
 

 

 

Vážení přátelé slánského muzea, 

Objekty v naší správě jsou bohužel stále veřejnosti uzavřeny kvůli současným 

epidemiologickým opatřením. Na své otevření tak nadále čeká velká výstava 13 kilometrů 

objevů o mimořádných archeologických nálezech s rozšiřování silnice I/16, tedy i z obchvatu 

našeho královského města. V měsíci březnu jsme po dohodě se slánským gymnáziem byli 

nuceni odložit také další ročník přednáškového cyklu Regio Slanensis – ten jsme ostatně na 

letošek přesunuli už z minulého roku a jak je zřejmé, situace se za rok k lepšímu nezměnila. 

V plánu bylo rovněž zahájení další sezóny Kruhu přátel hudby v oblíbeném koncertním místě 

– kapli Zasnoubení Panny Marie. I koncerty klasické hudby však budou muset počkat.  

 

Na tomto místě opět upozorňujeme na inovaci telefonního systému a formátu e-mailových 

adres v muzeu. 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 v novém formátu: prijmeni@muzeumslany.cz, případně 

pruvodce@muzeumslany.cz. Ostatní stará a málo používaná telefonní čísla budou brzy 

zrušena. Více na www.muzeum.slansko.cz  
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Rovněž upozorňujeme na plánované zahájení 

rekonstrukce elektroinstalace v objektu Velvarské brány 

(od března). Následovat bude inovace expozice 

opevnění města a otevření poslední stojící slánské brány 

pro veřejnost. 

 

Právě o slánském opevnění hovoří také jeden 

z posledních dílů Toulavé kamery v České televizi. 

Premiéra proběhne v neděli 14. 2. v 10h na ČT 1, 

následně bude díl k dispozici v online archivu ČT. 

 

 



 

Na konci roku 2020 spařila světlo světa dlouho očekávaná dvojdílná kniha Středověká 

opevnění českých měst, která čítá celkem 1150 bohatě ilustrovaných stran. Slanému je 

věnováno 16 stran, které tak představují pravděpodobně nejúplnější popis slánského 

opevnění. Autorem knihy je specialista na české hradební systémy PhDr. Vladislav Razím, 

dlouhodobý spolupracovník slánského muzea a památkové péče. Dva obsáhlé svazky jsou 

veřejnosti k dispozici v muzejní knihovně - samozřejmě po ukončení epidemiologických 

opatření. 

 

 



O dobrovolném sboru slánských hasičů III. 

Starosta dobrovolného hasičského sboru ve Slaném JUDr. Miroslav Haken byl 

jakožto záložní důstojník Ministerstvem národní obrany pověřen k uchování 

listinných materiálů. Doma schovával i zbraně a ná boje slánské posádky. V období 

heydrichiády měl podezření, že je sledován, proto ukryl svěřené materiály za 

pomoci hasičů Josefa Sušánka a Františka Herinka v domku rodiny Herinků. Haken 

byl zatčen  a popraven v roce 1942. Po jeho zatčení ke stíhání Sušánka ani Herinka 

nedošlo. Je tedy zřejmé, že Dr. Haken před nacisty nepromluvil. Oba byli zatčeni 

až v roce 1944. Josef Sušánek  patřil mezi přátele JUDr. Hakena. Jeho dcera Věra 

pracovala v Hakenově advokátní kanceláři. V době druhé světové války se zapojil 

do odbojové činnosti Svazu českého hasičstva s centrálou v Plzni. 27. října 1944 

byl zatčen Kladenským gestapem a za krutého mučení vyslýchán. Byl převezen do 

Malé pevnosti v Terezíně, kde surovým výslechům 20. 3. 1945 podlehl. Pohřben 

je na Národním hřbitově v Terezíně v hrobě číslo 264 prvního odděle ní. V roce 

1944 byl zatčen i František Herink. Uvěznění přežil a po skončení války se vrátil 

domů. Podle vyprávění vnučky, paní Bakulové, se jeho žena o zatčení manžela 

dozvěděla v práci a pospíchala domů. Stala se svědkem jeho odvozu gestapem. 

Sama se s dětmi skrývala u příbuzných. Vzpomínala i jak viděla kopat manžela s 

Josefem Sušánkem na zahradě a pravděpodobně ukrývat materiály Dr. Hakena. 

Slánští hasiči 7. září 1947 odhalili v Hasičském domě pamětní desku se jmény 

Josefa Sušánka, Miroslava Hakena a Josefa Černého. Dobrovolný hasičský sbor byl 

v padesátých letech 20. století nahrazen profesionálním hasičským sborem. 

Posledním velitelem dobrovolných hasičů ve Slaném byl Bohuslav Posselt.  

Z vyprávění pamětníků sestavila Blažena Hrabánková  

 



Od příštího čísla zpravodaje se můžete těšit na sérii věnovanou dějinám zdravotnictví a 

nemocnice ve Slaném. 

 

Veselé zážitky v nelehké době i zasněžené zimní radovánky 

Vám přeje 

Mgr. Jan Čečrdle, ředitel 

www.muzeum.slansko.cz 


