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Tisková zpráva 
Zlonice, 1. 11. 2009 

 

Nový projekt Železničního muzea Zlonice 
 

Pro své příznivce připravil Klub Železni čního muzea Zlonice 
projekt, který jim umožní v teple domova obdivovat exponáty, 
které nebudou moci spatřit po dobu uzavření expozic. 

Od soboty 24. 10. 2009 nabízí Klub Železničního muzea Zlonice na největším 

internetovém serveru pro sdílení filmových souborů YouTube videa a fotoprezentace, které 

zákazníkům umožní v teple domova sledovat nejdůležitější milníky v historii muzea. Jako 

první byl na adrese www.youtube.com/zmzlonice zveřejněn dokument „Železniční muzeum 

Zlonice: Konec začátku“, který zachycuje rozloučení s původními expozicemi zpřístupněnými 

6. září 1997. „Velmi si vážíme našich příznivců i zákazníků. V době, kdy řešíme ekonomické 

těžkosti bránící pravidelným prohlídkám, je chceme navštěvovat přímo v teple jejich 

domovů,“ říká člen výboru sdružení Jiří Hagenštoc, „První týden provozu kanálu nás 

přesvědčil, že jsme zvolili správnou cestu“, dodává. 

Za 7 dní zhlédlo dokument 1200 diváků, většinou na základě doporučení serverů 

zaměřených na železnici skutečnou i modelovou. Již po týdnu byl proto kanál doplněn 

o snímek z jara 2007 „Železniční muzeum Zlonice: Na rozcestí“, který představuje dobu 

zrození záměru přemístit expozice do nových prostor. Do budoucna sdružení připravuje 

zveřejnění amatérských videí z doby prvního desetiletí muzea i z provozu na železnicích 

v okolí Zlonic koncem minulého tisíciletí. Nejdříve se však představí třetí z dokumentů Jana 

Kubky „Železniční muzeum Zlonice: Oslava 10. výročí“. 

„Nový areál s první expozicí představíme veřejnosti v sobotu 24. 4. 2010, opětovné 

zahájení pravidelných prohlídek je ale zatím v nedohlednu. Věříme, že zákazníci naši tíživou 

situaci pochopí a u svých počítačů budou s námi“, zakončuje Hagenštoc.  


