Regionální muzeum Mělník
příspěvková organizace Středočeského kraje

náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
září 2015
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. Představeny jsou modely sportovní,
policejní, hasičské, nákladní, ale i veteránské a klasické osobní vozy v různých měřítkách a několika značek.
6.9. Zakončení výstavy Začalo to angličáky. Od 15 hodin komentovaná prohlídka sběratelem Martinem Švecem,
předání cen výhercům soutěže Angličáky parkují ve městě!
1.9. - 27.9. Strážnické střípky podruhé – Výstava dokumentující projekt Tady jsme doma v rámci 70. ročníku
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015 (vstupní prostory). Slavnostní doprovodný program k výstavě
proběhne dne 24. 9. Od 16 hodin (malý sál).
8.9. -4.10. Osobnosti z českých vinět – Malá prezentace užité grafiky z produkce Českých vinařských závodů
zaměřená na osobnosti českých i světových dějin, které jsou na vinětách připomínány (prostory kavárny)
12. – 13. 9. Dny evropského dědictví 2015 – národní téma: Památky znovuzrozené. Muzeum v roli lokálního
garanta zve k návštěvě zajímavých, povětšinou církevních památek v Mělníku, ve Vlíněvsi, Vrbně a v Záboří. Více
informací o programu na jednotlivých objektech na www.ehd.cz.
18.9. - 1.11. Hoří…! – Výstava o starých i nových časech hasičských. Ukázka zajímavých exponátů hasičské
techniky. Vernisáž výstavy 17. 9. v 17 h., náměstí Míru a velký sál.
19.9. Společná vycházka do lesa s určováním hub. Sraz v 8.30 hodin na parkovišti u supermarketu EVA.
Pořadatel: mykologický kroužek Mělník.
23. 9. Poznáváme ryzce - Přednáška Mykologického kroužku Mělník v muzejní kavárně od 17 h., přednáší Jan
Schneider
1.4. 2015 – 31. 3. 2016 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
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!

