Regionální muzeum Mělník
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje

prosinec 2016
25. 11. 2016 – 8. 1. 2017
VÁNOCE 50. – 60. LET - nahlédnutí do vánočního času padesátých a šedesátých let
20. století (1954 – 1967), Jak vypadaly tehdejší stolování a jídelníček, výzdoba interiérů
a design?
A jak to bylo s dárky? Dalo se spolehnout na nabídku tehdejších obchodů, vybírat
z luxusní nabídky Tuzexu, nebo se využívalo dovedných rukou v domácím prostředí…?
Slavnostní vernisáž se koná ve čtvrtek 24. 11. od 17:00 hodin ve velkém sále muzea.
Uvidíte dobové živé obrazy v podání mělnických muzejníků.

22. 11. 2016 – 8. 1. 2017
VÁNOČNÍ POKLADY MĚLNICKÉ ZUŠky - výstava výtvarných prací žáků ZUŠ
Mělník pod vedením PaedDr. Ireny Wenkeové tentokráte z archivu posledních let.
Vstupní prostory.

3. 12. 2016, 9:00 – 17:00 hodin
PŘEDVÁNOČNÍ ŘEMESLNÝ JARMARK
již 15. ročník tradičního adventního jarmarku ve všech prostorách muzea. Pět desítek
jarmarečníků, desatero rukodělných dílniček, devatero předvádění…
vstupné 20 Kč/snížené 10 Kč (zahrnuje vstup na výstavu Vánoce 50. a 60. let).

23. 11. 2016, 18:00 hodin
VIOLONCELLOVÝ RECITÁL VÁCLAVA PETRA
ruští hudební velikáni…
Pořádá Kruh přátel hudby Mělník – Sun of Art, o. p. s.
Od listopadu 2016 je otevřena nová místnost ve stálé expozici historických kočárků

DOBOVÉ HRAČKY 1900 – 1980.
Obdivovat můžete hračky pocházející z období od třicátých do osmdesátých let
minulého století a potěší jak holčičky, tak kluky. Chcete se dozvědět, jak vypadal šatník
panenky v roce 1935, či pokojíčky pro panenku v padesátých letech? A co vystřelovací
raketa nebo klik klak? Součástí nové expozice je i malý model elektrifikovaného
kolejiště s jezdícím historickým vláčkem, budovou nádraží, dalšími stavbami a
osvětlením.

24. 11. 2016, 17:00 hodin
KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ MĚLNÍK ZE TŘÍDY P. UČ. TOMÁŠE BUBLI
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

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 – téma: 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: úterý – neděle 9.00 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hodin
Regionální muzeum Mělník, p. o., nám. Míru 54, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 936
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