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I. Všeobecné informace o muzeu 

Vlastivědné muzeum ve Slaném je příspěvkovou organizací zřizovanou Městem Slaný. 

Muzeum bylo založeno již roku 1885. Nyní sídlí v památkově chráněné budově bývalé 

piaristické koleje na Masarykově náměstí čp. 159 ve Slaném. Vedle toho spravuje další 

památkové objekty, které současně slouží zvl. jako technické zázemí, expozice a depozitáře 

(Velvarská brána ve Slaném a soubor budov Národopisného muzea Slánska ve Třebízi – 

statky čp. 1 a 2, obchod v čp. 4, ševcovna čp. 64, chalupa čp. 63, rodný dům V. Beneše 

Třebízského čp. 19 a sousední dům čp. 20).  

Hlavní náplní práce muzea je tvorba a správa sbírek muzejní povahy, správa nemovitého a 

movitého majetku, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí. Muzeum v roce 2012 pořádalo 

výstavy, přednášky, koncerty, besedy, semináře a promítání filmů (ve spolupráci). Muzeum 

se zabývá kulturně výchovnou činností a badatelům umožňuje individuální studium 

muzejních sbírek. 

Pro veřejnost bylo v roce 2012 muzeum otevřeno od 11. února do 21. prosince v  úterý, 

čtvrtek a pátek od 9 do 16 hodin, ve středu od 9 do 18 hodin a v sobotu, neděli a svátky od 9 

do 12 hodin. Cena vstupného byla pro dospělé 25 Kč, pro studenty a seniory 15 Kč a děti do 

10 let 10 Kč. Prohlídky Velvarské brány a výstavy stály po 10 Kč. Od května do října bylo 

muzeum v sobotu otevřeno do 16 hodin. 

Detašovaným pracovištěm Vlastivědného muzea ve Slaném je od roku 1975 Národopisné 

muzeum v Třebízi. Otevřeno bylo od 1. května do 31. října v rozmezí úterý až neděle od 9 do 

16 hodin, v období letních prázdnin v sobotu do 18 hodin. Vstupné bylo pro dospělé 35 Kč, 

seniory 20 Kč, děti a studenty 15 Kč. 

Vlastivědné muzeum ve Slaném plnilo v roce 2012 tyto hlavní činnosti a úkoly: 

- správa nemovitého a movitého majetku 
- revize sbírek a podsbírek 
- příprava výstav 
- akviziční činnost 
- řešení otázek vnitřních předpisů a BOZP 
- propagační činnost 
- příprava a zajištění Dnů evropského dědictví, Městských slavností a dalších akcí (viz 

níže) 
- příprava a zajištění koncertů v kapli Zasnoubení Panny Marie (zvl. Kruh přátel hudby) 
- restaurování sbírkových předmětů 
- digitalizace sbírek 
- vydávání publikací 

 

Vedením muzea byl od roku 2010 pověřen Mgr. Jan Čečrdle, jeho zástupkyní a současně 

správkyní knihovních a fotografických fondů je paní Ivana Hušáková. Další odbornou 
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pracovnicí a kurátorkou historických, etnografických a uměleckých fondů je paní Božena 

Franková. Stálou průvodkyní je paní Blanka Pixová, technickou pracovnicí paní Jana 

Čepeláková. Otázky propagace a další samostatné úkoly plní paní Blažena Hrabánková. Jako 

pomocní průvodci pracovali v roce 2012 paní Jarmila Halfarová a pan František Toman.  

V Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi (pobočka muzea) pracují jako průvodkyně paní 

Zdeňka Bakalářová a jako technický pracovník pan Vladimír Bakalář.  

Externí smluvní spolupracovníci muzea byli v roce 2012 tito: 

PhDr. Václav Moucha, CSc. (správa archeologického fondu) 

Mgr. Jan Kašpar (systematická evidence historických knihovních fondů) 

Ing. Iveta Mandíková (příprava modelu města) 

Marie Stehlíková (revize fotografií) 

Bc. Petra Hložková (instalace výstav) 

Bc. Jan Studený (fotografování) 

PhDr. Jiří Lukas, Ing. Jan Žižka, Ing. Lenka Gotthardová, Mgr. Milan Hes, PhD., Mgr. Zdeněk 

Víšek - přednášející; Michal Plavec, David Hubený, Milan Hlavačka,  Vladimír Rogl, Milan 

Bárta - autoři článků sborníku Slaný a Slánsko ve 20. století; dále Karol Hevessy, Tomáš Frolík, 

Mgr. Martin Hora - hudební vystoupení a Zdeňka Pikorová - úklid.  

II. Základní ekonomické údaje 

Neinvestiční příspěvek na rok 2012 byl ze strany zřizovatele odsouhlasen ve výši 3 441 000 

Kč. Některé opravy a kulturní akce byly také spolufinancovány ze strany MěÚ Slaný.  

Vstupné                                                    140 096,- 

Tržby z drobného prodeje                       25 788,- 

Tržby z pronájmů                                      48 550,- 

Ostatní příjmy                                           69 754,61 

                                                                  ----------------- 

Příjmy celkem                                        284 188,61 Kč 

(dle rozpočtu měly příjmy muzea v r.2012 dosáhnout 260 000 Kč) 

III. Přehled akcí muzea za rok 2012 

Souhrnně se všech akcí muzea za rok 2012 zúčastnilo dohromady 11 263 osob. 
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Výstavy ve Slaném (10) 

Pohledy ze Slánska a osobnosti v obrazech V. Tomana (465 návštěvníků) 

Eva a Jan Švankmajerovi (308 návštěvníků) 

Jižní Amerika - příroda a lidé (642 návštěvníků) 

Martin Böhm a Lenka Husárková (286 návštěvníků) 

Jak se vařilo pivo (470 návštěvníků) 

Znovunalezený mincovní poklad (500 návštěvníků) 

Snad nad zlato (65 návštěvníků) 

Den vzniku sam. Československého státu - výstava s promítáním filmu (60 návštěvníků) 

Ilustrace Renáty Frančíkové (510 návštěvníků) 

Výstavy a programy ve Třebízi (3) 

České Středohoří ve fotografii  

Včely a včelaři  

Vánoce na statku - adventní program pro děti a mládež (2100 účastníků) 

Počet návštěvníků všech vernisáží celkem: 777 návštěvníků 

Přednášky, besedy a semináře celkem (10 akcí): 663 návštěvníků 

Zkreslování a zamlčování historie jako častý fenomén 

Buddhismus diamantové cesty 

Cesty moderního umění 

Okresní starosta Josef Hlaváček 

V povodí Amazonky 

Znovunalezený poklad  

Lužičtí Srbové 

Antisemitismus v minulosti a dnes 

Slánský rodák prof. Fr. Bílek a starokladrubští koně 

Hospodářské dvory na Slánsku 

http://www.muzeumtrebiz.cz/aktuality/files/vanoce-na-statku.html
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Koncerty v kapli Zasnoubení Panny Marie 

Kruh přátel hudby: 9 koncertů a celkem 865 návštěvníků 

Ostatní (školy, Jazz Club Slaný a další): 19 koncertů a celkem 2289 návštěvníků 

Byl také uspořádán benefiční koncert pro děti Dětského domova ve Slaném a na Masarykově 

náměstí Koncert pro muzeum, kde se sešlo přibližně 250 osob. 

Muzeum dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Kvílice (průvodcovství) a dalšími školami (prohlídky 

muzea). 

Další akce 

Staročeský jarmark s představením sochy Fr. Skály (320 návštěvníků) 

Muzeum na dvoře – Třebíz (190 dětí) 

Promítání  filmu „Lekce Faust“ a „Otesánek“ v městském kině (26 návštěvníků) 

Svatební obřady (Slaný 11 svateb, Třebíz 1 svatba) + neplatící návštěvníci 

Spoluorganizace a zajištění těchto akcí: 

Den památek (890 návštěvníků) 

Městské slavnosti – Napoleonské války (328 návštěvníků) 

Třebízská pouť (320 návštěvníků) 

Školní výpravy (celkem 54) 

Akcí muzea se zúčastnili také osoby těchto národností: Slovensko, Polsko, Německo, 

Rusko, Itálie, Španělsko, Venezuela, Japonsko, Anglie, Kanada (celkem 144 zahraničních 

návštěvníků). 

Předávání maturitních vysvědčení a výučních listů celkem navštívilo cca 1000 osob. 

Muzeum  dlouhodobě věnuje pietní péči památce rodiny Štechovy a již zemřelým slánským 

muzejníkům (pokládání věnců, Dušičky, výročí narození). V r. 2012 byl rovněž položen 

pamětní věnec na hrob znovunalezeného slánského rodáka, sochaře Jana Zacha v Praze - 

Bubenči. 

V r.2012 byla ve spolupráci s infocentrem častěji zpřístupněna Velvarská brána. 

Muzeum dlouhodobě pracuje v celostátních projektech Paměť národa, SenSen a eSbírky. 
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IV. Publikační činnost za rok 2012 

Samostatná publikační činnost 

Slánský obzor, ročník 19 (119) (ročenka muzea, společnosti Patria a Státního okresního 

archivu v Kladně) 

Formování občanské společnosti ve Slaném a na Slánsku na přelomu 19. a 20. století 

(sborník z historické konference-podíl na financování a organizační zajištění všech příspěvků 

do publikace - po dohodě se zřizovatelem) 

Marie Stehlíková: Karel Vik (pro Slánský obzor) 

Božena Franková a Zdeněk Víšek: Z kroniky královského města Slaného za rok 2010 (pro 

Slánský obzor) 

Přípravné práce k vydání monografie o slánském rodáku Janu Zachovi. 

Přípravné práce k propagačním tiskovinám. 

V rámci programu muzea byly veřejnosti představeny tyto nové publikace:  

Slánský obzor 19 (119) 

Gotthardová, Lenka, Bílek, Jaromír a kol.: František Bílek-otec české hipologie a zootechniky, 

Hostomice 2012 

Hes, Milan: Čekání na smrt-rodinný tábor českých židů v Osvětimi, Praha 2012 

 

Další publikační činnost pracovníků muzea: 

Moucha, Václav: Staroúnětické pohřebiště ve Kvíci, okr. Kladno 

                               Das Altaunjetitzer Gräberfeld in Kvic, Bez Kladno 

                               Archeologie ve středních Čechách 16, 195-204 

                               Starobronzový keramický import (?)ze Slánské hory u Slaného, okr. Kladno 

                               Der altbronzezeitliche keramische Import (?) aus dem Berg Slánská hora bei 

                               Slaný, Bez Kladno. 

                               Archeologie ve středních Čechách 16, 729-733 

                               Středobronzová jáma ze Slaného (okr. Kladno). 

                               Mittelbronzezeitliche Grube aus Slaný (Bez. Kladno) 

                               Archeologie západních Čech 3 113-117 

                             Slánský obzor 19 (119): Místa popravní na Slánsku 

                               Slánský obzor 19 (119): Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví 

 

Čečrdle, Jan - Trefný, Martin - Musil, Jiří: Classical antiquity collection in the Regional 

museum of Slaný II, Studia  Hercynia XVI/2, Praha 2012, str. 39 – 41 
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Čečrdle, Jan: So what? - 50 let Jazz Clubu Slaný, vydal Jazz Club Slaný (podíl na textu) 

 

Čečrdle, Jan: Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku, Kvasný průmysl 10/2012 

 

Čečrdle, Jan: příprava propagačních textů, Zpravodaje slánského muzea, příprava textů do 

Slánského obzoru apod. 

 

Hrabánková, Blažena: Paměť národa - Vzpomínky pamětníků ze Slaného a Slánska 

(vzpomínky pamětníků – Ing. Jan Judl, Matylda Klapalová, Vojtěch Kočka, Jiří Novák, Antonín 

Potecký, Vladimír Rogl) 

Hrabánková, Blažena: Projekt SENSEN: Vzpomínky: Jiřina Červenková- Profese „porodní 

báby“ se v naší rodině dědí; Paní Pešičková vzpomíná; Jan Judl- Květen 1945 v Plzni; Antonín 

Bosák - Loutkové divadlo v Hasičském domě ve Slaném 

V. Badatelská činnost 

V roce 2012 bylo umožněno samostatné bádání a byly poskytnuty informace celkem 53 

individuálním zájemcům. 

VI. Propagace 

Snahou muzea je při propagaci vlastních akcí zviditelnit svůj program při nízkých nákladech. 

Od podzimu 2010 je více využíváno internetu (častější aktualizace webových stránek muzea, 

zavedení bezplatného e-mailového zpravodaje s měsíčním přehledem akcí muzea, užití 

facebooku pro aktivizaci střední a mladší generace, využití serveru slansko.cz). Akce muzea 

jsou nadto propagovány prostřednictvím výlepu plakátů, distribuce letáků, měsíčníku Slánská 

radnice a tiskoviny „Slánsko – společenský kapesníček“. Byl zaveden pravidelný výlep 

měsíčního programu muzea. V roce 2012 proběhlo ve Slaném i Třebízi natáčení České 

televize (pořady Vesnicopis a Toulavá kamera). Ve Třebízi bývá z propagačních důvodů 

občasně umožněno natáčení pořadů dokumentárního či osvětového charakteru. V prosinci 

2012 proběhlo natáčení dvou dílů pořadu ČT Toulavá kamera v muzeích ve Slaném a Třebízi. 

V roce 2012 byl uskutečněn rozhovor ředitele muzea pro Český rozhlas. Po dohodě 

s redaktory je využíváno také Slánských listů, jiných webových stránek apod. 

VII. Vzdělávání zaměstnanců 

Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. 

Jan Čečrdle - odborné semináře a školení při NM, AMG ČR a Britském velvyslanectví v Praze. 

 

VIII. Restaurování a opravy movitých věcí 

V roce 2012 byly nákladem muzea zrestaurovány a opraveny tyto sbírkové předměty:  
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Nekrologium z kláštera slánských františkánů (z r. 1660 s pozdějšími zápisy) (spolupráce 

s Městem Slaný - financování z Programu rozvoje venkova / SZIF) 

Vavřinec Leander Rváčovský: Massopust (starý tisk - kniha z r. 1580; dokončení 

restaurátorských prací v r.2013) 

Konzervace kolekce mincí z 16. a 17. století (tzv. Slánský poklad) (bezplatně doc. L. Pospíšil) 

Dílčí opravy Betlému z rodiny J.B. Foerstera a modelu Modletického domu 

Oprava dvou klátových včelích úlů 

IX. Opravy nemovitostí  

Na podzim 2012 byla opravena střecha stodoly v areálu Šubrtova statku čp. 2 

v Národopisném muzeu Třebíz (spolupráce s MěÚ Slaný). Opravy omítek ve 4 místnostech 

expozice ve statku čp. 1 ve Třebízi. Oprava pumpy na dvoře čp. 1. Drobné opravy střech ve 

statku čp. 2 ve Třebízi. Modernizace přívodu plynu k vytápění kaple Zasnoubení P. Marie 

(spolupráce s KZMS). Modernizace sociálního zařízení v hlavní budově muzea. Výměna okna 

archeologického depozitáře (bylo rozbito vandaly). 

X. Nové vybavení a akvizice muzea 

Z nového vybavení muzea byly z rozpočtu uhrazeny zejména tyto položky: 

Grafická stanice (příprava modelu města)                                           55 812 Kč                                            

2 vitriny s LED osvětlením                                                                       72 480 Kč 

LCD Dell Ultrasharp 27“                                                                           18 540 Kč 

Google SketchUp 8 pro CZ                                                                      15 444  Kč  

Socha F.A.Skály a F.Skály pro čp.2 ve Třebízi (doplatek)                    85 000 Kč 

Kolekce historických vedut Slaného a historických map  24 500 Kč 

Kolekce ex libris, drobné grafiky a kresby      7 000 Kč 

 (Max Švabinský, A. J. Alex)      

(a další)                       

 

XI. Práce se sbírkami 

V roce 2012 bylo do chronologické evidence muzea ve Slaném zapsáno 53 nových sbírkových 

předmětů a 72 předmětů pomocných (umělecké předměty, keramika, textil, řemeslné náčiní, 

tiskoviny…). Ve Třebízi přibylo 20 sbírkových předmětů a 8 předmětů pomocných (keramika, 

textil). V knihovním fondu přibylo 151 nových titulů. 

Do Centrální evidence sbírek MK ČR bylo zapsáno 891 sbírkových předmětů. Ke konci roku 

2012 bylo v muzeu evidováno 30 063 sbírkových předmětů, z toho 5 600 digitalizovaných. 

Jiným institucím bylo zapůjčeno 8 sbírkových předmětů, od jiných institucí si muzeum 

zapůjčilo 80 sbírkových předmětů a další předměty byly půjčeny od soukromých sběratelů.  
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Byla provedena inventarizace části sbírkového fondu, celkem bylo zinventarizováno 1161 

sbírkových předmětů (archeologie, národopis, nábytek, sklo, porcelán). Ze sbírek nebyl 

vyřazen žádný předmět. V národopisném fondu bylo do systematické evidence zapsáno 35 

předmětů, v archeologickém fondu 891 předmětů a 72 předmětů z uměleckohistorického 

fondu. Bylo setříděno a digitalizováno 4 600 fotografií, 101 starých tisků a několik tisíc kusů 

listinného materiálu. 

 

XII. Spolupracující instituce (výběr, mimo Město Slaný) 

Národní muzeum v Praze (zápůjčka 3 ostrostřeleckých terčů Národnímu muzeu na výstavní 

cyklus „Monarchie aneb jak se žilo za císaře pána“ a projekt eSbírky ), Náprstkovo muzeum, 

Společnost Patria, Státní oblastní archiv v Kladně, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, 

Muzeum hlavního města Prahy, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Husitské muzeum 

v Táboře, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Muzeum Českého krasu v Berouně, 

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou, Městské muzeum Velvary, Národní galerie, 

Severočeská galerie v Litoměřicích, Gymnázium Václava Beneše Třebízského Slaný 

(přednášky), slánské školy, FF UK, Přemyslovské střední Čechy, cestovní kancelář CK2, 

venezuelské velvyslanectví a další. 

Muzeum v roce 2012 několikrát využilo bezplatné dopravy firmou Rank Car. Transportu 

sochy F.A. Skály se profesionálně zhostila firma p. Karla Vávry. Muzeum hlavního města 

Prahy bezplatně zapůjčilo bezpečnostní vitríny pro výstavu slánského mincovního pokladu 

(Dny evropského dědictví).  

 

XIII. Fotografie z akcí muzea (výběr) 

           

Vernisáže výstav slánských výtvarníků Martina Bohma a Lenky Husárkové a Jana a Evy 

Švankmajerových 
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Vernisáže výstav Renaty Frančíkové a „Jak se vařilo a pilo pivo na slánsku“ (úvodní scénka) 

                

Transport sochy F.A. Skály a F. Skály a záběr ze staročeského jarmarku v Třebízi 

             

Vernisáž výstavy o Jižní Americe s venezuelským velvyslancem a představení tzv. slánského 

pokladu při Dnech evropského dědictví 
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Národopisné muzeum v Třebízi - Vánoce na statku 

        

Koncert pro muzeum a položení věnce na hrob Jana Zacha 

XIV. Ukázky propagačních materiálů (příklady) 

                 

Ukázka plakátu k přednášce o antisemitismu a ke koncertu Kruhu přátel hudby. 
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Plakáty na přednášku o Josefu Hlaváčkovi a výstavu děl Václava Tomana. 

 

Reklamní poutač (plachta) k výstavě o Jižní Americe. 

  

Plakáty k výstavě Renaty Frančíkové a k přednášce o prof. Františku Bílkovi. 
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XV. Výběr ohlasů akcí muzea v médiích 

Kladenský deník 

Obrazy Václava Tomana jsou v muzeu (Husárová 16. 3.) 

Dvojkoncertz bude v kapli muzea (Husárová 14. 3.) 

Varhany opět zazní (Husárová 25. 4.) 

Rastafidli Orkestra zahrají ve Slaném (27. 6) 

Jižní Ameriku přiblíží filmem i hudbou (9. 6.) 

Malby a grafiky vystaví ve Slaném (Husárová 21. 7.) 

Ve Slaném pořádají pivní vycházku (1. 8.) 

O právu várečném se dozvíte v sobotu (2. 8.) 

Koncert v kapli (Husárová 14. 12.) 

V kapli vystoupí trio (Husárová 10. 11.) 

Dnes začínají Slánské jazzové dny (16. 11.) 

Dobrá zpráva pro Slánské (23. 11.) 

Nová výstava o historii a pití piva na Slánsku potrvá do 30. září (17. 8.) 

Dobrá zpráva pro všechny (4. 9.) 

Třebíz nabídne nevídanou nádheru (21. 7.) 

Sokol, kterého ukradli při opravách, je zpět ve Slaném (Husárová 6. 8.) 

Lidové noviny 

Švankmajer ve Slaném (3. 4.) 

Slánské listy 

Řada příspěvků 

Video 

http://www.youtube.com/watch?v=P1-WdS0rhVc - Jak se vařilo a pilo pivo na Slánsku 

(vernisáž) 

http://www.youtube.com/watch?v=Om0Q5NKZzGU - Koncert pro muzeum (slánská kapela 

Rastafidli Orkestra) 

http://www.youtube.com/watch?v=lybMVnWeeSg - Vánoční koncert Kruhu přátel hudby 

Toulavá kamera - muzejní expozice a ostrostřelecké terče (bude vysíláno v r.2013) 

Toulavá kamera - Vánoce na statku 

Vesnicopis - Třebíz 

  

Upoutávky na internetu – výběr 

http://www.meuslany.cz/cs/o-meste-slanem-a-okoli/historicke-pamatky/ve-

slanem/vlastivedne-muzeum/ 

http://www.firmy.cz/detail/401156-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-slany.html 

http://www.youtube.com/watch?v=P1-WdS0rhVc
http://www.youtube.com/watch?v=Om0Q5NKZzGU
http://www.youtube.com/watch?v=lybMVnWeeSg
http://www.meuslany.cz/cs/o-meste-slanem-a-okoli/historicke-pamatky/ve-slanem/vlastivedne-muzeum/
http://www.meuslany.cz/cs/o-meste-slanem-a-okoli/historicke-pamatky/ve-slanem/vlastivedne-muzeum/
http://www.firmy.cz/detail/401156-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-slany.html
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http://www.facebook.com/pages/Vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9-muzeum-ve-

Slan%C3%A9m/115731391813314 

http://www.infoslany.cz/cs/sekce/infocentrum/fotogalerie-archiv/vlastivedne-muzeum-ve-

slanem/ 

http://www.uamk.cz/kultura/item/117-vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9-muzeum-ve-

slan%C3%A9m 

http://www.turistika.cz/mista/slany-vlastivedne-muzeum 

http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/ 

http://www.pametnaroda.cz/institution/detail/id/22 

http://www.slansko.cz/clanky/3998-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-otevre-ve-svych-

prostorach-dve-vystavy 

http://www.filmovamista.cz/lokalita/zaber?id=5298-Vlastivedne-muzeum--Masarykovo-

nam--159-20--Slany 

http://www.cz-museums.cz/adresar/stredocesky-kraj/kladno/slany/vlastivedne-muzeum-ve-

slanem/;jsessionid=5C0AC59D91F2838DE2BF0CD06A704B8F 

http://esbirky.cz/hledat/instituce/3102800/ 
 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9-muzeum-ve-Slan%C3%A9m/115731391813314
http://www.facebook.com/pages/Vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9-muzeum-ve-Slan%C3%A9m/115731391813314
http://www.infoslany.cz/cs/sekce/infocentrum/fotogalerie-archiv/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/
http://www.infoslany.cz/cs/sekce/infocentrum/fotogalerie-archiv/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/
http://www.uamk.cz/kultura/item/117-vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9-muzeum-ve-slan%C3%A9m
http://www.uamk.cz/kultura/item/117-vlastiv%C4%9Bdn%C3%A9-muzeum-ve-slan%C3%A9m
http://www.turistika.cz/mista/slany-vlastivedne-muzeum
http://www.atlasceska.cz/stredocesky-kraj/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/
http://www.pametnaroda.cz/institution/detail/id/22
http://www.slansko.cz/clanky/3998-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-otevre-ve-svych-prostorach-dve-vystavy
http://www.slansko.cz/clanky/3998-vlastivedne-muzeum-ve-slanem-otevre-ve-svych-prostorach-dve-vystavy
http://www.filmovamista.cz/lokalita/zaber?id=5298-Vlastivedne-muzeum--Masarykovo-nam--159-20--Slany
http://www.filmovamista.cz/lokalita/zaber?id=5298-Vlastivedne-muzeum--Masarykovo-nam--159-20--Slany
http://www.cz-museums.cz/adresar/stredocesky-kraj/kladno/slany/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/;jsessionid=5C0AC59D91F2838DE2BF0CD06A704B8F
http://www.cz-museums.cz/adresar/stredocesky-kraj/kladno/slany/vlastivedne-muzeum-ve-slanem/;jsessionid=5C0AC59D91F2838DE2BF0CD06A704B8F
http://esbirky.cz/hledat/instituce/3102800/

