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

leden 2017
20. 1. – 19. 2.
VLASTIMIL TÝMA - OBRAZY
výstava obrazů mělnického rodáka ve velkém sále muzea
Vernisáž se koná ve čtvrtek 19. 1. do 17:00 hodin.

10. 1. - 5. 2.
BITVY, SOUBOJE, ZÁPASY
výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Mělník pod vedením PaedDr. Ireny
Wenkeové. Práce vznikly v rámci 17. výtvarného salonu královských věnných měst,
na němž se prezentovala i mělnická ZUŠ. Vstupní prostory
Vernisáž se koná 11. 1. od 16.00 hodin v malém sále muzea.

10. 1. - 5. 2.
VŮNĚ KÁVY
výstava připomínající slovem a obrazem oblíbený nápoj. Muzejní kavárna.
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.

1. 2., OD 17:00 HODIN
PŘEDNÁŠKA KE SVĚTOVÉMU DNI MOKŘADŮ
muzejní kavárna, přednáší Libor Praus

4. 2., 9:00 – 12:00 HODIN
VYCHÁZKA KE SVĚTOVÉMU DNI MOKŘADŮ
Zimní ornitologická vycházka v rámci Světového dne mokřadů, který připadá
na 2. února. Sraz v sobotu 4. 2. 2017 v 9.00 na pravém břehu Labe u železničního
mostu. Vycházka (7 km) kolem Labe a dočišťovacích nádrží Spolany, které nezamrzají
ani v zimě. Pozorování a určování vodních ptáků za pomoci stativového dalekohledu
s velkým zvětšením. S sebou dalekohledy, teplé oblečení, terénní obuv a svačinu,
vhodné i pro rodiny s dětmi. Předpokládaný konec ve 12 hodin.
Pořádá Regionální muzeum Mělník a Česká společnost ornitologická. Vede Libor Praus.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!
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

