Regionální muzeum Mělník
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje

březen 2016
3. 3. Etiopie II – volné pokračování přednášky o cestování Etiopii, o které bude vyprávět a snímky
promítat ředitelka muzea PhDr. Miloslava Havlíčková. Kavárna muzea od 17 hodin.
8. 3. -3. 4. Kašpárkův rok 2015 obrazem. Výstava mapující další rok činnosti Rodinného centra
Kašpárek Mělník. Vstupní prostory. Vernisáž se koná 9. 3. 2016.
8. 3. -3. 4. Obyčejové tradice na Mělnicku obrazem – Poledne zvoníme
Výstava snímků dokumentující vybrané obyčejové tradice v mělnickém regionu. Tentokráte tradiční
obchůzka spojená s klapáním. Muzejní kavárna.
13. 3. Velikonoční dávnohrátky aneb „Jak to bylo u Kudrnů o pašijovém týdnu “ interaktivní
program a jarní hry pro děti o předvelikonočních časech našich předků s muzejní dílničkou. Velký sál,
začátek programu: 13.00 hodin.
13. 3. Vynášení Morany - rozloučení se zimou ve spolupráci s Rodinným centrem Kašpárek a
Folklorním souborem Jarošáček Mělník od 15.00 hodin, sraz u Regionálního muzea Mělník.
19. 3. Velikonoční jarmark - tradiční řemeslný jarmark ve všech prostorách muzea od 9.00 – 17.00
hodin.
25. 3. – 24. 4. Výstava obrazů malíře pana Vaněčka – Výstava obrazů Jiřího Vaněčka, velký sál.
Zahájení 24. 3.2016.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
1.4. 2015 – 31. 3. 2016 Z historie malé železnice aneb železniční hračky
- dlouhodobá výstava mechanických hraček věnovaná historickým modelům a soupravám plechových
vláčků o rozchodu 0 a 00 (H0) z let 1890–1960. Součástí prohlídky expozice je předvádění jízdy
historických vláčků na elektrifikovaném modelu kolejiště.
Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet si svou zručnost v malé dílně, kde si mohou sestavit
modely ze stavebnice Merkur podle vlastních představ.
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 – téma: 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 muzea: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje, náměstí Míru 54, 276 01
Mělník,
tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekretariát, fax: 315 622 158, muzeum@muzeummelnik.cz www.muzeum-melnik.cz, Facebook: Regionální muzeum Mělník

