Regionální muzeum Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje

náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
červenec-srpen 2015
30. 5. – 23. 8. Léto budiž pochváleno! - Interaktivní výstava, prostřednictvím které nahlížíme do volného letního
času mělnických obyvatel i návštěvníků Mělníka a jeho okolí v první třetině 20. století. Pomocí dobových
materiálů a fotografií zavítáme do vyhledávaných letovisek Mšenska a Kokořínska, na mělnickou plovárnu a mezi
trampy či na letní byt. Výstavu v interaktivním duchu provází zážitkové programy pro děti, při kterých Bety a Loty
cestují do prvorepublikových časů.
9. 6. - 12. 7. Rok ve školní družině - výstava prací žáků školní družiny při ZŠ Jungmannovy sady pod vedením
učitelky Maškové – vstupní prostory
28.6. - 4.9. „Čajem se zapomíná na hluk světa“ – výstava čajových sáčků a ubrousků sběratelek Aleny Šedové a
Ivy Pitákové, prostory kavárny
3.7. – 6.9. Začalo to angličáky – výstava sbírky autíček Martina Švece, která obsahuje téměř 2 000 modelů.
Představeny budou modely sportovní, policejní, hasičské, nákladní, ale i veteránské a klasické osobní vozy
v různých měřítkách a několika značek.
14. 7. – 31. 8. Jarošáček - Výstava dokumentující činnost k 20.výročí dětského folklorního souboru Jarošáček,
vstupní prostory
14. 7. Interaktivní zážitkový program k výstavě Léto budiž pochváleno! – Betynka a Loty nás zavedou do
letních časů trávených na Mělnicku a okolí v první třetině 20.století. Program pro RC Kašpárek a rodiny s dětmi od
9,30 hod..
17.7., 21.7., 23.7., od 10.00 a 11.30 hodin - Interaktivní zážitkový program k výstavě Léto budiž pochváleno!
- Betynka a Loty nás zavedou do letních časů trávených na Mělnicku a okolí v první třetině 20.století. Program
nejen pro děti.
19. 8. Projděte se Mělníkem s kocourkem Švarcíkem – Poznejte své město Mělník s historikem Lukášem
Snopkem a kocourkem Švarcíkem -výlet po městě pro RC Kašpárek a rodiny s dětmi, od 9,30 hod..
23.8. Interaktivní zážitkový program k výstavě Léto budiž pochváleno! - Betynka a Loty nás zavedou do
letních časů trávených na Mělnicku a okolí v první třetině 20.století. Program pro děti od 14,00 hod.
23.8. Derniéra výstavy Léto budiž pochváleno! - komentovaná prohlídka autorkou výstavy Naďou Černou, od
15,30 hod..

31. 5. 2014 – 31. 3. 2015 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 – 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!

