Regionální muzeum Mělník
ČERVENEC - SRPEN 2012
3.7. – 29.7. Život u vody – zvířata, rostliny a příroda v okolí stojatých i tekoucích vod na fotografiích Petra
Lumpeho v atriu muzea
13. 7. – 12. 8. Petra Pěnkava – olejomalby – obrazy šemanovického malíře si pohrávají s hořkostmi života.
Spojují zdánlivé nesmyslnosti do hravých legrácek.
Vernisáž se koná ve čtvrtek 12. července od 17:00 hodin ve velkém sále.
26.6. - 29.7. Prevence trochu jinak – výstavka prácí žáků ZUŠ Mělník inspirovaných květnovou výstavou
„Z historie bezpečnostních sborů aneb V muzeu je ... policie!“ v kavárně
31.7. – 2.9. Výstava modelů z kartonu devítiletého modeláře Marka Suchého v kavárně

2.3. 2012 – 31.3. 2013 Z historie malé železnice aneb železniční hračky
- nově upravená 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 s elektromagnetickými signály a návěstidly,
budovami nádraží, osvětlenými nástupišti, železničními mosty a dalšími stavbami.
Nejmenší návštěvníci mají možnost vyzkoušet si svou zručnost v malé dílně, kde si mohou sestavit modely ze
stavebnice Merkur podle vlastních představ. Novodobé stavebnice Merkur je také možné zakoupit v pokladně
muzea.

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.
CHCETE VIDĚT, JAK SE BYDLELO VE SKÁLE!?
Zveme Vás na prohlídku Skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka!

ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY MUZEA A KAVÁRNY O PRÁZDNINÁCH !!!
od 1.7. do 2.9. bude o víkendech (so-ne) otevřeno: 10:00 – 13:00 a 13:30 – 18:00
zůstává: úterý – pátek 9.00 – 12.00 a 12.30 – 17.00
Kontakty: Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
tel.: 315 630 936 – pokladna, 315 630 922 – sekretariát , muzeum@muzeum-melnik.cz, www.muzeum-melnik.cz

