
 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

rok 2021 nezačal v naší zemi zrovna nejveseleji, přesto s nadějí a velkým očekáváním vyhlížíme 

budoucí týdny a měsíce, kdy se nám snad konečně podaří vypořádat se zákeřným virem a 

kultura znovu ožije. V tuto chvíli však je muzeum stále veřejnosti uzavřené a původně 

plánované akce (prohlídky výstavy, přednášky apod.) jsme museli odložit.  

V případě potřeby nás kontaktuje na tel. 312 517 990-1, nových telefonních číslech 

725 343 028 (průvodce, 1. patro) a 725 918 622 (kancelář, 2. patro) nebo prostřednictvím e-

mailu. Doplňujeme, že v rámci optimalizace telefonního systému muzea budou v brzké době 

zrušeny málo využívané pevné linky. Současně upozorňujeme, že zástupkyni ředitele muzea 

Petru Kubrovou bude po dobu mateřské dovolené (tj. od února) zastupovat nová pracovnice 

Julie Dvořáková (312 517 992, dvorakova@muzeumslany.cz).  Více na 

www.muzeum.slansko.cz  

 

http://www.muzeum.slansko.cz/


O výpravné výstavě 13 kilometrů objevů, která je bohužel zatím veřejnosti uzavřena, jsme 

napsali již mnohé. Tentokrát se blíže podíváme na využití moderní techniky 3D modelace, 

které se pro potřeby výstavy ujal ve Slaném již dobře známý archeolog Mgr. Jiří Unger, Ph.D., 

který v minulých letech vedl odborné archeologické výzkumy v ulicích Vinařického a Husově a 

pomohl tak v odkrytí nejcennějších zaniklých památek Slaného – Pražské a Lounské brány. Je 

rovněž hlavním autorem mobilní aplikace Virtuální průvodce po středověkém opevnění 

královského města Slaný neboli Slaný 1602, kterou si můžete zdarma stáhnout v Obchodě 

Google. Mimochodem, o naší aplikaci bude hovořit jeden z dalších dílů série Toulavá kamera 

v České televizi. 

 

Ale zpátky k naší výstavě. 3D rekonstrukce pravěkých pohřebišť a sídlišť si budete moci 

prohlédnout trojím způsobem: jednak na samotných výstavních panelech, kde jsou velmi 

názorné barevné obrázky, dále prostřednictvím svých mobilních telefonů, kde si načtete 

příslušné QR kódy ve výstavě a následně přímo ve svém telefonu spatříte prostorový objekt, 

např. pohled do archeologické sondy nebo kostrového hrobu. Do třetice je to unikátní video 

vytvořené přímo pro Slaný, kde na velké obrazovce před vašimi očima vyrostou celé 

archeologické situace včetně dávných nekropolí a vesnic v okolí našeho města. Lákadel je na 

výstavě 13 km objevů však mnohem víc! 

 

 



O dobrovolném sboru slánských hasičů II. 

JUDr. Miroslav Haken patřil ve městě mezi  přední prvorepublikové osobnosti. S 

hasiči absolvoval tvrdý základní výcvik, účastnil se požárů, ale důležité bylo, že se 

věnoval organizačním a hospodářským záležitostem. Toto jsou jeho slova : „My 

vymýtili záhy z našich řad politikaření, ještě v době, kdy toto bylo v plném květu, 

my neznali rozdílů stavovských a znali jen práci pro sbor a povznesení jeho úrovně. 

Dokonalou organizací našeho technického vedení, obětavým konáním nočních 

stráží, důstojným vystupováním na veřejnosti získali jsme si nejprve respekt, 

jemuž ruku v ruce šla pak i přízeň, ledy byly prolomeny.“  

Na valné hromadě v roce 1935 byl velitelem 

sboru zvo len Jan Kotešovic, který později 

vzpomínal: „Veřejnost, vidouc zvýšenou 

činnost sboru a práci, která byla konána 

nezištně a s obětavostí a láskou, projevila 

větší zájem a pochopení pro sbor. Počet 

členů se rozrostl ze šestnácti na 44 členů 

činných. Bylo vycvičeno 13 lezců, 15 

stříkačníků a mimo to 13 šoférů.“  Ve snaze o 

hmotné zabezpečení hasičů, s podporou 

radního prof. J. Matějky, prosadil dr. Haken 

v městské radě, aby u obce byli přednostně 

zaměstnáváni spolehliví nezaměstnaní 

členové sboru.  

Na dobovém snímku slánský starosta a 

továrník Jaroslav Pála (vlevo) a JUDr. Miroslav Haken (vpravo). 

Po stabilizaci a následném vzestupu si členové hasičského sboru začali 

uvědomovat, že je jim stávající zbrojnice těsná a uvažovali o jejím rozšíření. 

František Herink, podporován kolegy př išel s nápadem, že by bylo lepší mít vlastní 

hasičský dům. Využít pro stavbu hasičského domu nevyužívané slánské lázně byl 

nápad starosty sboru dr. Hakena. Sám se na jeho vybudování kromě štědré 

finanční podpory podílel i 800 manuálně odpracovanými hodinam i. Městská rada, 

vedená starostou Karlem Vetterem  a později Jaroslavem  J. Pálou snahy hasičů 

podporovala. Hasičům věnovala budovu nevyužívaných městských lázní. Stavební 

plány vypracoval stavitel Josef Kočí a Adolf Šlégr. Členové sboru ve svém volnu 

zahájili stavbu. Stavební materiál získali rozebíráním lázní, ale i jiných rušených 

staveb v okolí. Na výstavbě se podíleli i četní příznivci, kteří pomáhali podle svých 

možností ať penězi, nebo odpracovanými hodinami. Od otevření Hasičského domu 

v letošním roce  uplynulo 80 let. Výstavba byla započata v roce 1939 a ukončena 

již v následujícím roce v červenci. V období protektorátu se německým okupantům 



nedařilo hasičské organizace ovládnout a řada z nich se zapojila do odboje proti 

okupantům. Ve Slaném tak byl zatčen starosta dobrovolného hasičského sboru 

JUDr. Miroslav Haken. (pokračování příště)  

Z vyprávění pamětníků sestavila Blažena Hrabánková  

 

Příjemné zimní období a zejména hodně zdraví 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


