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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 dům čp. 20).  

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

movitého majetku. Muzeum v roce 2013 pořádalo výstavy, přednášky, koncerty, besedy, 

semináře a promítání filmů. Muzeum se zabývá kulturně výchovnou činností a badatelům 

umožňuje individuální studium muzejních sbírek. 

Pro veřejnost bylo v roce 2013 muzeum otevřeno od 6. března do 21. prosince v rozmezí 

úterý, čtvrtek a pátek od 9 do 16 hodin, ve středu od 9 do 18 hodin v letním období (duben-

říjen), od 9 do 16 hodin v zimním období (říjen-březen), v sobotu od 9 do 17 hodin v letním 

období (duben-říjen), od 9 do 16 hodin v zimním období (říjen-březen) a svátky od 9 do 12 

hodin. Cena vstupného byla pro dospělé 30 Kč, školní výpravy, studenty a seniory 20 Kč a 

žáky základních škol 15 Kč. Prohlídky Velvarské brány a výstavy stály po 10 Kč. Držitelé 

průkazek Asociace muzeí a galerií ČR mají vstup zdarma. 

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 40 Kč, 

školní výpravy, studenty a seniory 30 Kč. Držitelé průkazek Asociace muzeí a galerií ČR mají 

vstup zdarma. 

Vlastivědné muzeum ve Slaném plnilo v roce 2013 tyto hlavní úkoly: 

- revize sbírek a podsbírek 
- příprava výstav 
- akviziční činnost 
- řešení personálních otázek 
- 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) 
- příprava a zajištění svateb v kapli Zasnoubení Panny Marie a areálu Třebíze 
- restaurování sbírkových předmětů 
- digitalizace sbírek 
- vydávání publikací 
- správa budov 
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Vedením muzea byl od roku 2010 pověřen Mgr. Jan Čečrdle, jeho zástupkyní a současně 

kurátorkou knihovních a fotografických fondů je paní Ivana Hušáková. Další odbornou 

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 

pomocná průvodkyně pracuje paní Jarmila Halfarová.  

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

Zdeňka Bakalářová a jako technický pracovník pan Vladimír Bakalář.  

V prosinci 2013 bylo vypsáno výběrové řízení na pozici odborný pracovník pověřený správou 

knihovního fondu muzea (uvolněný post po pí Hušákové - od února 2014). 

Externí smluvní spolupracovníci muzea byli v roce 2013 tito: 

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

Bc. Jan Kašpar (systematická evidence historických knihovních fondů) 

MgA. Petra Hložková (instalace výstav) 

Bc. Jan Studený (fotografování) 

Jan Studený, st. (výtvarná pomoc) 

PhDr. Jiří Lukas, Doc RNDr. Lubomír Pospíšil, PhDr. Josef Ženka, PaedDr. Irena Veverková, 

PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. Milan Hes, PhD., PhDr. Michaela Selmi Wallisová, Ph.D., Mgr. 

Zdeněk Víšek, Mgr. Květa Hrnčířová, PhDr. Lubomír Procházka, CSc., Mgr. Ladislav Zikmund – 

Lender, Roman Virt, PhDr. Petr Mašek, Ing. arch. Jaroslav Tachecí - autoři přednášek, 

hudebníci Karol Hevessy, Tomáš Frolík, Martin Hora a další členové slánské kapely Rastafidli 

Orkestra. 

II. Ekonomické údaje 

Rozpočet muzea na rok 2013 byl ze strany zřizovatele odsouhlasen ve výši 3 440 000 Kč. 

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

Výnosy muzea za rok 2013: 

Vstupné          267 000 Kč 

Drobný prodej (publikace, propagační materiály, turistické známky…)      26 000 Kč 

Pronájem kaple Zasnoubení Panny Marie        37 500 Kč 

Grant (SZIF) - Restaurování knihy masopust (1580)       61 200 Kč 

 

http://www.csarcheologicka.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=15
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III. Přehled akcí muzea za rok 2013 

Souhrnně se všech akcí muzea za rok 2013 zúčastnilo dohromady 16 342 osob.  

Výstavy ve Slaném (12) 

Slavnostní zahájení muzejní sezóny  

Pohled vpřed a zpátky  

Nejen chlebem živ je člověk  

Kompletní sada na opravu duší  

Tři generace architektů  

Někomu život, někomu smrt  

Prezentace 20. ročníku Slánského obzoru  

Jak se dělá krása  

Starobylé pohledy na Slaný  

Výstava malíře Ludvíka Kuby  

Vzpomínky v obrazech Vladimíra Jelínka  

Z vánočních dárků našich babiček a dědečků  

Výstavy a programy ve Třebízi (3) 

Výstava slánských malířek Ivany Zágnerové a Petry Horákové  

Velikonoce na statku  

Vánoce na statku - adventní program pro děti a mládež  

V Národopisném muzeu ve Třebízi probíhalo natáčení seriálu První republika v produkci 

České televize. Seriál mapuje historii a atmosféru Československa v letech 1918 – 1945. Na 

obrazovkách ČT se objeví v lednu 2014. 

V Národopisném muzeu v Třebízi se rovněž natáčel trojdílný dokument „Vyvoleni k utrpení - 

Osudy židovského obyvatelstva na Šumavě a v Bavorském lese,“ který byl v tomto roce 

dokončen.  Je věnovaný problematice židovské komunity na česko-německém pomezí od 

nejstarších dob do současnosti s přihlédnutím ke konkrétním událostem 2. světové války, 

včetně tzv. pochodů smrti. 

Počet návštěvníků všech vernisáží celkem: 612 návštěvníků   

http://www.muzeumtrebiz.cz/aktuality/files/vanoce-na-statku.html
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Přednášky, besedy a semináře celkem (21 akcí): 1929 návštěvníků 

Slánský poklad (přednášející Doc. RNDr. Lubomír Pospíšil a PhDr. Jiří Lukas) 

Arabské jaro, demokratické léto a islámský podzim (přednášející PhDr. Josef Ženka) 

Regio Slanensis – Vzdělávací pásmo pro studenty a veřejnost v aule gymnázia 

 *Slánská hora (přednášející PhDr. Václav Moucha, CSc.) 

 *Antonín Raymond (přednášející PaedDr. Irena Veverková)  

 *Staré a vzácné tisky (přednášející Bc. Jan Kašpar) 

 *Budeč a svatováclavská tradice (přednášející PhDr. Zdeněk Kuchyňka) 

 *Jan Zach-americký sochař ze Slaného (přednášející Mgr. Jan Čečrdle) 

 *Jaroslav Vrchlický a Slánsko (přednášející Mgr. Zdeněk Víšek) 

 *Židé a Slaný v dějinách 19. a 20. století (přednášející Mgr. Milan Hes, PhD.) 

 *Architektonický výzkum u kaple Božího hrobu (přednášející PhDr. Michaela Selmi 

Wallisová) 

 *Obnova Lidic (přednášející Mgr. Květa Hrnčířová) 

Jaroslav Vrchlický a Slánsko (přednášející Mgr. Zdeněk Víšek) 

Pasivní a nulové domy (přednášející Ing. arch. Jaroslav Tachecí) 

Jan Zach-americký sochař ze Slaného (přednášející Mgr. Jan Čečrdle) 

Budhismus na Západě (přednášející Ing. Roman Virt) 

Architekti rodiny Rejchlovy (přednášející Mgr. Ladislav Zikmund-Lender) 

Titulatura středoevropské aristokracie (přednášející PhDr. Petr Mašek) 

Staré špýchary na Slánsku (přednášející PhDr. Lubomír Procházka) 

Nový model města (přednáška s besedou v aule gymnázia) 

Ukrývaní a ti druzí (přednášející Mgr. Milan Hes, PhD.) 

Vycházky 

Vycházka do kostela sv. Gottharda a prohlídka kaple Zasnoubení Panny Marie (průvodce 

Božena Franková) 

Vycházka na Slánskou horu s PhDr. Václavem Mouchou- v rámci pásma Regio Slanensis 
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Vycházka do kláštera (průvodkyně Božena Franková) 

Noc kostelů-vycházka do kostela sv. Gottharda (průvodkyně Božena Franková) 

Procházka po městě s výkladem (průvodkyně Božena Franková) 

Koncerty 

V kapli Zasnoubení Panny Marie 

Kruh přátel hudby: 11 koncertů a celkem 995 návštěvníků 

Ostatní (školy, Jazz Club Slaný a další): 16 koncertů a celkem 1990 návštěvníků 

Na Masarykově náměstí  

Koncert pro muzeum (200 účastníků) 

Soutěže  

Fotografická soutěž Slaný v současnosti 

Ve třech věkových kategoriích soutěžilo 28 mládeže a dospělých 

Další akce 

Staročeský jarmark (550 návštěvníků) 

Svatební obřady (Slaný 5 svateb, Třebíz 1 svatba) 

Promítání starých filmů z muzejních sbírek (Dětské cvičení na SK Slaný 21. 6. 1936, Skautský 

tábor 14. 7. 1935, Slavnostní otevření městské spořitelny ve Slaném 15. 11. 1931, Vojenská 

přehlídka na náměstí ve Slaném a SK Slaný 2. 6. 1935) 

Spoluorganizace a zajištění těchto akcí: 

Den památek (442 návštěvníků) 

Městské slavnosti (233 návštěvníků) 

Ukázka řemesel „Slánské vejce“ (73 účastníků) 

Třebízská pouť (72 návštěvníků) 

Školní výpravy (celkem 173) 

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

(celkem 185 zahraničních návštěvníků). 

Předávání maturitních vysvědčení a výučních listů celkem navštívilo 860 osob. 
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IV. Publikační činnost za rok 2013 

Samostatná publikační činnost 

Roger Hull: Jan Zach - životní a umělecké křižovatky (publikace vydaná za finanční podpory 

Města Slaného) 

Slánský obzor, ročník 20 (120) (ročenka muzea, společnosti Patria a Státního okresního 

archivu v Kladně) 

Články: 

Čečrdle, Jan: Předmluva k českému vydání knihy Jan Zach - životní a umělecké křižovatky 

Čečrdle, Jan (a Trefný, Martin a Musil, Jiří): Antická sbírka slánského muzea, in: Slánský 

obzor 20 (120) 

Čečrdle, Jan (a Čečrdle Jaroslav): 50 let Jazz Clubu Slaný, in: Slánský obzor 20 (120) 

Čečrdle, Jan: Periodický měsíční Zpravodaj 

Čečrdle, Jan: Slánská radnice, Programy muzea a informace o jednotlivých programech 

(periodicky každý měsíc)ˇ 

Čečrdle, Jan: 5+2, Programy muzea a informace o jednotlivých programech (periodicky 

každý měsíc) 

Moucha, Václav: Slánský obzor, Znaky města Slaného na Velvarské bráně v Slaném 

Moucha, Václav: Slánský obzor, Patria, společnost pro ochranu kulturního dědictví 

Franková, Božena: Slánský obzor, Z kroniky královského města Slaného za rok 2011 

Franková, Božena: Slánský obzor, Z kroniky královského města Slaného za rok 2012 

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

(Mgr. Anna Hofmanová, Mgr. Jana Petráňová, František Vejr, Marie Škornová ) 

Hrabánková, Blažena: SENSEN – Národní kronika (Věra Veselá: 100 let školy Na Hájích, Marie 

Hůlková: Vzpomínka na Lidice u Kladna, 100 let školy Na Hájích II, Ing. Olga Janíčková: 

Kapitoly z  Kroniky rodiny Nedvědů I.-VI. ) 

Přípravné práce k propagačním tiskovinám. 

V rámci programu muzea byly veřejnosti představeny tyto nové publikace:  

Slánský obzor 20 (120) 
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Hes, Milan: Dny strachu – Osudy ukrývaných Židů na Slovensku v časech vlády Jozefa Tisa, 

Epocha 2013 

Hes, Milan: Promluvili o zlu – Holocaust mezi dějinami a pamětí, Epocha 2013 

Roger Hull: Jan Zach - Životní a umělecké křižovatky, české vydání připravil Jan Čečrdle 

 

Další publikační činnost pracovníků muzea: 

Moucha, Václav:  Únětický náhrdelník z fajánsových perel z Měníka, okr. Hradec Králové, 

Archeologie ve středních Čechách 17/1 - 2013, str.67 - 75. 

 

V. Badatelská činnost 

V roce 2013 bylo umožněno samostatné bádání a byly poskytnuty informace celkem 81 

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“, týdeníku „5plus2“ a tiskoviny „Slánsko – společenský kapesníček“. Byl 

zaveden pravidelný výlep měsíčního programu muzea. Ve Třebízi bývá z propagačních 

důvodů občasně umožněno natáčení pořadů dokumentárního či osvětového charakteru. 

V roce 2013 proběhlo natáčení seriálu ČT „První republika.“ Po dohodě s redaktory je 

využíváno také Slánských listů, Kladenského deníku a jiných webových stránek apod. 

VII. Vzdělávání zaměstnanců 

Proškolení všech zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. 

Jan Čečrdle – odborné semináře a konference při NM, NPÚ a AMG ČR 

 

VIII. Restaurování a opravy movitých věcí 

V roce 2013 byl nákladem muzea zrestaurován Betlém z rodiny hudebního skladatele J. B. 

Foerstera a starý tisk Massopust (1580) Vavřince Leandra Rváčovského. 

IX. Oprava nemovitostí  

Na podzim 2013 byla opravena část střechy nad chlévy v areálu Šubrtova statku čp. 2 

v Národopisném muzeu Třebíz (spolupráce s MěÚ Slaný) a zajišťoval se havarijní stav střechy 

nad konírnou čp. 1. 
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X. Nové vybavení muzea 

Z nového vybavení muzea byly z rozpočtu uhrazeny tyto položky: 

1 vitrína s LED osvětlením                                                                        45 315 Kč 

1 počítač                                                                                                   35 220 Kč 

lino pro kancelář ve Třebízi                                                                     25 191 Kč 

 

Z rozpočtu Městského úřadu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro 

regionální rozvoj jsme obdrželi v roce 2013 tyto předměty: 

10 ks prezentačních stojanů, 1 prezentační skříň + podvozek, 4 kovové archivní skříně 

s posuvnými dveřmi, 6 kovových regálů do archivů, 1 pojízdný plošinový žebřík, 2 řadové 

věšákové stojany, 60 konferenčních židlí, 8 paravánů, 25 saporámů  - 600 x 800 mm závěsné 

systémy. 

 

XI. Práce se sbírkami 

V roce 2013 bylo do chronologické evidence muzea ve Slaném zapsáno 64 přírůstkových 

čísel, obsahujících 146 nových sbírkových předmětů. Ve Třebízi přibylo 7 přírůstkových čísel, 

obsahujících 20 nových sbírkových předmětů. V knihovním fondu přibylo 142 nových titulů. 

Ke konci roku 2013 bylo v muzeu evidováno 33 750 sbírkových předmětů, z toho za letošní 

rok 3 616 digitalizovaných fotografií (celkem je digitalizovaných 9 216 fotografií). Jiným 

institucím bylo zapůjčeno 16 sbírkových předmětů, od soukromých sběratelů byly půjčeny 

různé předměty na výstavy. 

Byla provedena inventarizace 1 017 sbírkových předmětů (grafiky, archiválií a národopisu). 

Ze sbírek nebyl vyřazen žádný předmět. Byla provedena inventarizace plakátů. 

XII. Spolupracující instituce (výběr, mimo Město Slaný) 

Národní muzeum v Praze, Národní galerie v Praze, Společnost Patria, Státní oblastní archiv 

v Kladně, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, Středočeská vědecká knihovna v Kladně, 

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

muzeum v Kralupech nad Vltavou, Městské muzeum Velvary, Gymnázium Václava Beneše 

Třebízského Slaný (přednášky), Přemyslovské střední Čechy (přispěly na restaurování obrazů) 

a další. 

Národnímu muzeu v Praze jsme zapůjčili 3 ostrostřelecké terče, Podřipskému muzeu 

exponáty z antických sbírek, Archeologickému ústavu v Brně, Muzeu v Rakovníku a Roudnici 

11 archeologických předmětů a Cestovní kanceláři CK2 2 předměty z národopisných sbírek. 

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

muzea). 
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XIII. Fotografie z akcí muzea (výběr) 

     

Zahájení výstavní sezóny     Kompletní sada na opravu duší 

 

      

Vladimír Jelínek                    Prezentace 20. Slánského obzoru 

 

       

Nejen chlebem živ je člověk               Regio Slanensis 
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Staročeský jarmark ve Třebízi         Na venek         

 

        

Koncert pro muzeum II        Vycházka na Slánskou horu 

 

 

Fotografická soutěž Slaný v současnosti Patricie Vokalová (1.) a Jan Koval’ák (3.) 
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XIV. Ukázky propagačních materiálů (příklady) 
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XV. Výběr ohlasů akcí muzea v médiích 

Kladenský deník: 

Pohovoří o slánském pokladu 9. 1. 2013  

Muzeum pořádá přednášku o Arábii-4. 2. 2013  

Vlastivědné muzeum ve Slaném zahájí letošní výstavní sezónu 4. 3. 2013  

O výzkumu u kaple se dozvíte v muzeu 15. 3. 2013  

Regio Slanensis pokračuje v aule 19. 3. 2013  

Na Bílou sobotu ve Slaném četli před muzeem z Bible 2. 4. 2013  

Žesťový recitál se koná ve středu 8. 4. 2013  

Sada na opravu duší bude v muzeu 12. 4. 2013  

Slánské muzeum pořádá několik zajímavých akcí v příštím týdnu-9. 5. 2013  

Ve Slaném budou promítat staré filmy-15. 5. 2013  

Přednáška o slánském sochaři-28. 5. 2013  

Přednáška o Janu Zachovi je v muzeu-29. 5. 2013  

Historické fotografie budou k vidění ve slánském muzeu-6. 6. 2013  

Slaný v minulosti bude v muzeu – 11. 6. 2013 

Soubor vystoupí v pátek- 11. 6. 2013 

Koncert pro muzeum-25. 6. 2013 

Rastafidli Orkestra zahrají ve čtvrtek na Masarykově náměstí ve Slaném-25. 6. 2013  

Pro Slánské (Výstava Tři generace architektů) 16. 7. 2013  

Výstava historických fotografií je v muzeu 17. 7. 2013 

Výstava historických fotografií je v muzeu 24. 7. 2013  

Muzeum nabízí keltské šperky 10. 8. 2013  

Pro Slánské (prohlídka Velvarské brány) 13. 8. 2013  

První republiku natáčí režisér Biser  Arichtev také ve Třebízi 16. 8. 2013 

Koncerty začínají ve Slaném už dnes 30. 9. 2013  
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Slaňáci si vytváří dokonalý model historického jádra města 25. 10. 2013  

Patrioti rýžovali zlato u Velvarské brány 6. 11. 2013  

Přednáška a představení dvou knih se koná ve středu ve Vlastivědném muzeu 23. 11. 2013  

Přednáška a představení dvou knih se koná ve středu ve Vlastivědném muzeu 27. 11. 2013  

Simona Klímová zazpívá v kapli s Nezmary 6. 12. 2013  

Simona Klímová zazpívá v kapli s Nezmary 9. 12. 2013  

5 plus 2 

Vánoce na statku prožijí v sobotu návštěvníci skanzenu v Třebízi, 13. 12. 2013 

 Staročeský jarmark přilákal do Třebíze stovky lidí, 2. 9. 2013 

Slaný-Magazín 2014 Staročeský jarmark prosinec 2013 

Slánská radnice 

Řada příspěvků 

 

Upoutávky na internetu – výběr 

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

slanem/vlastivedne-muzeum/ 

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

nam--159-20--Slany 

 

 

 

 

 

http://kladno.5plus2.cz/55568/vanoce-na-statku-proziji-v-sobotu-navstevnici-skanzenu-v-trebizi
http://kladno.5plus2.cz/31923/obrazem-starocesky-jarmark-prilakal-do-trebize-stovky-lidi
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.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.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.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

