Regionální muzeum Mělník, příspěvková organizace Středočeského kraje
náměstí Míru 54, 276 01 Mělník
ZÁŘÍ 2017
14. 7. – 24. 9.
ČLOVĚČE, NEZLOB SE!
Výstava historických stolních her a stavebnic z let 1880 – 1980 s interaktivní zónou
nejen pro děti aneb od tangramu po lego.

6. 9., 17:00 hod.
HOUBY ČESKÉ TAJGY
přednáška Mykologického kroužku Mělník v kavárně muzea od 17:00 hodin.

7. – 8. 9.
HOUBY PRO ŠKOLY
Výstava hub s výukovým programem pro žáky základních škol ve spolupráci
s mykologem J. Malým
Ve čtvrtek 7. 9. bude výstava přístupná i pro veřejnost od 15:00 do 17:00 hodin!

12. 9. – 24. 9.
ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ:
tak, jak je vloni poznávali a prožívali žáci 3. A. ZŠ Jungmanovy sady Mělník
pod vedením Mgr. Andrey Doležalové. Vstupní prostory.
Vernisáž se koná ve středu 13. 9. od 16:00 hodin.

5. 9. – 1. 10.
TOMÁŠ DOHNAL (1903–1993), ČESKÝ VINAŘ Z MORAVY
Mělnické muzeum má v hledáčku své činnosti z pochopitelných důvodů i dějiny
vinařství v Čechách a disponuje za tím účelem i specializovaným knihovním fondem.
Jeho významná část pochází z pozůstalosti, zasloužilého pracovníka českého
vinařského výzkumnictví Tomáše Dohnala, jehož „života běh“ připomene malá
výstava pořádaná v měsíci vinobraní. Muzejní kavárna.

9. a 10. 9. 2017
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2017
V některých případech jedinečná příležitost k návštěvě zajímavých památkových
objektů na Mělníku i v jeho blízkém okolí. Mělničtí zvoníci nabídnou vedle ukázek
zvonění dva turnusy vlastivědné vycházky (v 10:00 a ve 14:00 hod.) po místních
zvonicích a zvonech. Přímo k tématu letošního ročníku se váže zpřístupnění
unikátního skalního obydlí ve Lhotce u Mělníka (za symbolické vstupné 1 Kč).
Pestrý program nabízí spolek Liběchov sobě.
Celkový program bude zveřejněn na www.muzeum-melnik.cz a www.ehd.cz.

15. – 17. 9.
VINOBRANÍ V MUZEU
ochutnávka vín ve středověkých sklepích, stánek v podloubí, kavárna…
Otevřeno:
PÁTEK: 9.00 – 17.00 (expozice, výstavy), 14:00 – 24:00 stánek s vínem, 19.00 – 24.00 (sklep),
9.00 – 24.00 (kavárna)
SOBOTA: 9.00 – 17.00 (expozice, výstavy), 9:00 – 24:00 stánek s vínem, 19.00 – 24.00 (sklep)
9.00 – 24.00 (kavárna)
NEDĚLE: 9.00 - 17.00 (expozice, výstavy, kavárna)

22. 9. – 29. 10. 2017
KYBERPROSTOR VČERA A DNES
výstava z cyklu sociálně preventivních projektů ve spolupráci s Prevencí kriminality
města Mělník a dalšími subjekty… Vernisáž se koná 21. 9. 2017 od 17:00 hod.

30. 9., 8:00 – 11:00
FESTIVAL PTACTVA MĚLNÍK
Ornitologická vycházka. Sraz v sobotu před budovou muzea na nám. Míru.

1. 10., 8:40 – 11:30
FESTIVAL PTACTVA VELTRUSY
Sraz v 8:40 před železniční stanicí Nelahozeves (příjezd vlaku z Kralup n. Vl. v 8:33).

3. 10., 10:00 hod.
KONFERENCE „SV. LUDMILA, JEJÍ DOBA A ODKAZ“
veřejnosti přístupná konference ve spolupráci s městem Mělník a SOkA Mělník
od 10:00 do 18:00 hodin.

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.

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

