
Město a region ve dramatickém století - Slaný a Slánsko ve XX. století  
 

Pod tímto názvem se v sobotu 9. 11. 2013 v Městském centru Grand ve Slaném 
uskuteční 6. ročník historické konference, kterou - pod záštitou starosty Královského města 
Slaný - organizuje Kulturní zařízení města Slaný (KZMS), Knihovna V. Štecha, Městský úřad 
Slaný a Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně.  
 

Konference, která již šestým rokem úspěšně zaplňuje bílá místa naší historie, se 
v předešlých letech věnovala tématům: Slaný a  Slánsko ve 20. století (2008), Armáda, Slaný 
a  Slánsko ve 20. století (2009), Slaný a  Slánsko v letech 1939 – 1945 (2010), Formování 
občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století (2011), Zapomenuté 
osudy, zapomenuté události - Slaný a Slánsko ve XX. století (2012).   
 

Konference začíná v 9.00 hodin, ukončení je plánováno na 16.00 hodin.  Program 
bude rozdělen do dvou bloků (9.00 –12.00, přestávka na oběd, 13.00– 16.00), během kterých 
bude dostatek prostoru na dotazy a diskusi, včetně přestávky na občerstvení.    
 

Do loňského roku bylo představeno celkem 55 příspěvků, letošní ročník v programu 
konference nabídne dalších deset:   
 Lubor Kunc: Poštovnictví ve Slaném v období 1900 - 1945  
 Pavel Dufek: 1. pozemková reforma na Slánsku 
 Luboš Marek: Četnická stanice v Kamenných Žehrovicích za první republiky 
 Mgr. David Hubený: Výstavba kasáren na konci třicátých let 20. století 
 Mgr. D. Hubený: Obecní policie ve Slaném a okolních městech za druhé světové války  
 Mgr. Zdeněk Víšek: Felix Arnošt Heller (příslušník RAF) 
 Ing. Bc. Pavel Bartoníček: Erik Koubek – slánský skaut na frontách druhé světové války 
 Michal Plavec: Neznámé kapitoly letecké války nad Slaným 1944 – 1945  
 PhDr. Milan Bárta: Tajemná přestřelka u Řevničova. Nevyjasněná úmrtí z roku 1952 
 Mgr. Zdeněk Víšek: Letecký únosce Rudolf Bečvář 
 

Konferenci zahájí starosta města RNDr. Ivo Rubík, moderování celého dne se ujme 
PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel kladenského Sládečkova vlastivědného muzea. 
 

S příspěvky, které během prvních 5 ročníků zazněly, se mohou zájemci seznámit        
ve sbornících, vydávaných v ediční řadě „Historie Slánska ve XX. století“. Poslední z nich, 
nově vydaný sborník z loňské konference „Zapomenuté osudy, zapomenuté události – Slaný  
a Slánsko ve XX. století“, bude za spoluúčasti většiny autorů slavnostně představen veřejnosti 
právě na závěr letošní historické konference.  
 

Všichni zájemci o historii našeho regionu, válečného období i (především) první 
poloviny   20. století v naší vlasti, jsou srdečně zváni. Vstup na konferenci je zdarma. 
 
Ing. Pavel Bartoníček, zastupitel města a člen organizačního výboru konference 

    


