Život pod vulkánem slánského rodáka Jana J. Brádky, který vyšla 

v listopadu, je stále v prodeji za 360 Kč. S koupí neváhejte, o knihu je obrovský zájem! Při 

zavření muzea je možné knihu objednat či rezervovat telefonicky či e-mailem.  

Viz také video: https://www.youtube.com/watch?v=8VzrOMiH_MI 

 



V. Po ukončení seriálu o rodu Martiniců vám přinášíme nová pozoruhodná povídání. Tentokrát 

to budou kapitoly z moderních dějin Slaného a Slánska sestavené ze vzpomínek pamětníků. 

O dobrovolném sboru slánských hasičů I. 

Mezi nejkrásnější lidské ctnosti náleží povinnost dobrovolně na sebe vzatá. První dobrovolný 

hasičský sbor na území Čech byl založen v Zákupech v roce 1854, v Liberci 1861. V našem 

regionu ve Velvarech 1864. Do té doby měla dozor nad bezpečností před požárem městská 

policie, kominíci, při hašení požárů pomáhali dobrovolníci z řad občanů. K největšímu růstu 

dobrovolných hasičských sborů došlo v roce 1876, kdy byl vydán požární zákon. Díky tomu v 

roce 1880 vzrostl počet hasičských sborů na 352. Ve Slaném se začalo s organizováním 

dobrovolného hasičského sboru v roce 1878. První hasičská zbrojnice sídlila na Masarykově 

náměstí ve dvoře obecního domu. Lepší prostory získali hasiči v obecním dvoře „U Zlatého 

lva,“ kde pro ně městský úřad zakoupil stodolu. Po přestavbě na zbrojnici vznikla i místnost 

pro školení a strážnice pro pravidelnou službu. Po počátečním nadšení se ve 30. letech 20. 

století dostal slánský sbor do krize. Jeho členové se zmítali v osobních sporech, vliv měla i velká 

nezaměstnanost, někteří se stěhovali za prací. Zůstalo 18 nejvěrnějších. Negativně chod sboru 

ovlivnila i dlouhodobá těžká nemoc starosty sboru Josefa Náprstka, které nakonec podlehl. 

Další zvolený starosta sboru Isidor Lieberzeit, rovněž nebyl zdráv. Pro zvládnutí vleklých sporů 

ve sboru bylo však na místo starosty potřeba mladého energického člověka. Zásadní změny 

nastaly, kdy v roce 1934 byl starostou zvolen JUDr. Miroslav Haken (* 1898). (pokračování 

příště) 

Z vyprávění pamětníků sestavila Blažena Hrabánková 

 

Poklidné období adventu, krásné a veselé Vánoce a jen to nejlepší v roce 2021 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


