Regionální muzeum Mělník
březen – duben 2013
1. 3. – 7. 4. Veselé Velikonoce – výstava velikonočních pohlednic ze sbírky muzea a unikátní sbírky forem
na beránky Jaroslavy Holinové. Po celou dobu výstavy budou probíhat doprovodné programy (projekt a
výtvarné dílny) „Jak to bylo u Kudrnů“ pro školy. Výstava bude doplněna interaktivními prvky.
5.-31. 3. „Afrika“ - výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové
v atriu muzea
5.–31. 3. výstava fotografií Když kvete jaro v kavárně
13. 3. Podzemní houby - přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně od 17:00 hodin
Přednáší Pavel Brůžek.
14. 3. Do země bájného El Doráda – cestopisná přednáška PhDr. Miloslavy Havlíčkové v kavárně muzea
od 17:00 hodin
17. 3. Vynášení Morany ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek Mělník – již tradiční rozloučení se
zimou – vyrobení a vynesení figuríny Morany za město, kde bude vhozena do řeky…
21 .3. Ekvádor – země na rovníku – cestopisná přednáška PhDr. Miloslavy Havlíčkové v kavárně muzea od
17:00 hodin
23. 3. Velikonoční jarmark – tradiční řemeslný jarmark v prostorách muzea od 9:00 do 17:00 hodin

duben
4. 4. – 5. 5. Výstava výsledků EVVO výchovy ZŠ Jungmannovy sady a ZŠ J. Matiegky Mělník v atriu muzea
17. 4. Pěstování hub v Číně - přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně od 17:00 hodin.
Přednáší Ing. Ivan Jablonský, CSc.
19. 4. – 12. 5. Albánie – divoká příroda zapadlé země - výstava nejen fotografií společnosti Zoogeos
ve velkém sále
12.-14. 4. Kurz historických tanců – více na www.skolatance.cz

Srdečně zveme také do stálých expozic!
Celoročně otevřeno:
Historická expozice: Nahlédnutí do středověkého města, Měšťanský a venkovský interiér, Všední život
obyvatel venkova, Příroda Mělnicka, Vinařství (část umístěna v původních středověkých sklepích)
Historické kočárky – Vánoce 1890 – 1900, kolonáda 1900 – 1910, piknik 1920 – 1930, odpoledne v parku
1930 – 1940, válečný interiér 1940 – 1945, dětský pokoj 1950 – 1960 a návštěva zdravotního střediska 1960 –
1969.

Kavárna a víno
Muzeum nabízí svým návštěvníkům také ochutnávku kvalitních českých vín. Skupiny mohou po předchozí
objednávce degustovat víno v původních středověkých sklepích z 2. poloviny 14. století. Na jednotlivce čeká
stejný sortiment vín v muzejní kavárně, která láká i příjemným posezením na historických hradbách.
Otevírací doba: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekretariát, fax: 315 622 158, muzeum@muzeum-melnik.cz

www.muzeum-melnik.cz

