Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
ČERVEN 2017
5. 5. – 27. 8.
KAM S NÍM? DO MUZEA!
Výstava z přírůstků sbírek Regionálního muzea Mělník za posledních deset let.
Přijďte si užít 382 vystavených předmětů a 14 interaktivních úkolů z 5 oborů.
Dopoledne probíhají na výstavě prohlídky s programem pro objednané školy.

30. 5. – 25. 6.
POJĎTE S NÁMI DO POHÁDKY
Výstava prací dětí z MŠ Pohádka Mělník.
Slavnostní zahájení se koná ve středu 31. 5. od 16.00 hodin. Vstupní prostory.

1. 6. , od 17:00 hodin
LITERÁRNÍ DÍLO MISTRA JANA HUSA
Přednáška Mgr. Jana Pišny v kavárně muzea.

6. 6. – 2. 7.
SKALNÍ ZAJÍMAVOSTI KOKOŘÍNSKA
Navštivte s námi ve fotografii kraj pískovcových skal a jeho pozoruhodnosti jako skalní
reliéfy, tvrze, či staré cesty. Muzejní kavárna.

10. – 11. 6.
DVORSKÉ TANCE DOBY CÍSAŘE RUDOLFA II. - kurz historických tanců v malém
sále muzea – více na www.skolatance.cz

14. 6., od 17:00 hodin
HOUBY SMRKŮ A SMRČIN
přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně muzea od 17:00 hodin.

21. 6., 19:00-21:00 hodin
VYCHÁZKA ZA MĚLNICKÝMI RORÝSI A JIŘIČKAMI
Regionální muzeum Mělník zve milovníky ptactva a přírody na podvečerní vycházku
za mělnickými rorýsi, jiřičkami a ostatními ptačími obyvateli našeho města. Cílem
vycházky je upozornit na problematiku nevhodných rekonstrukcí domů, které často
bez náhrady ničí hnízdní možnosti pro ubývající druhy ptáků a netopýrů.
Sraz ve středu 21. 6. v 19.00 před Regionálním muzeem Mělník na nám. Míru,
Ukončení okolo 21.00. Vede Libor Praus.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Od 4. 5. do 30. 9. – OTEVŘENO SKALNÍ OBYDLÍ LHOTKA U MĚLNÍKA
Vždy od čtvrtka do neděle a o státních svátcích 10:00-12:00 a 13:00-17:00 hodin.
Unikátní skalní obydlí je bránou do Kokořínského dolu vhodného pro pěší i cyklistické
výlety. Leží poblíž Máchovy cesty (červená tur. značka), která vede ke hradu Kokořín
a pak dále přes Doksy až k Máchovu jezeru.

Muzeum se zapojilo do projektu Cyklisté vítání!
Pro nadcházející turistickou sezónu je připraven infopoint pro cyklisty s možností zápůjčky nářadí
a rozšířen počet stojanů pro kola.

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., dobové hračky 1900 – 1980…
Z historie malé železnice - Součástí výstavy železničních hraček je předvádění jízdy historických vláčků
na elektrifikovaném kolejišti. Návštěvníci uvidí také dokonalý systém osvětlení kolejiště dobovými
lampičkami z třicátých let 20. století. Nejen pro děti je připravena dílna se stavebnicí Merkur.

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
www.muzeum-melnik.cz,
Regionální muzeum Mělník

