Regionální muzeum Mělník
KVĚTEN 2012
17.4. – 6.5. Z historie bezpečnostních sborů – výstava mapující historii četnictva, policie a
finanční stráže v období od r. 1918. Ve spolupráci s odborem prevence kriminality MěÚ
Mělník a Městskou policií Mělník. Prezentovány budou objektivní dobové dokumenty a
fakta, z nichž si budou moci některé návštěvníci i vyzkoušet. Například si bude možné
zhotovit otisky prstů, vyzkoušet si prostorovou orientaci či nahlédnout do reálného místa činu
a četnické stanice z období 1. republiky...
5.5. V muzeu je.......policie! – přijďte si zasoutěžit a prožít den se strážníky a policisty a
jejich čtyřnohými pomocníky od 10:00 do 14:00 hodin. Součástí programu bude představení
Pohádkové země víly Pohádky: Ježek Kryštof – nahlédnutí s ježkem Kryštofem do dopravní
výchovy od 11:00 hodin.
5.-6. 5. Vítání ptačího zpěvu – tradiční ranní setkání na břehu Vltavy ve spolupráci s ČSO a
správou CHKO Kokořínsko
9.5. Zajímavé čirůvky – přednáška Mykologického kroužku Mělník, přednáší Michal Mikšík
11.5. – 1.7. Od máminy sukně do školních škamen – výstava volně navazující na výstavu
„Mami budeš babičkou“. Mapuje předškolní výchovu a raně školní věk 2. poloviny19. století
– 50. let 20. století. Pro školy je připraven projekt a některé herní prvky budou také
k vyzkoušení na Muzejní noci 25.5. Vernisáž se koná 10. 5. od 16:00 hodin ve velkém sále
muzea.
25.5. Muzejní noc – v celém objektu muzea, soutěže a program k výstavě „Od máminy sukně
ke školním škamnům“, divadlo a další překvapení...
2.3. 2012 – 31.3. 2013 Z historie malé železnice aneb železniční hračky – nově upravená
výstava staré mechanické hračky, která se věnuje pouze železnici. Zůstává kolejiště
s funkčním vláčkem i dílnička se stavebnicí Merkur.
Celoročně jsou otevřeny stálé expozice muzea:
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.
Otevírací doba: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Kontakty: Regionální muzeum Mělník, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
telefon: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekretariát , fax: 315 622 158,
e-mail: muzeum@muzeum-melnik.cz, http: www.muzeum-melnik.cz

