Regionální muzeum Mělník
květen 2013

19. 4. – 12. 5. Albánie – přírodou neznámé země - výstava fotografií a přírodních exponátů dokumentující
přírodovědnou expedici pořádanou společností Zoogeos Bohemia. Výstava se koná ve velkém sále muzea.
2. 5. – 30. 9. Otevřeno skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka otevřeno čtvrtek – neděle a svátky
od 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin
4. – 5. 5. Vítání ptačího zpěvu - tradiční ranní setkání na břehu Vltavy
7. 5. Jarní setkání hudby, tradic a zvyků – koncert uč. Marie Renzové se svými žáky a uč. Heleny
Václavíkové se svými žáky v malém sále od 17:30 hodin
7. 5. – 2. 6. Historie našeho města hrou – výstava výtvarných prací žáků ZŠ Jungmannovy sady, Mělník
v atriu muzea
9. 5. Klavírní koncert - ZUŠ Mělník, od 17:00 hodin
22. 5. Listnaté stromy 1. díl - přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně od 17:00 hodin,
přednáší Pavel Hruška
24. 5. Muzejní noc – oslava 125. výročí muzea
1 sbírka + 2 specializace + 5 zajímavých míst = 125 let muzea
24. 5. 2013
10:00 - přehlídka loutkových kočárků (kočárků pro panenky) s doprovodným programem pro děti na
náměstí Míru
15:00 - pohádkové představení RC Kašpárek „Z Kašpárkova kouzelného kufříku“ v malém sále
16:00 - otevření výstavy Jen si hlavu lámej … ve velkém sále
výstava Jak jsme začínali v malém sále
18:00 - módní přehlídka dobových kočárků, šatů i účesů od secese až do 80. let 20. století. Komentovaná
módní přehlídka kočárků ze sbírek muzea za hudebního doprovodu učitelů ze ZUŠ Mělník na náměstí Míru.
Možnost vyfocení miminka ve vybraném dobovém kočárku.
Muzeum je zdarma otevřeno do 23:00 hodin. Navštívit lze také dlouhodobou výstavu Z historie malé železnice
aneb železniční hračky, stálé expozice a muzejní kavárnu.
25. 5. 2013
v průběhu dne - komentované prohlídky a besedy s mělnickými muzejníky
spoluúčast muzea na dětském dnu „letem světem sportů“ u Hotelu Olympionik, Mělník
24. – 26. 5. Jak jsme začínali - výstava k 125. výročí muzea v malém sále
24. 5. - 30. 6. Jen si hlavu lámej … výstava ve velkém sále muzea. Možnost vyzkoušet si interaktivní panely
zapůjčené z IQparku v Liberci, ale i další kreativní objekty z muzejní dílny.

24. 5. 2013 – 31. 5. 2014 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.
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
Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace, náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
tel.: 315 630 936 – pokladna; 315 630 922 – sekretariát, fax: 315 622 158, muzeum@muzeum-melnik.cz

www.muzeum-melnik.cz
Regionální muzeum Mělník
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

