Regionální muzeum Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje

náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
červen 2015
12.5. - 7.6. Co už umím (?), VIII. - výstava prací žáků Výtvarného kroužku Klementiny Průchové
ze Základní školy Jaroslava Seiferta Mělník
30. 5. – 23. 8. Léto budiž pochváleno! - Interaktivní výstava, prostřednictvím které nahlédneme do
volného letního času mělnických obyvatel i návštěvníků Mělníka a jeho okolí v první třetině 20. století.
Návštěvníci výstavy se pomocí dobových materiálů seznámí s fenoménem letních bytů, vyhledávaných
letovisek Mšenska a Kokořínska. Zavítáme i na mělnickou plovárnu a mezi trampy. Výstavu budou
v interaktivním duchu provázet zážitkový projekt pro školy, a v čase prázdnin programy pro veřejnost
s Naďou Černou a Jitkou Královou.
2. 6. – 26. 6. Archeologie včera a dnes – výstava v prostorách kavárny bude zaměřena na archeologii
jako celek. Nebude se věnovat archeologickým lokalitám a nálezům na Mělnicku, ale zaměří se na
současné bádání, novější metody a historii archeologie jako takové.
9. 6. - 12. 7. Výstava prací žáků školní družiny při ZŠ Jungmannovy sady – výstava prací pod
vedením uč. Maškové – vstupní prostory
16.6. Chrapot – vystoupení mělnického komorního pěveckého sboru, malý sál – 19 h
24. 6. Aktuálně rostoucí druhy hub - přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od
17 h., přednáší Jaroslav Malý
28.6. - 4.9. „Čajem se zapomíná na hluk světa“ – výstava čajových sáčků a ubrousků sběratelek Aleny
Šedové a Ivy Pitákové.

1.4. 2014 – 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!
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 muzea: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
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ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

