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

září 2014
2. 9. – 28. 9. Fenomén kalamář – výstava v muzejní kavárně, jejímž prostřednictvím se budou návštěvníci
moci seznámit s předměty a propagačními materiály, jejichž námětem je vinná lahev specifického tvaru,
v českých zemích spojovaná především s vinařstvím v Mělníce.
4. 9. – 21. 9. „Jungmanka“ má narozeniny - ZŠ Jungmannovy sady Mělník slaví hned dvě výročí najednou:
120 let od založení Veřejné obchodní školy a 50 let od vzniku Základní devítileté školy. Výstava připomínající
výročí ZŠ Jungmannovy sady se koná v malém muzejním sále, vernisáž se uskuteční 3. 9. 2014 v 16 h.
13. – 14. 9. Dny evropského dědictví - národní téma: Návraty ke kořenům. Muzeum v roli lokálního
garanta zve k návštěvě celkem osmi zajímavých, povětšinou církevních památek v Mělníku, ve Vlíněvsi, Vrbně
a v Záboří. Více informací o programu na jednotlivých objektech na www.historickasidla.cz.
17. 9. Houby Austrálie 3. díl - přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od 17 h.,
přednáší JUDr. Aleš Vít
25. 9. – 28. 10. Markův svět – výstava kartonových modelů a nově i nápadů s dřevěnou duší mělnického
školáka Marka Suchého v malém sále, vernisáž se koná ve středu 24. 9. v 16 h.
26. – 28. 9. Vinobraní v muzeu - ochutnávka českých vín ve středověkých sklepích, Mělnická cimbálovka
v sobotu 27. 9. od 15-17 h., Výstava vín (ochutnávka) z Nominační soutěže pro Salon vín ČR pro Vinařskou
oblast Čechy, kterou pořádá Cech českých vinařů ve spolupráci s ČZU a RMM ve velkém sále muzea (26. 9. od
16 do 22 h. a v sobotu od 10 do 22 h.)
30. 9. – 2. 11. Příroda Aljašky – výstava fotografií PhDr. Miloslavy Havlíčkové z cesty po Aljašce v muzejní
kavárně

31. 5. 2014 – 31. 3. 2015 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 Středočeského kraje, 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, Facebook: Regionální muzeum Mělník
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

